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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 3 subyek yang berbeda tersebut 

di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa: 

1. Munculnya Instagram dengan tren foto Instagramable yang digemari seluruh 

pengguna Instagram saat ini ibarat dua sisi mata uang yang mempengaruhi ketiga 

subyek dalam penelitian ini. Disatu sisi tren tersebut memberikan pengaruh yang 

positif terhadap kondisi psikologis masing-masing subyek. Sejak menggunakan 

Instagram Yayuk, Wiwin maupun Ikhsan secara langsung mengungkapkan bahwa 

rasa percaya diri mereka semakin bertambah, lebih berani dan bebas 

mengekspresikan diri sesuai yang diinginkan karena eksistensi mereka di Instagram 

diakui oleh orang lain. Tidak hanya itu, bahkan bagi Yayuk dan Ikhsan Instagram 

sudah menjadi salah satu sumber pendapatan ekonomi yang menjanjikan. Beda 

halnya dengan Wiwin yang menggunakan instagram hanya untuk eksistensi diri saja. 

Disisi lain, munculnya tren foto Instagramable mengakibatkan pergeseran terhadap 

pola perilaku masing-masing subyek di destinasi wisata budaya. Hal tersebut 

dikarenakan keinginan untuk mendapatkan hasil foto yang bagus membuat masing-

masing subyek secara tidak sadar lebih fokus terhadap persiapan berbagai 

perlengkapan diri untuk foto dibandingkan dengan memberikan perhatian lebih 

terhadap nilai budaya dan sejarah di destinasi. 
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2. Dalam penelitian ini, peneliti juga menemukan bahwa dinamika psikologis yang 

dialami oleh masing-masing subyek sejak kecil hingga dewasa menjadi salah satu 

faktor penting yang mempengaruhi pergeseran pola perilaku masing-masing subyek 

baik dalam penggunaan Instagram maupun perilaku berwisata di destinasi wisata. 

3. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa jenis kelamin tidak memiliki 

keterkaitan dengan perilaku 3 subyek yang mengalami tren foto Instagramable dalam 

mengekspresikan diri melalui kegiatan sesi foto di destinasi wisata.  

4. Sebaliknya, faktor usia memiliki pengaruh terhadap 3 subyek dalam penelitian ini 

secara khusus dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi. Ikhsan yang berusia 

lebih muda cenderung memanfaatkan kemajuan teknologi dalam mempersiapkan 

perjalanan wisatanya. Dalam ponsel pintar miliknya, Ikhsan menggunakan berbagai 

aplikasi seperti aplikasi Jogja Istimewa untuk memperkirakan cuaca sebelum 

melakukan perjalanan wisata dan menggunakan berbagai aplikasi edit foto dan video 

untuk menyempurnakan hasil foto yang diunggah ke Instagramnya. Sedangkan 

Yayuk dan Wiwin tidak menggunakan berbagai aplikasi baik untuk edit foto, video 

maupun aplikasi lainnya. Mereka cenderung menyerahkan seluruh tanggung jawab 

hasil foto mereka kepada fotografer.  

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran yang diajukan oleh penulis secara 

khusus adalah sebagai berikut. 

1. Bagi wisatawan modern 
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a. Wisatawan modern hendaknya lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial 

Instagram. 

b. Ketika berwisata ke destinasi wisata budaya hendaknya wisatawan modern tidak 

terlalu berfokus terhadap kegiatan sesi foto saja melainkan juga tetap 

memperhatikan nilai sejarah dan budaya destinasi tersebut.  

c. Akan lebih bijak jika wisatawan modern mengunggah foto ketika berada di 

destinasi wisata budaya di Instagram, wisatawan dapat menambahkan caption 

foto yang berkaitan dengan nilai sejarah atau nilai budaya destinasi wisata 

tersebut sehingga dapat memberikan tambahan pengetahuan kepada pengguna 

akun Instagram lain yang melihat postingan foto tersebut. 

 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

a. Dalam melakukan penelian yang berkaitan dengan pola perilaku wisatawan secara 

khusus di destinasi wisata budaya akibat adanya media sosial apa saja, hendaknya 

peneliti selanjutnya dapat memperhatikan segala kesesuaian teori maupun subyek 

penelitian sehingga sesuai dengan tujuan atau rumusan masalah dari penelitian. 

b. Jika melakukan penelitian yang berkaitan dengan pola perilaku hendaknya 

penelitian selanjutnya lebih fokus terhadap pengaruh usia dan jenis kelamin 

terhadap pergeseran pola perilaku wisatawan modern di destinasi wisata budaya 

akibat kemajuan teknologi. 
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Lampiran 1 Data Statistik Kunjungan Wisatawan di Yogyakarta 

Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan ke DIY 

Tahun 2014-2018 

Tahun 
Wisatawan 

Mancanegara 

Pertumbuhan 

(%) 

Wisatawan 

Nusantara 

Pertumbuhan 

(%) 

Wisatawan 

Mancanegara 

dan 

Nusantara 

Pertumbuhan 

(%) 

2014 254.213 16,62 3.091.967 50,36 3.346.180 46,80 

2015 308.485 21,35 3.813.720 23,34 4.122.205 23,19 

2016 355.313 15,18 4.194.261 9,98 4.549.574 10,37 

2017 397.951 12,00 4.831.347 15,19 5.229.298 14,94 

2018 416.372 4,63 5.272.719 9,14 5.689.091 8,79 

 

Sumber: VisitingJogja.com, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2 Kumpulan Dokumentasi Foto Masing-Masing Subyek 

A. Subyek 1 

Gambar Feed Instagram Yayuk 

       

Sumber: Instagram Pribadi @Yayukjuminten 

 

 

 

 

 

 

 



Kumpulan foto-foto Yayuk di Destinasi Wisata Budaya di Yogyakarta 

 

    

Sumber: Instagram Pribadi @Yayukjuminten 

 



 

 

 

Sumber: Instagram Pribadi @Yayukjuminten 



B. Subyek 2 

Gambar Feed Instagram Yayuk 

 

 

Sumber: Instagram Pribadi @Lidwinalidwina57 

 

 

 

 

 



 

Kumpulan foto-foto Wiwin di Destinasi Wisata Budaya di Yogyakarta 

 

      

     

Sumber: Instagram Pribadi @Lidwinalidwina57 

 

 

 



C. Subyek 3 

Gambar Feed Instagram Ikhsan 

   

Sumber: Instagram Pribadi @Chan_Ikhsan93 

 

 

 

 

 

 



Kumpulan foto-foto Wiwin di Destinasi Wisata Budaya di Yogyakarta 

       

     

Sumber: Instagram Pribadi @Chan_Ikhsan93 

 



 

      

 

    

Sumber: Instagram Pribadi @Chan_Ikhsan93 



Lampiran 3 Pedoman Wawancara 

A. Identitas Subyek 

1. Nama    : 

2. Tempat/Tanggal Lahir  : 

3. Jenis Kelamin   : 

4. Pendidikan   : 

5. Alamat    : 

6. Pekerjaan    : 

7. Asal Informan   : 

 

B. Pertanyaan wawancara 

1. Apakah subyek suka berwisata di Yogyakarta? 

2. Destinasi mana saja yang subyek sukai? Mengapa? 

3. Apakah subyek suka berwisata di destinasi wisata budaya? Mengapa? 

4. Apa saja yang subyek siapkan sebelum berwisata? 

5. Apa saja kriteria subyek dalam memilih destinasi wisata? 

6. Lima barang apa saja yang harus anda bawa Ketika berwisata? 

7. Apakah subyek menyukai fotografi? 

8. Sejak kapan subyek mulai menyukai fotografi? 

9. Mengapa subyek menyukai fotografi? 

10. Sebelum adanya tren fotografi seperti sekarang ini, apa saja alat yang digunakan untuk 

mendokumentasikan perjalanan wisata? 



11. Bagaimana bentuk perilaku berwisata subyek di destinasi wisata sebelum adanya tren 

foto selfie, dsb ? 

12. Apa saja perbedaan berwisata sebelum dan sesudah adanya Instagram? 

13. Apa saja yang subyek lakukan Ketika berada di destinasi wisata budaya? Seperti candi-

candi, keraton, maupun tempat sejarah budaya lainnya di Yogyakarta? 

14. Apakah subyek memiliki akun Instagram? 

15. Apakah subyek rutin membuka Instagram? 

16. Seberapa sering subyek membuka Instagram? 

17. Apakah subyek suka mengapload foto di Instagram? Mengapa? 

18. Jika saat ini subyek melakukan perjalanan wisata ke Candi Prambanan, Candi Ratu 

Boko, Keraton dan wisata budaya lainnya, apa saja aktivitas yang subyek lakukan di 

destinasi wisata tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 4 Surat Permohonan Penelitian 

 

 



Lampiran 5 Formulir Persetujuan Menjadi Informan Penelitian 

A. Subyek 1 

 



B. Subyek 2 

 



C. Subyek 3 

 



Lampiran 6 Formulir Persetujuan Penggunaan Alat Rekam dan Dokumentasi 

A. Subyek 1 

 



B. Subyek 2 

 



C. Subyek 3 

 



Lampiran 7 Lembar Bimbingan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 8 Transkrip Wawancara Masing-Masing Subyek 

Transkrip Wawancara 1 

Mbak Yayuk 

 

Hari/tanggal : 27 Juli 2020 

Waktu  : 16.00 sampai selesai 

Lokasi  : Jk Coffe and Studio, Gunung Kidul 

Keterangan : A (Yetty), B (Yayuk) 

 

A: Oke, siang mbak ini pertama aku mau ngasih surat dari kampus 

B: Oke 

A: Jadi kayak biar resmi untuk penelitian ini, gitu 

B: oke siap dek 

A: ok ee kita bisa mulai aja? 

B: mulai 

A: Kalau boleh tau, ini dengan mbak siapa? 

B: Nama saya asline Rahayu, tapi nama orang-orang biasanya manggil Yayuk, dan setelah aku 

menggila menjadi Yayuk Juminten  

A: Oh jadi gitu, setelah menggila hahaha 

B: Iya. Hahah 

A: oke, ini kan saya lihat dari Instagram, trus kaya bio nya itu travelling, suka banget sama foto-

foto. Boleh cerita gak sih, awal mula suka fotografi dan Instagram? 

B: Oh, awalnya itu aku gaptek. Jadi jaman dulu mainnya Path ya. Path itupun aku gak bisa. Ada 

salah satu temenku yang lebih muda itu “mbak ayu, fotomu kan bagus-bagus, kenapa gak 

diabadikan?” Nah, setelah itu main path. Aku bisa main path, bisa ne di pencetke anakku dulu awal 

e waktu itu. Nah stelah Path itu 1 tahun, kemudian Instagram lagi membuming tuh. 

A: Lagi hits waktu itu 

B: tapi aku gak ada Instagram. Setiap kali orang tanya “mbak ayuk instagrammu opo?” “Opo 

Instagram aku ra ndue” kayak gitu. Trus akhirnya dibikinin lagi, Namanya temenku itu malah dek 



Farah yang bikinin saya Instagram, ngajarin upload foto, ngajarin story, semuanya itu di ajarin dia. 

Dia memang pinter, lulusan UGM. Nah, setelah itu, mulai bisa pasang foto di Instagram, mulailah 

semakin gila. Setelah itu, mulai gak suka mall, Sukanya lebih ke alam-alam, trus kalau lihat 

kamera, kayak lihat uang yang bermiliar-miliar itu lho. Aku di foto, cepet aku di foto, kayak gitu. 

emang itu… 

A: dari dulu? 

B: Dari dulu. Dan waktu kecil, kata mbok saya, pernah minta dijualin sapi hanya untuk beli 

kamera. Waktu itu masa-masa di cetak 

A: hmm 

B: aku inget banget waktu itu 

A: Dulu ya? 

B: he’e. dulu waktu itu. Tapi kan terus tertunda, apa, sesuatu yang tertunda waktu muda dan 

akhirnya tua ini makin menjadi. Hehehe 

A: akhirnya kesampaian sekarang 

B: yaa kesampaian dan memang nek menurut saya, foto itu bagi saya ya saat ini, menjadi hiburan 

kita saat kita bad mood. Pas kita bad mood, kita itu, slide foto-foto kita itu rasane kayak ayem gitu 

lho. Meskipun bercucuran air mata, Ketika saya melihat foto-foto saya, “oh ini lho, saya tuh kalo 

di foto tuh ayu” meskipun saya gak ayu. Tapi membanggakan diri sendiri itu saya 

A:  Menghibur  

B: He’e. walaupun banyak orang “wah yayuk ki alay” atau apa, terserah, yang penting aku gak 

merugikan mereka. Itu dek awalnya suka fotografi dan suka mbolang. 

A: trus, boleh tau gak sih kenapa alasan paling suka fotografi. Alasan yang paling kuat, kenapa 

mbak suka fotografi? 

B: ee.. karna aku pengennya ketika aku kelak tua mengeriput, anak cucu saya melihat bahwa sang 

nenek itu  

A: cantik? 

B: Neneknya cantik. Dan cantik bagi mereka dan neneknya gesit. Gak mau kalah sama anak-anak 

yang lebih muda. Dan untuk kenangan  biar anak cucu saya, Ketika saya tiada nanti, sampai 

nantipun, aku dah pernah bilang, “mau Instagram di hapuspun, jangan pernah hapus foto-fotone 

mama” lha Itu. Dan anak-anak saya sudah bilang gini “mah di abadikan aja ke laptop atau flash 

disk atau apa” yang anak saya yang nomor 2 ya, kayaknya mau turun kayak saya. Kalau yang satu 

gak suka, alasannya itu. Anak cucu saya biar melihat betapa cantik sang nenek waktu itu gitu 

hehehe 

A: Apa ini dari keluarga, sahabat, juga banyak suka foto? Maksudnya dari orang tua, atau dari 

sahabat-sahabat terdekat itu juga suka foto? 

B: kalau keluarga, gak. Satu rumah itu cuman saya sendiri. Tapi sahabat-sahabat banyak. Jadi 

sama-sama suka foto, sama-sama suka travelling, dan mereka Sukanya alam.  



A: oh, berarti memang teman, sahabat sekitar juga memang sama? Satu server, satu aliran? 

B: he’e. jadi kalau, kalau kita misalnya ni ada spot foto baru, yuk di pacitan ada foto baru ni, naah 

kita ber empat berembuk. Kita merembuk akomodasi, ngrembuk fotografer, ngrembuk nanti kita 

makan apa, kita bawa apa, itu semuanya udah di prepare. Jadi kita berangkat tinggal duduk manis, 

bawa supir dan kita tinggal bawa baju banyak, ku tak ku tuk, ku tak ku tuk pose, kayak gitu. 

A: Ohh gitu… trus ee, ada gak sih pribadi atau individu yang menginspirasi mbak buat foto? 

B: kalau untuk menginspirasi kayaknya gak ada sih. Tapi aku lebih inspirasinya aku lebih kayak, 

aku tuh pengen bersahabat dengan alam,  kayak gitu lho. He’e. kalau insprasi yang selama ini saya 

lihat-lihat di Instagram gak ada kayaknya Heheh. Tapi kalau lihat view yang bagus, ini matanya 

meleleh. Sama “eh, ayo ndene tho, Ayo ndene” Kayak gitu. Pokoknya udah kayak orang lihat uang 

beberapa M gitu lho heheheh 

A: wah, senang banget yaa rasanya. 

B: hehehe He’e 

A: trus ini, jenis foto seperti apa yang mbak suka? Jenis foto seperti apa? 

B: jenis, Landscape.  

A: Landscape. Berarti lebih ke pemandangannya ya kayak gitu ya? 

B: iya pemandangan. Kadang aku sama fotografernya bilang “aku sudah tua, kalau mau foto cantik 

kenapa kita harus ke alam? naahh di tembok dimanapun bisa, Tapi kalau landscape alam kan jarang 

orang bisa eee datang ke situ dengan susah payah”. Misalnya kita naik gunung nih, naik tuh  penuh 

perjuangan. Misale kita ke laut yang susah, turunnya itu juga penuh perjuangan dan kita mbalek 

kan juga butuh perjuangan tho.  

A: iyaa betul betul betul. Ya kalau tempat foto, seperti apa yang mbak suka? Tempat fotonya? 

B: Tempat foto yang indah. Kayak gunung, laut, terus penuh tantangan. 

A: Penuh tantangan juga? 

B: He’e. jadi orang-orang yang susah menjangkau tempat itu, aku bisa lho.  

A: ya bisa foto disana? 

B: He’e. kayak gitu. 

A: Terus, eee apakah kesukaan fotonya turun dari keluarga? 

B: gak 

A: Gak ya? 

B: Gak. Gak ada yang suka sama sekali. Kakakku, aku kebetulan anak terakhir dari 6 saudara, aku 

nomor 6, gak ada satupun yang suka. Malah mereka kalau melihat aku kayak gini, kayaknya 

kecentilan. 

A: oh yaa… hehehe  



B: hm’m..  hehehehe 

A: hehehe… tapi menarik… hehehe 

B: iya. Terus kalau kakakku tak ajarin foto “emoh aku gendut, emoh” kayak gitu. “Lha aku gendut 

tapi aku Pede mbak” Aku bilang gitu. “Emoh gak suka” 

A: percaya diri paling penting sih emang. Heheheh 

B: iyaa…. Hehehehe… yang penting Pede.  

A: iya betul. Kalau awal mula mulai suka travelling itu sejak kapan? Kalau travellingnya? 

B: kalau awal mulai travelling udah dari dulu. Tapi mulai yang ini rutin, sebulan sekali harus rutin 

dilakukan tuh 2017. 

A: oh sejak 2017, sebulan harus? 

B: he’e. harus kemana.. 

A: kalau sebelum 2017, itu? 

B: itu paling foto pakai hp. He’e.  

A: tetep ya, tetep foto. 

B: He’e tetep pokoknya foto. Tapi itu kan waktu waktu itu belum tersimpan karna aku masih gapek 

waktu itu.  

A: hm’m. tapi tetep pake hp  

B: He’e.  

A: oh gitu. Trus ee.. kalau dulu, dulu banget sebelum 2017. Sebelum adanya Instagram, destinasi 

wisata apa yang suka banget mbak kunjungi?  

B: destinasi dulu?  

A: Hm’m 

B:  waktu itu air-air. 

A: air air. Pantai gitu? 

B: Hm’m pantai, terus waduk, kayak gitu. Mainan air di pantai kayak kita bisa berteriak, naa itu 

melepas penatnya ibu kota, trus selama semingguan kita full bekerja. Atau sebulan bekerja itu 

harus piknik.  

A: harus piknik ya dulu ya.  

B: he’e.  

A: kalau skarang rutin banget? 

 

B: Rutin. Ni sama orang ini (sambal menunjuk salah satu sahabatnya). 



A: Team nya nih. Wah.  

B: ini (sambal menunjuk sahabatnya kedua kalinya). Tapi gak punya Instagram dia. Teman 

mbolang 

C: aku kon takut di DMi cowok-cowok…  (A, B, C tertawa) karna fans saya terlalu banyak. 

Hehehehe 

A: iya bener-bener sih, bener bener bener. Hehehehe…. Trus ini, kalau destinasi wisata budaya 

kayak Prambanan terus Borobudur, suka juga gak sih? 

B: Suka, cuman kan monoton. Kalau, itu itu terus tho. Maksud e, candi itu yo bentuk e seperti itu. 

Dimanapun candi yo bentuk e kayak gitu. Tapi tetep suka. Dan Ketika aku bermain dengan candi 

itu kayak, aku harus dapetin sesuatu yang lebih indah yaitu pas nyanset atai nyanraise. Kayak gitu. 

A: Tujuannya untuk apa? Maksudnya supaya dapat yang indah itu untuk apa? Untuk mendapat 

foto yang bagus atau untuk mendapatkan sesuatu yang lain? 

B: kalau yang candi? 

A: Hem’m 

B: kalau yang candi ya hanya untuk memperkenalkan bahwa budaya Indonesia itu sangat luar 

biasa.  

A: Trus saya lihat, kalau skarang mbak suka gak sih ke Prambanan, ke Borobudur, ke destinasi 

wisata budaya ? 

B: suka Hm’m suka! 

A: lebih suka kesana, atau lebih ke pantai, ke air? 

B: Untuk akhir-akhir ini aku lebih suka ke pantai. 

A: ke pantai ya? 

B: he’e 

A: Tapi dulu, dulu itu suka juga ya ke destinasi wisata budaya?  

B: iyaa suka. Karna kan pernah di di Komplain sama temen. Yuk, kamu itu kalo memang suka 

wisata harus rata. Yaa candi, ya gunung, ya laut. Semuanya kayak gitu. 

A: berarti  semua intinya yang alam suka ya? 

B: he’e. semua alam. 

A: oke. trus, kalau dulu, dulu banget, sebelum ada Instagram, sebelum ada path, itu tujuan utama 

mbak untuk travelling atau wisata ke destinasi wisata itu apa?  

B:menghibur diri sendiri. 

A: menghibur diri. 

B: Refreshing. 



A: trus apalagi ni, resreshing,  

B: eeee terus apa ya? Menyimpan kenangan-kenangan Ketika kita masih sehat. 

A: menyimpan kenangan Ketika sehat 

B: he’e. terus kita kayak apa ya? eeee menghargai, eee hasil, apa ya? Itu kayak candi itu hasil 

siapapun gak tau tho? 

A: iya 

B: untuk kita apa ya? Mempromosikan bahwa budaya Indonesia itu tidak akan habis, meskipun 

kita gak tau siapa yang membuat, siapa pemiliknya, kapan itu awal mulanya berdiri kan, tau tau 

berdiri setelah tahun ini. aaa kaya gitu lho dek. 

A: iya betul. Berarti awalnya juga pengen apa namanya, pengen tau juga atau pengen menghargai  

B: he’e… apresiasi mereka yang tau tau, bayangkan kalau kita skarang bikin Candi apa bisa? Gak 

mungkin tho? 

A: Gak mungkin. Itu warisan budaya yang luar biasa banget. Iya betul.  

B: naaa…. itu warisan budaya yang luar biasa dan harus kita sanjung-sanjung sampai kapanpun, 

dan harus kita perkenalkan kepada anak cucu kita 

A: Kalau skarang, apakah tujuan itu ada perubahan gak?  

B: Gak 

A: gak ya, tetap.  

B: aku harus tetap menggenggam teguh bahwa budaya harus selalu kita lestarikan.  

A: kalau dulu, pergi ke Prambanan, Borobudur itu ngapain aja ? sebelum ada Instagram, Path ada? 

Itu ngapain? 

B: Cuman duduk. Terus, kalau di Borobudur itu, kalau ingin, katanya kalau pengen sukses harus 

itu lho, ke Kuntul Bimo itu apa? 

A: eeee… yang paling puncaknya itu gak sih? 

B: aaaa…. Berlomba-lomba untuk meraih menggapai itu.  

A: Dulu ya? 

B: he’e. waktu itu. Dan saat itu aku bisa. 

A: Bisa? 

B: bisa. Tapi katanya itu bukan kuntul Bimo yang kamu pegang yuk. Itu batu. Hahaha 

A: hahhaa 

B: hahaha tapi aku bener-bener kayak megang waktu itu. kalau di Borobudur berlomba-lomba 

megang itu, kalau di Candi-candi yang lain aku kayak menghitung. Candinya ada berapa. Kayak 

Gitu 



A: dulu ya.  

B: he’e. 

A: menarik juga ya dulu 

B: he’e menghitung candinya. Kok bisa yaa di bikin kayak gini? Terus, ini kok bisa ya belum 

selesai udah ambruk? Kan kayak ada candi yang  belum selesai itu tho? 

C: make a wish 

A: buat harapan yaa? hehehehe. kalau sekarang gimana? Ada perubahan gak sih? Kalau skarang 

tujuannya apa nih? Apakah masih melakukan rutinitas yang sama kalau ke Prambanan atau 

Borobudur? Atau udah ada yang? 

B: oooh kalau skarang, kalau ke destinasi-destinasi kayak gitu, aku harus cari di tempat sepi,  

A: He’e 

B: untuk berpose, trus aku koar koar ”Hallo gaiiisss, ini candi prambanan. Kalian kalau gak kesini 

itu kalian nyesel lho” kayak gitu. Tetep promo, tapi aku harus cari tempat untuk berpose.  

A: Spot yang bagus 

B: yaaa… spot yang bagus dan tidak ada boleh kebocoran. Kalian harus go away. Kayak gitu. 

A: setelah itu, setelah dapat pose yang bagus, nanti di post di Instagram?  

B: di post Instagram 

A: Wajib? Atau? 

B: Trus, nanti biasane, orang dari luar kota pasti nanya. “Yuk, itu dimana?” kayak gitu 

A: sudah kayak travel blogger ya… 

B: yaaa…. Waktu itu, pernah sih ada Dinas, petugas dinas pariwisata dari Bantul itu ngajak 

ketemu. Cuman kok gak tau malah, aku uda bilang “Iya, InsyaAllah” kayak gitu. Tapi tak kasih 

nomor WA saya untuk chat itu kayaknya Instagram e beliau itu di Hack orang kayaknya, hilang. 

A: Jadi gak ketemuan 

B: he’e. jadi kita lost contac. 

A: Tapi semoga ya. Semoga suatu saat bisa. 

B: iyaa… semoga suatu saat aku bisa jadi kayak promoter pariwisata Jogjakarta yaa dek. 

A: amiinnn. Bisa bantuin promo kan 

B: naahhhh… he’e jadi temen-temenku yang luar kota tuh lebih mudah pergi kemana, gitu. 

A: iya betul-betul banget. Kalau dulu sebelum ada foto kan, skarang kan kemana-mana ada trend 

instagramable kan, jadi kita cari spot foto yang bagus. kalau skarang tuh apa aja yang disiapin 

kalau mau berwisata? 

B: aku skarang kalau mau berwisata? pertama kostum 



A: Kostum. Wajib. Kostum untuk apa nih? 

B:  Kostum untuk ganti berpose. Misale kostum itu aku harus bawa 1 sampai 4 kostum. Misale 

kalau foto di jalan itu harus casual, foto di pantai tuh harus gaun. Foto di gunung itu harus ala-ala 

Eropa pake Coach. Foto misale foto yang batu-batu itu harus pake Boot. Itu jadi, kita gak mikirin 

makanan, yang penting kita itu bawa kostum banyak, solan salin, dandan, pake aksesoris, udah 

kayak gitu. 

A: Berarti tadi, eee… tadi udah kostum udah, aksesoris, apalagi yang disiapin yang wajib kalau 

seandainya mau travelling skarang? 

B: Transportasi. 

A: Transport, trus apalagi? 

B: temen. 

A: temen. 

B: trus fotografer. Aaa… nomor satu fotografer. 

A: oh gitu. 

B: kalaupun kita udah semangat pengen mbolang, fotografernya gak bisa kita pending. 

A: he’e iya.  

B: Karna skarang kayak gini, “Hah jaman gini pake Hp? Ogah!” katanya. Hahahha 

A: hehehe betul ya ya bener-bener. Udah canggih dong. 

B: yaaa… hahahahha kayak gitu 

A: demi untuk mendapatkan yang maksimal, emang harus perjuangannya ya maksimal juga ya.. 

B: Iyaaa… hehehe 

A: Kalau dulu sebelum wisata? Sebelum ada Instagram? 

 

B: kalau sebelum Instagram, dulu makanan yang kita siapin.  

A: Utama yaaa? 

B: He’e.. “ah besok piknik mau bawa apa ya? Sangu apa ya? Besok mau jajan apa yaa? Kayak gitu 

A: fasilitasnya juga itu jadi pertimbangannya ya? 

B: He’e. kalau dulu sebelum foto pake fotografer tu, suami masih mau nganterin. Karna gak lama. 

Jepret pake HP udah. Kalau skarang pake fotografer yoo…. 

A: Harus banyak angle yaa 

B: lama.. hehehe…. katanya “kayak orang edan bojoku” gitu. Hehehe 

A: terus,  ee… kalau berdasarkan pengalamannya mbak, perbedaan kriteria destinasi wisata 

sebelum dan sesudah adanya Instagram. Jadi, apa kriteria mbak untuk memilih destinasi? 



B: e.. yang pokoknya yang bagus, 

A: Bagus, 

B: yang indah, terus yang kira-kira orang yang belum banyak mengerti. 

A: Oh ini kalau skarang ya… 

B: he’e kalau skarang. Kalau dulu kan, kalau dulu aku yang penting deket. Deket tak parani. Nek 

jauh emoh. Kalau dulu. Kalau sekarang, keujung duniapun tak tuju, demi mendapatkan sebuah 

foto hehehehe gitu.  

A: waaahhhh…. Demi foto yang mantap ya? 

B: iyaaa… hehehehe 

A: emang gak heran sih, Instagramnya emang Kece banget sih. Tempatnya aku sampe… Pertama 

kali ni pas cek, yakin nih 41? Aku gak percaya nih astaga! Kayaknya feed instagramku jauh banget 

dari mbak. Astaga. 

B: heheheh… 41 dek. Emang katanya orang lihat, kalau orang asline jelek tapi kok lek difoto 

bagus. 

A: enggak kok. Gak jelek beneran. Aku rasanya seumuran ini..  

B: hahahahahha… ah jangan bikin meledak. Hehehhe 

A: iya beneran. Soalnya saya gak percaya pas pertama kali lihat foto. Kirain saya itu, yang saya 

bilang itu 29-30 lah umurnya. Karna.. 

B: besok 42 dek…  

A: ya makanya itu. Kaget saya. 

B: besok nek ulang tahun tak undangi. (nunjuk temenya) yang joget itu.  

A: boleh dong aku diundang. Hehehe… 

B: (Nunjuk temennya) Itu biduan.. hehehe 

A: nyanyi dong… hehehehe… e.. terus kalau skarang, e ini, menurut mbak gimana nih 

perkembangan destinasi wisata budaya di Jogja sekarang ? 

B: Kalau saat itu, sebelum ada Instagram, destinasi itu lebih sepi. Tapi menurut saya, pandangan 

ke saya pribadi, setelah adanya Instagram, rame. Karna apa, mereka ingin memamerkan fotobnya 

di Instagram.  

A: kalau mbak sendiri juga?  

B: iya! Kayak gitu. Karna aku ingin ee mempunyai memori di Instagram sama Facebook. 

Meskipun nek facebook aku gak begitu aktif, tapi hanya Cuma untuk nyimpen foto aja.  

A: kalau Instagram? Wajib? 

B: aktif saya. 1 minggu itu aktif lho 



A: kalau pengalaman mbak setelah berwisata foto dan segala macam, itu hal wajib yang mbak 

lakukan setelah itu apa? 

B: setelah foto? 

A: iya setelah foto, setelah berwisata. Hal wajib yang akan dilakukan.  

B: Oh promo.  

A: Promo 

B: promo-promo tempat wisata Indonesia. karena menurut saya, bukan saya itu gak suka luar 

negeri ya. Tapi sebenar e, kalau kita lebih jeli dan lebih kita teliti, ee… destinasi-destinasi 

Indonesia itu lebih indah daripada luar negeri. 

A: Betul. Setuju, setuju. Setuju banget hehehe 

B: tapi kebanyakan orang jaman skarang itu, pengen wow kalau udah ke luar negeri. Tapi sebener 

e salah. Karena suami saya sendiri, pribadi menyarankan, “kamu itu keliling Indonesia dulu, 

setelah kamu itu Indonesia selesai, kamu itu baru keluar negeri. Kamu itu keluar negeri tu kalau 

gak punya duit banyak, kamu itu nanti cuman rugi tok. Karena disana itu gak ada view-view indah 

kayak di Indonesia”. 

A: Gak sealami Indonesia 

B: iyaaa! 

A: banyak banget yang gak sadar sama view Indonesia 

B: lha iya, ke Bangkok, “aduh! View ne kayak egrek-egrek” 

A: gitu-gitu doang. hehehe. Eee… berarti kalau skarang foto juga menurut mbak, kalau skarang 

itu orang ke destinasi wisata budaya itu untuk foto?  

B: Hm’m 

A: kalau mbak juga tujuannya lebih ke foto atau lebih ke cari tau untuk budayanya? 

B: Budaya biasane, aku gak tau yo. Mungkin aku tu kayak orang bejo. Setiap aku datang tu udah 

ada sendiri. Tiba-tiba ada yang ikutin, “mari mbak saya antar”. Trus diperkenalkan, nah itu kan 

kita dapat ilmu tambahan. Selain kita berwisata, kita juga mendapatkan pengalaman yang sebelum 

itu belum kita dapatkan.  

A: oke. Terus, eee ini, saya melihat mbak ini aktif sekali di Instagram. Kayaknya ini, kayaknya 

setiap kali saya buka Instagram, pasti ada post yang baru. 

B: hehehhehe…. Bosen yah dek yah? heheheh 

A: hehehehe gak bosan, tapi seneng. Dalam artian melihat orang yang suka wisata promosi juga. 

Kalau mbak sendiri, semingu berapa kali post foto? 

B: Biasane kalau aku gak sibuk itu, kan aku emang rapi, dalam satu feed itu, e dalam Instagram 

itu kan ada 3 feed, nah 3 feed itu saya isi 1 foto. Berarti 1 minggu itu dua. Dua view kalau gak ada 

endorsan lewat lho. Kemaren kmarean kan itu banyak endorsan, jadi kayak iklan-iklannya banyak. 



Nah, mulai skarang udah tak pending dulu yang endorse, tak ke alam-alam lagi. Pokoknya 

seminggu itu full karena aku uploadnya sehari satu satu satu. Meskipun cuman dua foto (View). 

A: oh gitu ya.. 

B: He’e. udah tertata dek 

A: oh berarti seminggu dua. Setiap hari? 

B: setiap hari 1. Tapi dengan kostum yang sama.  

A: Oohhh gitu. 

B: naah.. karna kan Instagram itu ada 3 feed, senin, selasa, rabu. Kamis, jumat, sabtu, udah, minggu 

istirahat. Senin mulai upload lagi.  

A: ohhh gitu.. oke, baik baik baik.. trus, boleh diceritakan gak sih awal kenal Instagram? 

B: Awal kenal Instagram karena aku suka diginin “heh orang hits Jogja, masa sih orang hits kayak 

kamu gak punya Instagram?”. Lha memang aku gak bisa sama skali, serius dek. Akhirnya di 

downloadtin sama temenku itu, trus di ajarin caranya upload, di ajarin caranya ngelike, di ajarin 

caranya komen, dulu itu aku gak bisa, blas.  

A: itu tahun brapa itu mbak? 

B: tahun 2016, eh 2017 kayaknya.  

A: 2017 yaa 

B: He’e. habis itu saya langsung, wah setiap mau kemana di foto, jder foto jder kayak nah, mulai 

itu, mbok mbok pada mulai suka fotografer, yaudah langsung tiap hari, pengen ada spot apa , 

langsung itu… 

A: pengen keluar terus yaa.. 

B: he’e  

A: Trus menurut mbak, apakah Instagram punya pengaruh gak sih sama hidupnya mbak? 

B:  ya iya! Pengaruhnya banyak dek. Misale gini, aku kasih bocoran. Instagram kita tata dengan 

feed yang bagus, di story kita bisa jualan, gak usah muluk-muluk follower itu banyak, karna 

skarang ada follower palsu ya. Follower yang beli itu. Nah, sekarang kita mau ngecek itu follower 

asli apa nggak itu di itu lho, kunjungan profil. Nah, misale kayak saya pribadi ya, followerku 

cuman 5rbu sekian, tapi setelah saya tengok, kunjungan profil itu sampe 16ribu. 16ribu itu kan 

berarti orang yang kepo ke kehidupan saya banyak. Lha otomatis saya kalau posting-posting jualan 

tetep ada yang nyantol. Nah itu fungsine salah satu. Yang kedua, saya juga dulu tidak bermimpi 

saya, mulut saya atau lidah saya berkecamuk-camuk gini, ee bisa payuh karena di endorse sama 

apa namanya ini, skarang sudah keluar. Minimal 1 juta itu sudah laku. 

A: luar biasa ya 

B: jadi, eeee… berawal dari hobi yang menguntungkan 

A: hobi foto, kemudian masuk Instagram, yang juga ke tempat foto gitu. Yang bagus fotonya 



B: He’e.. kayak gitu. 

A: Trus, usaha apa saja yang mbak lakukan untuk sebuah postingan? 

B: Eeee… usaha saya cuman, kalau menurut saya. Pertama aku harus pede dengan foto saya diri 

sendiri. Meskipun orang itu ada pro dan kontra, tapi saya tetep Pede. eee.. yang kedua itu, yang 

penting menurut saya spot itu bagus menurut saya, entah orang lain mau berpikiran jelek, yang 

penting saya suka, nek gak suka gak saya up tapi nek saya suka saya up.  

A: berarti ee.. apa Namanya, selain pemandangan yang bagus, kemudian itu apalagi? 

B: Pose foto yang bagus, kostum juga harus itu, muka juga harus gitu. Kelihatan gendutpun saya 

gak mau ngepost. 

A: oh gitu, berarti memang harus maksimal sebuah foto? 

B: He’e. iya. Kalau gak, foto ulang lagi. 

A: kalau kostum sendiri, itu mbak emang sengaja beli atau design? 

B: Oh aku bikin 

A: Bikin sendiri? 

B: He’e  

A: berarti mbak suka itu ya, suka design itu? 

B: He’e udah udah anu, bikin sendiri terus tak jahit, terus kadang ada orang nyewa-nyewa gitu. 

A: he’e… He’e…  oh gitu ya mbak…oh di sewa juga bajunya? 

B: he’e ada. Jadi baju yang setelah aku pake itu ada yang pengen di sewa yo boleh aku. 

A: Oh gitu ya.. 

B: di pinjem boleh, di beli boleh. 

A: Oh gitu. 

B: iya. Tapi aku jujur ini pernah tak pake gitu. 

A: untuk satu foto, bajunya di pake untuk berapa kali foto? 

B: nek aku maksimal 3 kali 

A: maksimal 3 kali. 

B: he’e. kayaknya udah garing nih, dah 3 kali lebih 

A: berarti setiap foto juga harus nyari baju baru dulu ya 

B: iyaa! Makane pertama tadi aku dah bilang, kostum 

A: kostum, fotografer 

B: naaahhh transport.  



A: aaaa oke oke oke. Kalau like dan komen di Instagram, seberapa besar pentingnya buat mbak? 

B: kalau aku gak itu sih, gak, gak begitu apa, gak begitu mengharap mereka like atau komen. 

Karena gini, kita buktikan, kalau dilike sama komen itu lebih sedikit, tapi Ketika aku pasang story, 

itu langsung nderereret ya gitu banyak banget. Nah, berarti kan mereka yang udah lihat fotoku gak 

mau ngelike, yaa itu udah urusan dia lah kayak gitu. Yang penting aku jualan laku gitu aja deh. 

Hehehehe 

A: oh gitu. Hehehehe…. Berarti soal like dan komen juga gak begitu… 

B: nggak… tapi nek kayak temen deket kayak mbak Tita, misale “Mbak Tita, like dan komen aku 

dong” karena itu endorse. Soale kasian yang endorse juga tho, kayak gitu. Tapi nek nggak, nggak. 

Mau like, mau komen, terserah itu hak kalian, Gitu. 

A: Tapi, kalau orang yang dikenal, wajib juga like dan komen gak kalau menurut mbak? 

B: nggak. Kadang temen, sahabat sendiri aja jarang like kok.  

A: Ohh ya gitu ya… hehehhe 

B: Hm’m.,, kayak mbak Tita itu Jarang ngelike. Hahahhaha 

A: ohhh hahaha bukan maksud saya (sambil melirik mbak Tita, sahabat mbak yayuk). 

Hehehehe…. Bagaimana perasaan mbak kalau like dan komennya sedikit? 

B: nggakpapa. Berarti, eee… lagi, eh aku lebih banyak haters daripada fans. Hahahaha… 

A: tapi malah mereka yang membangun lho biasanya… 

B: justru gini, eee… menurut saya, orang yang tidak suka kepada kita, harus kita jadikan sebagai 

cambuk untuk “Oh, berarti foto saya jelek dah, besok aku apik’in biar mereka suka” kayak gitu. 

Terus kalau mereka memuji kita, jangan terus kita bangga. Tapi kita harus lebih introspeksi, 

gimana untuk mempertahankan foto kita tetap bagus, kayak gitu.  

A: gitu yaaa. Seneng banget berarti ya kalau seandainya itu yaa.. malah memacu kita untuk lebih 

baik gitu ya..? 

B: hm’m! kalau kita nurutin orang gak suka orang di dunia ini, gak bisa dong kita paksa untuk 

suka kita semua, tetep ada pro dan kontra dong. Ya tho? 

A: yaa betul juga. 

B: ya udah itu hak mereka. Yang penting eee aku dah wanti wanti sama orang yang saya kenal ee 

dimanapun atau siapapun, kelak kamu jadi orang atau nggak tetep baik sama orang, tanam 

kebaikan meskipun penilaian mereka tetep jelek.  

A: Kalau mbak suka juga gak sih lihat di Instagram ada postingan kayak travel vlogger lain gitu, 

kayak referensi? 

B: Oh suka! Suka! Karna nek aku kalau belum kesitu, aku trus ke situ. Inspirasi buat aku. “Eh, dia 

aja bisa kesitu lho, kenapa aku gak?” kayak gitu. 

A: itu terinspirasinya kayak tempatnya yang bagus atau gayanya yang bagus? 



B: he’e tempatnya! 

A: tempatnya yang bagus ya 

B: Tempatnya! Kalau gayanya aku gak. 

A: berarti tempatnya yang bagus 

B: He’e… tempatnya! 

A: Tempatnya Instagramable, hajar gitu.. 

B: iyaa.. langsung hajar! “Heh, hari ini kamu selo gak? Cus kesana”. “hah? Tanggal berapa?, 

Fotografer siap gak? kostum e opo?” gak punya, Beli!. Hehehhe 

A: wah mantap. Berarti preparenya luar biasa skali emang harus. 

B: iyaa dua tas! tereng treng treng. Hahahaha 

A: dua tas? Sampe dua tas nih? Itu kalau pergi wisata itu berapa lama? 

B: 1 hari! 1hari. Kalau daerah lokal, dari berangkat jam 9 pagi pulang 9 malam. Hehehe 

A: itu tuh lebih rasa senang atau capek atau gimana? 

B: Wiih seneng mbak! Capek, kalau fotonya dah di kirim, waah kita tinggal gini-gini, gak ada 

capeknya. “Wah, sesuk apload ini iki, wah ndue foto” waahh 

A: yaaa hhehehe… 

B: Aku pernah pasang caption ”gak usah butuh eee apa nyetok beras, yang penting setok foto!” 

hahahahha  

A: hhahahahha… ohh berarti foto penting banget yaa.. 

B: hhahaha penting mbak! waktu Corona aja aku ayem karna fotoku banyak. Temen-temenku pada 

heboh stok handsanitaizer, Dettol, beras, sabun, aku yang penting ayem, stok fotoko masih banyak 

karena gak boleh keluar, hahahaha.  

A: berarti emang harus, yang penting bisa di upload terus nih per minggu. 

B: he’e… kayak gitu.. 

A: yaaa luar biasa sih 

B: sampe “Yuk, ini kan Corona kok kamu pergi?” “gak! itu foto lama kok” aku gitu. Heheehe 

A: yang penting bisa tetep terus upload? 

B: he’e. 

A: Trus, kalau buka Instagram, apa aja lagi sih yang suka mbak lihat di Instagram?  

B: aa jualan … teruuss.. sama kalau … pokoknya view 

A: tempat, berarti eeee akun-akun yang punya itu yaa.. 

B: he’e.. akun yang punya spot-spot dimana. Misalnya Jogja, Magelang, Pacitan, Bandung, Dieng, 

kayak gitu gitu. 



A: Paling jauh destinasi wisata di Indonesia kemana? 

B: Paling jauh, Bandung sama Dieng jauh mana? 

A: Bandung sama Dieng,.. 

B: Bandung 

A: Dieng, Bandung? 

B:  Bandung. Bandung sama Pacitan mbak.  

A: iya. Pacitan sih keren. Kalau kesana kemana aja tujuannya? 

B: Bandung? 

A: hm’m 

B: waktu itu ke itu Kawah. Kawah Putih 

A: oh ya.. aku pengen kesana juga 

B: hehehe… setelah disana itu malah ada fotografer yang sudah tau aku lho mbak, malah di ntutke. 

Kan waktu itu sama anakku “mas tapi fotomu elek, aku dadi cebol” 

A: trus? 

B: Dia gak tak tag.  

A: ooohh gitu. 

B: jelek. he’e. “mbaknya yang di Instagram itu ya?”. “iyo, tapi fotone cebol og, wes aku emoh!” 

hahahaha… padahal aku memang cebol… hehehe 

A: Tapi emang, berarti kalau sebuah foto memang harus maksimal ya mbak ya. 

B: iyaa… trus kalau tergesa-gesa juga gak maksimal. 

A: Hm’m.. kalau dulu masih ingat gak sih waktu kecil wisatanya kemana aja? 

B: ohhh wisatanya waktu kecil tu ke candi Prambanan, ke pantai parangtritis, ke pantai mbaron, 

Krakal, kukup, itu tok. 

A: berarti lebih ke destinasi wisata budaya ya di Jogja ya.. 

B: he’e… 

A: dulu awalnya untuk apa sih tujuan kesana? 

B: Kan ikut mbok nya.  

A: ohh ikut mboknya 

B: he’e.. 

A: pokoknya ikut-ikut aja gitu ya 

B: he’e.. trus jajan nek waktu itu. Yang penting jajan.  



A: betul sih, bener-bener banget. Karna gak ada yang dipikirkan juga sih (waktu kecil). Trus ee…. 

Udah tadi ya.. kayaknya udah deh kita nih mbak. 

B: udah?  

A: iyaaaa..  

B: weee cepet tho dek.. 

A: yeee mantap! Hehehe seneng banget aku 

B: hehehe… aku jujur semua lho dek. Trus bahasa saya campur-campur gakpapa yaa.. Hehehe 

A: iiihhh gakpapa. Gakpapa.  

B: hehehehe 

A: saya kebetulan dah 4 tahun di Jogja juga jadi paham kalau bahasa (Jawa) 

B: oOOh iya tho? Asline mana? 

A: saya orang timur. 

B: ooohhh pantesan og mancung-mancung. Itu timur semua?  

A: iya orang timur semua.  

B: ooohhh 

A: adik-adik kebetulan mereka juga pas lagi free, diajak ajak kesini langsung.  

B: ooohh Alhamdullilah 

A: Pada suka jalan-jalan juga soalnya hehehehe 

B: he’e. itu nanti kamu tinggal ke kiri itu dijalan bagus mbak foto-fotonya.  

A: iyyaa. Makanya aku tadi juga lihat luar biasa. Kayaknya aku pernah kesini deh dulu juga. 

Makanya itu. Tapi aku jujur aja seneng banget lihat foto-fotonya mbak sih! kayaknya totalitas 

banget. kayaknya aku merasa, kek aku tu gak ada apa-apanya … 

B: weeee jangan kayak gitu. Hehehehe 

A: yang muda… beneran kayaknya jauh banget gitu.  

B: ehh di videoin (bicara ke karyawannya)  

A: Tapi emang keren-keren sih. aku jujur. Makanya pas lihat kan beberapa akun traveller kan 

emang post fotonya mbak kan, trus aku bilang gini, apalagi foto yang pertama kali aku lihat itu 

yang mbak foto pake celana coklat trus baju item, trus gaya foto pake topi gitu, nah itu yang aku 

lihat. Itu tu … 

B: Pondok bambu?  

A: keknya deh mbak. 



B: eh kamu lihat, eh aku gentian video kamu ah. Lah pertama di ituku dimana? Lihat fotoku 

dimana? 

A: yang aku bilang. Di travel apa sih nih? Traveller? Di aku traveller. Jadikan kayak aku pertama 

tuh ketik hashtag dulu. Hashtag wisata jogjahits, trus traveller hits, kayak gitu kan… 

B: heehehhe… terus muncul? hahahaha 

A: kayaknya mbak udah masuk di hits deh. Hahahaha 

B: hahahaha  

A: trus muncul mbak. awalnya aku mikir. Ya pasti kayaknya (umurnya) 29-30 aku bilang gitu.  

B: He’e 

A: pas. trus pas aku coba chat, mbak jujur sendiri kalau 41 kan. hhaahh 

B: tapi gakpapa dek tua? 

A: trus aku lihat lagi, ini beneran nih 41? Aku gak percaya dek kayaknya.. hehehe 

B: hahahaha tapi gakpapa sama dosenmu? Yang di wawancara orang tua? 

A: gakpapa! Kalau aku, aku seneng. Malah aku seneng banget. 

B: aku juga kan udah pernah nanya, kenapa milih aku dek? Kan banyak selebgram yang lain? 

Kayak gitu. 

A: soalnya kalau menurutku. Mbak itu beda aja gitu. Maksudnya kayak terlihat totalitas kalau 

sebuah postingan, gitu.  

B: weeeeehhhh.. 

A: jadi kalau yang lain kan yaa biasa aja gitu. Tapi kalau mbak kayaknya totalitas banget gitu. 

Kayaknya aduh fix harus ketemu nih! 

B: hahaha… jadi GE-ER nih…helemku nanti gak muat.. hehehe  

A: tapi emang bener, ini saya jujur lho mbak. beneran, kayaknya totalitas banget. Makanya saya 

juga kayaknya kita harus ketemu nih.  

B: dan akhirnya kita ketemu.. hhehehe 

A: Akhirnya bisa ketemu 

B: he’e.  

A: dan kayaknya memang sesuai ekspektasiku. Terlihat lebih muda dari usianya.  

B: weeehhhh… waduh! Hehehe 

A: nanti bu mayor ngamuk lho, meri nanti dia. Heheheh (sambal lihat sahabatnya) 

C: Gaaakkkk…. Biasa aku juga pernah di rayu kayak gitu 

A dan B: waaahhh… hahahahhaa  



A: tapi beneran lho ini. Beneran beneran banget. 

B: hehehe… makasih dek. Makasih kalian dah datang juga yaa.. 

(Terjadi pembicaraan singkat peneliti Bersama salah satu sahabat subyek) 

A: oh iya mbak, aku mau nanya, kalau team, biasa team untuk berwisata gitu skarang siapa-siapa 

aja yang di bawa? Yang harus di bawa? 

B: Team?  

A: Team. 

B: teman, fotografer, supir.  

A: brapa orang biasanya? Sekali berwisata berapa orang? 

B: eee, empat 

A: empat yaa.. Fotografer itu saudara atau di gaji khusus untuk foto?  

B: satu pertemuan 500  

A: oh bukan yang mas tadi yang foto itu?  

B: Yaa itu. Tapi mbayar. (bicara ke pegawainya sejenak) 

A: sekali berwisata 500?  

B: he’e. tapi kalau jauh malah kita tambahi kadang 600, sesuai destinasi. 

A: oh gitu ya.. woow.. berarti kalau sebulan sekali udah prepare budget berapa nih untuk sekali 

(wisata) 

B: kalau fotonya kita, foto sampe 3-4 kali dek.  

A: itu 500 udah skalian mau foto sepuasnya? 

B: He’e 

A: kamera punya fotografernya? 

B: iyaa 

A: oh… kirain punya mbak juga. 

B: nggak! Jadi fotografer tuh, makan juga kita, semua kita. Fotografer nerima itu bersih.  

A: luar biasa pengorbanannya yaaa.  

B: iyaa… karna kan mereka, dia di ewe ewe sampe kamana-mana 

A: iyaaa betul juga 

B: wong arisan aja kita pake fotografer kok mbak.  

A: oh iyaa?? 

B: Iyaa…  



A: Arisan biasa kemana? 

B: arisan ke hotel-hotel sama kafe. Hehe 

A: oh iya sih. harus ada dokumentasinya.  

B: iyaa! 

A: bener juga. Iya stuju stuju.  

B: heheheheh 

A: berarti ini gakpapa ya kalau nanti kita ketemu lagi.. 

B: iyaa gakpapa. Pokok e kita janjian aja.  

A: iyaa kemana gitu kan.  

B: he’e… 

A: sambil jalan,  

B: iya sambal jalan. Hehehehe 

A: hehehe sambal jalan 

B: nanti kan eee.. budget segitu kan misale nek ber empat dibagi. Misale fotografer 500, 

transportasi 300, makan 200, 1 juta, bagi 4, 250. Pokoke semua rata 

A: Oh gitu yaa…  

B: Kayak gitu 

A: kalau disini mbak tinggal dimana? 

B: disini aku pulang jogja, cuman hari ini tok aku nginep sini. 

A: Oh gitu. di Jogja dimana? 

B: Jogjanya aku di deket Amplas 

A: Lha deket aku dong. 

B: He’e.  

A: dimana? 

B: Tapi aku jarang dirumah masalah e hehehe 

A: Deket mana?  

B: deket itu dek, hutan-hutan yang dulu punya nya KR. Masuk kesana. 

A: Ooohh deket-deket situ. Ih deket sih. deket sama tempatku juga sih. aku di belakang, pas 

belakang amplasnya.  

B: He’e belakang Amplas  



A: Belakang amplasnya Nologaten itu. Area-area nologaten. 

B: kamu harus foto kesitu. 

A: hehehe…ini temen semua nih kesini? Rame juga nih disini. 

B: he’e. tapi aku emang gak pake opening-opening. 

A: Oh ini bukanya sejak kapan mbak? 

B: hari ini. Tapi nek studionya udah lama. Sebulan yang lalu. Tapi menu-menunya ini habis. Soale 

aku tuh takute nek pake opening besar-besaran trus gak stabil itu lho dek. Kalau gak malu sendiri. 

A: iya, mending kayak gini sih 

B: Soalnya ini, yang mau ngelarisi oo kesini oo, nek nggak yowes aku gak, gak naggapin gratisan. 

Kayak gitu.  

A:Iyaa betul juga sih 

B: tapi tho, nek makan ini tuh gratis (sambal menunjukkan makanan prasmanan di atas meja). Dek, 

diajak (temen-temennya) makan kesini aja. Nek ini tak sediain gratis.  

A: iyaa nanti. Mereka lagi suka  banget foto itu. Main tiktok. Hehehe 

B: nanti nek kamu pulang, ini trus lewat kiri aja  

A: Oh iya. 

B: tadi jalane baguuussss. Nanti foto di jalan. Trus nanti  eee tembusnya Sambi. Sambi. 

A: Ooohh…  makanya sepi banget ya di area yang sana tuh Sepi banget. Iya sih.  

B: He’e. Sonia, makan ini, ini ini free. Eh minta di bungkusin kamu. Oh wes mbayar bu Mayor. 

(bicara ke anak sahabatnya). 

(Beberapa saat, mbak Yayuk menghampiri sahabat-sahabatnya dan berbicara beberapa saat) 

B: ini udah apa belum dek?  

A: satu lagi. Hehehehe 

B: oh iya belum tho. Hahahahha 

A: hehehehe 

B: he’e. malah Tak tinggal nyicipi mie. Hehehehe 

A: hehehe..gakpapa.. hehehe… eeee ini, kalau dari keluarga sekarang, keluarga sekarang suami 

anak-anak itu responnya gimana sama hobi mbak? 

B: Ooohh nek anak-anak saya udah tau nek ibunya kayak gitu.  

A: berarti kalau gak dirumah terus juga gak masalah?  

B: gakpapa. Karna kalau aku pergi-pergi itu sambil jualan apa-apa juga sih.  



A: kalau suami? 

B: iya. Tau tho.  

A: ya gakpapa juga? 

B: gakpapa. Kalau eee…. kalau papa kan dah beberapa tahun (pisah) dari kemaren kayak gitu.  

A: iyaa.. berarti malah mendukung atau? 

B: mendukung 

A: mendukung banget. 

B: yang penting aku gak neko-neko, positif, terus tetep tau Batasan, sebelum pergi harus kerjaan 

dirumah harus selesai, siapin makanan anak-anak, susu, camilan semuanya udah beres. Kayak gitu. 

A: yang penting dirumah udah selesai? 

B: oh iya! Lagi out! Jadi kalau kita udah janjian pukul 6 pergi, berarti aku harus bangun jam 4 

untuk prepare semuanya. Dan jam 6 udah di jemput mobil, Out. Kayak gitu. dah disiapin makan 

siang, makan malam. 

A: berarti keluarga tetep yang utama? 

B: iyaa! Kalau gak ya kita (pisah)  

A: tapi luar biasa sih emang. Ini, mbak aku makasih banget udah mau di wawancarai, udah mau 

di interview. Ini aku boleh minta tolong gak mbak, ini untuk surat data diri dan tanda tangan 

kesediaan mbak jadi informan saya.  

B: oke. Diisi ya? 

A: Iyaa di isi.  

B: (Bicara ke sahabatnya) “eh kalau mau pulang foto dulu!” bareng yok. Pake hp yuk. Yok, ikut 

foto yok. 

A: boleh-boleh-boleh.  

B: yok. (bicara ke fotografernya) “Jar, fotoke sek arep balik soale” 

(selanjutnya foto bersama lalu dilanjutkan dengan pengisian formulir/ surat keterangan oleh 

subyek) 

 

 

  

 

 



Transkrip Wawancara 2 

Mbak Yayuk  

 

Hari/tanggal : 3 Agustus 2020 

Waktu  : 16.00 sampai selesai 

Lokasi  :  Jk Coffe and Studio, Gunung Kidul 

Keterangan : A (Yetty), B (Yayuk), C (Orang lain)  

 

A: oke deh. Kita mulai yaa mbak yaah… 

B: okee… 

A: oke. Ini kita wawancara yang kedua gak sih? hheheheh 

B: hehehehe 

A: kemaren yang pertama. Hmm ni, eee mbak.. 

B: (bicara ke karyawannya) sik, yak, matiin sik yak. Musik e matiin.  

A: Gakpapa. 

B: Nanti masuk kesini dek suara ne 

A: ohhh. Iya juga sih.  

B: hm’m. 

A: tadi aku sempat kesasar kesini itu. “Lho tadi kemana ya muternya?” aku lupa… hehehe ya 

akhirnya buka map 

B: hehehe.. kan plang e itu tuh… 

C: harusnya lurus lagi. Tapi tadi agak mau belok, tapi lihat map.  

A: hehe.. akhirnya lihat map.. hehehehe… eeeee 

B: owalaaahh.. udah di On? 

A: udah.  

B: oke. Yaa. 

A: gini mbak, eee kan kemaren pas wawancara yang pertama mbak sempat cerita kalau saking 

karna cintanya sama foto, pernah pengen maksain mboknya juali sapi? Itu gimana sih ceritanya? 



B: He’e (beli) kamera. Jadi dulu, jaman dulu itu kan belum ada yang pindah ke hp ke hp itu, nah 

dari itu ditanya, “kamu pengen sekolah apa anu?”. “aku pengen jadi foto model” trus foto di tengah 

sawah gitu lho dek. Bayangane kan dulu itu kalau lihat kalender kayaknya bagus banget foto. 

Dipajang di kalender trus di sawah pake topi itu lho. Trus kata mbokku “aneh-aneh wae kayak 

gitu! itu bukan, nek orang desa katanya ora ilok” katanya. “saru! Nanti kamu di cibir tetangga” 

nek foto-foto kayak gitu tuh dikira nek di desa itu pikirane negatif itu lho dek.   

A: Oh sempat kayak gitu juga? 

B: iyaa! Nek orang kampung jaman dulu kan. Makane sekarang nek mbok lihat foto-fotoku. “ nah, 

koe ndi sik pengen koyo ngunu kui tho? Saiki keturutan tho?” heheheh kayak gitu 

A:hehehe. Akhirnya pada mau foto.. 

(pesanan makanan datang) 

C: waaahhh…  

A: waahh terimakasihh…  

B: enak-enak iki. Jos tenan!  

A: makasih. Wah Kayaknya ini beda dari kemaren yaa. Kayaknya ini lebih mantep deh. 

B: He’e. ini ada pakarnya. Soale ini pakarnya. 

A: makasihhh…  

B: (bicara ke fotografernya) “candra, nyobole iki lho enak!”  

C: ini sedotannya 

A: iyaaa makasihhh (bicara ke pelayannya) 

B: “bedo! Iki dalgona”  

A: lebih mantep deh kayaknya kopinya ini.  

B: hm’m soale iki pakar e yang bikin. hehehhe 

A: Trus gimana tuh mbak. jadi pandangan orang tentang fotografi dulu itu yang awam? 

B: eeee… itu masih awam ya. Karna orang desa kan tentang apa pendidikane juga minim. Jadi 

orang berpose mententeng aja dikira menawarkan diri. Nek orang jaman dulu lho. 

A: oh gitu yaa 

B:he’e. nek orang jaman dulu tuh kayak gitu. tapi dengan berjalannya waktu kan tau tho, bahwa 

itu suatu hobi yang mungkin nek hobi itu di kembangkan kan akan menghasilkan. Nah buktine, 

meskipun dan tidak menutup kemungkinan meskipun sudah tua, tetap menghasilkan. Buktine saya 

cuman iseng foto dan akhire denga feed-feed foto saya yang bagus kan aku bisa mendapatkan duit 

dengan di endorse kayak gitu. trus jualan apa-apa laku. Disitu. Kayak gitu dek.   

A: berarti dulu sempat melewati stigma negatif juga yaa..?  



B: aaaa… iku. He’e. jadi, setiap ada manten kan bawa kamera, “mas, aku di foto mas” kayak gitu 

lho. Iyaa!  Trus nanti posene kayak gini ( sambil menunjukkan gaya foto lama/ jadul)  

A: iyeesss 

B: He’e pokokne kayak gitu. aku masih inget bener. Trus waktu dulu itu dibelike baju baru, pake 

pokok e baju polkadot gitu, trus foto di tengah ilalang kayak gini dek. Di tengah ilalang kayak gini. 

Pake foto. Pokok e ada tamu dari Jakarta, ee yang itu tu, jadi punya nenek di desaku, trus ada 

rombongan. Nek kaya cah kuliah gitu. dirumah e tetanggaku itu. “mas aku di foto kayak gitu”. ya 

di foto sama mas e itu. Dan akhir e salah satu dari moto itu jadi ee suami ne kakakku. 

A: oh gitu. 

B: he’e. jadi awalya ngono. “kamu suka foto tho dek?”. Jadi awale dulu yang kayak perjodohan 

aku, eh! perjodohane kakakku sama orang itu tuh aku. Wong aku tu berani banget og. “mas aku di 

foto disono kae yo” tak ajak. Lho aku gak kenal lho.  

A: Hobi membawa jodoh. hehehehhe 

B: he’e. gak kenal sama skali lho.  

A: he’e.  

B: itu mahasiswa dari Jakarta kek cowok semua og. Jaman dulu. Trus waktu itu kan, karna cinta 

sama kakaku, jaman dulu belum ada Hp. Nah, masnya itu sebulan sekali kerumah ku dengan alasan 

mau moto aku.  

A: oke siap. hehehe 

B: hehehe. Tapi nek tak ingetin, kakaku itu marah lho “eh nggak yo! Gak kayak gitu!” katanya. 

heheheheh 

A: hehehe wah. Eee Trus ini, berarti ini berarti cita-cita dari kecilnya mbak itu apa sih?  

B: sebener e nek cita-citaku dulu malah polwan dek. Tapi gak bisa tingi. Tapi dulu pernah sempat 

aku ingin jadi kayak “oh jadi artis tuh enak yaa” kayak gitu. tapi dulu malah aku tuh pengen jadi 

polwan. Tapi aku ingat juga sama apah, kayak nasihat kakekku. Aku gak mau, Aku gak berniat 

menjatuhkan suatu apah, apa ya.. status yaa katane kakaku itu melarang anak cucunya itu menjadi 

jaksa, hakim, pengacara sama polisi.  

A: oh gitu.  

B: aaa… karna kata beliau, Jaksa, Hakim, Polisi dan pengacara itu nggak tau bener mana yang 

salah dan benar tapi mereka yang penting ketok palu dan membela. Naah… kata kakekku nanti 

kamu beratnya tanggungan di akherat. Nah makane dari situ, “ah aku pengen jadi dokter aja”. 

Kayak berubah jadi dokter dulu waktu itu. Tapi nilai IPAku jelek. Nggak, aku gak mau kuliah. 

Hehehe… pokoknya sampe sekarang masih terngiang kalau keluargaku gak boleh, nggak, pokoke 

gak boleh menjadi 4 macam itu. Sama kakekku pokoknya gak boleh. Masih. Semua keluargaku 

dilarang untuk  menjadi itu dek. Dan kalau sekarang aku udah gak punya cita-cita.  Cita-citaku 

pokoke mengeksplore Jogja dulu, trus nanti Jawa Tengah, trus nanti baru keluar begeri, kayak gitu. 

hehehehe 



A: aminnn. Aminn. Semoga. Trus ini, e kan mbak sempat cerita kalau pas pertemuan pertama itu, 

mbak sempat ada keinginan yang tertunda. Maksudnya keingan jadi model… 

B: jadi model e… hehehehe 

A: itu sempat tertunda itu ceritanya gimana sih mbak? 

B: ya sempat tertunda. Karna model jaman dulu tinggi minimal harus 160 ya? Aaa kan tinggiku 

cuman 148 dek. Lomba kemana-mana pun gak keterima. Iya! Aku gakpernah lomba. Kalau lomba 

close up aku masuk. Cuman kalau lomba yang foto landscape yang kayak tinggi itu apa? Gak 

masuk. Belum 10 besar aja udah di out. Out. Kayak gitu. 

A: Berarti dulu sempat ikut lomba-lomba juga? 

B: ada ikut. Tapi yang juara malah puisi.  

A: ooohh.. tertundanya karna tinggi badan. karna itu? 

B: He’e. karna bodi. Mini bodi. Hehehehe  

A: itu ngerasa gimana sih perasaan mbak waktu itu?  

B: oh yoo nganu, sempat “kenapa sih aku gak bisa, aku gak bisa tinggi sih mbok?”  katanya gitu. 

“ ohh kamu dulu susah makan pas kecil” habisnya gitu. “oh nggak yo! Paling pas aku tuh anak 

terakhir kamu sia-sia kok, kamu kasih vitamin aku” hehehhe. Nggak yo. Karna aku dulu tuh ingat 

kayaknya makan telur satu di bagi anak 6 e. kayaknya lho. jaman dulu tapi enak banget dek. Itu 

lho telur yang diparut dikasih kelapa, trus diiris-iris itu lho. Itu nelok  

A: iya ya? 

B: he’e tapi enak banget.  

A: tapi enak sih 

B: skarang makan telur gak enak yo? hahaha 

A:iya betul ya. Betul betul banget sih. apalagi kita anak kos yang tiap hari makan kayaknya. 

B: telur? Telur sama mie yaa? 

A: telur, mie wajib kaann.. 

B:ahahhaha 

A: akhir bulan yaa. Gimana coba.. hehehe 

B: temene masak kangkung dek.  

A: iya ya. Kalau aku suka sediain sawi putih itu lho. Kayak gitu sih. 

B: naahhh. Soale mie itu bahaya. Coba kalau gak percaya bakar mie ne kui.  

A: pernah bu? Aku gak pernah bakar 

B: susah! Susah buanget dibakar. Apalagi masuk perut. Tapi nek aire dibuang dulu gakpapa.  

A: oh iya ya? Biasanya. Yaa taulah kalau udah lapar kan anak kosan. Hajar aja. hahaha 



B: hehehehe 

A: trus ini mbak. eee apa tanggapannya mbak tentang foto Instagramable? 

B: orang menilai atau aku yang menilai? 

A: mbak yang menilai 

B: instagramable itu tempatnya  

A: tempatnya maksudnya.. 

B: tempatnya terkenal.  

A:tempatnya he’e. kayak bagus untuk foto gitu.  

B: trus, dibuat foto tuh bagus. Terus, mau siapa aja yang foto disitu tuh kayak kelihatan apik, indah 

kayak gitu terus mudah di jangkau masyarakat. 

A: kalau mbak sendiri, suka gak sih sama foto instagramable? 

B: suka.  

A: atau ada punya pengalaman apa tentang foto yang instagramable mungkin? 

B: pengalamane itu,  kalau pas belum hits tempatnya itu pasti di DM banyak orang. Kadang sok 

capek tho mbalesnya. Aku kadang balasnya Cuma “itu buka di itu udah ada ketentuan tempat” 

gitu. Karna kalau itu tempat lagi baru-baru ne pasti DM “kak, itu pasnya dimana?” “pasnya 

dimana?”. Kadang suka capek dih dek. Nek itu pengalaman buruk lho. Tapi pengalaman baiknya 

yo kita memberi orang yang belum tau menjadi tau kayak gitu.  

A: berarti salah satu alasan mbak juga untuk ee berwisata itu karna tempatnya yang bagus, karna 

instagramable, atau gimana? 

B: he’e. tampate bagus. Pokoknya buat foto. Untuk aku berpose tuh indah wes. Tak dateng. 

A: iya. hhehehhee 

B: skarang yang lagi nge-hits lagi itu batu kapal itu.  

A: batu kapal dimana sih mbak? 

B: di Piyungan.  

A: oh aku belum  

B: dah foto aku, tapi belum tak upload.  

A: aku tunggu deh uploadnya. hehehehe 

B: baru sebulan ini nge-hits.  

A: oh iya ya? 

B: He’e.  

A: tapi dah foto disana? 



B: udah. Soale adminnya yang DM. “kakak, silahkan mampir kesini”. “mbayar a?” aku kayak gitu 

tho. heheheh 

A: oh gitu 

B: “cuman bayar parkir kak”.  

A: Hm’m. Trus ini mbak juga kan suka wisata, boleh diceritain gak sih pengalamannya mbak 

berwisata ke wisata budaya? Apa aja di Jogja? 

B: wisata budaya? Candi. Candi sama bangunan tua kayak Taman Sari, sama itu apa yang satunya 

itu? Warung Boto. 

A: Hm’m. pengalaman itu gimana sih mbak dulu? 

B: pengalamannya itu kayak gini dek. Yang pernah saya ceritakan bahwa sekarang kita cuman 

nerima nikmatnya. Nerima indahnya, masa kita sebagai orang sini gak mau sih kita mengabadikan 

moment di tempat itu? Karna kita nggak gak mungkin bisa mbangun kayak gitu, coba gimana 

carane? Piye le nggawe? Gak bisa tho? Apalagi candi tuh. Boto ditoto tumpuk-tumpuk kayak 

nggak ada semene. Siapa yang bisa bikin coba skarang? Heee… kayak gak masuk akal lho nek 

menurut naluriku. Makane kok setiap ada orang luar negeri yang ke Indonesia, pertama yang dituju 

itu candi Borobudur. Pasti.   

A: hm’m 

B: karna pas aku punya kenalan dari Bangkok sama Malaysia, mereka bilang “I want to go 

Indonesia, I want go to Borobudur” apa itu? Candi? 

A: candi Borobudur. Temple.  

B: He’e kayak gitu. trus “why?” “ because here gak ada” pokoknya intine diluar negeri itu gak ada 

candi sebagus Borobudur. Trus aku ngomong tapi pake bahasa, temanku karna aku gak bisa 

inggris. “saya aja orang sana gak begitu suka candi”. “why?”. “Hot” kan aku bilang “ panas di 

candi itu”. “No! its good! Very good!”. Pokoknya pertama orang luar negeri itu candi Borobudur. 

Pasti di incer. Terus temenku ada polwan, tugas di Amerika. Dia ngirim temen e ke Indonesia itu 

cuman untuk antar ke Borobudur. Aku sampe bilang “Liyane Borobudur bisa nggak?”. “ Helloow 

itu bule cuman pengen ke Borobudur” katanya. “Lha panas banget e dek”. “lha mbak yayuk tolong, 

please!”. Jadi aku tuh ngawal bule, yaa aku bawa payung, dengan bulenya panas-panas “Very 

nice!”. “mbelegodok!” aku gitu. hahahaha 

A: hahahaha antarnya mbak pake payung nih.  

B: aku pake masker, pake topi, pake payung, si bule singletan dan “Nice! my skin very Good!”. 

“Hellow.. ini flek muncul semua gais” . hehehhe 

A: hehe yaa ampun. iya menurut mere seru sih.  

B: iyaa! Aku ngawal ke Borobudur lho dek waktu itu. Dan panasnya minta ampun. mereka harus 

sampe ke puncaknya itu. Wah “Im waiting here!”. “No!”. “Here please!”. “No!”  

A: hahahah harus ikut? 

B: tak video call polwan ne “kamu menyiksa aku di neraka!” hehehe 



A: hehehehehe. Trus ada gak sih pengalaman yang sebelum ada IG? IG kan muncul tahun 2010, 

2011, 2012. Ada gak sih pengalaman yang buat mbak ee apa Namanya? Ingat banget waktu 

berwisata ke destinasi wisata budaya? Pengalamannya. 

B: Oh di destinasi itu pasti ada fotografer yang di cetak. Nah aku pasti foto kayak gitu, trus minta 

di cetak, trus di pajang dikamar. Pengalamannya kayak gitu. tapi aku mengenal Instagram itu 2017 

lho dek. Baru lho.   

A: iya baru. Kan memang baru juga sih. hitsnya memang baru 2016, 2017 gitu. 

B: he’e. dan kenapa kalian eee sadar gak kalo ee tempat-tempat wisata itu laris Ketika ada 

Instagram? Karna mereka ingin memamerkan foto nya itu di Instagram.  

A: iya betul. Karna dia kan fokusnya foto dan video ya. 

B: he’e. kalo dulu tuh wisata gak, wong aku pas naik di Kunir itu lho, Dieng. Itu aku tanya sama 

bapak-bapak yang suka ngawal, sama atau itu lho minjemin sarung atau apa itu, 6.000 orang 

pendaki lho, tiap hari lho di Kunir Dieng itu lho. Orang e dari mana coba? Sampe antri ne gini, 

ndedel.   

A: waawww 

B: enak dek, diminum sik coba.  

A: oh iya. 

B: Ho’o. pake sedotan.  

A: saking karna asik ngobrol lupa minum. hehehhe 

B: enak ya… hhehehe 

A: iya ya. Jadi kalau dulu tuh di destinasi wisata budaya pengalamannya kalau foto juga itupun di 

fotokan yaa mbak? 

B: He’e. di fotokan sama fotografer trus di cetak.  

A: trus apalagi mbak? 

B: trus pengalaman itu gak begitu suka aku. Nggak begitu tertarik. Ya pokoknya cuman nek sama 

anakku ngasih tau “ini peninggalan budaya” kayak gitu. 

A: oh ngajarin anaknya ? 

B: He’e. nek skarang anakku dah gak mau tak ajak pergi katanya “capek nungguin mama foto aku 

tuh” hehhee  

A: hahahahha.  

B: gak mau. Anakku udah gak mau.  

A: berarti sebelum ada Instagram itu tujuannya emang ngantarin anak,  

B: ngantarin anak, trus sambal refreshing. Kalau skarang main kan tujuan pertama foto. Aku dah 

bilang pokoknya foto, pake baju bagus menurut kita, wes udah.  



A: iya betul 

B: misale habis foto itu kan capek. Di mobil sebelum pulang itu kan di pindah ke HP masing-

masing. Di mobil itu dah nggak ada kata-kata lho! Semua pada fokus di foto.  

A: “weh ini tadi bagus”. hehehe 

B: iya! Sumpah! Hapus, lalu “eh ini keren tho? Keren!” kayak gitu weeess hehehehe   

A: jadi capeknya hilang ya? 

B: capeknya hilang. 

A: trus, kalau ada gak sih perbedaan fashion mbak sebelum ada IG dan setelah ada IG? 

B: oohh bedanya beda banget! Hehe dulu aku berhijab lho! hahaha 

A: oh iya ya? Hehehehe… Oh trus trus gmana nih mbak?   

B: trus, kalau di foto tuh kayak orang tua itu lho. Jadi bulet. Trus skarang nek berhijab nek 

pengajian tok. Heheh tapi masih buka tutup – buka tutup. Belum begitu aku hijaban yang full hijab 

gitu belum.   

A: itu apalagi selain, fashionnya apa lagi yang berubah? 

B: eeeee 

A: kayak misalnya dulu ada kayak gimana, skarang gimana? Apa yang disiapkan? 

B: ooohhhh dulu lebih ke muslim. Itu. Nek sekarang aku lebih suka yang ke santai. Casual. Karna 

kan nek perjalanan jauh enak. Trus nek muslim banget tuh hawur-hawur itu lho dek. Ribet deh 

kalau kayak gitu.  

A: Hm’m. iya. Berarti dari segi fashion emang yang berubah. Kalau persiapannya nih, 

persiapannya dulu sebelum ada IG gmana? 

B: kalau sebelum ada IG wes kita pergi yo pergi aja. Waton, pake rok Panjang, kerudung, udah. 

Kalau skarang yang di bawa 2 tas. Sepatu sama baju sama topi. Tik kutik kutik kaca mata jangan 

sampai ketinggalan hehe  

A: kalau dulu perhatikan itu gak sih, maksudnya yang penting rapi gitu aja?  

B: he’e yang penting kita tertutup. Pake kerudung, jalan.  

A: kalau skarang? 

B: kalau skarang rambut e harus di elus dulu, di ulik-ulik kacamatane yang bagus mana, baju e 

warna apa, harus pake sepatu apa, celana apa, gitu. harus mix and match  

A: harus sesuai ini ya. Karna foto nih.  

B: e besok kita mau pinik.. hehehe 

A: kemana lagi? 

B: ke Temanggung.  



A: yaampun. Jauh nggak sih mbak Temanggung dari sini tuh?  

B: jauh nanjak. Nanjak banget. Kalau yang Posong itu lho. Yang Ashanti sempat kesitu 

A: oh iya? 

B: Hm’m. kayak Swiss-swissnya Temanggung itu lho 

A: ish kok aku. Di ini, magelang kesana gak sih bukan? 

B: iyaa magelang kesana mau arah Wonosobo.  

A: He’e. iya bener iya. Aku pernah ini aja, pernah tau tapi belum pernah kesana.  

B: besok aku kesana. 

A: asik. Sama mbak-mbak yang kemaren? 

B: iyaa 

A: Fotografer juga? 

B: iyaa.. hhehe 

A: hehehe.. terbaiklah. Trus ini mbak, eeee fokus utamanya mbak kalau wisata apa?  

B: Foto? 

A: Foto. Yang penting tempatnya bagus untuk foto? 

B: hm’m. sama baju e cocok.  

A: seberapa penting sih feed Instagram buat mbak? 

B: penting banget! Karna dengan Instagramnya bagus orang-orang akan tertarik. Tertarik untuk 

Kepo ke kita. Eee keponya gak, gak peduli mereka mungkin kepo negatif atau positif eee bagi saya 

eee positif aja. Yang penting menguntungkan bagi saya dan saya bekerja dengan kehalalan saya 

dan tidak merecoki rezeki orang, dah gitu ajah. heheheh  

A: setuju sih. yang penting kita kerja sesuai jalan. Kek gitu sih bener.  

B: naaahh iiyaa! Kita gak jadi penipu, kita gak menjadi pencuri, kita gak mengganggu suami orang 

lain, dah kayak gitu aja.  

A: setuju sih mbak. (bicara ke pelayan yang membawa makanan) “Thank u”. mbak sambil makan 

yaaa… 

B: iya. Aku tadi makan sama rendang.  

A: rendang?  

B: Ho’o tapi di bawa. Kan dapat daging kurban.  

A: aku gak dapat e. kita gak dapat. 

B: eh, eh haruse nek anak-anak kos dapat lho! 



C: Kosku kemaren dapat. Dibagi dari masjid. 

B: lha iya dari Mesjid.  

A: Gak ada. Padahal aku dekat masjid. Heheehehe  

B: Harus e ada yang usul.  

A: Gak tau nih RT kami nih. hehehhe 

B: Ho’o yoo.  

A: yaa 1 kosan gak ada yang dapet. 

B: semuanya dapat dek kalau kurban itu. Mau anak kos mau anak apa, kita 50 gram dapetlah  

A: harusnya ya? 

B: He’e. karna nek aku jadi panitia kayak gitu malahan anak-anak kos dulu. Apa mau pake garam? 

A: udah kok. Ini udah garing lho mbak (kentang gorengnya) menurutku 

B: apa enaknya enak?  

A: Hm’m. aku suka kopinya e. kemaren kayaknya gak seperti ini deh kopinya? Lebih banyak 

kopinya. Kalau ini lebih banyak kopinya.  

B: He’e. enak mana? 

A: enak ini. 

B: soale ini gurunya 

A: Oh gitu? ohh.. hehehhe 

B: kemaren yang itu belum begitu bisa. 

A: tapi mantap kok mbak. trus eee ini mbak. jadi, eee ada gak sih kenangan yang buat mbak ingat 

banget sampai skarang tentang foto? Tentang pengalaman mbak 

B: Foto yang di Instagram? 

A: iyaa 

B: oh kita ngantri. 

A: ngantri apa nih? 

B: Foto.  

A: Hah? Kapan?  

B: Kita kalo itu instagramable itu kan rame banget dan kita harus ngantri, sampe kalau temanku 

yang bedak’an sampe bedaknya konyoh-konyoh itu lho! Jadi aku udah gak mood foto. “wes kamu 

aja yang foto, kamu paling cantik, aku gak foto skarang gakpapa”. Jadi, ngantri nya itu Panjang 

dan emang harus urut di Teras Kaca kalau gak salah. 



A: ohh di Gunung Kidul gak sih? di pantai itu? 

B: naahh itu kan di panggilin, trus di suruh cuman berapa menit aku ngamuk disitu. Gak suka! Gak 

suka dengan cara mereka kayak gitu. jadi udah panas tho, pake topi, ini bedaknya luntur, 

maskaranya kena keringat jadi ndeler gini hitam. Tanya OT aku gak suka dandan. Jadi aku udah 

bad mood gak mau foto, trus dipanggil-panggil gak mau foto, trus akhir e aku cepet tetep foto, tapi 

wes dengan ngamuk-ngamuk kayak gitu “ Hello, eh bilang sama pengelolanya ya, kalau tempatnya 

sepi, mau seperempat jam, mau setengah jam gakpapa, ini kan giliran saya, gak ngerti kenapa 

disusu-susui?!” gitu. mereka Cuma diem. “oh iya iya mbak”. “ iya! Kecuali setelah saya masih ada 

banyak yang ngantri gakpapa! Aku kamu jam e, ini kan gak ada yang ngantri, kenapa aku kalau 

datang jauh-jauh gak dapet angle ku yang bagus itu namanya rugi, aku dah mbayar, aku dah datang 

kesini jauh” trus bapaknya itu diem “oh iya mbak”. didiemin aku sampe setengah jam lebih 

didiemin. Didiemin! Ada orang didiemin. Sampe aku duduk tho sampe gini “ambilin minum” aku 

sampe minum coba brani gak? Masih didiemin itu. Hampir 1 jam aku duduk di kaca itu. Tapi gak 

dapat foto. Karna aku dah moto, fotonya jelek dong waktu itu puanas trus gak boleh pake alas kaki,   

A: Lah kok gak boleh pake alas kaki sih? 

B: iyaaa karna kaca! Pecah nanti. He’e 

A: oh gitu yaaa 

B: He’e. jadi aku kalau di ajak kayak gini “yuk ke teras kaca”. “uh sory! Hidup saya masih lebih 

bermakna daripada Teras kaca”. Hahahahha gak mau lagi  

A: hahahahaha karna ada pengalaman itu ya? 

B: He’e. ngantri trus bapak-bapaknya yang nunggu itu sok banget gitu lho dek. maksud e iki misale 

kalau aku datang kan, maksud e nggakpapa sih ngantri dengan cara kamu kayak gitu, asal 

ngantrinya itu pas giliran setelah aku foto ada yang ngantri, lha itu kosong kok. “sudah cukup, 

waktunya 12 menit”. “Astaghfirullah aku belum dapat foto” hehehe  

A: digituin yaa.. 

B: hehehe… temenku “kamu marah-marah tuh semua orang liatin”. Trus kata temenku “ sini 

mbak”   

A: hahahaha 

B: lha temenku ini nya ndreces bedak e wes. Foto ne gak ada yang bagus   

A: iya soale panas juga kan mbak disitu. Yaampun.  

B: He’e. panas bedak e luntur. Astaghfirullahaladzim. Trus mingis-mingis e nek e merah kae. “ya 

Allah, weh ayo dewe cepet foto ayo e” hadsim wakamakelen lihat koe bedak e luntur” itu lho dek. 

hehehe 

A: haahaha yaampun. Itu pas ada Instagram. Kalau sebelum ada IG ada gak sih pengalaman yang 

menurut mbak paling diinget?  

B: oohhh pernah itu. Eee foto kan di cetak, terus tak tinggal dirumah desa tho, fotone dimakan 

tikus. Hahahaha…   



A: Fotone kenapa mbak? 

B: dimakan tikus 

A: kok bisa?  

B: gak tau. Mbokku katane soalnya Hahahaha… “ngerti ra mbok? Ini mau foto kesini tho mbok, 

jalane adoh, kudu kuat, trus pose mententeng kok nek kejumput tibo” “Lha aku yo ra dong, ngerti 

ngerti di pangan tikus” hahahah  

A: yaaa… hahahaha 

B: jadi view ne iki iso ilang dek, ono wong e tok. View ne itu hilang digigit tikus.  

A: ahahaha tikus juga doyannya foto gimana nih. Heheheh.. oke itu. Kalau di destinasi wisata 

budaya ada gak sih pengalaman yang diinget? Sebelum ada IG? 

B: sebelum ada IG ya kepanasan itu dek.  

A: kepanasan ya? 

B: Borobudur he’e. di Borobudur waktu SMP apa ya? Itu kepanasan trus apah, ra dong gurune, 

guru-gurunya menjelaskan kita gak gubris itu lho kan kepanasan. 

A: kalau mbak sendiri udah berapa kali sih ke destinasi wisata budaya? Udah berapa kali?  

B: udah kesekian kali e 

A: udah banyak kali ya? 

B: Hm’m.  

A: itu ada perubahan gak sih? misalnya awal pergi itu tujuannya untuk apa, kedua, ketiga, 

keempat? 

B: awal pergi cuman ingin tau. Trus nek pas udah sama keluarga memperkenalkan sama anaknya. 

Trus nek akhir-akhir ini yaa cuman mengabadikan moment. 

A: lebih ke foto, lebih ke itu.. 

B: he’e foto. Sama biar bangga ini lho jadi orang Indonesia. soale Ketika orang luar negeri 

berbondong-bondong kesini cuman mau ke candi kok aku belum dapat foto yang bagus yah? 

Kayak gitu ngulang lagi kesana. Tapi mahal lho dek. Ee mau foto sunride di Borobudur tuh 400ribu 

A: hm’m. karna itu salah satu yang bener-bener diincer banyak orang. 

B: Hm’m. 400ribu. Trus aku ee kalau pake kekuatan orang dalam itu 70 eh 150 apa yah?  

A: wih itu dah dapat murah banget. 

B: He’e satpam. Di suruh lewat satpam. Tapi aku pikir e “ah nggak ah, mending nyanset di pantai” 

aku gitu.  

A: iya kalau pantai bagus juga sih 

B: wong soale bocor dek, di candi bocor terus. 



A: iya bocor terus yah? 

B: he’e berapa kali bocor. Oh pengalaman kalau udah instagramable, dengan Pedenya kalau misale 

di ee foto dimana yaa yang penuh, pokoknya ngantri tuh, anak-anak muda kan suka tuh yang 

tempat instagramable, mereka gak berhenti-berhenti tho, le foto tuh kayak gak mau gantian. Uh 

pasti kayak gini “sshhh aduh kebelet niihh, kok gak cepet-cepet tho mbak?” kayak gitu tuh  

A:hahahahha di kode 

B: “Duuuhhhhh” trus mbaknya ngeliatin, “mau foto yaa bu?”. “He’e” hehe padahal aku gak 

kenapa-napa. ahahahha 

A: hahahs aking gitunya ya.. hahaha kok bisa yaa 

B: lha anak muda itu lho foto selfie, gini (mencontohkan gayanya), lama banget e mirang miring-

mirang miring e gitu.  

A: iya. apalagi kalau mereka yang gak bawa fotograferkan, biasanya pake selfie kan harus nyari, 

kesusahan kan, daripada mereka yang bawa fotografer. Makanya itu yaa. Aku kerja di prambanan 

Borobudur juga gitu pengalamannya. Makanya..  

B: oh pernah kerja disitu dek?  

A: iyaa. Jadi kerja di situ berapa tahun. Dari 2016. 

B: oohhhh Borobudur? 

A: eee Prambanan. Kan managemennya satu. Yaaa kayak gitu lah, pokoknyaa…. 

B: oohhh. Aku nek masuk Prambanan gak pernah mbayar. Lewat belakang. 

A: Oh iya. Lewat mana? 

B: He’e lewat dalam 

A: lewat pintu utara? 

B: yang jualan sate itu lho. Temenku disitu. 

A: Oh iyaa tau. ooohhh 

B: lumayan e 50 ribu ya? 

A: iyaa. 45, 40 

B: 40 nek aku bawa fotografer 3 murah piro? 1, 2, 3 ee lumayan 120 

A: iyaa 120.  

B: malah masih diantar satpam sampe itunya og. 

A: iyaa. Sebenarnya banyak banyak tempat, banyak banyak tempat yang bisa masuk sih. kalau 

orang yang tau prambanan masuknya gampang. Kalau aku juga lewat pintu belakang.  

B: He’e. tapi nek wisatawan gak. (bicara ke salah satu karyawan) “sopo sing balik kae?, oohh 

ngebokel? Oh masuk siang?”  



A: eeh ini. Trus ini, ee kan fotonya mbak ini sering diupload nah sama akun-akun IG. Gimana 

perasaan mba kalau fotonya di repost?  

B: lha dulu awal itu kayak risih lho. Isin. Karna wes tuo gitu tho. Terus anu, dulu itu aku awal 

punya Instagram itu cuman 600 apa berapa lho dek followers e cuman, aku maunya berteman sama 

orang yang kenal waktu itu. Pokok dulu tak kunci juga, terus sebelum mulai di repost itu kan, 

adminnya mesti ijin tuh “kakak bisa di buka gak akunnya? Kita mau ijin repost” gitu lhoo. Trus 

aku dulu tuh gak tau “repost ki opo tho?” gitu, tekon, “ weh ora popo yuk, sok kalau di repost-

repost ki koe iso dadi selebgram lho”. “mosok? Ho’o po? Seleb obat salep po?”. Itu tuh kan bukaan 

wae, trus sama Drajat itu yang dukung, fotografer itu “Ho’o buka wae mbak, hm ndek anu mu di 

itu” nah mulai dari situ. dulu-dulu aku ingat e, pokok e aku yang pertama repost aku tuh Areajogja. 

Dari awal e itu. Trus setelah itu fotoku kok dimana-mana ada. Dulu aku tuh gak dong dikirimi 

“Yuk, ini koe yo?” terus aku kan mau bilang ho’o gitu kan rodo isin tho. “Ho’o po?” “Ho’o iki ki 

koe lho” tahi lalat e dibuleti gitu lho mbak. janeran aku tho dek. “iki lho tahi lalatmu iki”. “Ho’o 

po? lhaa muncul maneh-muncul maneh”. “ho’o iki dileboke nang krukit Juminten Yoo?” nah 

kayak gitu dulu. Pokok e awal itu AreaJogja yang paling, pokokne nek aku skarang misale aku 

sering dapat endorse itu lho mesti admin e Area itu “Koe pengen apa min? tak kirimi” kayak gitu. 

karna dari awal foto saya di repost itu eee terus followerku jadi kayak gitu lho melejit. Seeetttt 

kayak gitu. dan aku bangganya followernya itu asli bukan follower, he’e kayak gitu. meskipun aku 

belum centang biru, tapi nek wes sekian, karna dek yang setiap kepoin storiku itu hampir 2ribu, 

kayak gitulah, wes lumayan kan? Terus yo itu dek, awale endorse-endorse story dulu itu 100 ribu. 

Pokok e nek story tuh, tapi selama Corona ini aku free in siapa aja yang mau story. Gak mau ambil 

itu. 

A: Perasaan mbak Ketika di repost fotonya gimana mbak?  

B: Dulu sempat malu, tapi akhir-akhir ini wes biasa.  

A: lebih ke senang, atau gimana? 

B: yaa senang sih dek. Berarti fotoku bagus apa yaa?  

A: bangga, atau gimana? Gitu.  

B: entah menurut saya lebay atau apa yang penting bagus. Kan kadang ada nek anakku bilang 

“mama posenya lebbay” kayak gitu. “nggak papa ah”. Yang penting sebelum aku menua, masih 

bisa centil. Kalau besok udah gendong cucu udah gak mungkin tho centil-centil kayak gitu. tapi 

anak saya yang kecil mendukung, kalau yang gede mah lebot e. “mama semua temanku tuh bilang, 

kamu anak e Juminten selebgram yo?” koyok gitu 

A: iyaaa hahahha… anak-anak udah paham ya? 

B: He’e. 

A: trus kalau ada orang yang bilang mbak eh! kayak usia segini kayak nyindir-nyindir gitu, 

menurut mbak gimana perasaan mbak? 

B: halah nggak. Diemi aja. Mereka tuh iri. Wong mereka misale “ih yuk, kamu kok anu tho? Kamu 

gak itu po, gak risih po foto nek kayak kayak gitu?”. “nggak! Wong aku nggak telanjang kok”. 

Setelah dia bilang risih, selang seminggu dia juga foto kayak gitu og. 

A: yaa gimana yaa.. haahaha… sama aja ya? 



B: cuman aku pernah pasang status “sebelum komen tolong di pikirkan” hehehehe 

A: iyaa pernah yaa iyaa… soalnya kan banyak orang juga yang itu… 

B: He’e dek. Trus sempat orang banyak mendekati saya karna cuman pengen nyentil foto, kayak 

gitu. jadi mereka gak tulus berteman sama saya, gitu. 

A: Oh gitu ya? 

B: Hm’m.  

A: pernah ada pengalaman nggak sih mbak yang kayak gitu? 

B: ada! Baru-baru ini. Orang tua malah. Yaa orang seumuran aku. Malah dia tuh awale, anu 

temenku yang udah lama tuh bilang “eh dek kamu tuh nek apah, di deketin dia tuh jangan mau 

mereka tuh cuman nunut sama kamu” kayak gitu. akhirnya dadi itu, tapi sakit tapi bersyukur sih, 

ngakpapa udah dibukain apah… eee… 

A: Rezeki? 

B: Hm’m. maksud e cukup tau aja. Jadi aku deket sama dia tuh cuman 2 bulan, udah.  

A: udah selesai gitu dah? 

B: udah.  

A: berarti pernah ketemu juga ya orang kayak gitu?  

B: heee banyak lho orang Jogja sini yang kejam-kejam lho! Apalagi lambe emak-emak. Lebih 

seram dari mak nyinyir.  

A: hehehe apalagi di sekitar kita juga gitu yaa? 

B: huuuuuu… justru orang yang terjahat itu adalah orang yang berpura-pura jadi sahabat kita lho. 

Kalau musuh itu jelas itu musuh. Lha kita yang gak tau orang yang pura-pura jadi teman? eee 

ternyata itu musuh kita? Itu yang paling bahaya itu itu. Makane skarang aku kalau kenal sama 

orang tuh gak mau terlalu dekat banget.   

A: Pokoknya kenal biasa.  

B: He’e. gak mau terlalu yang, eh semua tak deketin. Kecuali yang aku berteman udah 20 tahun, 

tau banget prosesnya kehidupan aku, itu emang tak jaga banget. Tak eman-eman banget kayak 

gitu.   

A: jarang ketemu, bisa jalan bareng 

B: He’e. tuh 20 tahun setelah menginjakkan kaki di Jogja. Eh 17 tahun. 17 tahun aku di Jogja.  

A: Oh sebelumnya dimana mbak?  

B: di salatiga. 

A: oohh salatiga 

B: bukan asli jogja 



A: berarti sekolah mulai 17 tahun sekolah di Jogja? Atau gimana? 

B: Nggak! Kan aku merried udah 18 tahun. Setelah nikah langsung ke Jogja. Anakku dah meh 17 

tahu lho dek. Udah segede kamu. Tapi 2 SMA. Sama aku gede dia.  

A: iyaa? 

C: kalau jalan kayak adek kakak? Hahahaha 

A: makanya kan, makanya pertama kali ketemu mbak ini, saya itu nggak percaya umurnya 41. 

Hehehe.. gak percayaa… 

C: hah? Serius mbak?  

B: yaaa 41 besok 42 

C: yaa astaga Tuhan! hehehehe 

A: see? Hahahaha.. kan gak percaya 

C: nggak, tak pikir masih umur 35an. Hahaha  

B: wooohhh!! hahaha 

A: makanya aku kemaren bilang sama adek-adek yang datang juga “tebak umur berapa?”. Trus 

mereka bilang “hah? Kayaknya 30 lah 30 yaahh 30 mentok mentok 33” gitu. Beneran!   

B: Besok wes 42 lho dek! Dan akuu dah melewati masa-masa kritis orang merried. Masa-masa 

kritis orang merried itu kan 1 sampe 5, 5 sampe 10, dah.  

A: oh itu masa-masa kritis? 

B: masa-masa kritis. Masa banyak berantem, masa udah. Alhamdulillah gak, 

C: Alhamdullilah dah terlewati yah? 

B: udah udah. Skarang tinggal menata anakku besok ditata kehidupan e, trus aku ninggalin mereka 

kebaikan dah kayak gitu.  

A: amiinnn 

B: kan ada aku tadi diajak janjian nih sama teman “Yuk aku pengen nraktir kamu, kangen”. “eh 

nggak ya, aku mau nemuin adek-adek AMPTA”. “Ih kamu jadi orang tuh jangan terlalu baik! terus 

kamu dapat e opo  coba? Kamu mau di wawancarai kayak gitu juga” ada lho dek, serius. “eh jangan 

kayak gitu, orang nanam itu yang ngunduh gak harus kita, tapi anak cucu kita” kayak gitu. aku 

mikir e kan anak-anakku  besok kan suatu saat dia juga kuliah, dia juga harus eee men.. 

(wawancara) iya! Kayak dia harus menemui orang-orang baru dan dengan ee dia (yetty) dengan 

kerendahan hatinya dia meminta saya untuk, kayak gitu lho. Jadi setiap kata-kata dia itu aku 

contohin ke anakku. “Ini lho besok kamu juga mengalami masa-masa kayak gini, belajar dari 

sebuah pengalaman, kalau mamakmu saat ini terlalu sibuk itu demi kalian, gak mungkin kan 

mamak makin tua mau makin menghabisin uang? Nggak!” aku gitu. “ini cuman buat kalian”. Jadi 

anakku Alhamdulillah gak pernah protes. Cuman nek aku sakit mereka protes “mamah itu jangan 

kebanyakan main” kayak gitu. Taunya aku tuh main. Hahahha… 



A: aduh aku terharu dengernya.hehehhe  

B: iya! Temenku ada yang kayak gitu. “apa sih kamu tuh jadi orang terlalu polos? Terlalu lugu? 

Terlalu baik?” kayak gitu. “nggak usah kayak gitu!”. “udah tho, ini kehidupan saya, ini tanggung 

jawab saya, ini tanggung jawab sama apah, anak-anak saya nanti, kalaupun bukan anak-anak saya 

mungkin saudara-saudara saya kelak membutuhkan orang-orang” kayak gitu dan percaya gak 

percaya yaa dek, saya berani buka kuliner ini baru pertama kali ini. Dan cita-cita saya suatu saat 

nek ini tuh sukses gak bukan untuk saya. Aku cuman minta 10% aja buat anak-anak yatim. Udah 

kayak gitu.  

A: amin semoga dilancarkan 

B: amin. Aku, aku udah. Karna disini aku tuh sering wira wiri Jogja Wonosari cuman ngantar 

apah.. dana ke panti asuhan yang sering e aku itu sama temen-temen ku. Jadi nek misale kita punya 

hasil khusus untuk mereka kan lumayan kan, uang yang biasa kita gunakan untuk mereka, untuk 

laine gitu lho pikiran saya. Makane anak-anak tuh tak kasih support. Uh aku galak. Orang paling 

galak. (sambal tengak tengok) mana anak-anak?. Orang paling galak Ketika aku mengajari bisnis 

yaitu aku. Aku galak. Galak tenan. (melihat ke belakang) “Bayu, bayu, Duta, kamu temen-temen 

e diajak maem kui rendang e ning plastik” 

C: “Siap mbak yayuk” 

B: “Nganu, opek godong, trus digelar ngono kae lho!” 

C: “Siap mbak yayuk” 

B: ”enek krupuk e ora?”. “Ho’o nyambel hijo enak kono!” 

C: “86!” 

B: “Yoo! Maem sik nek arep ono sing muleh” 

A: eee ini mbak, trus kan tadi mbak sempat cerita kalau kayak pernah mengalami fase dinyinyirin 

kayak gitu itu gimana sih perasaan mbak?  

B: heee sedih dek! Apalagi orang itu yang aku bangga banggakan “eh aku punya temen baik lho”. 

Dia selalu pas foto itu gak mau tak kalo.. kan aku pernah cerita dek Ketika kita mbolang, kita tuh 

semua di bagi rata, misale kita 4 orang nih, ada sewa sopir, sewa mobil, fotografer, aa kayak gitu. 

misale habis e 1 juta di bagi 4 orang gitu tho, bensin. Nah, Ketika dia ikut foto dia itu gak mau 

dikasih bensin, aa jadi setelah gak mau dikasih bensin, ada fase mungkin dia gak suka atau apa, 

trus setelah itu diolok-olok gitu lho. Uuhh sakit buangeet rasanya tuh! Kayak gitu, sakit!. Maksud 

e wong kita udah menawarkan iuran semua ditanggung, gak mau. Kok setelah, eee setelah ada 

kejadian ini diolok-olok gitu lho dek, piye bayanganmu?. Sakit banget. Tetep ada. Orang di, misale 

kita punya temen 10, yang suka itu paling 5 lah, yang gak suka tuh 5 tapi pura-pura suka. Tapi 

yaaa life ini kita… must going kan, kita tetep harus maju kedepan jangan menengok kebelakang. 

Kita nek nengok terus gak maju-maju. Ya dengan Corona ini juga temenku admin-admin Jogja itu 

kayak gini “sumpah yuk kamu terlalu berani lho buka usaha disana! Serius yuk?” kayak gitu. 

“Yowes! Wes kasep njebur og”. Tapi anak-anak nanti wes biar belajar tanggung jawab, kayak gitu. 

Jadi mereka kayak ini kan aku kayak bimbing mereka tho dek, kalaupun besok ini sukses mereka 

mau lupa sama aku yo monggo. Terus, mereka nanti kan ngingat kata-kataku yang bener yang 

mana, bahwa nek orang sukses itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita proses e 



bener-bener dari Nol ini nunggu orang kepayan siji wae seneng banget tho dek, kayak gitu. Jadi 

wes mereka kalau gak sabar, bubar. Tapi kalau soal yang sabar, telaten, Insya Allah nek kalau udah 

Corona ini udah selesai kan, travel itu rame ya. Aku pengenne nanti aku kerja sama travel, lha ji 

nek pas Jogja Wonosari nanti makane disini, kayak gitu lho. Tapi kan semua itu butuh proses dan 

aku melihat ke apah, semangat mereka dulu gitu lho. Nek yang aku semangatin nglokro yo aku 

emoh tho dek. Mending aku kerja di online wes dapat duit, gitu. jadi kadang aku suka marah-

marah sama mereka. Marah! Opo, marah tak amuk tiap hari. Tapi, Alhamdullillah mungkin ee 

mereka, mereka tau marahku untuk mereka gitu lho. Semoga aja ada yang, kalaupun ada yang 

nggak terima dengan marahku yo mungkin dia besok akan menyesal bahwa marahku itu bener-

bener ingin menjadikan mereka orang sukses. Karna aku ya dek setiap aku kenal sama fotografer 

yang belum hits, setelah tak bawa pasti jadi hits.  

A: jadi bawa berkat nggak sih buat orang lain bener? 

B: iya karna aku pengen ne kayak gitu. “kalau kamu manut sama aku, kamu tak arahke kamu 

manut karna nggak mungkinkan aku ngarahin sesuatu yang negatif? pasti aku ngarahin ke positif, 

kamu pasti jadi orang” kayak gitu. jadi semua yang… si Drajat yang suka moto aku itu dek, aku 

nggak bohong. Kenal pertama sama aku itu, aduh kamerane itu yang GOP yang jadul yang gak 

bisa moto jauh yang apa vidak e moto kayak muka tok itu lho? He’e! belum laku dibayar kemana-

mana. Nggak gak.. malah moto orang malah dia yang jajak e kayak gitu lho.  

A: ohh jadi gitu… 

B: He’e! lha sekarang setiap moto dia dibayar. Trus dulu tuh kamerane baru satu, skarang hampir 

lima, lima lebih. Baru 1 tahunan apa yaa kenal aku.  

A: luar biasa yaa.  

B: adalagi. Tapi ada satu lagi fotografer yang kecil sekarang sudah up, gede banget foto mantenne. 

laris, lupa sama aku. Jadi, tapi mereka tau nek yang membesarkan. Tapi aku nggak nggak ngungkit 

ngungkit dia, nggak. (sambil nunjuk ke beberapa pemuda yang sedang berada di luar kafe) Itu juga 

fotografer semua itu, yang baju kotak itu juga fotografer, itu nek itu guru-guru ne.  

A: emang mbak suka yaa maksudnya dalam artian dengan pekerjaannya mbak bawa berkat buat 

orang gitu? 

B: he’e 

A: itu kebahagiaan? 

B: He’e. karna aku nggak tau umurku sampe dimana lho dek. Kalau aku, yo kadang mikir e anakku 

masih kecil Ketika nanti mereka tak tinggalkan tuh biar anak-anakku tuh udah di orang-orang yang 

baik., kayak gitu. ( mbak yayuk berkaca-kaca) 

A: amiiinnn. Aminn. Pasti bawa berkat. Kalau aku sih percaya hal baik (yang kita lakukan) pasti 

akan bawa hal yang baik juga. 

B: amin. Tapi kadang kan tetep ada orang yang nyinyir kalau aku sering baksos atau apa dek, 

bilang… padahal aku tuh gak penah yang namanya upload, Alhamdullillah baksos terus tuh nggak 

pernah. Mereka mungkin pas nek video call “Yuk kamu dimana ?” kan mereka lihat sendiri tho. 

Bukan aku yang  ngasih tau. kayak ini tadi kan aku jelasin, aku kalau gak tak kayak alasan apa aku 

kayak gini gitu, aku gak pernah mamerin. “aku habis baksos dari sana lho” itu gak pernah. 



Sedikitpun aku gak pernah. mereka tau sendiri tapi nuduh aku yang pamer sendiri, kayak gitu lho. 

Yang paling sakit tuh itu. Padahal nek temenku malah banyak lho dek. Ngasih nasi bungkus di up, 

kayak gitu. aku tuh punya satu komunitas sekitar 50 orang yang dimana iuran itu hanya untuk 

baksos lho. Aku tuh sampe ngelaran gini “kalian foto boleh, tapi jangan di up yaaa, tolong jangan 

di up, kalau mau up foto baksos jangan ada aku” aku tuh sampe kayak gitu lho dek. Karena apa? 

Aku tuh menjaga image bahwa aku tuh nggak cari sensasi atau aku cari pengen di Wah in orang 

itu nggak. Karna nek mikir kehidupan sayapun masih pas-pasan. Saya tuh disini juga belum punya 

rumah tapi aku selalu bersyukur dek. Aku disini gak punya rumah lho dek, tinggal dirumah dinas. 

KR waktu itu suami saya kan di KR. Tapi aku bersyukur gak pernah aku Namanya sedih “aku 

nggak punya uang” kayak gak pernah. Yang ada kalau aku ketemu sama orang pasti ketawa. Mau 

apapun pasti ketawa, kayak gitu. jadi aku sedihnya itu Ketika aku dipilih.. Ketika aku berbuat baik 

tapi eeee disalah artikan tuh memang benar-benar sakit. Kayak, kayak aku berbuat baik salah 

apalagi aku berbuat buruk, kayak gitu. jadi nek baksos tuh aku sampe diem-diem, “grilya wae yok 

kita bertiga kesana”. Apalagi pas Corona itu dek, nggak mau buka masker kayak sampe bapaknya 

itu hafal. “ini mbaknya yang kemaren ya?”. “bukan pak!”. “hah maskernya sama”. “ kan masker 

banyak yang jual pak”. “tuh tangan e sama”. Sampe niteni kayak gitu lho dek, MasyaAllah. Kayak 

gitu lho dek.  

A: soalnya kalau misalnya kita buka, kita up nanti dikir lain 

B: naahhh salah lagi, kayak gitu. terus kadang ada yang dimintain tolong “mbak pas baksos, boleh 

tah mbak Yayuk tak foto buat lomba?” kayak gitu. kalau boleh dikira sombong, boleh dikira up, 

kayak gitu. Emang serba bingung.  

A: iya betul. Serba salah yaa mbak. tapi yang penting kita udah buat yang baik nggak sih mbak? 

aku setuju sih. 

B: jadi pokoknya sedih tuh kalau mikir anak. Pokoknya kayak mikirin anak tuh makane aku pingin 

meninggalkan semua kebaikan. Entah orang nanti menilai baik buruknya yang penting nanti anak 

saya sukses dan berjalan di jalan yang bener, gitu aja.  

A: amin. Pasti, pasti aku yakin. Aku juga pernah merasa dimana fase mama berjuang untuk aku 

juga itu. Jadi Namanya seorang ibu aku bener-bener yang respect gitu  

B: apalagi nek kayak anak kita sedih karna kita itu lho yang paling sedih itu kayak gitu. makane 

mbok kita misale kita nggak punya uang nek Ketika anak “mah, aku pengen itu yaa” kita 

ngumpulin dulu secara diam-diam, tau tau tak belike, gitu dek. Aku tipenya orang kayak gitu. 

Cuman bilang “iya, besok ya kalau ada rejeki”. Gak pernah aku teriak “ Heh!” gitu. nggak. “ya 

besok ya nak kalau ada rejeki”.  

A: Tapi mereka sendiri pengertian sama mbak? 

B: Pengertian. Gak pernah komplen kek gitu. gak pernah. 

A: Luar biasa. Semua anak sama suami juga?  

B: He’e 

A: luar biasa. Yang penting buat mereka juga gak sih mbak?  



B: iya! Yang penting, yang penting mamah tuh gak boleh sakit, nek intine anak saya kayak gitu. 

karna anak saya lebih suka melihat aku jil jilan daripada tidur dirumah karna sakit, sumpek 

katanya. 

A: setuju mbak, setuju. Soalnya kalau lihat orang tua sakitt tuh isshhh.. 

B: iyaaa hiiii makan gak enak tho? 

A: he’e bener 

B: Trus katanya “nek mamah pergi tuh kan pasti bawa oleh-oleh, nek mamah sakit ah kita disuruh-

suruh terus” hhahahaha 

A: hahahah anak-anak banget yaa… aku banget juga sih.. eee ini mbak, eeee Kembali ke foto. Ada 

gak sih menurut mbak perbedaan dirinya mbak, karakternya mbak sebelum ada Instagram dan 

setelah ada Instagram? Perbedaan dirinya mbak? 

B: gak ada. Tetep aku orangnya cablak, cuek, saklep, toa, kayak gitu.  

A: tapi seru yaa 

B: he’e gak ada yang aku jaim kayak gitu-gitu. nek wong kalau foto ada orang pacaran itu mesti 

tak godain “heh! dicari ibukmu lho! Sekolah malah pacaran!” kayak gitu 

A: hahah untung aku pernah ketemu mbak.. hehehe 

B: pernah lho deka da foto di Merapi itu kan ngantri juga tuh, gak ketuker. kan ada batu-batu karo 

sama taneman tuh kan, nek anak muda pacaran dipeluk-peluk gini tho, tak jawil “heh joko! Di 

goleki mbokmu! itu”. Dia kaget kan tuh. Namanya Joko beneran. hahahhaha 

A: yaampun, kok bisa pas sih? hhehehe 

B: gak tau! Trus Drajat ki “mbak ngawur koe ngko kwa koejen nak tibo”. “se’es tah mbak?”. 

“Ho’o mbok e nggolei nang ngisor!”  itu lari lho dek. Lari tuh yang laries kayak gini. hahahaha  

A: kok bisa pasrah gitu.. ?hahaha 

B: hehehe gak tau. Ceweknya ditinggal. Cewek e itu ditinggal. hahahaha 

A: hahaha aduh paling ngakak.  

B: hahaha aku tuh rese, usil. Lagi peluk-pelukan masih anak kecil e dek. Isih SMP kayak gitu lho.  

A: Oh iya? 

B: iya.  

A: owalahhh kirain  

B: pake, pake jaket gini, trus ada batu dipeluk kayak gini, nah nek gak tak ganggu kan malah aneh-

aneh tho nanti og. Wapakwepluk lari.. hahahha… cewek e ditinggal. Pacar, usil aa… 

A: Namanya bisa pas Joko lagi. heheheh 



B: “Tin pundi mbak? wong njenengan ki sinten?” ngono ngomong jawa koe tho anaknya. “kamu 

tuh siapa kok tau saya?” katanya. “Ibu saya dimana?”. “koe nang ngisor kono!”. Padahal gak ada. 

hahahahah 

A: hahahahah trus dia nyari-nyari “mbok ku dimana ya?” trus dia hehehhe 

B: iyaa! hehehehe 

A: yaampun. Trus ini, berarti emang gak ada yang berubah yaa dari mbak? 

B: nggak! 

A: oh ya tetep. Hobby yang sama,  

B: He’e. Udah itu. Mau suka yaa kayak gini, nggak yawes, kayak gitu. heheheh … padahal nek 

ditanya “Yuk, followermu itu banyak yang haters apa netizen?” eh haters tu yang jahat ya? 

A: he’e 

B: “itu banyak yang kepo doang, yang jahat” aku kayak gitu. tapi orang jahat malah seneng lho, 

kepo terus lho dek. heheheh 

A: haters itu 

B: he’e. cari semua perbuatan kita dia pengen tau. 

A: he’e kayak gitu tuh haters mbak.  

B: hm’m. tapi nek temen deket suka cuek. Misale kita di group “Yuk, kamu 1 hari gak muncul 

kemana?”. “aku naik, susah sinyal” itu udah dong yo. Tapi nek haters woooh kepo “lagi dimana 

ya ini Juminten?” aaa gitu 

A: pasti yang langsung hmmmm…. Dimana nih? 

B: He’e. sengaja tho. Kemaren aku pas pasang view Temanggung “Hii gais, gue mau piknik gais, 

mau kesini” hehehe ngono kui “Ya Allah! Kui mana yuk?”. “Swiss”. “Hah?! He lha passport e? 

Visa mu wes mudun?”. “Weslah”. Dikira mau keluar negeri beneran. Heheheh.. padahal swiss ala 

Temanggung.  

A: hahahaha aku minum yaa mbak.  

B: ya enak tho dek? 

A: enak banget ini.  

B: aku, nek aku cocok ini dek (ice lemon tea).  Kalau mau sakit jadi nggak sakit. Vitamin C ne 

banyak.  

A: berarti emang tetep dirinya mbak selalu yaa? 

B: Cablak, Toa, tetep 

A: ya lebih bagus kayak gitu sih mbak, daripada orang tau kita aslinya… 

B: hm’m. 



A: iya kan mbak? daripada… 

B: Cuman, kalau di foto itu kan kelihatan tinggi yaaaa, asline kan kecil. Itu kadang ada foto, pernah 

aku foto eee pernah waktu itu aku piknik ke Dieng, trus di sambut fotografer-fotografer gitu lho, 

lha mas-masnya itu nanya “lha mbak Juminten mana?” Padahal aku tuh yoo mbak Juminten itu. 

hahahaha 

A: Oooh gitu? 

B:hahahaha “lha mas e mau nyari mbak Juminten yang kayak apa?” trus dia bilangnya “ lho kok 

ini tho mbak? kalau foto tinggi banget!”. “lha ini masnya ini kerja keras masnya, gimana caranya 

bikin aku cantik dan sebagus di foto (sambil nunjuk fotografernya mba Juminten)” jadi kemana-

mana aku tuh pasti dapat temen baru. Pasti.  

A: biasanya orang yang fleksibel, orang yang seneng pasti dapat teman baru banyak.  

B: Ho’o. temennya malah apik dek. Kayak kemaren itu, aduh di itu lho. Ternyata kita kepantai tapi 

pantai ne itu belum buka. “Di pantai apa Bayu? yang kemaren Yu?” (bertanya ke fotografernya) 

Pantai apa gitu. kita disuruh putar walik lho dek.   

A: Oh iya? 

B: He’e. yo akhire kita tuh ke pantai Watu Lumbung itu, wah nemu ne bapak-bapaknya itu serem 

dek. Rambut e tuh merah, ini ne kayak garangan, pokok e seram kayak monster orang e. weeehhh 

tapi baiknya, ngasih singkong, ngasih kacang, ngasih apa-apa. 

A: mantep yaaa 

B: He’e!  

A: Luar biasa 

B: malah itu orang seram belum begitu, belum tentu jahat lho.  

A: bener, bener. Setuju, setuju banget! 

B: baik banget. 

A: terus ini, eeee.. bagaimana tanggapannya mbak tentang orang-orang yang berfikir buruk tentang 

mbak? yang sekalipun gak kenal macam haters, kayak gitu?  

B: kalau kita capek dengan kata-katanya, Blokir. Kalau kita kenal, diemin aja, gitu. kalau belum 

kenal langsung tak blokir. Trus eee susahnya dengan foto kita meskipun tua tapi foto kelihatan 

muda itu digodai itu lho om-om. Pengalaman terrr.. 

A: Oh pernah ada gak sih pengalaman? 

B: wiihhhhh tiap hari dek! Ada yang nawari “kamu mau Iphone?, kamu mau apa?” weehh sumpah! 

Malah tak screen shoot tak up di group “ini siapa yang butuh iphone?” kayak gitu    

A: oh pernah sampe kayak gitu? 

B: ada dosen juga lho dek. 

A: oh iya? 



B: Hm’m. dosen mana, itu masih kok. Masih tak screen shoot tapi udah tak blokir. Pokoknya yang 

mulai berbau-bau ganjen gitu langsung tak blokir. Kalau kita ngikutin kayak gitu, hidup kita nggak 

bisa tentram. Karna kadangkan cewek itu tergiur sama harta yaa, diiming-imingin sesuatu yang 

indah, kayak gitu. nah, kita kalau sudah kepancing satu kali nanti akan kita tuman, kayak akan aa 

berlanjut-berlanjut. Tapi kita kalau sudah nge-cut kita sampai kapanpun digoda gak bakal kena. 

Kayak gitu. jadi nek aku malah tak screen shoot, tak malu-maluin sisan. “nih ada om-om niihhh” 

kayak gitu. “niihh mau beliin Iphone lho” aku gitu.  

A: waawww 

B: trus pernah, masih agak mudah sih. “aku duda, mau nggak kita keluar negeri?” kayak gitu ada, 

ada. Siasat kayak gitu tiap hari kok. Eh masih ada gak ya?, ohh nggak bisa dibuka. Men nanti tak 

screen shoot itu. Nek nggak gini, “Hallo nama saya wahyu, anu boleh dong cantik kenalan?” kayak 

kayak gitu 

A: sampe kayak gitu ya mbak? 

B: hiiiiii! Tenan dek! Nek aku mah tak screen shoot, kok. 

A: Saking karna fotonya bagus gitu yaa 

B: hahahhahaha! Orang asline jengkilat e jengkul e. hahahahaha 

A: eee trus ini lagi. Eee  mbak kenapa sih eee saya penasaran kenapa mbak mengorbankan banyak 

hal untuk sebuah postingan? Maksudnya dalam artian berkorban kek sampe nyewa fotografer dan 

segala macam untuk suatu foto? 

B: sebenar e itu bukan berkorban yaa. Itu adalah untuk menghibur diri kita sendiri sih. Dulu ketika 

aku belum suka foto alam kan malah Sukanya shopping dek. Shopping itu ngabisin uang yang gak 

ada gunanya  malah pas masuk kita suka tapi pas keluar kita kayak kecewa. Lha nek kalau kita itu 

suka pergi ke alam sama foto-foto mbolang kayak gitu, kita misale kehilangan duit paling besar 

500, tapi kan kita punya moment yang indah bersama temen-temen, kenangan yang indah, foto 

yang bagus, kayak gitu lho. gak, menurut saya itu bukan pengorbanan, nek itu imbal balik karena 

kita happy, kita puas, ee kita refreshing di tempat yang indah dengan dikasih kesempatan untuk 

mengabadikan moment, kayak gitu. jadine gak berkorban sih. Bagiku, yaudah kita nabung biasa 

buat kita jajan kita sisihin buat bayar fotografer.  

A: gitu. jadi emang untuk apa namanya, memang karna memang pengen membahagiakan diri 

sendiri?  

B: he’e. karna aku buka tipikal orang apa, orang kaya yang tajir, yang suka barang-barang brendid, 

tas 30juta, sepatu 40juta, itu bagi saya gak. Karna nek bagi saya itu sesuatu yang menurut kita 

pantas dan PD yaudah itu yang terbagus. Bukan karna nominal harganya,gitu. aku gak suka orang 

bahas top brendid-brendid gitu emang gak suka. Gak suka sama skali. Kalau ada orang bahas 

brendid dan berlian aku minggir, karna memang aku gak punya.  

A: kalau wisata? 

B: kalau wisata aku masuk! Masuk pertama! Aaaa mau kemana loe. Hahahahha  

A: hahahahah pokoknya pertama paling depan hehehe 



B: hahaha he’e.  

A: eee trus apa lagi yaaa? Ee ini, mbak sempat cerita tadi kalau mbak itu sempat suka shopping 

juga, artinya sebelum suka travel ke alam. Itu tahun berapa sih? ceritanya gimana? 

B: besok aku baru anakku satu apa ya? Kan dulu anakku baru satu, masih sepi tuh, nah kalau 

weekend pasti ke mall, kayak gitu.  

A: itu sekitar tahun berapa sih mbak?  

B: 2010… 2ribu berapa yaa ? 2010 sampai 2015an  

A: sebelum, sebelum mbak kenal Instagram? 

B: He’e. sebelum aku suka foto-foto alam. 

A: dulu lebih suka shopping atau travelling? 

B: ya tetep travelling. Cuman kan suamiku nek gak diantar suamiku aku gak bisa kemana-mana. 

Wong masih punya anak bayi. 

A: oooohhh berarti masih.. berarti salah satu halangannya juga karena…  

B: karna melahirkan. Kan waktu itu 3 tahun setelah melahirkan aku melahirkan lagi. Punya 2 bebi 

tho.  

A: ooohh iya yah, jadi… 

B: naaahhh, terhambat itu. Nah setelah anakku wes bisa ngopo-ngopo sendiri, pas sebelum corona 

itu kan fullday semua tuh, anak sekolah mboknya mblayang ikut keluar pagi pulang sore. Aku juga 

fullday. Hahahahah kayak gitu 

A: hahaha berarti skarang memang bener-bener bisa ter… 

B: he’e. karna anak-anak udah tau tanggung jawab sendiri, terus misale dikasih uang jajan juga 

mereka udah bisa manajemen sendiri, kayak gitu.   

A: luar biasa yah. Bisa mandiri yaa 

B: He’e. kalau anakku yang besar gak suka aneh-aneh yang penting rawat muka. Kalau anakku 

yang kecil lebih suka beli ke paketan pokoknya. 

A: kalau yang… oh ini anaknya mbak ini ada berapa sih? 

B: Dua 

A: Dua? 

B: Cewek semua. Yang satu lebih suka ke Skincare yang anak-anak ABG jaman skarang, kalau 

yang kedua itu lebih bodoamat tapi yang penting dia punya paketan karna dia suka game. Jadi anak 

dua, dua karakter. Yang satu suka bahasa inggris yang satu suka ngaji.  

A: wah bahasa inggris suka dia? 

B: he’e.  



A: Wah mantap 

B: tapi belum pinter.  

A: tapi di… sering-seringi nonton itu lho 

B: He’e. sama dia ada guru prifatnya. Tapi setelah Corona inikan berhenti.  

A: iyaaaa 

B: kan gurunya takut. Ono virus. Cuman video call sama WAnan-WAnan.  

A: atau gak sering ini, kalau dia suka main game itu bisa juga lho latih pendengaran. Kayak suka 

lagu, denger lagu bahasa inggris, dia nyatet. Kalau dulu saya pertama kali belajar bahasa Inggris 

kayak gitu. jadi lagu saya dengar trus “ish  dia ngomong apa nih?” entah dia penulisannya salah 

atau gak, pokoknya tulis aja. Nanti pas udah besar “oh ternyata penulisannya gini” . 

B: soale cita-citane anakku tuh malah pengen pergi kemana-mana, gitu. 

A: travelling juga?  

B: Ho’o.  

A: suka sama kayak mamanya dong?  

B: tapi gak suka foto dek.  

A: oh gitu?  

B: He’e. dia cuman kaya mendeskripsikan sesuatu tapi di angan-angannya dia itu lho. “ohh ini tuh 

ini, ini” wong lha aku kalau aku mau pergi naik pesawat tuh dia yang ketakutan e. “Halah mama 

itu lho, Lion tuh jatoh!” hehehhe… 

A: yaa sempat ada kejadian… 2ribu brapa yaaa? lupa 

B: He’e. trus kalau mamanya waktune landing belum landing waaahh telfone masuk sampe 17, 20 

kali 

A: waa saking sayangnya sama mamanya yaaa 

B: iyaa 

A: berarti kalau…. 

B: hidup kita keluarga sederhana dek. Wong aku rumah aja belum punya. Lha tempat ee rumah 

dinasi di cuman 2 kamar aja belum keramikan, tapi alhamdulillah kita baikan. Kalau untuk rumah, 

rumah anak-anak ada, di desa. Udah tak bikinke satu rumah tapi untuk mereka berdua itu udah 

ada. Jadi masa depan mereka udah aku mempersiapkan, gitu. Ketika nanti aku meninggal sewaktu-

waktu, misale dia belum bisa mencari nafkah di kota, tak suruh pulang ke desa dulu. Jadi udah 

punya tempat tinggal yang dimana dia gak usah membayar gitu, udah. Pokoknya aku udah. waktu 

itu aku emang setelah anakku lahir kedua-duanya, semua barang-barang yang aku punya tak jual 

semua untuk mendirikan rumah untuk anak-anak, dek dulu.  

A: semuanya demi anak ya? 



B: He’e. pokoknya… kalau sekarang fokusnya lebih nanti anaknya mau sekolah dimana, kayak 

gitu. 

A: iyaaa makanya berjuangnya… 

B: He’e.  

A: bekerja sama dengan sekalian sama hobby.  

B: He’e. 

A: berarti kalau sekarang menurut mbak, apalagi sih dampak yang Instagram yang buat mbak yang 

berpengaruh dalam hidup ? 

B: dampaknya yang gimana dek? 

A: eee maksudnya entah positif, negatif menurutnya mbak? 

B: eee kalau… kalau prinsip hidup saya kalau ada pujian kita jadikan cambuk yang baik, kalau ada 

cacian kita jadikan cambuk untuk menjadi orang yang lebih baik. itu aja dek. 

A: yaaa semoga yaa 

B: kalau kita mikire yang ke yang jelek-jelek, eh kita sakit sendiri e, he’e tuh. Dulu awal-awal 

sempat “kok gitu, kok gitu” aa skarang udah ngebo. Udah jalan terus aja. 

A: iya jalan terus. Tapi yang penting anak-anak ngerasain.. 

B: He’e! anak-anak ngerasain. terus misale endorse itu kan nek yang… endorse tuh udah mahal 

tho dek, aku nek kalau gak cocok harganya aku nggak mau. Itu mesti Sebagian “nih untuk kamu 

buat jajan”. “mama endorse ya?” kayak gitu. kayak anak itu bangga banget, kayak gitu.  

A: iyaaa, iya senenglah.. aku aja yang wawancara seneng kan  

B: hehehehehe 

A: bisa dapat kesempatan 

B: iyaa… makane sampe admin-admin Jogja, “endorse termahal ki koe lho yuk” kayak gitu. 

“emang koe piro?”. “eee kurang lebih telu ngewu yo”. Jadi aku kalau endorse pokok e kudu 3 feed 

itu dek. 3 feed itu nek 1 juta, 1 juta, 1 juta kan 3 juta.  

A: berarti mbak tuh kalau video beda, foto beda gitu? harganya? 

B: iya. Pokoknya 1 paket 3 juta.  

A: kalau.. sek…berarti 3 feed itu berarti 1 juta, 1 juta, 1juta? 

B: He’e.  

A: kalau story sama upload feed beda gak mbak harganya? 

B: story cuman 100ribu.  

A: Ohh gitu? 

B: Tapi selama Corona ini semua aku gratiskan karna keadaan kayak gini tho. Gak bayar. 



A: kalau yang di feed yang…. 

B: pas Corona itu tiap hari aku sampe dikasih makanan interview, inter…. apah? Request. 

A: He’e, he’e. eee apa sih? tester ya? 

B: aaaaa!!kayak gitu. aku  sampe gak enak. “eh aku tuh beneran ikhlas, gak usah gitu”. aku kayak 

gitu lho, malah tetep di itu.  

A: eee berarti Instagram ini pengaruhnya … 

B: pengaruh banget dek! Pengaruh. Jadi setiap temen buka usaha, pasti kita di nunutin story. Pasti. 

“Yuk, ninut di storiin dong” 

A: kayak gitu yaa… luar biasa.  

B: lho orang bak mandang sebelah mata, ohh ngapik-ngapik sendiri nah.  

A: Biasa, ya kayak gitu lah orang yang memandang sebelah mata, tuh kayak mereka gak mampu 

juga gak sih mbak? 

B: naahh itu! He’e.  terkdang gini, orang kaya belum tentu bejo. Tapi orang bejo bisa jadi kaya.  

A: aaaa… Bejo itu apa sih mbak? Bejo? 

B: aaaa… Bejo itu Luck.  

A: Ooohhh beruntung?  

B: He’e 

A: Ooohh istilah yaa? 

B: He’e. 

A: ooohhh gituu 

B: gituuu 

A: betul betul betul… setuju banget. Eee trus pernah nggak sih mbak, suami kayak… kayak marah 

atau gak pernah… jengkel sih sama mbak? 

B: ooohhhh pas aku ke Singapur sama Malaysia itu HP ku mati dan aku gak bisa hubungin. Dikira 

aku hilang atau ditinggal kayak gitu. 7 hari lho. Kan singapur, Malaysia, Bangkok apa ya? Tiga 

negara dan aku gaptek gak bisa ngapa-ngapain terus pokok e setiap di… wes udah beli paketan 

disini tapi gak bisa cara ngaktifke itu lho. Datang ke temenku juga katro semua, gak ada yang 

itu…. 

A: trus, trus gimana itu?  

B: “Koe ko ini ninggal anak bojo neng omah ora ono kabar, ora ono… tak kira koe ki wes 

mati!”hahahahahha 

A: hahahahahaha….  

B: “aku Kembali lagi setelah 7 hari meninggal” hahahahahah 



A: hahahaha yaampuunnn.. itu heboh juga? Emang ya… 

B: iyaaa! Dikira aku wong gak bisa juput! Tanya temen-temenku yo gak pada tau. Wong aku diluar 

negeri temenku nang Indonesia. heheheheh 7 hari gak ada kabar.   

A: terus ada gak sih mbak pengalaman yang mungkin kayak…. 

B: “Mau kemana mas? Ya Allah wedangku urung di tag ke lho” (bicara ke salah satu pelanggan 

Kafe)  

A: terus ada gak sih mbak pengalaman selain kayak kemaren trus ada… 

B: “Fendi nek aku nek maem ikut yoo” (bicara ke salah satu pegawai kafe) “Ho’o Maaf yo” (bicara 

ke penanya sambil berbisik) 

A: heheheh iyaaa mbak… gakpapa… gakpapa santai mbak 

B: “Fen, Fendi.. aku nggo nek maem ikut”. “koe sidho maem urung? wes sidho  maem? Aku nggo 

melu, opek Godhong wae wesan” (bicara ke salah satu karyawan Kafe) 

C: wes mbak 

B: wes…. Yoo… (melihat ke penanya, menandakan bahwa wawancara siap dilanjutkan) 

Hehehehee 

A: Hehehehe jadi ini mbak…  

B: heheheh nanti di cut yaa dek..  

A: hehehe gakpapa… hahahah ini buat aku pribadi aja mbak. hehehe 

B: “Jat diajak masuk wae tho jat! Kesel! Ja’an mlebu wet mau ngadep ke’ kono” (bicara kepada 

fotografer) 

A: hehehe…  eee trus ini mbak, pernah gak sih ada pengalaman lain yang kayak misalnya mbak 

pergi foto trus nanti suaminya marah? Atau?  

B: nggak 

A: nggak ya?  

B: nggak 

A: saking karna dukungin?  

B: He’e. karna kanpas foto itu kumpule dirumahku 

A: ooohh jadi bapak juga tau?  

B: He’e. ini aku besok tuh belum dapat mobil heheheh 

A: jadi cari mobil ini?  

B: iyaa. Soale tho temenku yang mau bawa mobil sakit. Jadi aku harus sewa mobil dan disini gak 

ada sinyal.  

A: wiii trus gimana dong mbak?  



B: gak tau. Nanti tak suruh nyariin sih… hahahha 

A: semoga aja bisa.  

B: “Jat, ambilke hp ku trus aku di teathering, aku urung nge tuku’i mobil” (ada suara diskusi antar 

team fotografer narasumber)  

A: oh ini teamnya? 

B: “malah di otong-otong uwong kok” (bicara ke tim fotografer) 

A: ini teamnya nih? 

B: hm’m (sambil mengangguk) 

A: teamnya banyak yaa mbak, hehehehe 

B: heheheh 

A: oh berarti emang suami dukung banget yaa mbak?  

B: iyaaaa 

A: oohh kalau.. berarti anak-anak semua juga? 

A: sing penting tanggung jawaban e di selesaikan 

B: iyaa.. yang mbak pernah cerita itu? 

A: He’e.  

B: luar biasa. Asik sih kalau emang kita kegiatan kita di dukung sama keluarga tuh.. 

B: kalau gak didukung kan kita gak dapat feelnya juga tho?  

A: iyaaa asik. Berarti gak masalah. bener-bener suami udah, bapak udah gak masalah yaa? 

B: gimana? 

A: berarti bapak udah bener-bener gak masalah ya?  

B: gak. Udah tau istrine ngene jan. sok cantik  

A: emang cantik kok 

B: hehehehe… (bicara ke salah satu karyawan)  “Berarti weton urip kui?” (sambil berdiskusi 

bersama karyawan tersebut) “lha malah sopo lek nyambung tuh? Lha sing urip kui? Pantesan ada 

WAnya”. (narasumber melihat ke HP nya sejenak lalu narasumber melihat ke peneliti lagi) 

“apalagi dek?” 

A: eeee.. trus ini, hehehe… eee harapan terbesar mbak setelah posting foto apa mbak? Setelah 

mem-post foto?  

B: apa dek? 

A: Harapan terbesar mbak setelah mem-post foto di Instagram. 



B: He’e? 

A: Harapannya apa?  

B: eee harapannya menjadi lebih… orang-orang tau siapa saya sebenar e… kayak gitu 

A: melihat foto mbak? dengan melihat fotonya mbak? maksudnya, orang-orang tau mbak dengan 

melihat fotonya mbak? Atau gimana? 

B: Maksud e pie tho iki?  

A: ee maksudnya eee kan mbak udah posting foto nih, harapannya mbak Ketika memposting… 

B: Oooohhh biar menjadi ini insprasi buat mereka aja sih kalau bagus. Kalau jelek yaaa just lewat 

ajah.  

A: iyaa. Buat jadi inspirasi buat orang lain? 

B: He’e biar tau 

A: iyaa luar biasa. Oke sih mbak kayaknya udah berakhir. Hehehehe udah… udah selesai dan aku 

mau terima kasih banget mbak udah nyediain waktu. 

B: okee sama-sama. 

A: udah datang kesini juga jauh-jauh juga 

B: hehehehe 

A:mbak udah datang kesini temenin aku juga 

B: sama-sama dek. Pokok ne kurang apa-apa besok kayak gini lagi 

A: siaappp. Eee trus ini mbak aku minta maaf kemaren  sempat kena ini mbak, yang sempat mbak 

isi itu (formulir data narasumber) kena air jadi agak… jadi aku boleh minta tolong isi lagi nggak 

mbak? (sambil memberikan formulirnya) 

B: ooowaalaahhh isi lagi ya?  

A: iyaaa bettul 

(Narasumber mengambil kertas formulir dan sambil mengisi formulir) 

B: bentar yaa dek 

A: habis ini mbak kemana lagi mbak? 

B: ini disini dulu sampe jam brapa… sama mau ngajarin anak-anak itu masih kurang… kurang 

sesuai harapan. Umur, umur, umur sesuai KTP aja yaah? 

A: ohh iya… eh! Gak papa po mbak? soalnya dari kemaren tuh kita ngomong mbak umurnya 

segitu?  

B: he’e.. tapi di KTP? Tak tulis 81… 

A: oh gitu? 



B: hehehehe  

A: ooohh iyaaa 

B: Rapopo dek sing penting di KTP. Nggak di tanyain to?  

A: iyaa sihh 

B: apa mau yang aslinya aja?  

A: yang aslinya aja sih 

B: yang asline aja ya? 

A: iyaaa 

B: ini dicoret yaa? (keterangan umurnya yang sesuai KTP ) 

A: iyaa…. Nanti rencana anaknya mbak yang mau kuliah ini, rencana kuliah dimana dia?  

B: nggak tau dek. Belum. Dia tuh masih kekanan-kanakan  

A: Namanya remaja yaa.. 

B: Hm’m. ini tanggal brapa dek?  

A: tanggal 3 yaa 

B: satu apa dua nih? (kertas formulirnya) 

A: ada dua mbak 

B: aaa nanti kamu… (tiba-tiba narasumber liha kertas formulir sedikit basah) eh basah lagi? 

A: nggak… hehehehe 

B: lho iya maneh lagi dek (sambil mengangkat kertas formulir dan sedikit di kibas-kibas) 

A: ngakpapa nggakpapa. Mana mbak aku coba keringin 

B: ada tisu nggak? He’e ini basah maneh. Diangin-anginin dulu dek  

A: iyaa mana mbak?  

B: kok basah-basah terus tho? 

A: iyaa ini… hehehhe 

B: ini juga basah gak? (sambil melihat formulir ke dua) 

A: nggak 

B: okee (narasumber lanjut menulis lalu ada suara wajan berbunyi) sing masak ki sopo? 

Gedombrengan ki… 

A: heheheh 



B: Drajat rapat senin drajat. (lanjut menulis lagi) wiraswasta dek itu mau ling. Tulisane kok 

swasta? Kamu benerin dek 

A: iya nanti. Kalau disini destinasi wisata yang dekat sini ada apa lagi sih mbak?  

B: disini? 

A: selain pantai. Pantai kan masih jauh banget. 

B: Sri Gethuk.  

A: apa itu? 

B: kayak ngalir itu lho. Air yang… 

A: air? 

B: He’e. 

A: oh ada yaa disini? Deket mana sih mbak?  

B: sini (menunjuk ke arah jalan) maju dikit nanti ada bang Jo trus belok nganan 

A: Ooohhhh mendaki-mendaki juga nggak mbak? 

(tiba-tiba karyawan membawakan makanan) 

B: sek. (bicara ke karyawannya) heh? Ora gi.. iki wes di gawe. ora yo! Opo aku mesenne. Gek no 

Drajat. Rapopo. Kapan neh pesen ke? Wo koe ki, aku ki nang ndalan iki. Hehehehehe yooo kan 

berarti kan uwes.. hehehe… ngawur apa sih… hehehe.. Rapopo… hehehehe.. 

A: lumayan yaa 1 jam kita ngobrol   

B: oh 1 jam ytho dek? 

A: iyaa nggak kerasa yaa… heheheh yaahh makasih yaa mbak. aku makasih banget  

B: he’e. sama-sama 

A: iyaa ini sebenarnya tugas saya skripsi, semoga… doain biar lancar.. 

B: amiinnnn 

A: lulusnya tahun ini… 

B: amiinnn 

A: semoga. Nanti kalau kapan-kapan misalnya mbak ada waktu kita ngobrol lagi? 

B: iyaa! Iya gakpapa 

A: okeee. Kalau kesini lagi sih gak masalah, kita datang lagi. 

B: iya. Yang penting tho dek kamu lancar kuliahnya biar orang tua juga bangga  

A: Amiiiinnnn 

B: kalau udah itu pengen kerja diamana? 



A: Rencananya sih saya kerja di perusahaan sih tapi.. jadi, pengen banget jadi marketer  

B: ooohhh 

A: eee He’e soalnya pengen belajar dulu. Karna kalau setelah lulus langsung ke Sumba tuh rasanya 

kayak belum bawa apa-apa mbak 

B: oh iya ya? 

A: He’e 

B: Berarti kamu cari pengalaman di Jogja dulu?  

A: bettul. Jadi pengen …. 

B: Eh Sumba kan bagus-bagus tho pantai ne 

A: iyaa bener banget. Makanya mbak kesana. Kalau kesana sih kayaknya gak bakalan bocor deh 

yakin. hehehehe 

B: yaaa kamu pulang kesana kapan aku nebeng. hehehe 

A: hhehehehe iyaa pokoknya kalau mau kesana tuh emang… soalnya aksesnya masih agak… gak 

semudah disini gitu aja deh.  

B: ooohhhh 

A: emang harus… pengorbanannya emang harus lebih, karena transport segala macam itu memang 

butuh perencanaan yang bagus juga. Atau kalau nggak, mau ada travel agent juga ada disana. Ada 

juga sih 

B: ooohh ada 

A: ada. Kalau misalnya mau itu tinggal kontak di Instagram. 

B: kalo kayak… kayak enak yooo 

A: Hm’m. kalau misalnya itu biasa sih kalau teman-teman yaa biasa kalau anak muda bisa datang 

ke Sumba kan kita pake motoran aja jalan kemana gitu. kayak gitu sih 

B: He’e 

A: tapi yaa itu. Kalau mbak pengen ke Sumba, ayok! Weeehhhh… heheheh soalnya disana emang 

bagus-bagus banget.  Makanya tuh banyak temen-temenku juga yang pada “kapan nih ke Sumba? 

Kapan ke Sumba?” gitu. pernah nonton ini gak sih mbak? film susah sinyal?  

B: pernah. aku tuh punya temen-temen dulu fotografer juga anak sumba lho. 

A: siapa? 

B: hmmmmm siapa.. siapa… lupa lho. Dulu pernah moto aku sekali di AMPTA 

A: Oh iya? 

B: eh! Kok di AMPTA? Di itu lho STTA 

A: STTA?  



B: He’e itu kan ada view yang kayak pohon-pohon itu. Jait! Jait JRK. Itu anak sana. 

A: Jait JRK? 

B: He’e 

A: ohhhh.. ish aku ngak ngak ngak kenal  

B: nggak kenal yaa? 

A: aku ngak begitu. .. soalnya aku juga yang nggak begitu kenal fotografer sih mbak, jadi nggak 

paham.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 



Transkrip Wawancara 3 

Mbak Yayuk 

 

Hari/tanggal : 20 September 2020 

Waktu  : 16.00 sampai selesai 

Lokasi  : Jk Coffe and Studio, Gunung Kidul 

Keterangan : A (Yetty), B (Yayuk)  

 

A: okee. Ini ke tiga kalinya yaa mbak kita ketemu 

B: Ya! 3 yaa? 

A: kali ke tiga. Hehehe 

B: He’e 

A: eeee ini… kan kemaren aku beberapa, tinggal dikit aja sih yang pengen aku tanyai sama mbak. 

hehehe 

B: he’e 

A: eee kan mbak kalau posting foto tuh eee fotonya tuh keren banget kan, itu apakah melalui proses 

dulu atau misalnya gimana? 

B: maksud e? 

A: proses yang dilalui 

B: editing? 

A: He’e. editing dan sebagainya 

B: ada editing 

A: oh itu di edit? 

B: He’e 

A: sama mbak atau sama? 

B: iyaa fotografer, masa aku disuruh editing? Gak bisa. Gaptek aku. hehehehe  

A:  heheheh oh berarti langsung terima jadi hasil dari itu? 

B: Jadi. He’e. kan kita udah bayar dek semuanya itu. Kecuali nek mereka minta aku jadi modelnya 

berarti aku gak bayar. Tapi kalau aku yang boking mereka “ayo aku pengen kesini” difoto gitu aku 

yang bayar. Nek mereka cuma minta “mbak aku pengen moto mbak Yayuk” gitu, mereka 



yang…nggak eee apah, aku nggak bayar. Cuma aku gak enakan nanti tak jajakke tetep tak beliin 

makanan. Aku gak bayar fotografernya. 

A: oh berarti memang tetap melalui proses editing. 

B: iyaaa 

A: hanya gak tau gimana-gimana. Maksdunya dalam artian gak melewati proses itu yaa?  

B: nggak. Nggak tau aku. Pokoknya aku foto terus diterima, tinggal upload. Gak dong nek proses 

editingnya 

A: ohhh…  kalau angle, kalau mbak itu seberapa penting sih angle buat mbak? angle foto? 

B: angle penting sih. karna kalau gak…. anglenya gak pas kan kelihatan gemuk, jelek. Wanita gak 

mau tho kelihatan gemuk. Angle nomor 1 hehehe 

A: iyaa hehehe gimana angle yang mbak suka? 

B: miring. Miring gini (menunjukkan gayanya) kanan 

A: miring? Miring kanan? anglenya kanan? 

B:  He’e kanan. Miring kanan 

A: oh berarti lebih ke kanan (angle miring kanan), ke view segala macam? Lebih ke viewnya? 

B: pokoknya aku nek nomor 1 aku paling suka itu nomor 1 tu view alam. Kalau aku ada fotografer 

yang pengen moto aku, misale nih ada fotografer “mbak aku ee pinjem mbak buat foto ini?” tak 

tanya konsepnya apa dulu? Kalau konsepnya hanya untuk foto cantik aku gak mau. Karena terus 

terang aku udah gak cantik, udah tua. Itu kan udah… untuk senior-senior adekku lah kayak gitu. 

kalau aku pokoknya view terus yang penting aku gak kelihatan gemuk gitu aja. Kalau kelihatan 

gemuk aku gak mau sama orang foto muka aku close up gitu juga gak suka. Kecuali aku lagi 

pengen banget selfie kayak gitu, kalau gak, gak. Coba cek foto IG saya apa ada yang foto cantik? 

Kecuali di kafe, pas aku di foto sama fotografernya “skali-kali lah mbak foto background kafe”. 

Meskipun tiap bulan itu 4 kali arisan itu mesti di kafe atau di hotel, tapi lihat upload-tan ku jarang 

banget kan disitu? Gitu. 

A: jarang banget yang cantik (foto cantik/ close up). Harus yang… iya sih aku lihat kebanyakan 

emang viewnya, sama…. 

B: He’e. kalau udah… udah semumuran kita kalau kita mau memamerin wajah nanti dikira kita 

kecentilan tho? Kecuali itu itu view kan ada sesuatu hal lain yang dipamerkan, emang itu 

memamerkannya view bukan kita untuk memamerkan tubuh atau kecantikan kita, beda lho. Orang 

yang…. Kadang orang yang eee belum mengetahui seni, view sama angle foto itu kan “waton mo 

nikah ya Yuk? Ngopo kae wes tua kok foto mbecak mbecak ngono” tapi nek orang yang suka 

tentang seni, seni antara dia suka fotografi sama suka alam naah itu mereka mengaguminya. Tapi 

nek orang yang gak tau yowes malah mencemooh, gitu dek. Tapi Allhamdullilah sih 80% banyak. 

Apalagi pas aku upload yang terakhir itu, yang DM sama WA buanyak banget yang tanya tentang 

itu. Dadi nek orang yang gak pernah komunikasi ke aku, hanya tanya itu gak ada yang tak jawab 

satupun, kecuali dia customer aku atau temen aku yang bener-bener dia selalu nyapa aku, kalau 

Cuma dia nyari aku pas ada perlunya tok, gak tak jawab. Biarin aku dah dikatain aku Sombong 



bla bla bla, wes jelas itu dek itu ada shoot ada tempatnya tho? Ngapain tanya saya? Kayak gitu, 

jadi gak… 

A: yang pake topi itu gak sih fotonya? 

B: nggak. Jadi itu ada ratusan chat yang masuk tak lihat dia orang e kira-kira dia memang itu udah 

lama apah, selalu komunikasi sama aku, trus itu. Tapi nek orang cuma kepo-kepo doang kadang 

cuma tak suruh balas anakku “kepoin aja IG nya” set kayak gitu.  

A: Hm’m. gimana perasaannya mbak ketika ada di destinas wisata? 

B: seneng. Kan kalau kita masu menuju ke destinasi kan kita pengen dulu, nah kalau kita gak 

pengen kita datang gak seneng dong. Berarti kita senang. Semua tempat yang aku tuju semua aku 

senang. Apalagi di view gunung, aku paling suka nomor 1 view gunung kayak gitu. selain itu yoo 

biasa aja. Hehehehe 

A: Kalau mbak di destinasi wisata eee ngapain aja? Kalau misalnya ada di… 

B: Oh foto!  

A: pertama yang dilakuin foto? 

B: He’e. foto, makan udah. Kadang makan kita bawa sendiri kok.  

A: He’e iya yaaa hehehe 

B: He’e Jadi gak penting itu resort nya itu makanannya itu enak tau gak, yang penting viewnya 

bagus kok. Itu kan termasuk mahal lho, 200 ribu. 

A: iya he’e bener. Sekali makan atau? 

B: gak sekali makan. Itu memang harus reservasi dulu dan ee biayanya itu 200ribu harus transfer 

di awal 50%. 

A: oh yang kemaren itu? 

B: Yang resort itu 

A: wow berarti ekslusif banget yaa? 

B: iya. Masuk itu udah ditanya bukti reservasinya mana, bukti bayarnya mana, kayak gitu.  

A: perorang 200ribu nya itu? 

B: Hm’m  

A: Wow 

B: tapi kalau yang ambilnya kalau gak pake renang cuman 100ribu. 

A: ohhh kalau seandainya mbak ke destinasi wisata lebih, kalau mau diukur, lebih suka menikmati 

apa fotonya? Kegiatan fotonya?  

B: pokoknya kalau udah selesai foto kan nanti giliran temanku yang foto aku jelas menikmati na, 

wong pas eee  kayak kita cari sunset, mereka kesusu pulang nek aku belum puas yo aku belum 

pulang tak suruh nunggu. Udah tak kasih tau kalau mau main jauh, kesusu pulang besok lagi gak 



usah ikut karena aku emang tipikal orang yang kalau cari sunset ya nunggu sampai sunsetnya itu 

hilang, kayak gitu. Jadi ada momentnya tertentu.  

A: berarti juga foto, juga menikmati juga? 

B: iyaa. Kan jarang tho orang bisa lihat timbulnya sunset, tenggelamnya, kayak gitu lho. Kadang 

kan kalau kita gak beruntung yoo itu sunset gak muncul di hadapan kita, bener gak kalau mendung? 

Bener gak kalau mendung? Kan tertutup, Hmm kayak gitu. Makane nek temenku kesusu pulang 

“sana dluan, besok lagi gak usah iku”.  

A: kan ada juga yang sistem keberuntungan gak sih dapat sunset tuh? 

B: He’e. gunung itu aja juga keberuntungan. Kita siang dikit udah ketutup kabut, gak bisa dapat 

gunung.  

A: Hm’m. iya makanya itu. Trus eee apa sih arti berwisata buat mbak? 

B: berwisata adalah kita eeee apah yaa… kayak merefreshkan pikiran kita sejenak di dalam 

kesibukan kita sehari-hari gitu sih. jadi resreshing aja.  

A: apa ada pengaruh gak sih dari impian dulu yang gak sempat ? 

B: Gak sih. dulu kan mungkin belum ada waktu tho, saiki anaknya udah gede, udah gede trus kita 

masih kuat. Naahh sekarang gini aja, kadang ada orang yang punya uang tapi gak punya waktu 

juga gak bisa berwisata, ada yang punya waktu tapi gak punya uang juga gak bisa wisata, nah 

ketika kita punya dua-duanya Why Not? Gitu aja. Karena kadang kesempatan tidak datang dua 

kali tho. Pas kita sehat, kita ada uang, kalau kita gak ada kemauan yo gak bisa sampe sana. Tapi 

kalau kita punya keinginan  “eh kita kepengen kesana yok” meskipun cumin sebulan sekali kita 

wisata, kalau kita direncanakan dengan apik yo kita menghasilkan sesuatu yang apik. Kayak kita 

1 bulan misale kita itu pergi 1 kali tapi dengan bawa baju 5 kali dan akhirnya bisa mampir-mampir 

kesini kan orang Taunya kita tiap minggunya pergi, padahal kan nggak. Karna itu sudah 

direncanakan, kita udah eee punya “eh kita pake fotonya bagusnya pake apa?” kayak kayak gitu. 

emang semuanya udah terkonsep sih mbak kalau kita emang, entah rempong entah apa emang 

pengennya gak sia-sia sih kita mbayar fotografer, mbayar supir, kita sewa mobil, kayak gitu lho. 

Jadi kita harus seimbang dengan semua itu. 

A: seimbang dengan hasil yang didapat? 

B: He’e. karna kalau apah… misale seumuran aku ee pengen misale pengen ke pacitan nih, jauh. 

Di otak kita kok “wah jauh e” pasti capek bla bla bla. Tapi kalau kita punya keinginan kan pasti 

kesampaian, kayak gitu. tapi memang harus direncanakan, kalau kita dadakan itu kadang bajunya 

gak pas. Karna kita sering gaya cocok-cocokin antara view sama baju itu kayak gimana, kayak 

gitu. 

A: jalannya masih sama temen-temen yang di grup mbolang itu?  

B: Yo beda-beda sih. skarang kan banyak orang-orang yang DM pengen ikut. 

A: Oh gitu? 

B: He’e. tapi kan tak tanting ini semua butuh pembayaran yang mahal lho, waktumu harus 

seharian, bayarmu juga harus banyak kan, bayar ini itu ini itu. Satu orang tuh 500 minimal sekali 



pergi, naahhh dia siap gak? dikira itu pergi cumin pergi doang, foto pake HP yaaa kampret, nggak 

lah! Kayak gitu. Dia pikir “fotonya itu tak kirain pake Hp” endokmu aa. Hhehehe 

A: kalau HP gak mungkin sebagus itu sih kayaknya. Hehehehe 

B: “kalau foto pake HP sebagus itu, semua orang punya foto kayak gitu” aku bilang “dan fotografer 

gak laku, Jangan terlalu katro lho kamu, kamu bojo dosen lho!” aku bilang 

A: tapi akhirnya yaa memang orang-orang yang diajak untuk travel yaa yang seperti? 

B: kalau aku gak pernah ngajak karna kalau aku ngajak itu di akita aku gratisin mereka. Jadi 

sistemnya misale dia yang gini “mbak Yayuk kalau kamu mau pergi piknik aku ikut” gitu nah tak 

genahin ini ini ini. Nah dia “iya mbak, manut” kayak gitu baru taka jak. Kalau gak yaa gak. 

Pokoknya aku pahit diawal gak mau pahitnya di akhir, gak. Gak pernah aku, harus jujur. Soale 

takut e pas disana nanti ditagih segini ambruk pingsan malah…  

A: hhehehe iya sih.  

B: hehehehehehhe aku semaput.  

A: ee kan aku denger kayak mbak, mbak wiwin itu kan tergabung dalam satu grup, grup mbolang 

itu. Gimana sih ceritanya awal terbentuk itu mbak?  

B: kalau aku sama mbak wiwin itu temen lama. Awale memang kita satu kelompok kita kan itu 

arisan-arisan dulu, trus akhirnya mbak Wiwin tuh ikut-ikutan gak suka view yang kayak-kayak 

gini tuh gak suka, dia ikut view alam yuk trus kita bikin grup Mbolang itu, gitu awalnya. 

A: Ohhh yang ada 5 orang itu yah? 

B:He’e 

A: Ohhh masih aktif rutin jalan terus? 

B: yoo kadang ada yang satu libur pokoknya kalau aku pokoknya aku nawarin dulu “aku mau 

kesini siapa yang mau ikut?”  naahh kalau gak nawarin kan eeee jelek banget kan sifatku. Kalau 

mereka “aku tinggal dlu” nah kan ada alasan, aku gak usah tanya “kenapa?” berarti lagi gak 

pengen, kayak gitu. yo aku kadang berangkat aja berdua atau bertiga, nggak selalu ber5. Kadang 

berdua aja 

A: Oh kadang berdua? 

B: He’e. sama yang bu Mayor itu. 

A: Hm’m berarti awalnya emang karna suka foto ? 

B: He’e emang awalnya cumin foto arisan.  

A: Ohhh foto arisan langsung jadi grup mbolang skalian. Hehehehe trus ini, kan aku lihat di setiap 

postingan mbak foto itu ada hashtag, ada banyak banget hashtag. Itu alasan mbak menggunakan 

hashtag apa? Kenapa mbak menggunakan hashtag? 

B: aku Cuma disuruh orang-orang, dulu aja gak tau. Katanya kalau dikayak gitu itu eee biar yang 

wisata Jogja yang lagi viral muncul di pencarian orang. Nah katanya kayak gitu, dulu aku nggak 

tau. Wong lihat tok Ig dulu itu awal-awale yang upload-tin aja anakku kok, Nge-tag aja gak bisa.  



A: dulu dulu? 

B: He’e. pokoknya kan aku itu niru. Niru semua, niru yang diatas-atasnya jadi kayak hafalan itu 

lho. Trus kadang kalau aku lupa pake hashtag anakku ngingetin “Mah itu gak pake hashtag lho”  

A: Berarti kontribusi anak untuk postingan juga… 

B: He’e. anakku yang kecil yang mendukung. Malah dia, malah pikirku dia pengen tak sekolahin 

di yang hal-hal kayak gitu lah editing, atau apa.  

A: Sekarang tuh digital marketing atau semua yang digital cepet aja dapat kerjanya 

B: Naahhhh pokoknya kalaupun bekerja biar dia itu bekerja dari rumah. Karna aku akrab banget 

sama dia. (tiba-tiba ada anak kecil dan Yayuk langsung bercanda bersama anak kecil tersebut) 

A: iya soalnya skarang orang cari kerja yang untuk digital tuh cepet banget mbak, bener.  

B: He’e. anakku tuh pinter banget tentang ini. Misale aku Hp ku nge-Hang aja gak bisa “Tah iki 

piye?” nah dia yang itu… 

A: perbaiki 

B: He’e 

A: wow mantap kayak gitu. udah punya dasar, udah punya basic bisa gampang malah mbak. trus 

eee pendapat mbak tentang hashtag gimana mbak? tentang hashtag?  

B: Bagus juga sih. jadi kayak orang luar kota yang bingung mencari destinasi Jogja, ketika mereka 

menemukan hashtag-hashtag itu kan nanti dibuka udah muncul tho destinasi Jogja. Jadi dengan 

tidak sadar wisata-wisata Jogja ini saya promokan lho. Sebener e kayak gitu sih tujuan e tapi 

gakpapa kan otomatis berguna untuk orang baanyak tho? Tidak merugikan orang lain. 

A: iyaa bener. Aku aja tau mbak dari Hashtag dluan hehehehe  

B: Nah itu mangkane  

A: nah makanya 

B: itu malah yang awal ngajarin tuh temen-temen yang dukung aku jadi “mbak Yayuk tuh harus 

pake hashtag” kayak gini diajarin telaten kayak gitu. 

A: berarti memang ee kalau mbak satu postingan memang harus ada hashtagnya yaa? 

B: ee kadang. Kalau pas aku bete banget, nggak. Kadang nek caption wae malas hehehehe 

A: ohh hehehe berarti tergantung… 

B: Mood 

A: tergantung mood juga? 

B: kalau nggak aku upload trus nih tak kasih anakku dia yang edit trus nulis-nulis dulu, edit tulisan 

e.  

A: Ohh tulisannya? Captionnya? 



B: nggak bukan captionnya. Itu hashtagnya. Dia tinggal ngopi yang diatas.  

A: Ohhh gitu 

B: He’e yang anakku yang kecil. Kalau anakku yang gede haahhh dia pusing dengan pola 

mboknya. Heheheheh 

A: hehehe anaknya yang kecil yang rajin banget ya? 

B: Ho’o rajin. Dia suka ngecek siapa yang unfollow, dia yang unfollow (balik). “Kalau mama di 

unfollow langsung di unfollow mah, mamah kenal gak ini orang e? mau di unfollow apa blokir?” 

“blokir” dia blokir. “Udah nih, udah di folback malah di blokir mah, blokir wae mah” kayak gitu. 

dia emang kayak aku persis sifat-sifatnya kayak aku persis.  

A: the next Yayuk nih. Hehehehe 

B: hehehehe  

A: trus eee kalau menurutnya mbak untuk apa sih menggunakan hashtag itu? Kalau untuk fotonya 

mbak sendiri? 

B: yaa itu biar mudah di pencarian orang 

A: Hubungannya sama misalnya mbak endorse segala macam itu ada gak sih sama penggunaan 

hashtag? 

B: iyaaa. Kalau aku kan kadang nge-tag itu ku kayak ini sama Juminten Shop nah biar pada tau 

tho? Kepoin di IG ku itu, kayak gitu 

A: aku tau Juminten shop dari situ, hehehehe iya iya 

B: jadi memang tipikal aku orang yang… wanita jangan pernah berhenti untuk membahagiakan 

diri sendiri, Bahagia itu butuh rupiah nah rupiahmu itu dicari darimana kalau gak dari dirimu 

sendiri. Makane semua…. Aku jualan semua tak jual, semua tak jual dek gak pernah malu. Misale 

aku tuh eeee pengajian itu semua tak tenteng, ada peyek apa semua tak bawa. Sambil jualan disitu 

aku gak pernah malu, jadi orang tuh salutnya disitu ketika aku nginem yaa nginem. Ketika aku 

nggaya yaa nggaya ketika aku caru duit yaa cari duit. Karna aku gak pernah pergi wisata minta 

duit untuk, itu duit yang harusnya bukan buat piknik tapi tak gunain itu gak pernah, harus pake 

duitku sendiri dan aku harus nabung misale satu minggu 50ribu atau  100ribu khusus buat piknik, 

kayak gitu. 

A: khusus buat piknik nextnya? 

B: He’e  

A: Wah mantap. Itu Juminten Shop itu emang dibangun dari tahun kapan sih mbak? 

B: wah malah itu udah lama sebelum aku nge-hits 

A: Oh iya? 

B: He’e tapi dulu ilang, dulu Namanya tuh Yayuk Olshop. Trus hilang trus diganti Juminten 

Olshop itu. 



A: ooohhh trus baru di buat lagi Juminten Shop? 

B: He’e soale hilang anu ne IG nya. Padahal dulu follower asli dah banyak. Jadi gini, aku pernah 

ngomong keuntungan keuntungan foto kita bagus di feed itu untuk menarik pembeli dah kayak 

gitu. Jadi promonya di Juminten shop tapi aku sering di upload di storynya dagangan di Juminten 

itu di Yayuk Juminten 

A: oh yang apalagi yang fotonya kemaren yang pake topi itu kan itu bajunya dari Juminten Shop 

juga? 

B: He’e 

A: iya juga sih 

B: He’e semuanya. Aku gak pernah mau diendorse baju karna aku memang jualan baju 

A: iya bener ngapain yang dari sana lagi, udah jual sendiri. 

B: He’e lha dikasih baju temen satu, tak pikir-pikir ini gak wangun buat aku tak kembalikke kok. 

Kan gak masuk juga tho, baju satu, berapa, hah nanti malah…. Gak mau tak kembalikke 

A: mending pake baju sendiri aja sih 

B: aku yo jualan e sa aku nek baju. Pokoknya aku kalau baju, sepatu kayak gitu jarang mau. 

Kecuali makanan mah mau.  

A: karna memang bukan, karna mbak kan gak jualan (makanan) ohh gitu. 

B: kayak gitu 

A: udah deh kita udah selesai 

B: Oh kayak gitu udah selesai? 

A: iya. Cumin gitu hehehehe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transkrip Wawancara 1 

Mbak Wiwin 

 

Hari/tanggal : 18 Agustus 2020 

Waktu  : 15.00 sampai selesai 

Lokasi  : Rumah kediaman Mbak Wiwin, Banguntapan, Bantul 

Keterangan : A (Yetty), B (Wiwin), C (Anak mbak Wiwin) 

 

A: Okee… eee selamat sore nih mbak hehehe 

B: iyaaa selamat sore. 

A: eee jadi perkenalan dulu deh, saya Yetty Felicia dari eee AMPTA jadi saat ini lagi proses 

penelitian skripsi tentang Instagram, Foto dan dan segala macam. Eeee  boleh tau saya berbicara 

dengan mbak siapa? hehehe 

B: saya Wiwin mbak 

A: Wiwin? 

B: iya He’e.  

A: He’e 

B: trus apa lagi yang perlu infonya? 

A: hehehehe mungkin eeee… usia, pekerjaan? 

B: kalau usia sudah tua, 47 tahun 

A: Hah? Berapa?  

B: 47 tahun 

A: seriusan ini?  

B: iyaah! Lha anakku udah 21 (usianya) hehehehe 

A: hehehehe 

B: 47 tahun aku cuman ibu rumah tangga, cuman seneng apa jalan-jalan, foto-foto aja. Masa kecil 

kurang bahagia mbak hehehehe 

A: hehehehehe waduh 47 beneran? 



B: iyaaa He’e. 

A: berarti lebih kakak dari mbak Yayuk? 

B: kalau mbak Yayuk tuh terpaut berapa ya? 6 tahun apa ya? Dia 40 ya? 

A: iya 40 bener.  

B: He’e 40 tahun 

A: itupun aku juga kaget kemaren ketemunya “Ini beneran 40?” trus aku juga kaget lagi kirain… 

B: hehehehe 

A: Gak, beneran. Kayaknya semua orang yang aku temuin awet muda deh. Gimana siiihhhh…. 

B: heheheh masa sih?  

A: heheheh iya beneran e mbak. kemaren mbak Yayuk aja aku gitu. “lha” 

B: cuman kecil dia, pendek, imut. hehehehe 

A: iyaaa hehehehe…. trus aku juga kan dapat info dari mbak Yayuk kan, trus aku juga lihat 

instagramnya mbak gitu, awalnya memang sempat lihat, awalnya sebelum mbak Yayuk sempat 

lihat mbak juga tapi eee waktu itu ada beberapa pilihan. Kemudian pas direkomendasiin sama 

mbak Yayuk langsung gas lah. Oh ternyata benar kenal.. heheheheh  

B: hehehehhehe 

A: hehehehehhe seneng gitu. heheheh… oke ee karna saya lihat dari Instagramnya mbak juga, dari 

rekomendasinya mbak Yayuk kalau mbak itu suka foto, suka Instagram juga. Itu boleh diceritain 

gak sih awal kenal Instagram tuh gimana? 

B: kalau kenal Instagram yaa dari mbak Yayuk sebetulnya. Awalnya saya cuman di Facebook, jadi 

karna trus awalnya juga diajak mbak Yayuk “Ayo Foto-foto”. Awalnya malah saya tuh kalau di 

foto suka malu.  

A: Oh gitu? 

B: He’e. Trus karna “lho kan gak Cuma foto-foto kita, yaa intinya itu kita jalan-jalan, refreshing” 

Namanya Ibu rumah tangga kan biasa dirumah kan suka bosen, lha kalau kita jalan-jalan, cari 

tempat yang bagus, trus minta di fotoin sama fotografer kan gak ada yang ngomelin. Lha kalau 

jalan-jalan sama suami, minta fotoin biasanya diomelin dan gak betah, hasilnya kadang gak bagus. 

Karna kan apa-apa serba buru-buru “ah udah!”. Trus ada tempat yang bagus minta foto lagi, kan 

gak gak bakalan ini kalau suami, gak bakal. Apalagi anak, gak bakalan betah suruh motoin. Tapi 

kalau kita bawa FG (fotogorafer) kita enjoy. selain kita jalan-jalan, dapat alam terutama kalau 

dapat sunset atau sunrise yaa seneng banget. Trus dapat awannya bagus itu dah seneng banget. 

Trus puas ngelihat foto, padahal yaa gak dapat apa-apa sebetulnya, malah keluar uang hehehee 

tapikan seneng lihat foto, trus karna yaa kenalnya dari Facebook itu trus disimpennya di Facebook 

sama IG, trus dibikinin sama anakku IG. 

A: Oh Instagram dibikinin sama anak? 



B: Sama anakku. Facebook juga dibikinin sama anakku. Yaa karna mbak Yayuk ini ajah. Mbak 

yayuk “Mbok di IG, skarang kamu bikin IG jangan Facebook, IG tuh beda”. Yaudah pertama 

belum tau caranya ngapload, trus lama-lama tau. Memang kalau dari IG, begitu buka otomatis kita 

tau dari awal. Tapi kalau Facebook kadang tenggelam kan, kalau kita lama gak buka facebook 

yang bawah-bawah itu nggak terlihat. Tapi kalau IG kan pasti kita buka itu, kalau kita belum nge-

klik atau kita belum nganu kan, eee kalaupun gak ngelike yaa ngakpapa, tapi paling gak awalnya 

itu sama semua kalau IG. 

A: iyaa jadi bisa langsung scroll, lihat, scroll langsung gitu 

B: iyaaa he’e 

A: eee itu tadi yaa, berarti awal kenal Instagram dari anak juga dari mbak Yayuk juga, itu tahun 

berapa sih mbak?  

B: kalau Facebook itu aku kemungkinan pindah disini yaaa. Anakku tuh SMP eh pindah disini tuh 

yaa SMP Kelas 2 itu, kelas 1. Karna dulu-dulunya kan sibuk sama anak yoo, yaa nganter, yaa ini, 

sudah nggak kepikiran, nah gak kepikiran sosial media. Tapi dari suami juga bilang “dek, tolong 

mama dibikinin Facebook biar gak… apa yah? Biar nggak kuper gitu lhoo” 

A:  ohh hehehehehe 

B: hehe yaudah, yaudah awalnya dari situ. Pertama mamanya kenal facebook gak pernah Namanya 

upload-upload tuh gak pernah. Malah malu saya tuh kalau upload foto. 

A: Oh dulu yaa? 

B: “kok gak di upload?” karna arisan kan. Arisan suka foto juga. Tapi gak pernah tak upload, 

Cuma tak simpan. Nanti lama-lama anu harus dibuang kan, yasudah hilang. Tapi kan sekarang jadi 

tujuannya facebook tuh untuk nyimpen yaa… gak bakalan hilang 

A: iyaaa hehehehe 

B: hehehe yasudah akhirya trus ikut-ikut, mulai terbiasa ngapload itu. 

A: oh itu kalau facebook. Kalau Intagram gimana nih? 

B: Instagram yaa sebetulnya yaaa cuman kayak gitu kalau aku, senang ajah.  

A: baru… baru tau, kenal tahun berapa? Baru awal mulai tahun berapa? 

B: eeee yaaa mungkin terpaut setahun ya, setahun, setahun  

A: setahun sama Facebook? 

B: He’e. setahun dengan Facebook yaa he’e 

A: oohh berarti sekitar tahun… 8 tahun dari skarang yaa?  

B: yaaaa 

A:berarti 2000… berapa ya? 2012? 

B: yaaa paling setahun dua tahun lah, 2 tahun dari Facebook lah 



A: oohh gitu 

B: yaa belum lama sih. cuman kan kadang kalau orang itu eee pengen di anu… pengen bisa dilihat, 

nek aku kok nggak. Kayak misale “ah numpang tenar” kok aku gak kepengen itu. Katanya kalau 

supaya dilihat itu di tagar, “Halah gak usah tagar-tagaran! Yang penting up” hehehehe kan gak 

pernah anu, jarang ngapload tak ngasih tagar-tagar kan gak pernah.  

A: oh gitu? 

B: trus supaya banyak yang ngelike “halah! Sudahlah saya gak pernah begitu” nggak nggak ada 

ambisi untuk misale… saya malah pusing nanti kalau kayak mbak Yayuk kan trus suruh endorse 

apa, endorse apa, kok aku males yaa? Kalau disuruh guide, jadi guide “eh dianterin ke tempat itu” 

aku malah malas soalnya kalau kayak gitu. jadi kaann... 

A: oohh berarti sebenarnya Instagram post foto sekedar untuk…  

B: seneng-seneng aja 

A: seneng-seneng. Berarti.. 

B: kayak mbak yayuk aku gak mau.  

A: oohh gitu. 

B: misalkan mbak yayuk kan gitu. pengennya nanti apah, ada yang endorse, trus nanti ada yang 

kalo orang kesini trus diajak dia ini, ngantar kayak guide gitu kan intinya trus dapat uang juga kan, 

balas jasa gitu lah. Kalau aku nggak. Malas. Hehehe makanya gak pernah tak tagar. 

A: ooohh berarti postingan foto Instagram atau di Facebook itu.. 

B: hanya kayak nyimpen aja. 

A: ohh nyimpen kenangan 

B: yaa supaya kadang kan kayak gitu trus muncul lagi. “oh iya yah dulu aku pernah, ih dulu fotonya 

bagus juga yaa” misalnya ada yang…. Dulu itu yang di Panu itu bagus. Sama yang di Nglambor, 

tapi sayang kalau di IG aku belum… belum pinter ngapload kan, belum tau. Cuman yang di 

Facebook. Lha itu yang di Nglambor bener-bener bagus. Jadi sunset nya itu bagus pokoknya. 

Padahal yaa deg deg-an juga. Lha suaranya “Debur… debur” kayak mau hujan gitu. Buru-buru 

pokoknya fotonya, tapi begitu ngelihat hasilnya, puas nah! Seneng. Gitu aja. 

A: waah berarti hanya untuk senang, kayak untuk puas sendiri? 

B: iyaaa. Kayak apa ya? Kita habis eee jenuh dirumah kita main. Tapi kadang saya tak batasi gak 

sampe berkali-kali. Kadang capek juga. Kadang saya sempat bosan lho ngelihat wajahku itu bosan 

lho. 

A: heheheh sempat bosan juga? 

B: iyaa sampe kemaren itu nganter temen, ke JK itu. Trus “ra foto sisan?” siapa.. mbak Yayuk. 

“Hah bosan fota foto wae!” jadi malas aku cuman makan disitu. Gak bawa baju 

A: Oh gitu 



B: karna rempong mbak. kadang kan kalau foto itu rempong (nepuk-nepuk pipi mempraktekkan 

ala-ala memakai make up di wajah) 

A: harus dandan?  

B: yaaa paling gak biar gak anu yaa… kalau nggak di kasih bedak… yaa memang aku  gak bisa 

dandan yaa, paling lipstikan cuman pake bedak paling gak itu gak berminyak.  

A: iyaaa 

B: trus yang nutupi supaya kelihatan muda anu kaca mata mbak hehehehe 

A: hahahahah oh gitu. jadi kacama wajib? 

B: eh di sambi lho (menawarkan minum) 

A: oh iyaa gakpapa siap 

B: iyaa kacamata kan bikin… bikin gak kelihatan tua kan? 

A: iya yah.. oh gitu. berarti ee apa sih yang membuat mbak tertarik sama foto? 

B: nanti. Kutu. (karna melihat ada kutu kecil dekat kursi duduk)  

A: oh iyaa gakpapa  

B: naaahhh… (sambil berusaha mengambil kutunya) 

A: eh iya apa sih nih? 

B: iyaa… eh! Tak ambil aja (kutunya)  

A: oh iya 

B: eehh aduh jatuh (kutunya jatuh ke lantai)  

A: kutu apa sih mbak? 

B: sabar-sabar… ah! 

A: ah jatuh.. dimana yaa dia? Oh itu.  

B: yowes gakpapa… ada? 

A: iyaa itu. 

B: karna katanya gak boleh di pencet (kutunya) 

A: emang kenapa sih mbak? 

B: nanti eee apah, telurnya malah semakin banyak 

A: ohh gitu 

B: yaudah, dilanjut aja mbak, nanti kan ketahuan 

A:  hehehehe oh iyaa 



B: kalau buat manusia gakpapa kutu anjing.  

A: ooohhh.. trus ini mbak, apa sih yang mebuat mbak tertarik sama foto sebenarnya?  

B: Duh apa yaa? 

A: Dan sejak kapan ini? Apakah dari kecil sudah suka foto, atau gimana? 

B: kalau dari kecil sebetulnya ada bakat kayak gitu cuman pemalu aku itu. Jadi, waktu SD saya 

sudah di suruh jadi Maria (drama gereja) di dandanin gitu yaa, terus apah…jadi Domas, trus sudah 

suruh meragain… itu sudah, cuman karna gak ada basic gak pernah.. gak pernah kursus model gitu 

kan ibuk saya gak pernah, gak pernah disuruh begitu itu lho. Tapi kalau nari iya. Tapi kalau SMA 

itu suruh ada yang rangkai. Di SMA Stece (Stella Duce) kan ada keputrian, ada ngerancang baju, 

trus di suruh eee apah, suruh meragain lha itu sempat seperti itu. 

A: oohh jadi model bukan fotografi ya? 

B: iyaaaa… gak  

A: berarti dari… dari orang tua itu belum ada sama skali juga basic tentang fotografi? 

B: hmmmm nggak nggak. Cuman memang mungkin seneng seperti itu. Dulu sering baca apah? 

Majalah dulu tuh apa yah? Gadis yah?  

A: Ohh iyaa Majalah Gadis. 

B: kepengen model begini, pengen ini. Kepengen! Cuma mungkin gak kesampian yaa hehehe jadi 

gak gak misale gak pernah ee mengutarakan aku kepengen kursus ini biar jadi model itu gak. Tapi 

mungkin sudah ada. Mungkin sudah ada bakat. Mungkin lho. 

A: Hm’m sudah ada bakat, kemudian? 

B: Cuman keberaniannya belum muncul. Yang skarang mukin sudah.. sudah usia, apa yang 

dimaluin yaa? Hehehehe   

A: naahhh… kapan nih, kapan keberanian itu akhirnya muncul gitu? 

B: ituuuu aku mungkin karna sudah terlalu eee bebas gak ngurus anak, jadi aaa SMA apa yaaa, 

anakku SMA Tahun berapa yaa? Ini tahun duaribu…. 

A: ini 2020. SMA berarti kalau 2018  

B: 3 tahun. Ini….  

A: 5 tahun yang lalu kalau gak salah.  

B: 5 tahun yaa iya iya 

A: 2015an  

B: iyaa iya He’e sekitar itu 

A: akhirnya setelah anak-anak besar baru mbak bisa? 

B: iyaaa he’e. karna sudah gak mikir ini kan. Lha anak udah gak diurusi, udah gak di suap, gak di 

apa-apain  



A: hm’m jadi 

B: heheheh jadi adanya cuman beresin rumah, beres, bisa dolan kapan yasudah main. Gitu aja. 

Karna suami sudah bilang “kamu cari kegiatan, terserah kegiatannya itu mau menghasilkan atau 

di gereja, atau menghasilkan, terserah” takutnya kan saya bosen dirumah. Karna suami kan pulang 

seminggu sekali kerja. Terus anakku juga sudah gak perlu di urusin tho. Kadang kalau ditinggal 

“yaa gakpapa mama hati-hati” udah gitu aja, tinggal “mamah gak sempat masak, kamu nanti beli 

yaa” “iya” udah gitu doang. hehehhe 

A: berarti suami, suami, anak-anak mendukung? 

B: yaaa ngakpapa. Awalnya “hah! koe ki wes tua lho mah, rasah mental mental rasa rono” “lho! 

Iki hiburan, hiburanne cuman ini dari pada sing aneh-aneh?” saya gitu hehehe 

A: iyaaa hehehe 

B: “setidaknya ku cuman foto” hehehe 

A: iyaaaa  

B: trus ngeliat foto, udah itu aja 

A: He’e trus gimana respon ee suami, anak-anak Ketika lihat fotonya mbak yang bagus-bagus di 

Instagram? 

B: gak. Dia mah biasa aja kadang ngelike kadang nggak. hehehe 

A: oh gitu? hahahhaa 

B: hehehehe kalau suami kadang suka di taro di mana? Sekarang sudah nganu sih kalau suami 

“kalau habis foto kirim ke aku”. Jadi buat… buat latar HPnya suami aja. Jadi nanti kalau gonta 

ganti tuh yaa itu fotonya aku. hehehehe 

A: oh gitu? berarti gak usah di like tapi cukup dengan tindakan aja gak sih mbak? eheheh 

B: iyaa hehehehe PP jadi apa ya? Latarnya ini dah ( sambil memperlihatkan wallpaper HP nya) 

nah kalau gini gambarnya… 

A: aa wallpaper He’e 

B: walpapernya itu dah fotoku  

A: Ada rutinitas nggak sih mbak kalau misalnya sebulan misalnya harus berapa kali? Rutinitas 

untuk wisata? 

B: eee.. bisa itu.. ya ini.. sebulan sekali minimal, kadang… 

A: minimal? 

B: minimal. Kadang sih kalau saya gak pernah banyak-banyak paling gak pernah sampai sebulan 

2 kali, Itu aja. kalau mbak Yayuk kan mungkin sering yaa. Kadang ada event apa tidak bisa, tidak.. 

tidak harus ngajak kita yo dia pergi sendiri sama FG nya, sama Drajat itu. 

A: Ohhh gitu. He’e. oh jadi memang kalau rutinitas sebulan sekali? 



B: sekali paling 

A: paling banyak 2 kali.  

B: He’e 

A: itu ada gak sih pengalaman yang buat mbak wah gitu. waaahhh aku banget ini, gitu. 

B: apanya? Dasar fotonya? 

A: fotonya bener. Fotonya. 

B: Ya ada! Ada yang karna kita… aku dulu kan nyetir sendiri yaa  

A: Mobil? 

B: iya! Jadi belum pengalaman, gak taunya itu jauh. Ternyata foto itu kan juga capek. Jadi sampe 

Eling Bening, saya udah pala kenyut kenyut itu udah gak ada yang suruh gantiin, gak ada yang 

bisa nyopir, Yasudah! berhenti dijalan minum obat, trus untung sampe juga. Ternyata jauh! Belum 

kita berhenti. Karna dulu sempat ke Benteng apa yaa itu? Yang di… di Ungaran apa dimana 

sebelum sampai ke Eling Bening, ada. Jadi 3 tampat kalau gak salah saya dulu itu jadi bener-bener 

capek. 

A: Nyetir sendiri 

B: nyetir sendiri yoo berempat. sama mbak Yayuk, sama Bu May, Trus aku sama FG.  

A: FG nya gak bisa bawa mobil?  

B: yaa gak bisa.  

A: oohhh 

B: jadi pengalaman itu, dah trus akhirnya kalau jauh mending pake sopir aja. Aku gak mau kalau 

suruh kecuali ada yang gantiiin, gakpapa. Jadi gantian.  

A: oohhh gituu 

B: luamayan jauh lho kalau sampe Semarang hehehe 

A: iya jauh banget 

B: iyyaa makanya itu. 

A: kita aja yang naik Bus capek juga 

B: iyaa itu sehari. Haduh dah! pengalaman itu udah gak. Karna kan kita berangkatnya pagi 

pulangnya malem kan gimana gak pusing kepala, gitu. 

A: iyaaaa. Kalau untuk jenis foto sendiri mbak lebih suka jenis foto yang seperti apa? 

B: kalau aku Sukanya yang alam. Misalnya kayak bunga itu saya gak suka.  

A: oh gitu? 

B: Trus yang dibikin itu aku ndak seneng. Kayak misalnya yang Eling Bening kan ada yaa dibikin 

kayak tempat-tempat duduk, trus ada bunga itu kan malah gak senang aku.  



A: Oh gitu 

B: sebetulanya di Posong itu juga gak terlalu senang karna ada tulisannya Posong. Tapi kalau 

alamnya aku seneng. Nah itu yang di Nglambor, Bukit Pangu, bukit Pangu kediri itu juga bagus 

karna bener-bener kabut yaa, bagus banget itu. Itu, nglambor, itu, sama apa ya yang bagus tuh aku 

lupa. Itu yang alamnya dapet… dapet sunset, dapet.. dapet.. kalau di Bukit Pangu dapet Sunrise, 

kalau di Nglambor dapat sunset.  

A: oohhh gitu 

B: di Nglambor tuh bener-bener buaguuussss! Merah itu ininya sunsetnya 

A: ooohhh 

B: Kadang itu kalau kita mencari Sunset atau sunrise tuh malah gak dapet  

A: iya yah. Tapi kadang… 

B: tapi kalau gak sengajaa 

A: hmmm dapet aja gitu. 

B: di Nglambor. Di Nglambor itu gak gak gak kepengen cari itu. Yoo cuman pengen kesana gitu 

aja, tau tau dapat. Wah luar biasa bagus banget 

A: jadi di luar ekspektasi yaa. Memuaskan yaaa 

B: iyaa itu udah.. 

A: Kalau destinasi wisata budaya sendiri mbak suka gak? Kayak mungkin candi, Taman Sari, 

segala macem? 

B: naaahh itu suka! Suka kalau candi. Kalau candi memang itu kan sudah ada tinggal dibangun-

bangun aja. Kalau itu suka, kalau candi. Candi Pokoknya alam itu dua.  

A: kalau mbak punya gak sih pengalaman berwisata ke Destinasi wisata budaya? Apa aja di Jogja?  

B: Jogja apa yaa? Paling yoo Batu apa itu mbak namanya? (tiba-tiba anak narasumber datang dari 

dalam rumah menuju teras depan rumah yang menjadi tempat proses wawancara berlangsung) 

mau kemana? (bertanya ke anaknya) 

C: mauuu… aku Cuma mau ikut ngobrol 

A: Ohh gitu 

B: oohh yaaa 

C: kan juga kayaknya budaya-budaya nihh 

A: mas suka budaya juga?  

C: aku kan anu mbak, FIB UGM 

B: ohh gitu 

C: jadi Pariwisatanya UGM tuh S1 nya di Ilmu Budaya UGM. 



A: Oh iya kah?  hehehe 

B: iyaaaa 

C: nggak, aku denger budaya-budaya juga  

A: aduh beruntung banget nih saya. Hehehehe ayo ngobrol hehehe 

B: he’e heheheh 

A: (bicara ke anjing peliharaan narasumber) nah kamu kangen aku yaa? 

B: ayoo mbak di sambi dlu. (lanjut bicara ke anjing narasumber) naahh dapet juga niihh (makanan 

anjing) 

A:Makasihh lho buuu. Aku panggil ibu apa mbak nih? Hehehehe. 

B: mau kue gak?  

A: yah? 

B: mau kue gak? 

A: ah udah udah aku udah makan tadi hehehe dari kosan 

(Narasumber dan anaknya berbicara mengenai anjing peliharaan) 

B: nanti gak mengganggu (Sambil membawa anjingnya masuk rumah) 

A: dia suka keluar itu gak sih? 

C: gak suka 

A: gemesin. hehehe 

B: jarang dikeluarin. Kasian dia (anjingnya). Apa dek? Budaya apa? Di Jogja tuh apa dek 

(anaknya)? 

A: pernah punya pengalaman wisata ke wisata budaya gak sih? 

B:sik sik aku lupa e mbak. Watu.. Watu Boto. Watu Boto? 

C: Di Jogja? 

A: Ratu Boko? 

B: bukan. Watu Boto. Sik aku.. 

C: Candi opo o? 

B: batu-batu aja. 

C: Yaa nggak. Itu kan bukan budaya mah 

B: Tapi ada situs Watu Boto.  

C: ya itu bukan budaya itu 



A:  hehehe 

B: Oh bukan budaya? Nek budaya koyok… 

C: yang budaya itu yang kayak candi,  

A: Candi, Taman sari 

B: Taman sari, pokoknya peninggalan sejarah yang ada sejarahnya gitu lho. Gak cuman situs 

doang 

A: Hm’m 

B: masa itu bukan, gak ada itunya? 

C: bukaan.  

B: yowes manut wes 

C: lha yo percoyo aku wes.  

A: hehehe 

B: ini lho (nunjukkin foto di HP) ini benteng niih. Kalau tapi bukan di Jogja ini. Lapas benteng 

Ambarawa 

A: oohh Ambarawa. Deket Goa Maria Ambarawa? deket-deket sana? 

B: Gak tau. Aku gak tau ini posisinya dimana wes pokoknya ikut doang. (sambil nunjukkin foto 

di  HP) haahh ini lho mbak  

A: oh ini yang mirip-mirip Taman Sari juga sih 

B: Ini lhoo mirip Taman sari Le (bicara ke anaknya) 

C: Tapi itu kan buatan kayaknya. Maksudnya itu ada sejarah gak? 

B: ooh  ada kayaknya 

C: kalau misalnya tournya 

B: disini ini lho 

C: ya maksudnya itu tuh mama ada gak yang diceritain sama tour guidenya atau gimana tentang 

ini. 

B: ooohh mamah gak pake tour 

C: mbok semisale cuman gara-gara buat apa yah? Kayak… kayak cuman objek wisata dan itu 

dibuat sendiri dimasa modern, berarti bukan budaya 

B: gitu ya? 

C: iyaa, gitu. 

A: hehehehe 



B: situs Watu Boko. Dah apalagi mbak? 

A: iyaa. Hehehe. Maksudnya kalau dari kecil pernah punya pengalaman gak sih mbak? kayak 

wisata kemana, ke wisata budaya mana? Atau pas sana aja? 

B: Paling Borobudur yaa dulu tuh 

C: mboh. Ke Prambanan 

B: Prambanan kalau kecil 

A: Berapa kali udah skarang mbak pernah kesana? 

B: skarang malah jarang? 

A: skarang jarang ya? Kalau dulu? 

B: Dulu paling 2-3 kali apa yaa? Skarang malah… 

C: setahun? 

B: he’e. gak setahun, seumur sampe sekarang ini  

C: oohhh berarti memang jarang og.  

B: He’e Jarang 

C: Rumahan mbak soale  

A: oohhh gitu.. hehehe 

B: hehehehe emang rumahan. Jarang jarang  

C: anak rumahan 

B: itungannya aku memang anak rumahan. Jarang itu 

A: hehehe oh gitu 

B: hehehe iyaa. Mamah kan betah dirumah. Tanya dia.  

A: masih… masih ingat gak sih mbak dulu pas di destinasi wisata entah Borobudur, Prambanan 

ngapain aja sebelum ada trend foto, Instagram, mbak ngapain aja? gitu 

B: yaaa lihat-lihat. Masih kecil paling di foto sama bapak, udah. Pake kamera juga, udah cuman 

begitu doang.  

A: kalau pas… 

B: tapi kalau sejarahnya malah kadang gak gak begitu memperhatikan.  

A: Oh gitu? 

B: He’e 

A: kalau eeee setelah udah dewasa misalnya udah dewasa pergi lagi kesana, apa yang mbak ingat 

Ketika berada disana? Yang mbak ingat mbak lakuin disana? 



B: apa yah dek? (Bertanya kepada anaknya)  

C: aku manut 

B: hehehehe apa yang dilakuin yo, paling tidak saya cuman merasa “kok bisa yaa ini? mbangunnya 

tuh gimana?” ada pertanyaan kayak gitu “mbangunnya tuh zaman dulu gimana? Kok bisa ada 

seperti ini?” itu kan ditumpuk-tumpuk aja lho tapi kenapa gak… Kokoh, ambruk, gak ambruk, 

baru tau. Jadi dari zaman-zaman dulu menurut aku sudah hebat yaah insinyurnya. 

A: kalau dulu sebelum wisata ke wisata budaya apa aja yang disiapin mbak? 

B: yang disiapin apanya yaaa? Kitanya paling… yang penting fotonya yaa 

A: Kalau dulu sebelum ada foto, sebelum ada Instagram apa yang disiapin? Ntah makanan atau? 

B: ohhh yaaa pasti 

A: yang wajib? 

B: kan kita mau piknik yaa… biasanya he’e. biasanya ibuk tuh dah nyiapin makanan, nanti ee 

kalau zaman dulu tuh trus nggelar pake tiker naaa makan bareng, itu kalau dulu. 

A: oh gitu? 

B: He’e 

A: lebih kemakanan, apa lagi mbak dulu? Masih inget gak yang disiapin? 

B: eee paling yaa baju yaa persiapan. Tergantung daerahnya kalau dingin biasanya kan bawa, kalau 

ibu dulu, ibu aku terus terang juga agak gaya.  

A: ohh gitu  

B: bawa topi, bawa kacamata  

A: waaahhh mantep 

B: Gitu. iyaa beneran! Hehehe untung udah… udah meninggal, kalau gak mungkin masih.. 

A: ikut ikut juga… hehehe 

B: iyaaa hehehe. Karna dulu, yaa ibukku hitungannya kan cantik yaa. Ibuk kan dulu guru Stella 

Duce, SMA Stella Duce.  

A: Oh guru Stella Duce, SMA, SMP?  

B: SMA. STECE 1 Semarang 

A: ooh gitu 

B: tapi lebih cantik dari aku. Lebih cantik ibukkuh dari aku mbak. hehehehe 

A: kayaknya 11 12 deh hehehehe 

B: ibuk saya putih soalnya, kalau saya kan nggak. 

A: Oh gitu. kok sama? Ibuk saya juga putih saya nya aja yang hitam nih. heheheh  



B: Oh iya? 

A: iya hehehe 

B: nggak lah. Nggak nggak itu banget 

A: Yes 

B: orang NTT gak itu banget yaa dek yaa? Manis hehehe 

A: hhehehehe eee trus ini, kalau fashion ada gak sih yang beda? Kayak menurut mbak yang dulu 

sama sekarang? Sebelum ada Instagram? 

B: oh yaa jelas.  

A: itu gimana mbak? 

B: kalau fashion dulu… fashion maksudnya dalam hal pakaian, baju? 

A: berpakaian, baju 

B: Tapi menurut aku hampir sama yaaa. Hampir samanya gini eee kayak baju kan Kembali lagi. 

Dulu pake baju yang panjang, skarang sudah ada lagi kan? Terus kayak celana, model lagi model 

cut bray, trus topi bulet itu dari dulu juga ada. 

A: oh gitu? 

B: iya 

A: berarti kalau mbak merasa kalau ada gak sih yang berubah dari dirinya mbak, fashionnya 

sebelum dan setelah ada Instagram? 

B: ee saya lebih banyak belajar dari… misalnya kalau mau kemana disesuaikan. Misalnya mau ke 

pantai bajunya apa, saya ngelihat dulu pada… sama saya yang punya imaginasi apa misalnya saya 

lihat yaa lihat baju-baju, lihat model saya biasanya buka-buka, ada kan di Instagram gaya atau gak 

sengaja saya lihat batik atau apa pokoknya model, gak sama persis tapi trus terinspirasi biasanya 

“oh modelnya begitu, oh saya punya baju ini” nah saya jodohin, saya pasangin trus saya eee apah.. 

ngaca dulu sebelum pergi saya ngaca dulu, pantes gak? 

A: Oh cobain dulu? 

B: Nyoba dulu. Pantes gak, kalau pantes yasudah saya iniin. Kan kadang kalau… kalau hanya 

imaginasi kadang suka kalau dipraktik gak gak sesuai apa yang kita bayangkan. Ternyata begitu 

“oh aku pernah lihat baju ini, dipasangin gini, walaupun gak sama ternyata bisa”   

A: oh itu kalau kalau skrang yaa? Jadi gaya apah.. siapin dulu sebelum itu? 

B: iyaa! He’e kira-kira apa, misalnya dipantai pake baju apa, di gunung pake baju apa, itu 

disesuaikan.  

A: kalau seandainya bajunya gak ada? Dibeli juga atau mungkin.. 

B: ya dibeli. Hahahaha mau gak hahaha 

A: fashion harus 



B: He’e cari juga yaa. Saya gak.. gak mengenal.. gak tau… gak tau merek. Cuman yang penting 

barang itu bagus, cocok buat aku tak beli.  

A: jadi nyaman juga dipake 

B: naahhh. Karna kalau kita beli yang lebih murah, yang biasa, kita kan gak sayang kalau ganti 

lagi. Lha kalau barangnya bermerek, udah ratusan udah gitu kan sayang kalau cuman dipake sekali 

heheheh  

A: oh berarti baju yang disiapin untuk wisata emang untuk khusus itu? Sekali pake? 

B: iyaaa. Yaa gak sekali pake tapi trus jarang itu sampe numpuk yaa dek yaa baju mama hahahaha 

A: oh gitu 

B: hahaha kan hanya untuk foto 

A: kalau seandainya sehari bisa 3 destinasi baju yang disiapin juga beda-beda atau? 

B: yaaa bisa. Hampir kadang pernah saya beli tapi ee misalnya ini untuk ini aaa untuk tempat ini, 

sik kan gini, 1 tempat kadang kan gak cuman 1 baju, kadang kan 2 baju. Nah itu setiap bulan pasti 

saya beli e 

A: oh gitu? 

B: gak ke tang cuman 1 pasang heheheh  

A: jadi kalau misalnya sehari jalan eee berarti baju yang di ee harus disiapin juga  

B: yaaaa 

A: kalau jalan pake mobil berkoper-koper dong? 

B:  eee tergantung. Kadang saya udah siapin tas gitu untuk satu, kadang ada lagi dua. Lha skarang 

kalau mau mbawa bergaya kadang tas tas untuk gaya juga bawa e, belum sepatu boat atau sepatu 

high heels, sepatu apa aja yang penting hehehehehe bisa 

A: jadi fashion itu harus kalau skarang? 

B: iyaaa he’e hehehe 

A: kalau dulu masih ingat gak gaya fashionnya gimana mbak kalau wisata budaya atau mungkin 

ke wisata mana? Sebelum ada Instagram? Sebelum ada foto Instagram? 

B: kalau… kalau dulu aku tuh gak memperhatikan itu yang penting atasan kaos bawahnya celana 

A: dah gitu aja? 

B: gitu. ya jadi kalau misalnya arisan yaa itu. Cuman warna mungkin kan aku tak sesuaikan. 

Misalnya sepatu apa, tasnya apa? Tapi kalau skarang kan gak. Karna memang… karna kita 

memang khusus cari tempat yang bagus untuk foto. Tapi kalau sebelum mengenal IG terutama IG 

yaa, kalau di Facebook karna dulu juga jarang.. jarang ngapload ya karna arisan trus masti foto, 

misalnya disesuaikan eee “bulan depan pake warna biru, bulan depan pake warna merah” yaa 

paling aku beli itu. Tapi aku jarang, eee saya sukanya yang simple jadi jarang yang ribet-ribet tapi 

kalau foto malah ribet yaa karna dibawa trus ganti 



A: iya berarti satu… 

B: tapi kalau.. yaaa… kadang satu tempat aja bisa ganti 2 kali gitu. misalnya ganti tempat, bajunya 

ganti lagi, gitu. 

A: Ooh gitu. 

B: tapi kalau dulu kan masih taunya Facebook. Jadi belum tau.. belum tau baju. Jadi cuman atas 

bawah udah. Saya jarang pake rok jadi biasanya pakenya celana, kaos, udah gitu. 

A: kalau.. kalau mbak juga suka story story gitu gak sih di di destinasi kalau skarang? 

B: History atau? 

A: Story. Story. Maksudnya ee kan ada salah satu eee apa namanya eee fitur di Instagram Instastory 

itu, suka story-story juga gak sih? 

B: oohhhh 

C: pernah mah? 

B: jarang kan mamah 

C: gak pernah e 

B: gak pernah 

A: Oh gitu 

C: dia mah langsung upload mbak 

B: hehehehe  

C: Post doang. Gak pernah sih 

B: post. gak pernah sih aku bikin story, karna aku juga jarang lihat storynya orang hahahaha 

A: berarti emang lebih suka di feed Instagram ? 

B: iyaaa he’e.  

A: ohh oke oke. Trus eeee masih… waktu kecil kayak gitu mbak sama keluarga mbak itu destinasi 

ke wisata budaya wajib gak sih? dulu waktu kecil? 

B: eee nggak. Cuman tiap minggu pasti kita hanya ini aja antara Semarang, Salatiga, Semarang, 

Salatiga karna ada kewajiban harus tengok eyang. Tapi kalau jalan-jalan gitu tidak wajib satu 

minggu sekali. Tapi biasanya suka kadang jalan-jalan kadang ke Bandungan ke Kopeng, gitu 

nginep itu. Hanya gitu aja kalau sama keluarga.  

A: berarti sebenarnya dari dari keluarganya mbak juga dulu udah senang wisata? 

B: iya. Bapak suka. Suka ngajak keluarga jalan-jalan sih. 

A: Oh gitu 

B: Tapi tidak terus sebulan sekali pergi atau seminggu sekali, nggak. Tapi kalau kewajiban harus 

ke salatiga, iya. Tiap minggu biasanya ke salatiga tengok eyang kan, gitu 



A: oh gitu. luar biasa sih. soalnya kalau skarang itu ee banyak yang memang ke destinasi wisata 

story itu wajib. Jadi story entah foto entah video, kalau mbak sendiri berarti gak mengalami itu 

ya? Gak yang harus story atau segala macam? 

B: nggak, nggak. Yaa kita.. kita kepengen baru. Maksud e gak terus “aduh, aku harus bikin story 

supaya orang liatin” jadi yaa dimana kita nyaman aja yaudah gitu. 

A: kalau seandainya sekarang dikasih kesempatan buat ke Borobudur, Prambanan, atau Taman 

sari mbak kesana mbak bakalan ngapain aja? Kalau skarang nih 

C: Foto.  

B: Foto pasti. Yah iya.  

A: hehehhe 

C: tapi dia biasanya ngaploadnya setelah… setelah selesai dan dah dirumah, naaah baru 

B: iyaa. Bukan pada saat itu tuh, gak. 

C: bukan pada saat itu.  

A: oh gitu 

B: lha kemaren dia bilang “Mamah tuh kalau ke Bangkok mbok di ini.. di.. di story” “gak usah, 

nanti ndak pada minta oleh-oleh” saya bilang hahahahah  gak usah 

A: oke hehehe 

B: Jadi setelah sekian lama baru tak upload.  

A: Ohh gitu 

B: he’e 

A: berarti memang lebih ke feed Instagram yaa bukan stories sgala macam. Oh oke. Kalau teman-

teman, keluarga eee maksudnya lebih ke teman sih, temen itu mbak disekitar lingkungan yang 

memang suka foto juga atau gimana?  

C: iya banget. Iya kan? 

B: iyaa 

C: Dan itu udah punya anu sendiri mbak. nek aku nangkepnya dari mama tersendiri. Dia udah 

punya plan-plan tersendiri. Makanya dia sebelum misale pertengahan bulan ini dia mau foto kesini, 

itu awal dah setiap mau dah siap baju lah, mbok dah siap apalah 

B:  sudah direncana 

C: pokoknya udah direncana gitu lho. Dan emang sebulan sekali mesti… 

B: Pergi 

C: ada kata-kata mbolang dan segala kan mbolang kek, 

B: hehhehehe  



C: pergi jalan 

A:  ada group mbolang nya yaa 

C: naaahhh ada groupnya sendiri e mbak 

B: heheheheh 

A: hehebe oke siap. Saya kalau lihat feed Instagram kan kemaren sempat kepo juga kan, 

maksudnya intinya sebelum memilih narasumber yang tempat juga harus lihat juga. Jadi kayak 

merasa minder gitu “aduh kok saya yang muda gak gini”gitu 

B: hahahahahaha  

A: yaaaaa 

B: ini setelah tua aja mbak, jadi mentel nya setelah tua mbak. kalau dulu malah gak ini, Clingus. 

Clingus tau gak? 

A: nggak 

B: Pemalu. 

C: soale dibatesi. Dulu kan mungkin sama orang tuanya dibatesin gak boleh gini atau gak boleh 

ini, ini, ini gitu 

B: iyaa. Kalau gak sama keluarga iyaa. Karna kan saya dikeluarga perempuan sendiri. Jam 9 harus 

pulang 

C: naaahhh 

A: oh gitu 

B: jadi memang saya anak rumahan 

C: skarang kan udah gak ada tanggungan 

B: iyaaa. Skarang udah gak ada tanggungan tapi saya juga jarang mbak pergi malam itu gak pernah. 

Jadi kalau diajak temen, karna kan saya kan ibu rumah tangga, terus eee kalau teman walaupun 

wanita tapi kalau dia kerja ngajaknya misale ketemuan “makan-makan yok” ngunu, ngajaknya kan 

pasti malem atau sore “mbok ra usah malem-malem, mbok awal wae” “ lha kerjo yo nggolek 

pangan” ngunu. Terus kalau sabtu minggu saya jarang, biasanya suka nolak kalau ada ajakan ada 

acara apa itu suka nolak karna saatnya suami dirumah. Karna suami pulang itu kan ketemu sama 

anak sama istri, lha kok malah saya tinggal pergi? hehehe Jadi saya berkegiatan kalau suami gak 

dirumah. Bukan ngulimpek e tapi saya perginya supaya gak ganggu karna saya mikirnya sabtu 

minggu yaa itu waktunya keuarga. Kalaupun cuman dirumah gak kemana-mana yang penting sama 

keluarga itu aja. (bicara ke anaknya) kita jarang yaa dek yaa pergi? apalagi ini (anaknya) kalau 

diajak pergi susah. Kecuali ditempat makan yang enak ya? Baru hehehehe 

C: tapi anu mbak… kenapa yaa? saya itu juga, mungkin beda nek beda generasi. Jadi apalagi saya 

anak sendiri disini. Mamah papah pengennya liburan yang di gunung-gunung yang sejuk-sejuk, 

seperti orang tua pada dasarnya. Tapikan saya sebagai anak-anak kan kayak “aduh… hah nih mah 

aku sama temen-temenku pernah, ngelihat seperti ini tuh pernah” 



B: udah biasa 

C: jadi kadang aku males gitu lho mbak ikut buat join liburan ke gunung ini lah atau ke pantai ini 

lah 

A: tapi pernah gak sih masnya trus sama bapak gabung sama mbak jalan-jalan gitu? 

C: oh sering. Pernah maksudnya itu 

B: Honeymoon bertiga, apa-apa bertiga 

A: jadi fotografer juga? 

C: iyaaa 

A: hahahaha 

B: ini paling malas nih kalau suruh moto. Hahahahah  

A: hahah okey 

B: paling males. Sidhik sidhik, trus hasilnya ya jadi jelek lah karna malas moto. Hehehehe Karimun 

pernah 

C: Labuan Bajo pernah 

B: trus Labuan Bajo, trus pernah yang di mana? Temanggung, ini udah, udah ribut aja kalau ada 

tempat yang dia tidak sesuai udah cemberut, udah males. Yang di apah? Kulon Progo juga pernah 

kan? Kita nginap disana 

A: Oh gitu. Tapi maksimal gak foto-fotonya? Bawa fotografer atau mau nggak mau selfie? 

B: Nggak! Foto-foto sendiri pake hp kalau suami “udah! Kita itu yang penting kan liburan, 

menikmati buat keluarga bukan ditunjukkan ke orang lain” kalau suami seperti itu “Jadi yang 

penting kita menikmati, enjoy bukan trus foto-foto kamu tunjuk-tunjukin”. Hehehe kan kadang 

kalau perempuan kan suka gitu hehehe 

A: iyaa berarti tujuannya beda yaa, kalau sama keluarga beda kalau sama temen-temen beda? 

C: iyaaaa 

A: okey hehehehe 

B: kalau sama temen bener-bener harus dipersiapkan, jadi harus disesuaikan bajunya, ini nya, gitu 

supaya good 

A: kenapa tuh, kenapa beda tuh mbak?  

B: Karna bisa totalitas mbak kalau sama temen. Jadi kalau tempatnya eee apah di air masa saya 

pake sepatu boat? Kan gak lucu. Jadi bener-bener disesuaikan tempat sama kostumya supaya bagus  

A: bagus hasil fotonya? 

B: iyaa. Jadi sinkron dari baju, dari pemandangan (tiba-tiba ada tetangga datang dan terjadi obrolan 

singkat diantara mereka)  



A: eeee trus ini, kalau misalnya mbak entah mau keluar sama teman-teman atau sama keluarga 

kriteria memilih tempat wisata itu apa mbak? kriterianya mbak sendiri? harus apa-apa mungkin? 

B: kalau saya mintanya yang alam 

A: He’e, terus? 

B: alam, lha ya alam ya mbak yaa, yang bener-bener eeee bisa dapat sunset atau sunrise paling 

gak, atau awannya bagus yang penting alam. Kalau yaa itu tadi, kalau diajak ke bunga gitu saya 

“ah malas, koe wae mbak” aku gitu.  

A: berarti intinya yang alam bener-bener ? 

B: yaa! Saya Sukanya yang alam.  

A: ooohh gitu 

B: pantai, tapi kalau antara gunung sama pantai aku milihnya ya gunung kalau pantai kan panas. 

Ini kemaren main ke Malang, saya berdua nginapnya di Bandungan sama… Bandungan sama 

Kopi.. kopi mana dek? Bandaran. Tak foto, hambar gitu ya kalau cuman berdua yaa? Sampe 

dilihatin orang “ini orang ngeliatin aku kenapa ya?” Apa karna hehehe aku berdua, gak bawa anak 

hehehehe dikira istri muda apa istri simpanan e, di hotel cuman berdua tak foto “ya aku kan di 

Malang juga nanti cuman sebentar, coba ada Lius disini” aku gitu. Kan namanya udah… udah 

gede tapi kok kayak... piye yoo udah yaa namanya anak yo kayak hehehehe kayak masih anak-

anak aja.  

A: Hm’m… kalau wisata budaya juga masuk dalam pilihan gak sih mbak? 

B: Budaya itu yaa yang kayak situs-situs gitu yaa?  

A: iya betul 

B: candi-candi ya? 

A: iyaa. 

B: selain candi apa budaya itu?  

A: Taman Sari, paling situs kayak gitu 

B: oooohhh itu kenapa mbak? jadi wisata apa?  

A: wisata budaya maksudnya wisata Heritage. Kalau mbak suka juga gak sih pergi kesana, itu 

masuk dalam list juga gak sih? 

B: masuk sih, ya itu tadi kayak yang benteng di… di Lem itu. Itu kan juga termasuk kita tujuan 

kita dulu, terus…  

A: ada perubahan gak sih menurut mbak tujuannya dulu sebelum ada Instagram kayak gini, 

skarang kayak gini? Kayak gimana mbak? 

B: nggak sih. aku masih sama aja. cuman eee pokoknya intinya aku lebih senang kalau hasil 

alamnya itu bener-bener waw gitu. dulu dimana? Haduh di opo… Sri Gethuk apa ya? Tapi itu gak 



maksimal sih dulu itu karna terlalu rame, banyak orang jadi ngambilnya kurang bagus ya. Waktu 

di Sri Gethuk kan air.. air terjun yaa itu. 

A: oh berarti kalau mbak juga satu foto memang harus hasilnya harus maksimal? 

B: iya! Jadi… tapi memang aku masih kalah sih sama mbak Yayuk. Kalau mbak Yayuk kan di 

ulang-ulang, bukan di ulang-ulang jadi misalnya hasilnya gak bagus, dia bisa.. bisa… nek aku kan 

secara keseluruhan “yaudah bagus” gitu, gak ini. Kalau mbak Yayuk gak maksimal gitu mesti FG 

nya suruh “iki gak apik, kamu motonya dari sini, kamu motonya dari sini” itu kalau mbak Yayuk 

kan ngaturnya itu. Kalau aku kan nggak… nggak terlalu seperti itu. Jadi hasilnya pasti lebih 

maksimal mbak Yayuk, gitu. 

A: Ooohh gitu. Tapi, eee maksudnya tujuan untuk eee wisatanya itu ada berbeda gak sih mbak? 

maksudnya dulu kalau destinasi wisata kalau secara pengalaman kan yang kecil.. kalau kecil kita 

pengen tau kayak disitu, tapi kalau remaja sampe sekarang ada gak sih perubahannya? Apalagi 

setelah mbak kenal foto ada gak sih berubahnya? Ke destinasi wisata budaya khususnya?  

B: kalau setelah sekarang memang jadi pengen tau, kalau budaya pasti pengen tau “kok ini bisa 

seperti ini?” ini dulu pernah kemana yaa? Saya lupa. Eeee memang tujuannya foto, aduh mbak 

sebentar.. tak cari disini diii.. mana itu.. sik sik mbak, namanya apa? Suka lupa (sambil membuka 

HP) 

A: saya sambil minum yaa gakpapa mbak? 

B: yaa ngakpapa. Harus di sambi minum 

A: iyaa hehehehe 

B: sik sebentar, pernah tak upload gak yaa? Dulu itu… kalau ini kan buatan mbak dulu di… di 

pantai tho?  

A: oh He’e he’e 

B: Di Gunung Kidul, mbok apa Namanya.. sik..(mencari foto-foto di galeri HP)  ini tuh juga 

sebetulnya gak terlalu juga lho.  

A: yang pas? 

B: ini tuh di Jhonson Jogja Host and anu.. kan bikinan yaa tapi bagus karna ada kudanya 

A: Oh gitu 

B: Ini.. ini pagi-pagi nih, susah ngambilnya (sambil nunjukkin foto di HP) ini jam 4 aku.. 

A: He’e waaaaw ini keren banget sih ini  

B: jam 4 aku harus bangun. Mbak Yayuk kesini dianterin trus aku berdua masih gelap itu 

berangkat.  

A: ih keren banget 

B: untung dapet 

A: keren banget sih ini 



B: iya. Ya itu kan… kita kan seneng aja, puas gitu lho kalau hasilnya bagus. Ini kan di hutan-hutan 

(foto lainnya yang ada di HP). Sik aku tuh mau bilang yang di … 

A: berarti dulu sempat memang tujuannya foto tapi juga tetep pengen tau? 

B: kalau dulu nggak ya 

A: kalau dulu nggak? 

B: hmmm kurang yaa, yang penting karna ngikut aja diajak orang tua. Kalau sekarang tuh 

sebetulnya pengen tau. Kayaknya… (menemukan foto yang dicari-cari) Ullen Sentalu! 

A: Oooohh Ullen Sentalu 

B: He’e 

A: paham-paham 

B: iyaa itu kan.. 

A: eeee museum yang diatas itu ? 

B: ada… ada.. he’e ada ceritanya kan itu. Kadang ee kadang kepingin tau tapi eee apah… terbatas, 

kadang kan kita harus foto “nanti gak dapat foto” mbak Yayuk kan buru-buru kadang gitu kan, 

nanti kita gak dapat foto padahal sebetulnya saya ingin menikmati. Kadang tuh saya ingin 

menikmati tapi kalau sama keluarga bener-bener menikmati kita liburan, kita bener-bener 

menikmati alam. Tapi kalau kita hanya foto yang penting hasilnya bagus itu menikmatinya malah 

kurang. Karna kita fokus pada hasil bagus. 

A: kalau itu gimana perasaannya mbak Ketika berada di posisi kayak gitu? 

B: ya sebetulnya gakpapa karna kita sudah.. imagenya sudah dari awal itu tujuannya hasil yang 

bagus. Beda kalau kita bener-bener eee kayak sama keluarga, kayak skarang aku sama suami sama 

anak itu tujuannya memang kita berlibur dan kita melihat apa yang kita kunjungi. Jadi foto malah 

nomor 2. Tapi kalau sekarang foto nomor satu. 

A: Oh gitu 

B: hehehe yaa jadi itu kebalik 

A: apalagi ada Instagram kayak gitu?  

B: iya! Yang penting hasilnya bagus fotonya. Jadi kalau misalnya ada ceritanya kayak Borobudur 

itu kita gak masuk.. gak masuk otak malahan, karna bayangan kita foto nanti pake ini, pake baju 

ini jadi gak konsen. Sudah gak konsen kalau.. karna kan kayak di Ullen Sentalu sempat pake Guide 

kan, pake guide trus ini diceritain gini, yaa sempat tapi gak gak boleh sembarangan foto waktu itu. 

Jadi mau dengerin gitu itu udah males karna tujuan kita foto “Ayo cepet kita pengen foto!”. Nah 

pernah kita ketawa karna kayaknya tempatnya bagus padahal disitu gak boleh foto yaaa ditegur 

“disitu gak boleh foto” karna mungkin memang masih ada aura-auranya kan jadi gak boleh 

sembarangan foto, takutnya ada penunggu yang marah atau gimana, katanya seperti itu.   

A: oohh gitu 

B: ada tempat-tempat tertentu yang… 



A: Berarti ada… ada sedikit perubahan 

B: iyaaa 

A: maksudnya dulunya lebih pengen tau, kalau sekarang foto juga? Lebih ke foto kayak gitu?  

B: iyaaa. Kalau sekarang lebih banyak ke… 

A: apalagi sama temen-temen?  

B: naah! Kalau sama temen tujuannya fotonya bagus. Bagus tuh dalam arti bukan.. bukan cuman 

alamnya ya, ya alamnya kelihatan bagus kitanya juga sinkron baju yang kita pake itu aja. 

A: Ohhh gitu 

B: (bicara ke anjing peliharaannya) Hayo.. Bulu gak boleh keluar.  

A: hehehehe (bicara ke anjing peliharaan) disini nah… yaudah disini aja yah.  

B: kalau dulu kan lebih banyak ke ininya wisatanya bener-bener 

A: Hm’m. dulu ya?  

B: Hm’m 

A: apalagi sih yang diingat dulu?  Aku penasaran kayak dulu tuh gimana sih sebelum mungkin… 

B: apa yaah? 

A: He’e. masa-masa… 

B: dulu tuh… yaa lebih banyak ke sama keluarga tuh piknik yaa. Kalau ke pantai yaa bawa itu 

kebersamaannya itu yaaa 

A: berarti kalau Prambanan, Borobudur atau wisata Heritage lain tuh jarang atau gimana?  

B: kalau ke heritage, jarang. Aku dulu kan tinggal di semarang gak di Jogja. Paling ke apa itu mbak 

Namanya? Lawang Sewu 

A: eee Lawang Sewu sama satunya eee Sam Poo Kong 

B: Sam Poo Kong? malah waktu kecil aku belum itu Sam Poo Kong.  

A: oh iya? 

B: setelah aku tinggal di Jogja, terus habis darimana acara keluarga di Semarang terus mampir di 

Sam Poo Kong itu 

A: Ohhh gitu.  

B: dulu kayaknya belum ada yaa? Atau mungkin belum… dulu seringnya malah ke THR namanya.  

A: Oh gitu? 

B: jadi kalau mau lebaran nah itu mau lebaran itu kan suka ada mainan itu, itu seneng banget 



A: Berarti kalau pas remaja, dewasa kayak mungkin seumuran saya kayak gini, dulu ngapain aja 

sih mbak? yang kalau wisata? hehehe 

B: apa yaa? Ya paling cuman gitu-gitu aja perginya he’e 

A: iya ya?  Gak begitu ada hal yang dipersiapkan banget gitu? 

B: nggak terlalu. nggak nggak. Yaa yang persiapkan kan ibuk aku masih kecil ya, yaudah paling 

naik mobil, bawa bekal, pasti itu. Kalau bawa bekal iya.  

A: kalau sekrang? 

B: entah itu bawa bekalnya beli, atau masak atau kan bekal itu gak bisa berkali-kali makan, paling 

kan cuman sekali nanti pulangnya sore kita mampir beli kemana lagi, gitu. karna kalau dulu yang 

paling disenengi dulu itu belum ada KFC  

A: iya belum ada 

B: dulu itu Mbok Mberek namanya 

A: Hehehe apa itu Mbok Mberek? 

B: Mbok Mberek itu yang krispi. Jadi ayam yang krispi itu. Wuuuhh seneng banget. 

A: Namanya Mbok Mberek? 

B: iyaa Mbok Mberek 

A: Ohhh gitu. hehehe 

B: jadi kayak Suharti, jadi ayam goreng Suharti nah itu. Itu kan ada krispinya yaudah itu. Tapi 

dulu kan namanya Mbok Mberek yang di Semarang. Mesti kalau habis dari Salatiga, pulangnya 

mesti kesitu beli Mbok Mberek. Itu yang ditunggu udah. hehehe 

A: kalau.. kalau dari dirinya mbak sendiri yaa, maksudnya selama ini mbak berproses dengan 

pengalaman dari kecil model sampe sekarang, eeee ada gak sih mbak ngerasain yang berubah dari 

dirinya mbak sebelum ada Instagram, sebelum kenal foto dan setelah ada foto? Setelah kenal foto, 

rutin foto? 

B: apa yaaa? Percaya diri aja yaa 

A:  itu gimana bedanya?  

B: bedanya yaa lebih… eee kalau dulu tuh kalau mau gerak aja “nanti dilihatin orang gimana nih?” 

kalau skarang masa bodo sama orang. Pokoknya Pede aja. Pede, apa yaaa? Ya itu percaya diri aja 

udah pokoknya yaa aku.. aku.. gak suka yasudah gakpapa, gitu aja. Yaa lebih.. lebih ya itu tadi 

hehehehe lebih “ini lho aku, aku tuh kayak gini, biasa aja tapi aku tetep berani” bukan berani apa 

yaa? Pokoknya yaa percaya diri itu aja, udah. He’e.   

A: iyaa ya. Berarti percaya dirinya yang nambah?  

B: Nambah, iya. Kalau dulu kan eee memang disuruh sih meragain busana kayak busana daerah, 

kan dulu sering karnaval gitu, itu jalan juga… 

A: jalan jauh gitu… 



B:  jalan tetep.. tetep malu. Dulu ibukkuh yang sering dandanin aku, lucu dulu fotonya. 

A: ohh ibuk lebih… eh! Mbah lebih suka… lebih suka dandanin yaa? 

B: iyaa! Jadi eee yang di dandanin, lucu pokoknya dikasih bunga disini, trus dikasih baju, bajunya 

di kasih adat gitu kan, pasti. Eee kalau aku dulu kan ada kan karnaval peragaan busana, pasti ada 

kan jaman dulu tuh. Lha itu, itu mesti saya ikut. Trus jadi Maria dimana-mana, di kantornya bapak 

di suruh jadi Maria, trus di lingkungan, di gereja itu dah jadi malaikat kadang jadi Maria, gitu. 

A: Kalau skarang sejak kenal foto, masih suka nyewa tour guide gak sih ke Prambanan, Borobudur, 

atau di destinasi wisata di Jogja? 

B: Dulu pernah sih pake itu, suruh nganterin aja yaa supaya kita eee ini mbak yang bagus. Karna 

kalau pake tour guide dia pasti sudah tau Angle nya, tempat yang bagus untuk foto biasanya gitu. 

dulu tuh kalau gak salah di Taman Sari apa yaa? “ini foto yang bagus disini…disini” tapi kalau 

kita kan kadang mengira-ngira. Trus kalau yang di Heritage Solo juga itu… pake guide, jadi 

ditunjukkin “mbak, fotonya bagus disini, mbak disini” gitu.  

A: berarti guide nya lebih untuk… lebih untuk meng-guide dimana tempat foto atau? 

B: yaaa kalau guide memang sambil cerita yaa tapi kan kita trus dapat… dapat…biasanya “mbak 

fotonya disini ini bagus” 

A: oh direkomendasiin lah yaa? 

B: iyaaa. Karna dia sudah tau posisi eee fotonya yang bagus gimana, itu biasanya pake tour guide 

jadi bagus, misalnya… gitu 

A: Ohhh karna tau posisi-posisi nya juga yaaa? 

B: He’e 

A: Angle yang tepat  

B: He’e biasanya yang bagus apa, gitu. 

A: trus ee kita Kembali lagi di instagram, ee seberapa besar sih pengaruh Instagram buat mbak 

sendiri? Buat pengalamannya mbak, buat dirinya mbak?  

B: saya lebih banyak dapat informasi. misalnya ada tempat baru biasanya kan muncul di IG yaa. 

Trus “mbak kapan kesini?” kadang sama mbak Yayuk ini “kapan kesini? Ini bagus” kadang kan 

ada share, ada 5 orang kan di group mbolang itu “eh ini bagus lho! Ini ini bagus disini, kapan kita?” 

ngunu “bulan depan po?” jadi bulan ini nih sudah ditentukan mau kemana besok itu udah 

ditentukan biasanya.  

A: Oh gitu yaa? 

B: iyaa kadang… tapi kadang berubah “jangan, sana masih tutup, belum bisa”. Kayak kemaren 

mau ke Gunung Ireng belum jadi karna masih belum di buka. Akhirnya kemaren kemana yaa? 

Aku lupa? Yang bulan ini? 

A: Poso eeh? Apa sih? 

B: Oh ke Posong. he’e ya ke Posong itu. 



A: Posong. He’e aku sempat lihat fotonya.  

B: He’e itu. Lha nanti mungkin bulan depan mau ke Gunung Ireng itu 

A: yang tertunda ? 

B: Deket He’e. karna belum dibuka yang kemaren. “gausah jauh-jauh dulu lah, capek!” aku gitu. 

karna memang kalau perjalanan gitu tuh capek walaupun gak nyopir tapi capek e. kadang begitu 

hari ini misalnya mbolang sampe malam sampe sore besoknya udah gak ngapa-ngapain, aku sudah 

kelelahan.  

A: Oh gitu? 

B: biasanya hehehe istirahat sehari kadang dua hari hehehhee 

A: oohh trus apalagi nih mbak yang menurut mbak ada yang berubah dari dirinya mbak? 

 maksudnya pengaruh ding, pengaruh Instagram buat mbak? 

B: Selain tau ini apa yaa? Yaa cuman itu mbak, saya jadi tau.. lebih tau informasi trus ee informasi 

terutama tentang tempat yaa. Mungkin itu aja sebetulnya yang saya cari, cuman itu. 

A: ada gak sih pribadi di Instagram yang buat mbak eee jadi inspirasinya mbak gitu untuk foto? 

Dan segala macam?  

B: oh yaa ada.  

A: ada yaa? 

B: He’e ada. Jadi kalau ada.. karna kan kadang kita.. karna kita diri kita itu biasanya posenya itu-

itu aja. Tapi kalau begitu lihat “oh ada” ada kan biasanya dari Jogja apa, dari Bantul atau apa gitu 

“oh posenya gitu yaa? Bagus yaa”  

A: ee dijadikan referensi dan sebagainya juga ya? 

B: iyaa. Walaupun tidak mirip tapi nek pose gitu kayaknya biasa gak terlalu dibuat-buat, natural 

gitu, kadang gitu. Suka… suka jadi inspirasi, itu aja. Ya itu tadi sama baju 

A: mix and match? 

B: iyaaa he’e.  

A: kalau like dan komentar seberapa penting dan seberapa…. yaah seberapa penting buat mbak 

like dan komentar di fotonya mbak? 

B: sebetulnya kalau banyak yang ngelike kita kan seneng yaa, trus banyak yang komen tuh juga 

seneng. Tapi saya tidak ambisi untuk banyak yang ngelike, buktinya saya cuman 40 gak nambah-

nambah hehehehe. Tapi gak gak trus aku “gimana caranya supaya yang ngelike banyak?” nggak. 

Jadi nggak “ah yasudah sih, ngapain?” toh yang saya mau cari apa? Wong ada yang ngelike trus 

aku bisa pergi tuh sudah bahagia, ngapain aku pengen sesuatu yang lebih, gitu. Nggak ada yang 

tujuannya gimana caranya supaya aku bisa banyak yang ngelike? Nggak e hehehehe 

A: berarti memang postingan Instagram cuman sekedar… 

B: iyaa. Yaa seneng-seneng aja  



A: oh gitu. Yang penting bisa memuaskan keinginan sendiri? 

B: diri saja. Yang penting diri itu seneng, itu aja. Jadi gak gak terlalu ambisi untuk… 

A: kalau mbak termasuk yang, misalnya nih habis foto ada banyak kan folder fotonya eee milih-

milih juga gak sih mana yang baik?  

B: yaa pasti! Hehehe jadi kalau di IG itu dipilih yang terbagus paling nggak 3, gitu. yang bajunya 

sama, itu juga diajarin mbak Yayuk. Kalau dulu kan aku suka-suka aku, aku suka ini, ini, tapi 

“mbok yang rapi kalau bikin IG, satu tempat itu kan berarti biasanya bajunya sama, yaudah itu 

upload dulu trus nanti kalau ganti tempat yaudah itu, supaya rapi foto-fotonya” yaa bener juga sih. 

Jadi saran itu tak ambil positifnya aja, ya udah. Tapi kalau di Facebook eee foto itu kan kadang 

sayang mbak kalau cuman diambil 3. Misalnya ada yang lebih… yang bagus lebih dari 3 kan 

sayang. Nah itu kesempatan aku buat tak post ke Facebook.  

A: oohhh kalau Instagram 3 feed itu harus satu baju? 

B: lha iya, he’e jadi rapi. Tapi kalau di Facebook itu pokoknya langsung aja “bluk” semua, gak 

semua tapi paling nggak, misalnya satu baju itu ternyata ada 4 yang bagus, yaa tak upload. Tapi 

biasanya aku ngaploadnya gak sama dengan IG  

A: oh gitu? 

B: Kalau IG ini posenya ini, yang di Facebook ini, jadi gak sama. Kadang kan orang kalau 

ngapload yaa di Facebook yaa di IG sama kan?  

A: iya he’e. oh gitu tetep beda? 

B: tetep beda he’e 

A: sesuai tujuannya yaa?  

B: iyaaa 

A: kalau di Instagram… 

B: kalau di IG yang paling bagus biasanya jadi nek Facebook nomor 2. Hehehehe  

A: oh heheheh Instagram nomor 1?  

B: nomor 1 hehehehe 

A: oh oke heheheh 

B: maksud e nek dari foto itu yang terbaik 3, tapi kalau sisanya baru di Facebook. 

A: oohhh kalau di Facebook… 

B: yaa misalnya bagus 5 yaa, nah ini aku ambil dulu yang terbaik 3 di IG, nah nanti sisanya di 

Facebook tapi tetep beda, gitu. 

A: oh gitu, jadi tetep harus beda? 

B: karna kan sayang kalau di buang. Karna misalnya bagus-bagus jadi semua tak… 

A: udah usaha  



B: susahnya, he’e.  

A: udah effortnya udah.. udah 

B: yaa kan capek! Hhehehe sayang kalau nggak di simpen tho? Hehehe. Kadang orang “trus kamu 

tuh ngapain? Apa yang kamu cari?” “ lho!? Kan hiburan, refreshing itu kan refreshing, kan kalau 

dirumah terus yaa bosen tho? Supaya kita juga nggak terlalu banyak ngerumpi” ya kan? 

A: bettul. Bettul banget. 

B: nggak usah terlalu ngurusin orang lain 

A: ya aku setuju banget sih bagian yang itu. hehehehe 

B: iyaaa. Ya aku paling nggak seneng sih kalau kayak gitu hehehehe 

A: hehehehehe 

B: Malas banget. Apalagi kalau ada arisan, ngrasani, aduh! Saya paling malas. 

A: Gitu yaa?  

B: yah orang itu kan sendiri-sendiri, ngapain sih kita ngurusin orang lain? Toh kita juga tidak 

sempurna seperti orang itu yang kita bicarain, suatu saat kita juga ada buruknya kan? Gitu lho 

A: gak ada manusia yang sempurna gak sih? 

B: lha iyaaa 

A: aku setuju banget soal itu 

B: iya. Aku paling males kalau ngrumpi, terlalu banyak ngerumpi. 

A: eee kalau boleh tau, apa aja sih usaha yang mbak sendiri pribadi lakuin untuk sebuah foto? 

Untuk foto maksudnya? 

B: apa pribadi kita? Supaya bagus gitu ya? 

A: Hm’m 

B: apa yah? Ya bajunya itu, sama tempat? 

A: bajunya, fashion, tempat 

B: iyaaa 

A: kalau… 

B: Pose. itu paling, mempelajari pose, mempelajari fashion, gitu. 

A: kalau pengeluaran sendiri itu perhitungan juga gak sih? Atau gimana? 

B: nggak! Nggak.. nggak harus di target nganu nggak. Yaa kalau memang harus di keluarkan 

segini yaa segini 

A: berarti nggak yang… wah kalau mahal protes gitu? Nggak juga yaa?  



B: nggak  

A: berarti yang penting tempatnya bagus ? 

B: yaaa hasilnya bagus yasudah. Mahal wajar kan? gitu 

A: Worth it yaa sama yang di dapat? 

B: iya. Kayak kemarin itu karna kita harus nyewa mobil yaa kita sewa mobil. Karna orangnya kan 

kalau pake mobil ini (mobil pribadi subyek)  kan sedikit jadi kemaren kita sewa, supaya bawaannya 

juga banyak. Apalagi mbak Yayuk tuh bajunya pasti banyak 

A: heheh iya sih sempat cerita juga heheheh waw 

B: hhehehe tak omelin tho “gak usah bawa baju banyak-banyak ya! Tak tinggal di jalan” aku gitu 

hehehehe “tak turunin di jalan kalau banyak-banyak” 

A: hehehe tapi kalau gitu dengan teman-teman di bawa fun atau gimana sih mbak?  

B: yaaa happy aja udah biasa kita ngomongnya saru, ngomongnya ini, udah ngomel udah biasa. 

Marah-marahan gitu udah biasa habis itu baikan lagi. hehehehe 

A: iya. Kayaknya sama kayak kita-kita juga sih hehehehe 

B: He’e yaa 

A: pertemanan cewek kayak gitu terus hehehehe 

B: iya he’e 

A: seputaran itu 

B: yang penting tau lah masing-masing watak udah tau. Aku dah tau wataknya mbak Yayuk, mbak 

Yayuk apalagi juga udah tau aku, gitu. 

A: iya yang penting saling menggargai nggak sih mbak untuk teman kayak gitu?  

B: He’e.  

A:Tapi kalau seandainya ee berempat nih misalnya mbolang kemana, itu memang bawaannya 

memang semua sama? Porsinya sama? Kayak aksesoris segala macam itu sama atau beda-beda 

juga? 

B: oh nggak, beda-beda. Beda-beda kan disesuain kitanya. Misalnya aku pake kalung ini kan 

tidak.. tidak… belum tentu cocok juga di pake mbak Yayuk. Makanya yang moto aku itu sudah 

hafal sama aku. Hafalnya gini lho, nek mbak Wiwin Sukanya yang etnik. Saya kan gak pernah 

pake mas-masan kecuali kaalau kondangan. Nggak… nggak suka kalau mbolang gitu kan harusnya 

yang kelihatan, jadi saya seneng yang imitasi yang etnik lah, itu sama bajunya. Tapi kalau mbak 

Yayuk pasti pake, emas tuh pake. Kan gak kelihatan juga kalau mbolang pake.. “masku udah 

gede!” aku ngunu hehehehe 

A: hehehehe  

B: “gede gak bisa di pake” aku gitu hehehehe 



A: oohhh gitu 

B: gitu. 

A: tapi seru ya, maksudnya jalan sampe sekarang masih ada pengalaman dan masih da kemauan 

untuk jalan-jalan kayak gitu? 

B: He’e ya semoga, yang penting sehat tho mbak. 

A: iya benar 

B: kalau sehat masih bisa jalan-jalan 

A: iya. Ada pengalaman gak sih yang diinget ketika berwisata mbak sama temen-temen? Wisata 

foto deh, pengalaman mungkin yang baik, yang menjengkelkan atau membahagiakan? 

B: ohh ya pasti! Pasti. Kalau yang menjengkelkan yaa itu. Ohh iyaa ya itu di Nglambor itu.  

A: yang bawa mobil seharian itu? 

B: He’e yang di… nggak! Yang di Nglambor itu aku juga kayaknya nyetir sendiri, he’e kayaknya 

nyetir sendiri deh. Nah itu, itu tuh kan karo Nglambor itu kayak ada jembatannya apa ya mbak ya? 

Kan kayak… kayak Timang itu ada jembatan bawahnya kan laut. Nyebrang gitu kan kalau jalan 

kan goyang-goyang gitu. Nah itu aku sempat marah sama mbak Yayuk aku pikir di goyang-

goyang, tapi kan memang begitu saya jalan blakangnya ikut jalan kan otomatis goyang. “jangan 

goyang-goyang! Awas lho yaa goyang-goyang!” aku ngono. “shhh shh waduh mbak Wiwin 

marah”  

A: hehehehe waah berarti ini mbaknya yang leadernya nih? 

B: nggak malah leadernya sih mbak Yayuk.  

A: oh gitu 

B: Cuman kan kadang aku udah marah gitu “wah mbak wiwin marah” yang biasa gak pernah 

marah jadi marah hehehe  

A: oh gitu hehehehe yaa serem sih kalau yang seandainya yang paling baik tuh marah, serem. 

B: He’e heheheheh yang jarang marah tau-tau marah jadi kan.. 

A: yaaa bener-bener. Berarti kalau mbak sendiri untuk uang, untuk pengeluaran maksudnya gak 

yang hitung-hitungan? Yang penting hasilnya bagus?  

B: iyaa he’e 

A: Kalau mbak sendiri bawa fotografer sendiri atau skalian sama Drajat yang dari mbak Yayuk?   

B: ya Drajat itu. Nggak. Bareng itu jadi Drajat dibagi brapa orang gitu kan, yang foto berapa orang, 

yasudah. Karna kan kalau pake Drajat tuh dia udah..udah biasa sama kita, sudah tau angle nya 

gimana “mbak tengok kiri, mbak tengok kanan” karna sudah tau angle nya kan bagusnya dimana  

A: oh gitu. Kalau mbak sendiri Instagram itu seminggu berapa kali mbak? Aktif juga atau? 

Penggunaannya? 



B: oh penggunaannya kan sering karena di HP. Kadang bosen selain WAnan kan trus buka IG 

sebentar, buka Facebook sebentar 

A: Cuman lihat-lihat? 

B: iyaaa. Kalau ngapload yaa itu paling sebulan sekali, ini aja lagi malas nih upload.  

A: oh gitu? 

B: masih kurang satu hehehe 

A: berarti mbak termasuk pribadi yang gak begitu aktof post juga? 

B: naahhh iya. Kalau mbak Yayuk “aku nggak punya stok-stok foto nih” Gusti Allah stok pake 

stok foto hehe. Tapi kadang pernah dulu tuh sebulan gak tau 2 kali apa 3 kali, kan kalau terlalu 

banyak gitu malah bingung ngaploadnya.  (tanya ke anaknya) kamu mau kemana? 

C: beli rokok 

B: itu… itu sampe dulu baru… kayaknya sebulan 2 kali bingung saya ngaploadnya. Ini baru 

terakhir, yang ini harusnya yang aku upload terakhir 2 itu, itu malah lebih lama dari yang udah tak 

upload sebelumnya. 

A: oh gitu. Jadi mbak gak begitu stok foto maksudnya stok-stok foto kayak… 

B: nggak nggak. Jadi kalau memang udah… udah misalnya memang aku kadang lupa. Memang 

bagusnya kalau habis foto diupload, lha kadang sok malas tho mbak, sok nggak lagi nggak mood, 

ini malas bener-bener. (bicara ke anaknya yang mau keluarkan motor sambal memindahkan 

beberapa barang) sik sik nanti ndak rusak dek. (setelah memindahkan barang, percakapan 

dilanjutkan). Kadang suka malas, gak tau nih aku lagi malas aja, malas ngapload hehehehe.  

A: berarti mbak bukan yang harus stok foto ya? 

B: nggak 

A: lebih ke eee yaudah kalau ada, ada. Nggak, nggak gitu? 

B: He’e nggak juga nggakpapa gitu  

A: tapi sebulan harus ada nggak sih mbak foto? Minimal?  

B: nggak! Dulu sempat aku nggak punya stok juga gakpapa hehehehe 

A: oh gitu? Oh nggakpapa?  Maksdunya? 

B: karna lagi nggak mau, gitu. Nggak mau.  

A:ohh gitu. Berarti mbak tergantung maunya mbak aja yah?  

B: Iyaa! He’e di mood 

A: nggak harus? 

B: nggak 

A: okee 



B: kalau mbak Yayuk harus. Ya dia cerita gitu? 

A: hm’m kemarin diceritain, iya. 

B: iya harus. Harus ada stok 

A: oohh trus kalau misalnya buka IG postingan apa aja sih yang sering mbak lihat di Instagram? 

B: aku cuman ini, cuman ngelihat apah… nyecroll aja trus kadang kalau ada, kan trus ada kan itu 

yang mengikuti misalnya dia tak lihat dulu, ngikutin aku dia jualan apa, kadang kalau jualannya 

bagus apalagi kalau yang etnik gitu tak ikutin. Pernah juga tak ikutin dia jual coklat yaudah tak 

ikutin, trus aku beli karna coklatnya lucu 

A: Oh gitu hehehe 

B: He’e itu. Trus emas, iya. Emas bakung sama ini tak screen shoots suatu saat nek aku punya 

uang beli, itu aja 

A: ohh gitu 

B: kalau destinasi malah sebetulnya aku jarang. Cuman ngelihat langsung tak screen shoots tak 

kirim ke group langsung, gak tak simpen. Tapi kalau ada pose atau baju yang pas bagus itu tak 

screen shoots, tak simpen nanti kalau eee mbolang, naahhh ini. 

A: wah berarti itu salah satu persiapan juga yaa yang mbak lakuin ya? 

B: iyaa! Ho’o heheheh 

A: melihat rekomendasi-rekomendasi gaya dan fashion  

B: He’e He’e. kadang pernah saking capeknya saya tuh bingung pake baju apa, gak ada persiapan, 

itu hasilnya jadi gak maksimal juga  

A: nah itu gimana perasaannya mbak Ketika maksudnya persiapannya gak sesuai sama 

ekspektasinya mbak? 

B: yaaaa memang trus kecewa. Jadi trus nanti kalau aku mau mbolang, aku harus jangan capek, 

jangan capek supaya aku persiapannya lebih bagus, trus wajah juga kan gak keliahatan puyuh. 

Pernah aku nyesel aku bajunya gak sesuai. Terus, karna kan karna kita lagi malas aja jadi aku 

persiapannya tuh malamnya aku bingung pake baju apa “ah biar wes!”. Baru terinspirasi paginya, 

udahlah pake baju biasa  aja. Jadi hasilnya gak… nggak semaksimal kalau kita persiapkan. 

A: Ketika hasilnya gak maksimal apa yang mbak rasain?  

B: ya pasti kecewa tho 

A: marah diri sendiri atau gimana nih? 

B: nggak sih kalau marah. Cuman kan trus besok lagi jangan… jangan kayak gini itu tadi. Besok 

lagi harus tak persiapkan  

A: oohhh berarti eee lebih ke bawa pengalaman aja gitu? Jangan sampe… jangan sampe terulang 

gitu? 

B: He’e jangan sampe.. he’e itu aja. Kan kalau hasilnya nggak bagus kan yaa kecewa.  



A: ohh 

B: (bicara ke anaknya) udah tho? Nggak dengerin mbak lagi udah?  

C: udah. Ini mau dengerin lagi  

B: tadi habis VC? Tadi habis telfon? 

C: yoi  

B: gitu  

A: hmmmm trus apa lagi yaa tadi? 

B: apalagi?  

C: mbaknya itu apa sih mbak? AMPTA? 

A: He’e saya AMPTA.  

C: AMPTA tuh mana yaa? 

B:  Dulu itu sebelum UGM ada pariwisata tuh AMPTA, itu yang bagus AMPTA yaa tho mbak? 

Yang di Jogja? 

A: He’e He’e 

B: iyaaa 

A: iyaaa 

B: trus gak tau, berarti UGM itu baru berapa tahun dek?  

C: S1 mbak? 

A: iya bettul.  

B: sudah berapa tahun ya dek? 

C: 2011 

B: Sidhik tho Lulusan Pariwisata UGM? 

A:  tapi aku punya beberapa teman juga dari UGM Pariwisata. Angkatanku juga sih soalnya 

beberapa kali ketemu di event-event ee Jogja. Apalagi ASITA dan beberapa travel agent kan sering 

buat event kayak gitu 

B: ohh gitu 

A: suka jadi volunteer dan segala macem hhehehehe emang aku juga anaknya gak bisa diem sih 

hhehehe jadi yaaa hhehehe  

B: yaa ini juga (anaknya) sukanya jalan kemana, kemana makanya masuknya ke pariwisata  

A: Hm’m ada temen beberapa 

C: Observasi  



A: mbak Flora kalau gak salah namanya. Flora siapa gitu  

C: lha mbaknya Angkatan berapa? 

A: 16 

B: 2016. 2 Tahun di atasmu dek 

C: dah lulus berarti?  

A:  hah? 

B: dah lulus?  

A: nih proses hehehehe  

C: oohh Skripsi 

A: iya bettul hehehehe 

B: skripsi. Nyusun skripsi 

A: Hm’m hehehe 

B: nek koe berarti harus 4 tahun mbak sekarang ini ya?  

A: iyaa kalau kami.. 

C: 5  

B: 5 full e? 

C: 5 tuh maksimal kalau lebih dari 5 DO. 1 tahun tuh buat extend kayak memberi kesempatan  

B: naahh koe piye iki? 4 setengah tahun ya? 

C: 4 setengah tahun 

B: bener yaa? 

C: Hm’m  

A:  kalau kami AMPTA harus 4 soalnya gak bisa…  

B: oh harus 4? 

A: Dia soalnya paket. Jadi nggak bisa lebih dari itu memang harus 4 tahun hehehe jadi.. 

B: ohhhh. Lha walaupun S1 ya harus 4 tahun?  

A: iya harus 4 tahun. Jadi karna paket gitu SKS nya gak bisa lebih per semester. Kalau misalnya 

UGM kan nilainya 4 bisa ngambil kan? Kalau kami gak bisa. He’e. Kalau kita gak bisa jadi harus 

emang harus ee sesuai SKS di semester itu.  

C: Berarti kalau paketnya mbaknya 21 ya gak boleh dari 24 tuh gak boleh?  

A: nggak boleh. Ya 21, 21 



C: kalau UGM boleh mbak. 

A: sekalipun maksimal 24 kan? 

C: iyaaa 

A: Hm’m nggak bisa. Makanya yaaa mau nggak mau emang harus ikut, gitu. Ikut paket. Jadi 

makanya eee angkatanku juga tersendat karena Corona ini agak kesulitan. Aku juga sempat 

kesulitan kemaren makanya setelah  

B: oh gitu.. 

A: iyaa setelah 

B: karna mungkin harus praktek yaa? 

A: He’e. dan juga ketemu orangnya itu yang agak susah juga. Kan kemaren awal-awal orang pada 

gak mau keluar  

B: iyaaa 

A: agak repot juga  

B: yaa takutlahh pasti 

A: He’e bener. Trus sama yang kemaren ini eee kan ada yang kasus-kasus mengatas namakan riset 

di Instagram, di Twitter yang fetish trus segala macem, nah itu juga aku jadi was-was juga kan aku 

eee apa namanya… cari orang di Instagram kan, mau gak mau emang harus DM. takutnya kalau 

bawa riset malah mereka mikirnya aku keee kayak gitu-gitu juga 

C: yang aneh-aneh? 

A: He’e jadi heheh agak-agak…  

B: karna curiga? 

A: Hm’m 

C: (bicara ke mamanya) tau gak itu infonya itu? 

B: nggak nggak terlalu 

C: yaaa pokoknya ada orang yang ngaku-ngaku riset gitu.  

B: lha ternyata dia apa?  

C: ternayat emang fetish e dia tuh mbuntel orang.  

B: mbuntel orang gimana? 

C: di bet bet pake sarung 

B: oohh yang itu  

C: itu kan dari DM Instagram juga 

B: jadi misalnya riset, didatengi trus di mbuntel gitu?  



C: iya. Ngomong e riset tapi ternyata buat festish e dia sendiri. Dia suka lihat orang di gituin, gitu. 

Nafsu gitu.  

B: lha trus orang e mati? 

C: nggak tau. Tapi yooo 

B: Dibuntel gitu?  

C: He’e 

A: ada banyak juga sih kasus lain itu lagi. Ada yang fetish keringat trus ada yang minta riset 

kedokteran mintanya fotonya harus setengah Naked harus eee setengah telanjang gitu, ada. 

Kebutuhan riset padahal nggak, gitu. Banyak banget kan, jadi rada-rada beberapa orang aku 

hubungi di Instagram juga rada-rada  

B: takut? 

A: he’e. yaaa dia gak bilang takut sih tapi dari cara balesnya itu udah itu, udah okelah sip.  

B: lha trus waktu sama mbak Yayuk juga ini?  

A: Oh kalau mbak Yayuk untungnya mbaknya cepet respon.  

B: kan cewek 

A: iya bener mungkin karna 

B: kalau cowok dia suka males 

A: Hm’m mungkin juga mungkin kan pasti mbak juga lihat feed ku segala macem juga. Jadi aku 

bilang tolong banget gini gini, eh pada mau, langsung kasih nomor WA, langsung deh.  

B: Oh gitu 

A: He’e. jadi yah syukurlah. heheheh 

B: oohhh 

A: nah itu makanya kemaren bisa 

B: kemaren di IG ya? 

A: Hm’m kenal dari IG. Kenal dari itu hashtag-hashtag di Instagram itu. Jadi aku buka trus ada 

yang repost fotonya mbak (Yayuk)  

B: oohh siapa… fotonya siapa..  

A: He’e. “trus ini fotonya siapa ya?” trus lihat di tag nya dia, trus di cek IGnya, cocok atau gak, 

hajar. hehehehe 

B: yoo kalau mbak Yayuk udah kemana-mana. Fotonya dah di repost kemana-mana 

A: iya. Eh! fotonya mbak juga kayaknya udah ada yang repost deh waktu itu. Aku sempat lihat di 

hashtag wisata Jogja.  

B: siapa? 



A: bukan area… satunya lagi… pokoknya kalau tagar gitu kan acak kan… 

B: iyaaa 

A: jadi kan He’e kadang kayak gitu 

B: kalau tagar memang trus dilihat, dilihat orang tho? 

A: Hm’m. Hm’m jadi kalau… 

B: Otomatis tho kalau kayak gitu?  

A: He’e misalnya kita buka hashtag, satu hashtag nanti kalau seandainya itu semua postingan yang 

di hashtag itu bisa kita lihat, kalau gak di privat 

B: Ohhhh gitu 

A: He’e jadi bisa dilihat.  

B: kayak gitu tho dek caranya? (tanya ke anaknya) 

A: hehehehe  

B: He’e lho de’e repost trus ngepost yoo ngapload yaa ngapload aja nggak pake hashtag-hashtag 

an  hahahahaha 

A: nah itu dia. Tapi emang hashtag itu luar biasa sih powernya emang 

B: Oh gitu? 

A: He’e jadi banyak orang yang post foto pake hashtag biar lebih di… 

B: dikenal? 

A: Dikenal,  

B: Di lihat? 

A: iya gitu.  

B: begitu ya dek ya? (bicara ke anaknya) Lius gak ajarin mama sih 

A: hehehehe 

C: lha mama gak tanya sih  

B: yaaa mama gak tau soalnya hehehe gimana mau tanya hahaha  

C: trus jarang sih make hashtag itu.  

B: lha aku ra tak ngapload og 

C: lha malas aku juga ngapload 

A: hehehehe berarti like, komen Instagram itu juga mbak gak begitu… 

B: Nggak. Kalau IG kan banyak temen sendiri yaa yang ngelike. Nggak, jarang dari orang luar, 

nggak ada. 



A: aku ingat di salah satu tradisi yang dari dulu sampe sekarang itu megangin yang di puncak 

Borobudur, yang dimasukin tangan ke dalam salah satu apanya? 

B: oohhh He’e 

A: apa sih itu? Megang  

B: megang ini.. kayak…  

C: telapaknya di atas itu kan? 

A: apa sih? (sambal mengingat lagi)  

C: Dia sila gini kan  

B: oohhh kayak gini kan dipegang  

A: He’e trus dipegang 

C: Bisa pegang itunya  

B: He’e 

A: nah itu itu kalau kesana mbak lakuin itu juga gak?  

C: Nyoba? 

B: Pernah nyoba tapi nggak nggak nyampe hehehehe 

A: kalau skarang, kalau skarang? 

B: Lha sudah pengalaman gitu skarang jarang nyoba. Dulu pernah.. pernah yaaa karna mau foto 

juga nggak nggak nganu. Dulu tuh arisan kalau gak salah, tapi bukan di Borobudur gak tau gunung 

apa kita kea rah Solo. Yaaa nggak nyoba, ngapain? Gitu. Soalnya kan kalau megang mesti gak 

kena e. yaa memang gak kena hehehehe  

A: oh gitu.. hehehehe  

B: Jarang kenanya.  

A: oh berarti kayak misalnya  tradisi-tradisi, mitos kayak gitu juga gak begitu… nggak harus 

dilakuin?  

B: iyaa, kalau aku nggak. Lha kalau yang dimana dek? Yang di alun-alun itu kan kalau kita lurus 

jalan gitu kan, kok ternyata bisa menceng. Tapi memang kalau kita tutup mata otomatis miring 

kok kalau jalannya. Gak pernah bisa lurus, yo ora? Tidak harus di alun-alun.  

C: lha aku lurus kok 

B: Ho’o? lurus po?  

C: Maksud e lurus tapi tak rodo tak miring-miring kan. Nanti jadinya ngelewat 

B: hehehehe jadinya ya lurus? 

C: Nggak lurus. Ngene (miring)  



(tiba-tiba ada tetangga datang dan ada percakapan singkat diantara mereka) 

B: dah apa lagi? 

A: Kayaknya itu deh, hehehehe. Gak kerasa sejam yaa kita ngomong hehehe 

B: Ho’o yaa? 

A: aku dah “wah mayan nih” hehehehe  

B: capek itu mbuka ini hehehehe 

A: gakpapa hehehehe  

B:udah yah? Pertanyaannya sudah terpenuhi semua?  

A: sejauh ini sih udah. Kan paling nanti aku dengerin lagi, transkrip lagi,  

B: oh gitu.. iyaaa 

A: kalau seandainya kita ketemu lagi next nya? 

B: iyaaa gakpapa 

A: kalau waktu dan tempat sih aku terserah mbak aja 

B: disini aja malah nyantai yo 

A: oke deh siap hehehe 

B: hehehehe 

A:  deket juga kan? 

B: iyaa he’e 

A: oke deh kalau gitu 

B: iyaaa 

A: oh iya ini mbak, aku punya eee jadi ini surat keterangan untuk setuju jadi informan sama ee 

persetujuan kalau seandainya gambar, penggunaan alat rekam dan juga foto kayak gitu. Boleh di 

tulis kah mbak? Di isi (sambal menyerahkan surat keterangan) 

B: Oh iya (menerima dan membaca isi surat) tanda tangan aja kan? 

A: iyaa. Sama nama, maaf. hehe 

B: oh nama, oh iya! Yowes tanda tangan sik. (sambal menulis) tanggal brapa mbak ini? 

A: 18 yaa? Iyaa 18 

C: 18 Agustus 

B: 17 tuh senin ya? 

A: iyaa. Disini gereja dimana sih mbak?  



B: ee sini kota gede. Gereja katolik tapi yoo 

A: hmm hm’m hm’m 

B: kalau Kristen gak tau aku. Namaku ejaan lama lho mbak 

A: iyaa gakpapa. Iyaa yah ejaan lama ya?  

B: tau! Yaudah lah. Dibikinin bapak begini di akte, mau ngerubah-ngrubah malas.  

A: tapi langka lho kayak gini, keren, kece. 

B: hehehe suami “udah gak usah dirubah, malah jarang”   

A: iyaa  

B: harusnya kan Lidwina Sucidewi Daryaningtiyas jadi Darjaningtijas 

A: wah hehehehe pengalaman terjauh ke wisata kemana aja mbak? Terjauh? 

B: eee terjauh yaa itu 

C: Hongkong 

B: tapi kan gak foto-foto dek.  

C: senin tuh misa kah? 

B: iyaa, sik. Cuman disitu 

A: oh yang sama mbak Yayuk juga? Yang ke Bangkok itu? 

B: sama mbak Yayuk juga ya? 

A: yang katanya pengalamannya pernah … 

B: ee mengecewakan. Gak, kemana dek? 

C: ngapa sih? 

B: nggak, kemana yang candinya Bangkok? 

C: anu.. Wat Arun 

B: nggak ke Wat Arun 

A: itu pake tour guide kemaren atau?  

B: Hm’m lha dia tuh asal murah aja nggak dilihat, nggak dilihat destinasinya. Ke Wat Arun nggak, 

kemana dek? Yang… 

C: unike? 

B: gak yang pantainya? 

C: Bat Buchak ee itu kan… mahal itu kan beda pulau.  

B: iyaa sih 



C: harus naik pesawat lagi kalau mau kesana 

B: Iyaa gak ke Wat Arun, malah ditempat yang rame, jalan-jalan tempat anak-anak. Sampe mbak 

Yayuk “lha ini di Jogja aja ada nih kayak gini! Cuman permainan anak-anak” gitu. Gimana 

paketnya gak dilihat sih 

A: gituu 

B: yaudah 

A: berapa hari kemaren?  

B: berapa hari dek? Mama 5 hari ya? 

C: 5 hari 

B: mbak gerejanya mana? 

A: kalau saya Pringwulung. Masuk paroki Pringwulung 

B: ohh Pringwulung. Dulu aku di Pringwulung mbak 

A: Lingkungan santo Agustinus. Ya? 

B: dulu aku gerejanya Pringwulung. Karna tinggalnya di Widoro. Dulu kan pernah buka butik di 

depannya OB.  

A: OB He’e He’e 

B: Outlet Biru yang ada baju-baju itu dulu aku bukanya disitu 

A: Oh tempat saya selatannya OB lagi dikit 

B: Oh selatannya OB.   

A: iyaa 

B: mbak ngekos apa kontrak?  

A: Ngekos 

B: Oh ngekos (sambil memperlihatkan surat yang kedua) ini nama juga tho?  

A: iyah sama, sama. Hanya ee beda format aja 

B: He’e (bertanya ke anaknya) Koe umur piro dek?  

C: sopo? 

B: koe. 21 tho? 

C: 21 

B: mbak nya gak percaya 

A: hehehe iya hhehe 

C: gak percaya? 



A: nggak maksudnya gak percaya mbaknya udah umur 47 hehehe 

B: lha kan mama dah tua 

A: iya maksudnya mama saya, saya yang bungsu. Umur saya udah brapa skarang?  

B: yaa karna mbak bungsu.  

A: iyaa 

B: karna aku anaknya cuman 1 jadi nggak kelihatan  

A: oh cuman sendirian…?  

B: lha cuman 1 ini 

A: okee siap. (bertanya ke anak narasumber) di itu gak kekang gak? Di jaga-jaga gak? 

C: awalnya 

A: hehe skarang? 

C: awalnya masih “pulang jam brapa?”  

B: lho Namanya orang tua kan wajar yaa, takut kenapa-kenapa 

C: kalau skarang udah.. gak tau, lama-lama diem sendiri 

A: heheh biasanya kalau anak tunggal… 

B: hehehehe yaa tapi doa aku dalam hati. Cuman kan lebih… kalau dulu kan masih belum bisa 

pasrah. Saya tuh cuman takut Klitih aja, karna kan klitih bahaya yaa jam 3 jam 2. Lha kalau dia 

kan pulangnya jam segitu  

A: biasa kan kalau anak tunggal dijaga nya.. dijaganya… 

B: iyaa hehehe  

C: “jam 11 pulang!” 

B: dulu yaa? Waktu SMA 

C: jam 11 pulang “duh masih rame-rame ne, dah balik”  

A: jam 11 tuh masa lagi apah… 

B: lagi asik-asiknya yaa? 

A: lagi asik-asiknya  

C: lagi asik-asiknya ngobrol-ngobrol nyaa 

A: he’e hehehehehe  

B: oh gitu yaa? 

A/C : iyooo hahahaha 



B: ohhh hahahahah bedo o 

A: iyaa! Rahasianya nih hehehe. Jam 11, jam 12 itu lagii suasananya lagi Hype banget hehehe 

B: oohhhhh 

C: paling udah jam 2 itu baru “wes balik.. balik.. balik” 

A: kalau saya tuh bungsu, sendiri yang ke Jawa. Jadi yang lainnya gak ada yang ke Jawa. Berani 

modal nekat doang hehehehe 

B: He’e yaa apalagi cewek yaa? Orang tua ngebolehin yaa? 

C: tapi gak pernah kepikiran masuk UGM ya mbak?  

A: pernah tes tapi bukan rejekinya  

C: SBM po ujian mandiri? 

A: SBM kalau gak salah. SBM tuh yaa… SBM deh kalau gak salah. Itu ke Jogja modal nekat 

pertama hehehe apa-apa sendiri 

B: ini juga yang mandiri og (ujiannya). Keterimanya juga mandiri. Ini apah ini? (sambil nunjuk 

surat) 

A: nah itu udah tadi. Tinggal ini aja hehehe 

B: ooohh iya He’e 

A: Thank you yaa mbak 

B: iyaa 

A: wii makasih banget udah mau dibantu, udah mau jadi narasumber saya. 

B: iyaaa tenang aja hehehehe 

A: doain biar lulus mbak hehehehe  

B: padahal harus berapa?  

A: ya? 

B: brapa orang? Yang harus? 

A: eee tiga. Tapi ini baru dua 

B: oh gitu 

A: Hm’m. satu lagi on procces sih  

B: ooh hiya 

A: yaa jadi… 

B: mbak dapat sendiri itu yang satu?  



A: Iyaa yang satu. Tapi masih dalam tahap pencarian juga sih karna yang cocok kan gak 

sembarangan gitu, karna biar… 

B: oohh yang dicari yang gimana? Yang fotonya bagus-bagus? Kalau misalnya kan gak harus yang 

model, misalnya dia suka moto-moto bagus naaahhh kayak FG gitu lho 

A: He’e. jadi dari segi usia, segi feed Instagram, kemudian ee apa yaa? 

B: lha itu ketuaan gak 47?  

A: nggak! malah bagus hehehehe 

B: hehehehe 

A: malah bagus. Karna emang targetnya usianya emang 35 sampe 40an ke atas jadi… 

B: Ohh gitu 

A: He’e karna ada pergeserannya jadi emang itu yang dicari 

B: hmmmm iya ganti yang FG. Yang FG kadang sik, mas Susangka… mas Susangka tak ikutin 

dulu pernah ketemu di ee mana? Mana dek? Anu Gunung kidul itu? Itu bagus foto-fotonya bagus-

bagus makanya trus tak ikutin. Tapi dia tidak pernah memoto model dia hanya memoto obyek tok. 

A: nah kayak gitu kalau fotonya mahal lho kalau di jual.  

B: iya mahal 

A: apalagi majalah-majalah  

B: oh itu dijual yaa yang kayak gitu ya?  

A: iya! Wah apalagi kalau seandainya dapatnya yang langka, itu dijual mahal  

B: ohhh 

A: Hm’m. tiu satu siapa yaa fotografer Jogja itu udah melanglang buana saya lupa. Jadi dia 

memang khususnya alam, jadi emang fotonya itu… editnya dikit aja tapi emang view nya yang 

emang aslinya kayak gitu, gitu.  

B: iyaa view nya 

C: nggak. Ada kameranya jugaa 

B: iyaaaa 

A: kameranya juga iyaaa hehehe jelas 

B: bukan kameranya 

C: lha nggone cuman 8 juta yaa itu gak mungkin 

A: iyaaa hahahaha iya sih  

B: anunya biasanya lensanya, itu yang mahal lensanya 

C: Iyaa teropongnya itu lho, fokusnya.  



A: memang didukung juga sama alatnya yang kece 

B: iyaaa tapi kalau Drajat bilang yo “tapi memang lebih mudah alam mbak daripada moto yaa 

alam, yaa ono model e lebih capek ada modelnya” katanya gitu 

A: karna orang kan yang diatur 

B: karna bergerak. Iyaa.  

A: He’e susah hehehe 

B: susah He’e 

A: apalagi misalnya orangnya pengennya maksimal banget. Jadi biasa orang yang teliti banget itu.. 

B: iyaa. Kalau alam kan bener-bener oke yaa, mau ngambil darimana, darimana  

A: He’e jadi alamnya gitu-gitu aja 

B: suka-suka. Iya! 

C: eh mbak kan mbak Angkatan 16, lagi skripsi. Kalau udah setelah lulus itu kira-kira bayangannya 

mbak mau kemana? 

A: Kalau saya ? Pariwisata? Hmmm 

C: berarti S.Par kan?  

A: ya betul S.Par 

C: rencananya tuh mau ke? 

A: kalau saya sih kebetulan gak begitu tertarik sama PNS yaah.  

C: yaahhh itu.. aku juga nggak 

A: jadi paling hehehe jadi kalau saya sih habis kuliah belajar dulu kee entah perusahaan  

C: magang gitu?  

A: nggak magang sih, kerja. Tapi lebih kee yaa cari pengalaman dulu. Soalnya kalau belum ada 

isinya selesai kuliah langsung balik tuh, bawanya Nol hehehe 

C: memang pengalamannya yang.. gak cuman modal Pendidikan tapi harus ada pengalaman juga. 

B: yaa memang 

A: Makanya. Makanya mereka yang baru datang, baru kuliah tuh selalu saya…  

B: tapi biasanya kerjanya dimana kalau lulusan pariwisata?  

A: banyak sih. Traven agent Jogja, travel agent skarang tuh banyak banget.  

B: ohh jadi guide gitu? 

A: sama he’e perusahaan BUMN dalam bidang parwisata juga kan banyak banget. Jadi… 



B: (bicara ke anaknya) yaa kamu pengalaman gitu. Jangan ikut papah, papah kontraktor kok 

kamunya ikut 

C: lha masuk marketingnya 

B: yaa gak ngena tah  

C: kontraktor wes jual e apa?  

B: lha jual apa? 

C: Hotel, villa 

B: lha cuman villa doang, villa, perumahan 

C: Lhoooo iyaa. Ada apartemen  

B: tapi supaya ada wawasan yang lain 

C: Iyaa aku juga mau mencoba 

A: iyaa hehehe oke siap hehehe 

B: lha wong “besok kamu mau kemana?” ngunu “ ya ikut papah” “lho kok ikut papah?” aku ngunu 

“kerja sama papah””waduh!” aku ngunu, maksud e biar  

C: papa dewe sing ngomong og 

B: gitu?  

A: kalau masnya kuliahnya di UGM pariwisata itu juga? S1 Pariwisata? 

C: s1 pariwisata 

A: awalnya kenapa mau pariwisata?  

B: Ya seneng ndolan itu 

A: ohh gitu hehehe 

C: nggak!  Jadi pertamanya itu yang mau aku incer itu bukan pariwisatanya tapi ilmu komunikasi, 

FISIPOL UGM. Tapi pilihan kedua pariwisata karna ya mungkin aku mikir ok ini pariwisata kan 

underated yaa masihan yaa? Masih belum terlalu dikenal itu lho banyak orang “apa sih pariwisata 

tuh? Belajar apa sih paling ujung-ujung e jadi tour guide” tapi kan aku mikir di Indonesia kan, 

Indonesia yang buat terkenal dari Indonesia kan wisatanya, obyek wisatanya. Jadi kayak “Oh 

mungkin kedepannya ketika emang sudah ada waktunya pariwisata di Indonesia berkembang, itu 

pasti pariwisata tuh di carilah pokoknya. 

A: tapi emang pas pilih itu (jurusan pariwisata) karna mikir itu atau karna pengen jalan-jalan 

doang?  

C: mikir itu 

A: oh oke 

B: ee pengennya ke Bali dulu kuliahnya. Pening kan aku?  



A: hehehe jauh lagi 

C: Tapi memang mungkin kalau semisal, oke dari budayanya mungkin agak mama gak suka, beda 

sama Jawa kan pasti budaya di Bali.  

B: iya tapi bagus Bali 

C: tapi kan Pendidikan disana kan emang bisa dipraktekkan secara langsung karna budaya di Bali 

lebih kental 

B; Iyaaa sih 

A: Kiblat pariwisatanya pariwisata 

C: Naahh! 

B: Pasti bagus. Cuman kan yaa bapaknya “wong di  Jogja sekolah bagus-bagus kok jauh-jauh” 

malah koyo suwe koe kuliah e nang kono 

C: yaa mungkin. 

B: iyaaa hahaha untung keterima disini 

A: mungkin pengalaman yaa. Mungkin pengalaman 

B: iyaaa 

A: tapi yaaa itu  

B: untung keterima 

C: maksudnya bisa banyak belajar juga yo wisata di Bali. Karna banyak banget itu. Dan orang luar 

negeri tau Indonesia bukan Indonesia secara total memang Bali doang.  

B: Iya. Biasanya nek ra Bali, Jogja. Nek orang luar  

A: kita juga disana kiblatnya Pendidikan yaa Jogja Taunya.  

B: iyaaa 

A: He’e makanya … 

B: makanya Labuan Bajo kan dah mulai di anu kan? Kembangkan kan? Bagus yaa? 

A: Yaa kalau pariwisata paling maju memang Labuan Bajo kalau di NTT. Tapi coba kalau mbak 

ke selatan lagi ke pulau saya, nggak kalah bagusnya hehehehe 

B: hehehe lebih bagus lagi yaa?  

A: iya nanti coba searching aja.  

B: karna masih belum banyak kesentuh jadi bener-bener alamnya bagus kalau naik kapal ih! Bagus 

buangat.  

C: dan yaa yang tau kayak gituan kan cuman orang Indonesia gitu lho. Nah kalau luar negeri 

kurang tau  



B: Belum karna kan belu di anu… 

C: Jadi kalau semisal kedepannya yang sarjana pariwisata bisa banyak, kan pasti kan promosi kan 

bisa, Cuma dari satu… 

B: Yaa kan baru akhir-akhir ini kalau Labuan Bajo di galakkan 

C: lha ya makane 

B: Padahal bagus lho sebetulnya. Sama Papua 

A: soalnya kan kalau sekarang kan memang di pemerintahan posisi yang di industry pariwisata, 

kementrian pariwisata bukan orang-orang pariwisata 

C: bettul 

A: makanya banyak dari dulu tuh kesalahan manajemennya ya karna itu hehehe 

C: gak tau apa yang harus di bidangin gitu lho 

A: tahun 2009 kalau gak salah itu baru mulai di lirik tuh sekolah pariwisata. Itu baru mulai di “wah 

butuh nih kayaknya” gitu.  

B: orang pariwisata 

A: sampe pak Arif Yahya itu yang gencar banget. Menteri yang paling baik Menteri pariwisata 

sepanjang Indonesia kayaknya pak Arif Yahya kemaren. Nah itu beliau yang naikin derajatnya 

pariwisata Indonesia, itu keece sih menurutku, Keren. Nah sekarang udah ganti gak tau nih, 

hehehehe.  

B: He’e yah? Tapi…  

A: kerja. Maksudnya pak Arif Yahya yang mulai (strategi barunya) jadi luar biasa sih 

B: memulai pariwisata Indonesia 

A: makanya ee sekarang kan udah banyak kampus-kampus besar yang buka Pariwisata 

C: iya 

A: Hm’m skarang udah banyak banget yang mulai buka, UGM juga baru buka, trus…  

C: UI ? 

A: UI Buka gak ya? Aku gak tau, gak begitu tau, makanya. Dulu kan nama kalau kampus kami 

dulu S1 itu masih Hospitality Namanya.  

C: iyaa 

A: Orang mikirnya perawat semua orangya. Hehehehe tapi ternyata trus setelah tahun kemarin 

tahun 2017 kalau gak salah baru di ganti Pariwisata. Hm’m makanya itu baru di ganti. Karna ya 

itu dilirik, setelah dilirik. Makanya lulusan pariwisata emang paling tonggaknya utama karna dari 

dulu pariwisata kementrian pariwisata kebawah-bawah sampe daerah juga nggak ada orang 

pariwisata. Makanya banyak kesalahan pengembangan destinasi yaa karna itu.  Makanya skaraang 



baru mulai digerakan suistainable tourism, ecotoursm. Padhal udah terlanjur basah gitu banyak, 

makanya susah juga tapi yaa paling gak udah memulai sih. 

B: tapi skarang udah mulai og pariwisata di galakkan. 

A: Hm’m. tapi Jogja juga salah satu kiblat pariwisata sih, Jogja Bali. 

B: iya! He’e. wonosari aja sudah bagus banget perkembangannya udah. Apalagi nanti kalau ke 

Kulon Progo kan? 

A: saya kebetulan waktu itu semester berapa, kami dapat tugas juga ke Kulon Progo waktu itu buat 

buku. Saya waktu itu dapatnya apa sih Namanya tuh? Taman Mudal! Pernah ke Taman Mudal 

gak? Taman Mudal? 

C: mana?  

A: Kulon Progo 

B: taman oh Taman Mudal itu lho Kayaknya pernah 

A: Taman Mudal 

C: oh yang disini? 

A: He’e 

C: nggak, terlalu udah kan soalnya baru-baru juga banyakkan diisini. 

B: lho koe ra melu po pas ke Kulon Progo kmaren? Eh yang nginap sekali trus kita naik Jeep? 

C: itu mana e? 

B: itu kan Kulon Progo 

C: ya nggak kesana  

A: tapi orang-orang Jogja tuh luar biasa sih secara yang saya ketemu sih, maksudnya mereka 

tanggap wisatanya tuh cepet banget.  

B: iyaaa 

C: Ibarat e tuh kayak bedanya sama Malang gitu, missale aku kan juga lama di Malang tahu 

pariwisata disana, mereka tuh cuman ke arah batu doang karna apa? Yaa karna orang-orangnya 

juga beda sama orang Jogja. Kalau orang Jogja kan tanya misalnya aku sebagai wisatawan yang 

pergi ke Jogja datang “ mas kiro-kiro Mariki apa sehabis dari sini kemana ya?” itu langsung jawab 

“oh ono mas di daerah sana tuh juga ada, baru juga” kalau orang Malang, nggak. 

B: He’e gak tau 

C: orang Malang “oh kurang tau mas” kayak dia pengen yaa dia doang sebagai buka lahan wisata. 

Kalau Jogja kan nggak, jadi makanya trus banyak mengenal gitu 

B: lha kok nggak dikembangin ngunu yo? 

C: mboh 



B: hehehe besok-besok koe ngembang ki Malang 

A: Amiiinnnnn heheheh 

B: heheheheh 

C: ini aku gemmes itu lho 

B: Padahal bagus-bagus yaa Malang  

C: misale gini, ibaratnya itu kayak seorang pergi wisata paling rentan waktu 5 hari lha yaa, kalau 

misale wisata Malang kan Batu gitu ya, dia ke Batu trus dia habis dari Batu trus nggak tau kemana 

lagi, paling sekitaran Batu gitu-gitu aja. Mungkin tahun depan Ketika ke Malang lagi dia “ah wes 

tau kok, wes ngene-ngene tok”. Tapi Jogja kan nggak “oke tujuan utama kita ke Malioboro, atau 

kita ke Taman Sari” habis itu kan “oh ada wisata baru nih, Hutan Pinus kita kesana” nah pas sudah 

hari ke 5 mau pulang ternyata ada lagi dan dia belum tau “besok tahun depan ah, besok kita Jogja 

lagi wes, kita kesini” naah itu yang membedakan.  

B: Jogja karo Malang 

C: yaa mungkin dari promosinya juga. Oke, di Malang tuh wisatanya juga gak sejelek itu gitu lho, 

banyakan yang lebih bagus tapi promosinya yang kurang itu lho 

B: He’e nggak di eksplore  

C: mengekspose nya kurang gitu lho 

B: yaa makanya koe nyoba, sesuk tuh ora mendekam di rumah, foto dimana upload di IG orang 

akan tanya tempatnya pake hashtag gitu 

A: He’e. nanti mbak juga pake hashtag yaaa 

B: gitu yaa? Nanti diajarin dulu yaa dek caranya gimana. Hahahahaha  

A: iyaaa hashtag. Hashtag yang hits 

B: oohhh gitu 

C: apa naa tujuan hashtagnya ma? 

B: hah? Hashtag e yoo… 

C: Explore Jogja, itu paling 

A: iya Explore Jogja 

B: Bantul 

C: nah Explore Bantul  

A: Jogja Hits. Aku kemaren Jogja hits, wisata jogja, wisata budaya jogja, budaya jogja, udah 

banyak banget sih hashtagnya. Banyaak banget! Udah sampe yang berjuta-juta juga ada yang 

upload yaa udah sampe segitu 

B: ohhh gitu? 



A: iyaaa. Itu mantap itu 

B: ohh yaa nanti kalau bagus, kalau fotonya pas bagus. Dapat alamnya viewnya bagus itu di 

hashtag. 

A: hmmm ngomong-ngomong aku terima kasih banget mbak udah bantuin 

B: iyaa sama-sama 

A: ee jadi narasumber aku, doain biar cepat selesai,  

B: amiiinnn iyalah pasti  

A: kalau seandainya ketemu lagi nggakpapa kan mbak?  

B: nggakpapa he’e 

A: misalnya kalau ada ngobrol lagi segala macam.  

B: janjian aja 

A: Siap. Saya tutup berarti rekamannya ya hehehehhehe 

B: oh iyaa heheh kelamaan 

A: tapi seru gak kerasa dah satu setengah jam 

B: kan bisa di stop besok kalau apek dengerin  

A: iya he’e 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transkrip Wawancara 2 

Mbak Wiwin 

 

Hari/tanggal : 21 September 2020 

Waktu  : 15.00 sampai selesai 

Lokasi  : Rumah kediaman Mbak Wiwin, Banguntapan, Bantul 

Keterangan : A (Yetty), B (Wiwin) 

 

A: Oke ini kayaknya kita ketemu yang ke dua kali 

B: Dua he’e 

A: Iyaaa. terakhir kali kapan ya? Bulan lalu yaa mbak? 

B: iya kayaknya. Kayaknya udah sebulan ya? 

A: iyaa yah udah sebulan ya?  

B: He’e hehehhe 

A: lama bangeett hehehehe. Nah ee ini aku langsung aja yaa mbak 

B: He’e iya 

A: Trus ee yang dipertemuan pertama itu mbak sempat cerita kalau awalnya kan mbak tinggal di 

semarang kan? 

B: He’e 

A: Trus ke Jogja itu gimana sih ceritanya bisa sampai pindah ke Jogja? 

B: Oh yaa ikut orang tua aja 

A: ohh kirain pas menikah 

B: Nggak. ini kan udah, aku udah sekolah disini soalnya dari SD kelas 6 sampe kuliah yaa sampe 

nikah di Jogja baru di mboyong ke Cilegon. 7 tahun disana mbalek lagi ke Jogja 

A: Berarti emang udah dari sekolah udah di Jogja?  

B: Iyaaa He’e di Jogja 

A: Ohhh oke oke. Kirain awalnya tuh karena memang nikah kemudian ikut suami ke sini  

B: Oh nggak 



A: nggak. oh oke deh. Terus eee ini, awalnya mbak suka foto itu karena memang dari diri sendiri 

atau ada ajakan temen kayak gitu mbak? 

B: karna ajakan temen aja itu mbak 

A: Oh itu awalnya? 

B: hehehehe nggak… mungkin ada jiwa… jiwa ini memang udah ada, jiwa pengen di foto, pengen 

jadi model tapi nggak bisa, mungkin yaaa. Terus terpenuhinya sekarang setelah tua hehehehe 

A: pas ada ajakan? 

B: he’e jadi karena…. Kalau dulu kan mungkin aku pemalu tho, tapi kok pengen foto gitu lho. Nah 

terus begitu udah nikah, udah gak ada kegiatan, lha udah trus ada ajakan udah lama-lama pose 

udah terbiasa kan, gak malu itu lho. Awalnya kan masih malu-malu heheheheh  

A: awalnya masih malu-malu?  

B: Ho’o lama-lama yoo udah seneng aja. Trus tak pikir-pikir “udah usia kok ngapain masih mentel-

mentel?” hehehehhehe dipikir-pikir lho. Kalau dipikir-pikir yaaa “ah biarin aja, wong hiburanya 

disini”  

A: iyaa bener juga mbak yang penting kita suka hehehehe 

B: Hm’m kan aku mikirnya positif aja, dapat hasil bagus, dinikmati sendiri, gak perlu kan udah 

gak perlu pujian yaa, wong udah laku mikirnya kan gitu kan. Kalau anak muda kan likenya banyak 

gitu kan. Sing penting hiburan trus hasilnya bagus, yo kan seneng tho mbak kalau misalnya 

viewnya bagus trus kita kelihatan bagus kan kayaknya puas aja gitu, yaudah itu aja. Hiburan he’e 

hehehe 

A: usahanya terbayarkan ya?  

B: Hiburan, refreshing hehehe daripada dirumah, itu aja. Kayak mbak Yayuk juga kan gitu juga 

hiburannya itu. 

A: Berarti awalnya memang suka travelling, kalau foto emang dari dulu yaa? 

B: Yaaa dari dulu udah ada jiwa…. Kayaknya ada pengen di foto gitu lho 

A: Hm’m setelah diajak teman barulah bisa mengekspresikan… 

B: Nah iya. malah tambah (aktif foto)  

A: karna dari mbak Yayuk atau gimana nih?   

B: aku dari mbak Yayuk emang  

A: iya ajakan dari mbak Yayuk? 

B: He’e hehehehe gak tau awal-awal itu yo cumin foto-foto biasa pake HP, dia trus lama nggak 

kontak sama mbak Yayuk, tau-tau diajak arisan, trus pake FG ( Fotografer) yaudah trus lama-lama 

“ayo mbolang” cuman berapa orang, kalau arisan kan banyak orang lha trus mbolang kan paling 

3-4 orang bawa FG, yaudah akhirnya wes keterusan sampe sekarang  

A: Oh berarti kenal mbak Yayuk dari arisan itu? 



B: kenal mbak Yayuk itu aku dari kursus. Kursus masak pas di Pringwulung 

A: Oh udah lama dong? 

B: udah lama kenal sama mbak Yayuk trus lost contac. Yaaa paling karna dia jualan apa di WA, 

di tawarin trus aku beli, gitu aja udah. Belum pernah arisan trus lama-lama diajak arisan. Arisan 

yo cuman pake HP dulu belum pake FG. 

A: oh dulu nih? hehehe 

B: iyaaa hehehehe lama-lama pake FG. Dia yang ini… yang mungkin sering foto-foto, dia yang 

suka foto-foto trus kenal FG 

A: Penggeraknya ya? 

B: He’e 

A: Habis itu trus kemudian dikenalkan sama fotografer, trus mulai hunting foto sama-sama? 

B: he’e mulai. iya 

A: oh berarti kenal mbak Yayuk dari dulu yaa ternyata? 

B: ohhh udah dari… dari aku usia 40 mbak. karna aku ingat nya kenapa 40, karena eee kursusnya 

itu maksimal usia 40. Kursus apah kursus masaknya. Diatas 40 udah gak boleh. Oh iku persis umur 

40 waktu itu, kan usia produktif kan itu yaudah trus kenal mbak Yayuk berarti 7 tahun yaa 

sekarang?  

A: iyaa kurang lebih 7 tahun 

B: He’e 7 tahun aku kenal mbak Yayuk 

A: sampai akhirnya dikenalkan sama mbak Yayuk IG juga? 

B: Ho’o. kenal awalnya, nggak. trus aku minta anakku “mamah bikinin IG” karena  mbak Yayuk 

“Pake IG” kalau mbak Yayuk kebalikannya gak punya Facebook. Trus sekarang dia juga punya 

facebook tapi dia utama nya di IG. 

A: di Instagram. Karena mbak Yayuk juga punya ini Juminten Shop juga gak sih? 

B: He’e.  

A: aku juga tau dari Instagram sih 

B: He’e dia jualannya dari situ.  

A: He’e iya yah. Trus eee kan mbak juga sempat cerita kalau jalan-jalan sama grup mbolang, sama 

itu. Nah itu awal terbentuknya itu gimana sih mbak?  

B: yaa pertama itu belum punya grup. Jadi, grupnya itu selalu gonta ganti kalau mbak Yayuk. Jadi 

gini gonta gantinya, siapa yang bisa kan diajak dijapri dulu nih, siapa yang bisa yaudah masuk 

grup. Nanti kalau ini trus bulan depan dia gak bisa dikeluarin, ganti orang lagi.   

A: Oh gitu 



B: Gitu terus. “nko siapa anu ganti orang nih, gak bisa” ganti orang, masukin siapa yang bisa, gitu 

gonta-ganti.   

A: berarti grupnya gak menentu (orangnya) itu aja?  

B: nggak. siapa yang eee maksud e tetep ada grup mbolang tapi orangnya bisa ganti-ganti, gitu.  

A: Hm’m oh oke oke oke 

B: lha yang gak ganti-ganti aku, bu May, mbak Yayuk 

A: bu Mayor itu? 

B: he’e hehehehhe 

A: aku ketemu. Kayaknya waktu itu yang pertama launching JK (Kafe mbak Yayuk) kayaknya 

mbak ikut deh kalau gaksalah? 

B: aku gak ikut, Bu May yang nganu. Aku nggak bisa pas itu. Aku kemana gitu waktu itu. 

A: Oh berarti bukan mbak deh yang aku lihat kayaknya disitu. Ada juga yang tinggi-tinggi 

B: Oh mbak datang ya waktu itu?  

A: iya saya datang. Nah itu pertama kali kenal mbak Yayuk yaa ketemu disitu. Maksudnya 

pertemuan pertama  

B: Ohhh tapi pertama kan sudah japri itu tho yoo, He’e  

A: pertemuan pertama… 

B: Trus disuruh datang kesitu? 

A: Hm’m pas launching.  

B: Ohhhh he’e he’e 

A: Nah ketemu juga sama bu Mayor waktu itu hehehehe sempat cerita-cerita juga sih  

B: sama bu Mayor, iya? 

A: Iya hehehe  

B: apah… eee nyrocos kalau ngomong hhehe 

A: hehehhee iyaaa. Seneng aku lihat yang maksudnya masih aktif gitu lho. Jadi kayak ngerasa 

sama temen bukan malah sama … 

B: He’e hehehehe 

A: kayak mbak juga, mbak Yayuk jadi ceritanya tuh.. 

B: Hati-hati ngobrolnya udah ke orang dewasa hehehehehe rusuh-rusuh 

A: hehehehe iyaaa seru aja hehehe. ee terus ini, kan mbak sempat cerita juga kalau ee waktu itu 

memang mbak dulu awalnya pemalu trus kemudian keberanian itu mulai muncul sejak kapan sih 

mbak? 



B: sejak begitu lihat hasilnya bagus “oh ternyata aku bisa juga” yaudah trus tambah Pede 

A: oh berarti sejak kenal foto dan Instagram?  

B: He’e. awalnya saya gak pernah posting lho mbak di Facebook, aku minta di tag sama temen. 

Misalnya itu habis arisan, dulu tuh arisan eee SD. Jadi anakku SD lulus, trus bikin ibuk-ibuknya 

bikin arisan, kemudian lulus SMP ibuk-ibuknya bikin arisan, lha itu punya arisan yang SD sama 

arisan yang SMP. Aku nggak pernah posting foto padahal foto sendiri yoo ada tapi gak pernah tak 

posting, malu jadi mintanya di tag. Jadi misalnya posting sendiri gitu gak pernah mintanya di tag 

“aku di tag yah” hehehe sekarang udah Pede hehehehe 

A: itu malu karena dari kecil malu atau ada faktor lain karna malu? 

B: aku nggak tau yoo, cuman “ih kok foto kok dipamer-pamerin? Kayak menampilkan ini gitu lho 

yaa aku” aku gitu. 

A: isin yaa bahasa Jawanya?  

B: Isin, isin hehehehe 

A: iyaaa hehehehe  

B: malu aja. Lha yaudah trus lama-lama kok yaa itu gara-gara mbak Yayuk itu Pede aja sekarang 

posting-posting foto “mbok di anu di posting” dulu tuh “kan ayu kayak gitu” “ih nggak ah isin, 

gak usah aku” cuman di WA jadi PP di WA aja.  

A: WA yang kayaknya kan sedikit orang juga kan biasanya 

B: He’e kalau WA kan hanya orang tertentu. Pasti kalau WA itu kan kenal kalau di Facebook kan 

mungkin ada yang gak dikenal kalau aku. Dulu aku nggak tau kalau harus di privat misalnya yang 

bisa lihat hanya temen kita. Dulu ternyata ngomong yaa “oh ternyata ada orang ini, ini yang 

ngelike?” “ora mbok privat po mbak” baru tau.   

A: baru tahu? Oh gitu 

B: jadi hanya yang lihat yang temen aja, yang gak temen yaa nggak.  

A: iyaa buat mereka yang jaga privasi emang itu bagus 

B: He’e itu  

A: biar orang lain (yang) sembarang ngambil foto kan nggak bisa juga 

B: iyaa he’e. dan itu selalu dulu itu dikasih tau hati-hati kalau foto jangan tidur, itu aja. Karna kan 

bisa disalah gunakan  

A: nah iya. Apalagi yang zaman kapan yaa? Saya SMP atau SD gitu, itu tuh masih tenar-tenar 

foto-foto orang di edit segala macam    

B: He’e diedit, iya! 

A: iyaa betul. Berarti emang malu karna memang dari kecil juga malu, trus kemudian semakin usia 

dewasa malah… 

B: malah malu-maluin hehehehe   



A: heheheh malah malu-maluin? ehehehehe 

B: kadang di IG ada waktu itu suamiku apah… eeeh bukan eh di IG he’e ding suamiku masuk kan 

“lho papah gak boleh disini” aku ngono kan, dia ee apa yoo ngomongnya eee cuman… cuman 

gambar emoticon tapi nangis gitu. Trus ada pernah juga dia posting “koe ki wes tuo lho nduk” 

ngunu. 

A: oh gitu, komen nih? heheheheh 

B: He’e! hehehheehe trus tak unfriend. Tak He’e yang di FB apa yang di IG sempat gak tak ikutin 

tadinya hahahahah udah tak unfollow, lucu kok aku trus “gak boleh papah gak boleh” “lha aku 

salah opo? Aku kan cuman komen gitu” “gak boleh!” aku ngunu “udah papah gak udah temenan 

sama aku” hehehehe 

A: heheheh jadi gimana? Skarang masih… masih… udah?  

B: tapi yaa skarang udah tak ikutin lagi hhehehhee 

A: ohhh hehehehe 

B: hehehhe lucu pokoknya heheheh gitu 

A: berarti emang bapak juga lihat-lihat juga sih Instagram 

B: he’e tapi dia jarang, jarang ini. Mungkin dia kurang kerjaan jadi buka IG “lha lho? Kok ada 

suamiku?” aku gitu hahahaha 

A: hahah kaget? 

B: kaget aku hehehhe 

A: gak biasanya hehehe 

B: He’e hehehehehe 

A: ohh berarti eee trus ini lagi, bener-bener yang serius hunting foto itu sejak yang kenal FG itu? 

B: iya. Itu serius bener-bener total yaa. Bajunya itu tadi yang juga pernah tak ceritain.  

A: He’e yang pernah, yang aku lihat barusan juga di Instagram 

B: iyaaa. Ya pokoknya tempat, tempat, baju, itu udah disesuain. Itu kan karna mbak Yayuk “ayo 

beli dress” yoo sama semua dressnya “eh beli dress buat besok foto” yaaa ternyata memang bagus 

dressnya  

A: Hm’m emang keren-keren sih hehehehhee 

B: itu Bu Ma itu sampe beli 3 apa 4 lho dressnya.  

A: oh iya? 

B: iya. Mbak Yayuk juga warna merah, warna apa sama apa. Udah aku satu aja aku ngunu. 

A: hehehe seperlunya? 



B: gak maksudnya kan karena modelnya sama yaa buat apa sama? Mending model lain warna lain 

tho?  

A: iya bettul 

B: He’e modelnya sama cuman beda warna aku gak mau hehehhe 

A: iyaa betul betul. Eee kalau seandainya mbak berwisata kayak gitu kee teman-teman kan lagi 

hunting foto, tujuan utamanya emang foto atau menikmati alamnya? 

B: Foto he’e 

A: kalau sama temen2? 

B: alamnya nomor 2 berarti? Kadang memang kita sudah disibukkan sama ini disibukkan sama 

foto jadinya 

A: kalau kayak gitu bisa menikmati gak sih mbak? 

B: kurang yaaa 

(tiba-tiba ada orang yang mencari alamat dan trjadi perbincangan singkat) 

A: kalau kayak gitu gimana mbak? bisa menikmati gak sih suasananya? 

B: Sebagian yaaa kalau keburu-buru kan kadang eee rasain buru-buru yaa kita waktunya, kok 

ternyata… karna foto itu gak terasa lho, tau-tau trus dah jam segini. Lha itu biasanya sudah gak 

bisa menikmati udah. Jadi yang penting hasile (foto) apik yaudah, gitu. 

A: lebih puas ke alamnya atau ke hasil fotonya kalau udah kayak gitu?  

B: otomatis keee… dengan hasil itu kan kita tau alamnya oh alamnya bagus. Berarti menikmati 

foto kita aja ya hehehehe 

A: hehehehe menikmati fotonya? 

B: He’e hehehe 

A: ohh oke, lain kalau sama keluarga ya?  

B: iyaaa. Kalau sama suami bener-bener kita gak butuh harus bagus kali yaa. Kan kemaren mbak 

Yayuk sempat nganu “mana yang di Labuan Bajo?” ngunu “kan gak perlu tak omong-omongin, 

gak perlu tak pamer-pamerin, yang penting aku sudah menikmati disana” aku gitu “mana yang 

bagus?”. Karena Namanya kita menikmati tuh gak fokus sama (foto).    

A: Foto? 

B: iyaa. Sing penting menikmati alamnya memang bagus. Yoo paling video itu kan 

A: video pribadi gitu?  

B: iyaa. Itu bener-bener kita menikmati aja, gitu.  

A: trus ee sebelum post foto apa sih yang mbak lakuin? Sebelum posting foto? apakah fotonya di 

edit dulu atau?  



B: oohh dipilihin itu lho yang terbaik. Kalau di IG kan 3 suruh mbak Yayuk supaya rapi 3. Yaaa 

misalnya eee kita perginya satu tempat eeee nggak… misalnya kita hari ini nih, hari senin misalnya 

pergi gitu kan, dan ada dua tempat, nah dua tempat ki biasanya kan bajunya beda. Nah baju yang 

sama itu 3 cari yang bagus, nanti baju yang sama tempatnya beda 3. Itu atau tidak harus beda 

tempat tapi misalnya habis foto dari sini itu kan pake satu baju trus foto disana tapi walaupun 

satu…naahhh. Jadi paling gak suruh mbak Yayuk gitu e wes aku manut aja, biar rapi 

A: Biar rapi.  

B: Awalnya kan aku suka-suka aku postingnya yang mana. Tapi memang yang punya mbak Yayuk 

memang IGnya rapi-rapi. 

A: iyaaa he’e apakah itu prosesnya edit dulu atau kalau mbak edit lagi di aplikasi di Hp atau 

langsug terima dari fotografer? 

B: Tergantung. Kalau kayak kemaren aku pernah tak edit itu kan aku yang pake… pake… pake 

anu yaa pake stocking trus aku roknya pendek, itu gak sengaja kan aku gini (mempraktekkan gaya 

foto) kan kelihatan, walaupun gak kelihatan nganu tak suruh edit sama Drajat jadi supaya ini. Trus 

gelap kan sininya gak lihatan itu ada yang tak edit.  

A: He’e oh gitu 

B: He’e ada yang waktu disini karena Drajat gak bawa kamera yang eeee apah menapilkan 

alamnya itu ada yang trus di tampilkan alamnya diedit tuh juga ada, ada sih.   

A: yang edit mbak atau fotografernya?  

B: eee ada dulu sempat Drajat, trus aku dikasih tau caranya ini, yang penting kelihatan ini lho 

mbak apah jadi orang-orangnya juga jelas tapi alamnya juga jelas, ada beberapa.  

A: berarti mbak punya aplikasi edit foto di Hp? 

B: ada beberapa He’e 

A: Oh berarti selain dari hasil dari foto dari fotografer mbak juga edit sendiri? 

B: He’e iya. Tapi kalau aku kan gak gak begitu suka, Sukanya yang murni kan, kalau mbak Yayuk 

ada yang seperti itu. Jadi tapi kalau kayak gitu tuh bukan… bukan edit total anu yaa, tapi hanya 

gak gak sampe terus misalnya kan ada editan yang kita yang aslinya orangnya biasa trus jadi slim 

itu, nah itu kan ada 

A: ada banget, banyak hehehehhe 

B: iyaaa heheheehe gitu gitu lihat orangnya ohh ternyata gini  

A: iyaa tapi kalau aku lihat fotonya mbak, mbak Yayuk itu kayak fotonya tuh emang warna sih 

mainin di warna, nah itu yang bagus jadikan emang warnanya kan jadi lebih ngangkat gitu, keren.  

B: iyaa. Itu memang tergantung lensanya kamera sih. sekarang kan kayak FG nya kan sudah di 

plan, sudah punya kamera yang benar-benar jadi kan kalau sunset biasanya kalau kita foto kita 

orangnya kan gelap kan? Nah dia nggak, jadi sunsetnya kelihatan orangnya juga jelas, yaa yang 

kmaren itu kan orangnya tetep jelas.  

A:Iya he’e 



B: itu gak edit itu yang kemaren, bener-bener asli. 

A: yang foto pake gaun biru itu gak sih mbak? 

B: He’e itu asli bener-bener. Jadi alamnya kan kelihatan juga 

A: sunsetnya dapat itu 

B: naahh orangnya juga jelas, alamnya juga jelas. Kalau anu kamera yang biasa yang gak bagus 

biasanya gak kelihatan orangnya, biasanya orangnya gelap kalau kita dapat sunset gitu.   

A: iyaa. Berarti memang eee yaa itu yaa edit segala macam seperlunya?  

B: yaa adalah itu. Iyaaa ya aku gitu 

A: tapi memang dari fotografernya. Berarti terima langsung dari mbak (fotografer), kalau 

seandainya mau di edit ataupun gak gitu? 

B: he’e tergantung sih kalau aku nggak bisa yaa tak lempar ke dia “minta yang mana? Dari file 

aslinya” kan biar bagus trus di ini. Ini yang dulu tuh yaa itu “aku kelihatan ininya, di anu” trus ini 

pernah rambut, rambutku ini ngelak gitu kan kelihatan kesannya kayak botak gitu kan karna kena 

angin nah itu “kamu tutupin” nnah itu hehehehhehe  

A: oh gitu. kayak macam melihat mengoreksi hasil fotonya juga gitu?  

B: naahhh he’e iyaaa 

A: oke. Trus ini ee satu aspek yang paling penting juga sih kalau foto biasanya kan angle nih, mbak 

suka angle yang seperti apa?  

B: piye yo angle yo?  

A: gaya atau mungkin landscape atau jenis foto?  

B: landscape itu yang begini yaa? 

A: iyaa yang kayak alamnya tuh lebih kelihatan daripada orangnya atau gimana? 

B: Ohh iya he’e. aku Sukanya landscape itu. Tapi sekarang mulai ke modelnya kelihatan. Kalau 

dulu modelnya kecil gakpapa, sekarang mulai modelnya pengen kelihatan juga, alamnya juga 

keliahatan. Tapi aku lebih tetep ke alam. 

A: apa karna faktor malu tadi? Dulu?  

B: mungkin yaaa hahahaha 

A: iyaaa hahaha 

B: soalnya kalau aku burem atau jauh kelihatan cantik hehehehhe 

A: ohhh hehehe dulu yaa mikirnya nih?  

B: hehhe yoo iya kan? Sekarang kalau alamnya bagus kan manusianya kan gak penting. Justru 

manusianya ketutup sama alam jadi kelihatan bagus 

A: kalau sekarang dua-duanya harus sama-sama seimbang? 



B: dua-duanya hehehe 

A: oke hehehe kalau eee angle foto mbak pengen gak sih?  eee maksudnya angle foto atau gaya 

fotonya terlihat sempurna? Atau gimana ya? Angle tuh maksudnya…. Gaya… bukan… eee apa 

Namanya, posisi ngambil foto gitu lho entah ngambil gimana biar … biasanya kan orang kalau 

pengen biar gak terlihat gendut misalnya harus gayanya gimana gitu 

B: iyaaa sih, apa yaa? 

A: Dari sisi ini, sisi ini gitu 

B: angle nya sih kalau kayak Drajat sudah tau, aku bagus ngehadap kiri apa ngehadap kanan, gitu.  

A: berarti manut fotografer? 

B: iyaa dia udah tau sih, opo yo? Sukanya yang opo yo? Aku lebih senang aku gayanya, posenya 

tuh yang alami biar gak usah banyak-banyal apa yaa? Terlalu banyak gaya yaa? 

A: berarti alami dan gak terlalu banyak gaya?  

B: He’e apa yaa itu eeee 

A: Natural? 

B: naaahh itu. Jadi natural tapi bagus gitu lho dan kadang aku senangnya yang kayak sedikit-sedikit 

tomboy. Cuman ee pernah aku pake rok “ya gak bagus pake rok pendek kok mau gaya macho” 

hehehehe kalau pake celana nek yo itu.  

A:  Tapi kalau pake gaun otomatis kelihatan feminim.  

B: He’e. waktu di YIA itu aku kepengen gaya macho “mbak jelek” trus akhir e aku miring gini 

(menunjukkan gayanya) hehehehe kira-kiranya aku pengen gaya macho kok “gak bagus mbak, 

gak pantas” akhirnya aku gaya macho itu pas di Sentalu apa yaaa? Aku kan pake celana Panjang 

putih nah itu kan aku agak gini ngangkan tho? Pake boot gak yaa ? itu aku paling suka hehehehe 

A: kok aku belum yaa fotonya? Ada di Instagram gak?   

B: ada. Coba. Ada di IG coba aja, yang apah di Sentalu itu  

A: He’e Ullen Sentalu emang kerena sih, emang angle nya parah. Kalau di Ullen sentalu 

bawaannya klasik aja gitu, klasih Jawa.  

B: Iya he’e 

A: Trus jenis foto apa sih yang mbak suka? Jenis foto? 

B: Jenis foto tuh apa? 

A: Jadi entah kalau misalnya kan ada yang close up, ada yang ngambil jauh, ada yang… 

B: ngambil jauh kalau aku, supaya gak jelas muka aku. Hehehe Kalau close up keliahatan tua 

A: iyaa maksudnya kalau close up kan  emang foto setengah kayak gini, emang full fokus ke muka 

kayak gitu 

B: Iya he’e. nggak aku senengnya jauh. 



A: Ohhh tapi tetep kelihatan muka juga ? 

B: He’e senengnya seluruh… seluruh badan kalau aku 

A: iyaa benar. Sama kalau angle yang pas kan biasa orang jadi terlihat tinggi atau orang terlihat 

lebih…  

B: naah itu aku nggak mau karena aku udah tinggi. Pernah kan karna untuk ngakali karna fotonya 

jejer kan sama mbak Yayuk sedangkan mbak Yayuk kan pendek, lha itu aku “aku jelek malah 

kayak Jelangkung” aku gitu. karena sudah tinggi jadi aku gak suka, jelek gitu kalau terlalu tinggi 

kan waghu jadi aku tetep yang biasa, alami.  

A: iyaa tergantung strategi dari fotografer yang ambil  

B: iyaaa. Kalau kayak mbak Yayuk memang pegennya kelihatan tinggi, yaa wajar aja justru foto 

itu bagaimana di foto itu bagaimana kita bisa terlihat bagus, harusnya kan memang seperti itu. 

Kalau difoto tidak bisa kelihatan bagus yaa gak usah foto tho ruginya, iya gak?  

A: iyaa. Udah nyewa fotografer 

B: iyaaa. Memang harus kelihatan bagus hehehehe 

A: iya maunya maksimal juga gak sih mbak?  

B: iya he’e. ya itu lah 

A: iyaa. Terus eee apa sih makna foto buat mbak? arti foto buat mbak sendiri? 

B: buat kenang-kenangan. 

A: kenang-kenangan? 

B: eh itu kan kadang suka muncul yaa kalau di facebook gitu muncul foto-foto lama itu “oh 

ternyata dulu bagus yaa? Oh iyaa, oh ada yang kayak gini?” itu kan untuk apa yaaa? Apa yaa kayak 

gitu tuh? Untuk hiburan apa kenangan yaa? Memori yaa? Kan kalau facebook di tampilkan lagi  

A: kenangan? 

B: nah kenangan itu 

A: kalau Facebook kan ada iyaa… fitur kenangan itu. Jadi yang mau dari dulu-dulu banget bisa 

kelihatan 

B: He’e bisa muncul lagi itu kan seneng kayak gitu 

A: berarti mbak emang senang kalau seandainya lihat kenangan yang dulu, yang pernah…  

B: iyaaa he’e seneng dong “oh dulu kayak gini”  

A: dan kalau disimpan di internet kan gak bakalan… 

B: iyaa makanya itu. Kalau di Hp wes hp rusak hilang yooo udah.  

A: tapi pernah gak sih mbak di tawarin endorse atau kerjaan kayak gitu? 

B: nggak, nggak.  



A: emang gak mau atau ? 

B: Belum… belum.. yo nek iso ora usah lah, malas. hehehehehe 

A: hehehehehe yaa bawaannya mbak pengen santai hehehe 

B:  he’e ribet aku. Aku bayangin ribetnya, trus kita bawa anu trus terpaku waktu kan trus nanti 

gayanya malah gak bisa bergaya, mati gaya. Gak tau belum… belum kepengen aku 

A: terus ini, kan mbak sempat cerita juga kalau ketika berwisata sama keluarga tuh kayak hasil 

fotonya pasti gak sebagus itu tuh gitu, pasti pakai hp kan segala macam, nah itu gimana sih 

perasaannya mbak? 

B: yaaa piye yoo? Yoo gelo yoo anu… tapi kan yaaa 

A: gelo itu apa mbak?  

B: Gelo itu kecewa. 

A: Oh kecewa 

B: He’e karna kan, bawa sih kadang anakku bawa kamera. Tapi dia itu nggak kalau suruh moto 

mamanya yooo nggak nggak ini banget yaa. Gak apa yaa? Ora maksimal. Jadi yasudah kalau sama 

keluarga yaaa cuman menikmati   

A: tapi perasaannya ada rasa jengkel juga atau kecewa? 

B: nggak sih kalau jengkel nggak. cuman yaa memang eee tetep foto cuman yaa tetep… 

maksudnya tetep puaslah, puasnya tapi kan ada yang di prioritaskan. Karna memang sama keluarga 

eeee bener-bener refreshing bukan foto. tapi kalau sama mbak Yayuk yaa kudu foto, hah udah 

capek-capek jauh kok hasile jelek lha itu sedih, kecewa. Kalau sama keluarga kalau fotonya gak 

terlalu bagus gakpapa nek aku.  

A: yang penting kena ngan memori? 

B: naaahhh 

A: sudah cukup pake Hp gakpapa gitu? 

B: He’e he’e. itu kan sempet tak posting juga itu buat kenangan “oh pernah kesini bertiga” itu 

A: kalau mbak cerita juga awal, berarti grup mbolang itu  yang jalan-jalan emang terbentuk dari 

arisan yaa? 

B: iyaaa. Kenalnya kan pasti dari arisan karna kan mbak Yayuk kan punya grup arisan berapa 

banyak trus kan dicomoti yang kira-kira enak, trus yang kira-kira bisa diajak jalan. Disambi itu 

nanti jadi gak dingin (minumnya) 

A: oh iya hhehehe iyaa sambil minum yaa  

B: sambil makan gakpapa. Tak ambil Hp. Itu dimatikan dulu (rekamannya) 

A: gakpap mbak hehehehe 

(Wiwin masuk ke dalam rumah sejenak untuk mengambil Hp miliknya) 



A: kayaknya yaa udah sih mbak kit aini heheheh  

B: oh cuman itu doang? 

A: iyaaa hehehe 

B: oh yayayaya 

A: jadi memang ee beberapa hal yang itu sih… yang aku… nah sama ini, mbak pake hashtag itu 

sampai sekarang ada pake hashtag juga gak sih? tertarik pake hashtag gak sih mbak? 

B: yoo kok belum ya? 

A: hehehe dari dulu sampe sekarang belum? 

B: harusnya iya ya? Cuman hashtag gitu aja yaa? Hashtag trus opo? Kok kayaknya kepedean gitu 

lho pake hashtagnya yaa? 

A: yaa gakpapa kalau aku sih wajar-wajar aja. Tapi memang tergantung kenyamanan pribadi sih, 

emang gak harus sih  

B: iyaaa gak belum… belum ini yaa.. hatinya itu belum. Kemaren mau tak hashtag tapi… jadi 

hanya sekali waktu di bukit Panguk Kediwung sama mbak Yayuk “nyoh ben ndo viral” gitu, karna 

dia kan sudah… sudah… anu kan sudah pada tau kan, lha trus memang ini kok foto lama muncul 

lagi, direpost tapi repostnya aku kan gak terlalu perhatikan dari repost mana gitu lho “kak ijin 

repost” “yaaa terima kasih” aku gitu. kemaren, tadi juga muncul lagi tapi foto yang itu yang 

diviralkan sama mbak Yayuk bukan foto yang baru.  

A: ohh karna emang pake hashtag itu 

B: mungkin yaa sama mbak Yayuk?  

A: mungkin, ada kemungkinan.  

B: Ho’o yaa? 

A: yaa itu dia 

B: tapi yo foto lama itu yang muncul 

A: tapi kalau sekarang emang belum tertarik untuk pake hashtag?   

B: belum e. kemaren mau tak posting gitu mau tak hashtag kok ah malas ah, nanti aja ah. Belum 

pede. Apa yaa? 

A: belum percaya diri yaa?  

B: He’e hehehehe 

A: kenapa belum percaya diri mbak? apa mungkin karna jangkauannya lebih luas atau? 

B: apa yaaa? Kok kayaknya yaa itu tadi mungkin belum yaaa belum percaya diri itu. Iya kalau 

fotoku kayak udah bagus-bagus aja kok dipake hashtag, iya kan? Hashtag itu kan menandakan 

bahwa “Hey lihat nih fotoku, bagus gak?” kan kesannya seperti itu tho 

A: He’e lebih banyak orang yang bisa melihat di hashtag 



B: He’e harus pake hashtag. Oh gitu yaa? 

A: gak harus juga sih soalnya… 

B: misalnya Jogjahits gitu yaa hashtag Jogjahits, maksudnya yang melihat tuh Jogjahitsnya atau? 

A: Jadi kalau hashtag itu semacam fitur di Instagram. Jadi kalau misalnya mbak pakai hashtag itu, 

misalnya post foto kemudian ada hashtag orang yang misalnya cari sesuatu atau ketik itu di 

pecarian Instagram, itu bisa jadi muncul fotonya gitu. Tergantung eee tergantung ee karna kan 

banyak banget kan ribuan bahkan ada yang jutaan sampai yang pake hashtag itu.  

B: Lho maksudnya yang mencari hashtag apa? Misalnya nih aku di De Mangul, misalnya orang 

itu mencari apa? Mencari De Mangul tuh apa? Foto-fotonya apa, gitu?   

A: iya jadi kayak gitu. misalnya mbak pakai hashtag… 

B: berarti yang tak hashtag De Mangul nya atau apanya?  

A: He’e misalnya mbak pakai hashtag De Mangul atau hashtag Jogjahits nanti orang yang ee yang 

cari Jogja hits bakalan lihat fotonya mbak, cari De Mangul bisa lihat fotonya mbak. Jadi eee dia 

ada di beberapa hashtag jadi fotonya ada di beberapa tempat. Jadi kalau seandainya saya pengen 

cari tentang informasi De Mangul saya tinggal ketik aja hashtag De Mangul dimana nih atau 

misalnya ah mau wisata ke Jogja tapi bingung mau kemana, eh cari di hashtag Jogjahits pasti ada 

atau Explore Jogja gitu. itu tuh bakalan keluar semua foto-fotonya di Instagram di Hp, tinggal kita 

lihat aja oh spotnya disini, oh dia disini tempatnya, gitu.   

B: Ohhh gitu.  

A: Kekuatan hashtag hehehehe tapi memang semua tergantung kenyamanan pribadi sih, orang 

pake atau nggak juga. Kalau aku juga gak pake sih hehehehe 

B: He’e yaa? 

A: iyaa hehehehe kecuali yang lain (video) 

B: cuman buat happy-happy aja 

A: iyaa memang sesuai kebutuhan sih 

B: cuman kadang kan malas nek… nek.. yoo bukan GE-ER yoo bukan nganu, nko nek ngerti-

ngerti di apa di messenger di tanya ini dimana? Malas e menjelaskannya. Kan mbak Yayuk itu 

juga trus digituin tho “dimana ini kak? Nganu itu kan” nah itu kan mesti males aku.  

A: Hm’m apalagi kalau seandainya fotonya bagus pasti kan dikejar orang 

B: He’e itu 

A: biasalah 

B: “ini dimana fotonya?” misalnya kan gitu ditanya macam-macam 

A: apalagi kalau direpost kan fotonya itu kan pasti bakalan jangkauannya bisa lebih luas lagi 

malah. Itu lebih bisa cepat dilihatlah kalau direpost itu nah kayak gitu, followernya bisa naik juga 

kayak gitu 



B: lebih oohhh lebih banyak 

A: tapi mbak pengen juga gak sih followernya bertambah kayak gitu?  

B: antara iya dan tidak heheheh 

A: hehehe itu gimana tuh mbak? hehehe 

B: pengikutnya kan maksud e?  

A: He’e 

B: kalau nggak sih yaa ngakpapa sih supaya bisa lihat, supaya bisa lihat ini kan? Fotonya, 

bagusnya, alamnya. Itu pake hashtag? 

A: Hm’m. Seneng gak sih ketika post foto di Instagram trus ada orang yang like kayak gitu? 

B: He’e yaa itu pasti seneng. Oh berarti bagus, iya kan? 

A: berarti orang senang juga ngelihatnya 

B: He’e kalau kayak di Facebook yaa gak tau yaa, kalau di Facebook apakah karena temen? Kalau 

aku kan gitu, kalau aku yaa karna temen yaa like, like, like gitu aja Hehehehe masalah bagus atau 

gak yaa like like karna temen kan, gitu. Gak tau kalau IG pasti yang bener-bener yang bagus yaa 

baru di like yaaa?  

A: iyaaa yaa kalau IG yaa kayak gitu. Karna kan pengguna IG sama Facebook kan eee orangnya 

beda gitu. maksudnya dalam artian tanggapan terhadap suatu foto tuh berbeda. Kalau Instagram 

bener-bener orang yang bener-bener foto 

B: Bener-bener suka? 

A: He’e jadi bener-bener karna khusus untuk foto dan video jadi memang hasil fotonya itu 

menentukan like dan komennya, kayak gitu. 

B: ohhh tapi kalau Facebook kadang orang posting gak cuman foto yaa? Macem-macem 

A: He’e status dan segala macam. Jadi yaa itu beda 

B: Bedanya IG sama FB 

A: walaupun sama-sama media sosial  

B: He’e lebih banyak ke foto kalau dia (IG) 

A: kalau Facebook kan lebih luas banget nggak bisa yang privasi segala macam kan kalau 

Facebook. Kalau Instagram dia lebih memang karna khusus foto dan video jasdi hasil yang hasil 

foto dan video itu menentukan sekali 

B: Ohhh gitu, makanya itu 

A: orang berlomba-lomba feednya bagus yaa karna itu juga, karna kan memang… kalau Instagram 

buka beranda langsung kelihatan semua kan? Langsung fotonya bisa langsung dilihat semua 

B: itu gimana kalau bisa masuk beranda itu harus gimana?  



A: eee yaa itu yang kita post itu. Jadikan kita berandanya kita itu lho yang ada foto 3 feed, feed-

feed nya kita itu beranda Instagram    

B: ohh gitu. nggak kan kadang kalau di IG itu kan gini (sambil buka IG di Hp) naahh kan kan 

kalau kita…  

A: naah itu explore. Nah itu explore, explore misalnya naahhh 

B: nek orang kan ada yang masuk sini, ada yang nggak.  

A: Nah itu tergantung viewers. Tergantung yang lihat 

B: itu apa? 

A: yang yang lihat.  

B: oohhh 

A: semakin banyak yang lihat dan semakin maksudnya viewersnya makin bertambah tuh 

kemungkinan ada di Explore. Sama juga eee sama kalau seandainya mbak biasanya lihat yang 

foto-foto alam atau misalnya fashion nanti di explore yang muncul yaa jenis itu. Karena kesukaan 

kita disesuaikan sama yang sering kita cari. Jadi makanya di explore itu misalnya kita sering cari 

makanan, nah bakalan banyakan muncul makanan tuh di explore  

B: lha caranya gimana? Yaa ketik makanan gitu atau gimana?  

A: misalnya kalau…. Kan misalnya pake hashtag kan mbak, misalnya nih eee misalnya hashtag 

Jogjahits kayak gitu, ketik aja disini Jogjahits gitu (sambil ketik di HP Wiwin) nah kan kayak gini 

kan mbak, ini ada pilihan hashtagnya nah ini muncul semua nih.  

B: oh begitu caranya 

A: Nah yang paling atas yang paling banyak biasanya. Nah ini, iyaa ini yang diikuti oleh ini. Ini 

Jogjahits nah ini kayak gini kan, nah ini kan hashtag tapi ini semua orang-orang, akun-akun beda-

beda semua. Mereka ini yang difotonya dipake tagar itu, dipake hashtag. 

B: pasti oh dia pake hashtag? 

A: naahhh dia muncul disini di beranda ini, kayak gitu-gitu.  

B: hmmmmmm 

A: nak kemaren aku nyari kayak mbak kayak itu, yaa kayak gini aku cari di Jogjahits  atau cari itu 

muncul semua  

B: dari sini? ooohhhh 

A: He’e gitu 

B: ooohh jadi mbak “ooohh kira-kira ini ini” gitu yaaa?  

A: He’e trus lihat 

B: siapa baru di DM 

A: betul banget hehehe  



B: oohh gitu 

A: Hm’m kayak gitu  

B: iya iya iya. Paham paham paham 

A: hehehehehe yaa memang Instagram ini memang  

B: iyaa luar biasa yaa. Lebih jangkauannya lebih ini dibanding Facebook 

A: iyaa lebih luas 

B: Hm’m 

A: ee kalau secara jangkauannya sih facebook lebih luas, penggunanya juga facebook lebih banyak 

tapi kalau… 

B: tapi kalau untuk mencari destinasi gitu kan lebih nganu ini kan? 

A: iyaa betul 

B: misalnya tempat atau cari makanan itu kan kayaknya… 

A: Hm’m jadikan Instagram sudah jadi media Informasi juga untuk wisata. Orang lebih memilih 

pake Instagram lihat wisata daripada Facebook.  

B: Oh gitu 

A: Karna kalau Instagram kan cepet kan mbak, misalnya kita pake hashtag apa langsung muncul 

semua. Misalnya kalau disitu mbak pake hashtag ee wisata apa yaa misalnya Ullen Sentalu. Ullen 

Sentalu nanti yang muncul semua di hashtag situ tuh orang-orang yang ke Ullen Sentalu, yang 

pernah kesana, foto kesana dan pake hashtag Ullen Sentalu kayak gitu, jadi bisa dapat informasi. 

Nah kayak misalnya kemaren mbak foto di yang alam itu dimana itu mbak? yang sunset?  

B: De Mangul?  

A: Hmm nah De Mangul nanti tinggal taro hashtag De Mangul trus nanti… 

B: Lha udah tak post e, mosok di edit yo? hehehe 

A: hehehe tinggal nanti kayak gitu 

B: Oh bawahnya yaa? Kalau hashtag tuh dibawahnya aja ya?  

A: iyaaa hashtag di bawah. Berarti sekarang belum menggunakan karna memang belum 

B: Belum… belum tau manfaatnya kali mbak hehehehe 

A: ohhh hehehehe apa masih isin?  

B: iyaaa isin itu tadi hehehehe 

A: ohh hehehehe 

B: kok kayaknya kepedean gitu lho hehehehe 

A: ooohh gitu. sesuai kebutuhan sih mbak  



B: iyaaa he’e 

A: Tergantung. Apalagi kayak gitu kan yang di explore (ekspose) kan diri kita yaaa 

B: iyaaa he’e makanya itu 

A: kenyamanan masing-masing 

B: lagian kayak gitu kan banyak yang anak muda, yang tua-tua…  

A: tapi yaa itu banyak juga sih mbak yang usianya udah itu  

B: ada juga yaa? 

A: Hm’m tapi foto-foto hasilnya mbak sama mbak Yayuk tuh gak kalah sama anak-anak muda.   

B: wah hahahahah 

A: iya beneran mbak. maksudnya dari segi hasil dalam artian… 

B: He’e hasil… secara keseluruhanlah  

A: Secara keseluruhan untuk eee di feed Instagram tuh mungkin orang juga ngelihat bakalan kaget 

juga Hehehe kayak gitu. karena emang feednya gak kayak ekspektasi kita 

B: lha kayak mbak Yayuk “Hah” begitu lihat orangnya yaa biasa. Tapi kalau pas foto wow gitu 

A: maksdunya dalam artian hasilnya luar biasa.  

B: He’e bagus, cetar He’e itu. Kok yo nemunya mbak Yayuk yaa? Yang dipilih kok mbak Yayuk 

yaa?  

A: saya? 

B: He’e  

A: awalnya itu nggak tau mungkin bejo kali yaaa? hehehehe 

B: ish anu, pokoknya gambling? Milih? Asal milih? 

A: Milih dan saya kan survey dulu dalam artian kalau misalnya saya punya calon mbak nih, saya 

lihat dulu instagramnya cocok gak sih sama kriteria penelitian saya? Terus segi pengalaman, segi 

feed, segi foto, kayak gitu-gitu dilihat juga. Kalau ada yang  kayak gitu tapi misalnya feednya gak 

bagus, saya juga gak bisa gitu. jadi bener-bener harus dilihat juga sih. emang yang suka foto   

B: iyaa he’e 

A: karna kalau gak suka foto, yaa gimana gitu. kelihatan kalau seandainya orang yang gak suka 

foto sama suka foto dari feednya kelihatan  

B: kelihatan yaa? 

A: he’e he’e kayak misalnya eee kalau misalnya saya kan biasanya foto emang pakai kamera biasa, 

edit sendiri gitu, nah kelihatan dengan misalnya feednya mbak sama mbak Yayuk kalau di compare 

sama punya saya kan jauh banget bedanya. Saya masih yang… maksudnya kalau mbak kan mereka 

totalitas segala macam  



B: iyaaa 

A: dari situ bisa dibedakan feednya. Nah itu dilihat, trus akhirnya coba DM mbak Yayuk beliau 

setuju dan langsung tancap gas ke JK  

B: kesana, JK.  

A: langsung geheheheh 

B: He’e 

A: yaaa itu dia 

B: karna cewek, nek cowok mungkin yoo…  makan ini (rotinya) dimakan  

A: iyaa, aku minum yaa mbak. aku haus hehehehe panas banget tadi 

B: He’e kalau gak kemakan nanti dibawa, dibawa. Nanti kalau kebanyakan dirumah gak kemakan  

A: Nah ini berarti mbak sama masnya itu? 

B: Sama Lius doang 

A: Oh sama Lius doang? 

B: Ini tadi katanya kuliah, mbok udah selesai apa nggak, kayaknya kalau kuliah kok cepet banget. 

Tau-tau udah selesai trus “masih kuliah dek?” “nggak, nggak lagi” 

A: ini kuliah juga online dia? 

B: Iyaa makanya itu, tadi udah jam 10 ini kok tadi katanya kuliah lagi 

A: Hm’m haduh 

B: Yaa begitulah. Kapan selesainya 

A: Semoga cepat selesai hehehe 

B: Iyaa hehehehe iyayah yaah kalau nambah gitukan orang gak sadar-sadar sih. Trus ada yang 

kena yaudah terus itu pasti  

A: Iyaaaa 

B: Gak bakalan selesai  

A: Oh iya mbak eee By the way saya tutup rekamannya yaa mbak 

B: Iyaaa bolehh 

A: Terima kasih banyak sudah kasih waktunya 

B: Iyaaa 

A: 42 menit gak kerasa hehehe  

B: Kan cuman untuk didengerin sendiri 

A: Iyaa dengerin sendiri, iya. okey 



 

Transkrip Wawancara 1 

Ikhsan 

 

Hari/tanggal : 2 Oktober 2020 

Waktu  : 16.00 sampai selesai 

Lokasi  : Jalan P. Mangkubumi 

Keterangan : A (Yetty), B (Ikhsan) 

 

A: Oke selamat sore mas. Thank you 

B: iya sore 

A: ini saya ee kita langsung aja yaa 

B: iyaa boleh 

A: ini pertemuan pertama, kemudian saya bicara sama mas siapa? Mungkin nama? 

B: ee perkenalkan nama saya Muhammad Ikhsan Febriyanto, bisa dipanggil Ikhsan atau lebih 

akrabnya bisa dipanggil Ichan.  

A: Oh okey. Kalau boleh tau usianya mas sekarang berapa mas?  

B: kalau saya usianya masih 28 tahun yaa.  

A: oh 28. Ee pekerjaannya? 

B: saya sih sebenarnya Arsitek sih 

A: oh iya? 

B: iyaa arsitek. Tapi lebih suka travelling juga kayak hobi terus kayak fotografi juga suka, gitu. 

A: tapi basically kuliahnya malah arsitek? 

B: Arsitek. Tapi masih sih kalau kerjaan arsitek masih dikerjain, masih. Tapi kan kadang kalau 

ada waktu luang itu kan kadang hunting foto sama temen. Kadang ke tempat-tempat wisata di 

Jogja, muter-muter cari destinasi yang baru lah.  

A: Berarti basically sekarang bekerja? Bekerja sebagai arsitek?  

B: iya. Freelance sih 



A: Freelance?  

B: iyaa 

A: ohhhhh kesehariannya ini ngapain aja mas? Selain… 

B: saya eeee ini, yaa ngerjain ini design kalau pas ada free apah waktu luang yaaa foto-foto kayak 

gitu, nyari kontenlah istilahnya 

A: hhehe oh gitu. terus ee kalau mas sendiri asalnya dari mana mas?  

B: kalau saya sih asli Jogja 

A: Oh emang asli Jogja?  

B: iyaa 

A: Ohh oke gitu. oke deh aku buka catatan dikit yaaa mas yaa? hehehe 

B: boleh-boleh 

A: eee boleh diceritain gak sih awal kenal apah… awal suka foto itu gimana sih mas? Dari keluarga 

atau gimana?   

B: awal mula suka foto sih dari teman yaaa dari kuliah dulu sih. soalnya temen saya kan dulu 

sering apah foto-foto, trus hobinya juga fotografi kaann, terus yaudah kayak diajak aja sih sama 

temen, diajak sekali yaaa “kok kayaknya asik” gitu kan, moto temenku moto itu dapat kayak 

gambar-gambar bagus jadi kayak aku juga tertarik juga sih ke dunia itu gitu lho 

A: oh berarti dari ajakan temen?  

B: iya dari ajakan teman sih 

A: Oh kalau dari keluarga, dari kecil sendiri emang udah ada suka foto juga atau? 

B: Gak ada sih. kalau keluarga sih lebih ke seni sih, ngelukis gitu gambar-gambar juga 

A: oh lebih ke gambar? Berarti masnya sendiri yang emang suka foto sejak kuliah?  

B: iyaa 

A: Ohhhh 

B: Belum lama sih juga.  

A: Oh gitu gitu. trus masih ingat gak sih pengalaman yang buat mas “wah ini nih! Kayaknya saya 

banget nih foto ini” kayak gitu?  

B: eee aku sih lebih berkesannya foto di candi sih 

A: Oh iya? Kenapa di Candi mas? 

B: karna kayak ee apa yah? Kayak lihatnya tuh kayak megah gitu kan, kayak orang zaman dulu 

tuh bisa nyiptai bangunan seperti kayak gitu, kayak bangunan dari batu tinggi-tinggi kayak gitu 

kan kayak apa yaaa? Kayak WAH banget sih. kayak beda sama arsitek zaman sekarang juga kan. 



Kalau arsitek zaman dulu kan kayak lebih tertata, tersusun gitu kan. Kalau skarang kan kayak apa 

yaa? Takutnya ada yang rubuh apa gimana kan? 

A: Iyaaa. Ajaib aja gak sih kalau dulu tuh?hehehe 

B: Nahhhh iya ajaib. Ajaib sih 

A: bener bener bener. Kalau mas sendiri tuh suka foto jenis foto apa yang mas suka?  

B: Aku sih landscape suka, kayak pemandangan suka, terus kayak foto model juga suka sih, kayak 

motoin model kayak gitu juga suka  

A: berarti masih lebih suka foto, suka difoto juga?  

B: iyaa bener. Dua-duanya sih 

A: hehehe tapi di Instagramnya kayaknya kece-kece banget foto-fotonya 

B: itu masih belajar sih. masih belajar gaya sih hehehehe  

A: Oh hehehehehe 

B: Masih kaku sih gayanya 

A: tapi kece-kece sih. itu kenapa alasan saya milih mas jadi salah satu subyek 

B: Itu saya motret kebanyakan pake Hp sih 

A: Oh itu ada yang motret atau mas moto sendiri?  

B: kadang ada aku pake tripod sih, kalau gak ada temen aku pake tripod gitu kan, kadang temen 

yaaa motoin gitu karna kalau gak bisa foto yaa aku arahin dulu 

A: He’e. Oh gitu?  

B: Iyaa 

A: Berarti gimana mas eee maksudnya foto bergaya itu emang ada orang yang bantuin apa gimana?  

B: yaaa ada yang bantuin juga. Kadang kalau pas jalan sendiri yaa pake tripod sih, kayak alat bantu 

itu lho 

A: Ohh oke oke oke berarti mas gak bawa fotografer atau?  

B: eee jarang sih 

A: Pernah gak sih bawa fotografer?  

B: Pernah pernah. Kadang hunting bareng itu lho sama sesama fotografer Jogja gitu, kan biasa 

pada bikin acara kayak kumpul-kumpul bareng gitu lho trus nanti hunting bareng, kayak gitu sih.  

A: Ohhh gitu  

B: iyaa 

A: Mas punya komunitas? Tergabung dalam komunitas itu? 



B: iyaaa 

A: Oh komunitas apa kalau boleh tau mas?  

B: Gak ada nama sih kayak ngumpul aja gitu.  

A: Ngumpul ? 

B: iyaa 

A: Ohh jadi kayak teman-teman yang suka foto gitu? 

B: iyaaa. Iyaa kadang ngumpulnya yaa di sekitar Malioboro, kadang di sekitar kayak angkringan-

angkringan kayak gini gitu kan, kan lebih asik kan 

A: Ohh he’e he’e jatuhnya kayak sekelompok temen yang punya hobi yang sama nggak sih?  

B: Hm’m begitu 

A: Ohh kalau kayak gitu biasa apa yang dibahas mas?  

B: Yaaa kadang kayak tempat terbaru di Jogja, terus kayak apa yaa? Spot-spot terbaru di Jogja gitu 

lho. Kayak apa lagi yah? Pokoknya yang baru-baru di Jogja gitu biasanya kayak gitu. 

A: Selain kayak gitu adalagi gak sih kayak apa Namanya eeee komunitas atau lingkungan 

pertemanan juga yang suka foto? tergabung dalam suatu komunitas mungkin?  

B: eee biasanya di grup sih mbak. Grup grup WhatsApp kadang grup WhatsApp kan biasanya 

kayak apah ngasih info gitu kan kayak “yok besok kumpul disini” gitu kan trus nanti yaa jamnya 

ditentuin kayak gitu-gitu sih 

A: Ohhh kalau boleh tau ada berapa grup WhatsApp tentang pokoknya berkaitan dengan fotografi 

atau itu? Mas punya ada berapa grup dalam WhatsApp? 

B: Saya sih grupnya… di Hp yang… kan aku punya 2 Hp yang satu rusak sih itu hilang semua sih 

nomornya itu grupnya, yaaa ini cuman 1 tinggal 1 doang 

A: Ohhh tapi emang pada dasarnya tergabung dari banyak grup juga? 

B: iya ada! Banyak sih sebenarnya. Dulu ada berapa ya? 5 ada 5 grup.  

A: ada 5 grup?  

B: iya 5 grup trus yaaa itu tinggal 1 doang sih  

A: Ohhhh 

B: itu sih hehehehhee 

A: tapi itu yang aktif terus yaa yang satu itu?  

B: iya ini yang aktif 

A: ee jadi pertemanan itu berawal dari semuanya yang suka foto bareng gitu? 

B: iya kayak gitu sih 



A: pernah gak sih jalan-jalan bareng gitu semua? 

B: pernah sih. kadang kalau… tiap minggu sih mbak  

A: Oh iya? 

B: iyaaa, tiap minggu weekend gitulah. Kadang ke arah selatan tuh yaa ke arah wisata Imogiri, 

kadang ke Parangtritis, Gumuk pasir 

A: itu tujuannya untuk? 

B: Yaaaa nyari ini 

A: nyari foto? 

B: Nyari foto. kadang nyari apa yah? Yaaa pokoknya nyari… nyari nuansa yang berbedalah, kayak 

nanti kalau ada spot baru bisalah buat dianterin 

A: Nah itu kalau foto, kalau wisata sendiri? kalau wisata sendiri mas Sukanya sejak kapan? Jalan-

jalan ngunjungin kemana gitu?  

B: yaaa itu dari itu semenjak kuliah itu 

A: berarti semenjak suka foto juga suka travelling? 

B: Iya suka 

A: Ohhhh 

B: kayak ada tantangan baru sih hehehhee 

A: ohhh hehehe tantangannya kayak gimana mas?  

B: Yaaa kayak… biasanya kan kalau kayak aku kan dulu kuliah di Arsitek kan, di rumah tuh yaa 

cuman ngerjain tugas gitu kan stress kan, yaaa mendinglah, yaaa keluarlah cari angin kemana kek, 

ke Imogiri kan banyak wisata kayak pinus-pinus kayak gitu kan? Jadi pikiran tuh jadi adem gitu 

kan, nah semenjak itu kan jadi kek suka aja sih main ke alam gitu juga sih   

A: Ohhh gitu, berarti dari awalnya stres karna skripsi ? heheheh 

B: iya dari situ sih 

A: hehehehe yaa emang skripsi bikin tekanan batin sih emang hehehhe. Tapi ingat gak sih mas 

tahun berapa awalnya tuh? 

B: eee tahun berapa yaa dulu? Semester…. 2015an kalau gak salah tuh 

A: 2015? 

B: iya. Aku lulus tuh tahun 2017 

A: Oh mas lulusnya 2017?  

B: iya he’e 

A: mulai awal traveling itu dan foto 2015? 



B: 2016. Cuma kek kalau yang travelling jauh-jauh 2016 

A: Ohhh punya rutinitas gak sih mas? Mungkin setiap bulan atau itu untuk wisata? 

B: Ada sih, kayak ada plan gitu sih. misalnya kayak eee bulan ini yaa? Eee Bandung gitu, nanti 

bulan depan lagi kemana lagi kayak gitu?  

A: Sebulan berapa kali mas paling banyak?  

B: gak pasti sih, kadang cuman di Jogja aja kadang keluar 

A: kalau di Jogja aja kayak gitu berapa kali? Masih ingat gak mas? 

B: aku biasanya sebulan bisa 4. 

A: sebulan bisa 4? 

B: tapi dalam Jogja aja 

A: He’e. kalau keluar Jogja?  

B: Sebulan sekali 

A: ohh minimal nih? 

B: iya 

A: Hehehe mantap. Nah itu, eee kan aku lihat juga di Instagramnya mas itu kan eee maksdunya 

banyak banget spot foto yang bagus segala macem, nah itu tuh suka dan kenal Instagram?  

B: Yaaa dari itu, dari 2015 tadi. Semenjak itu kayak yaaa kayak bagus aja sih kayak temen motoin 

bagus trus aku jadi tertarik juga kan, kek mau mencoba juga gitu kan, yaa berawal dari situ juga  

A: Ohh berarti berawal dari Instagram eh berawal dari suka foto sama temen trus kemudian di itu?  

B: He’e 

A: Ituu Instagram tau darimana mas?  

B: kalau Instagram kan biasa kan temen. Ada yang “nih aku punya foto baru, aku upload di sini 

nih” trus aku kan tanya “ini apa?” gitu “ Oh Instagram” untuk foto-foto gitu. kalau dulu kan 

Facebook yaa?  

A: iyaa bettul 

B: Nah sekarang kan udah ini, Instagram lebih ini yaaa 

A: karna kan khusus foto dan video juga kan 

B: Iyaaa 

A: berarti kenal Instagram sendiri di tahun 2015? 

B: iyaa 

A: Ohhh trus kalau sebelum 2015 ingat gak sih mas ngapain aja? Apakah sudah pernah wisata juga 

atau gak gitu? 



B: Yaaa dulu sempat wisata yaa tapi yaa Cuma kayak gak… gak apa yaaa… gak foto-fotonya gak 

banyak kayak skarang, kalau dulu kan cuman belum ada Instagram Cuma Facebook ya? Itu kan 

terbatas juga kan Cuma ngirim foto tapi ada tulisannya gitu kan, ada apah? Ada status, ada 

statusnya kayak gitu kan  

A: He’e iyaa iyaa. Bukan khusus foto kalau Facebook 

B: Tampilannya lah. Naah intinya tampilannya. Beda sama Instagram kalau Instagram kan 

tampilannya kan lebih ke foto semua kalau Facebook kan apah? Ada… 

A: ada statusnya 

B: ada statusnya, ada ininya lah ada iklannya lah heehehhe 

A: iyaaa hehehehe bikin kotor feed, bukan feed yaaa jatuhnya beranda gak sih? 

B: Iyaaa. iyaaa 

A: iyaaa he’e Oh gitu. trus eee kalau seandainya mas eee travelling kayak gitu, apa aja sih yang 

disiapin mas?  

B: yang pasti sehat dulu lah, kalau gak sehat gak bisa travelling mbak  

A: apalagi nih? 

B: yaaa mungkin prepare baju buat OOTDan  

A: OOTDan nya mas tuh sekali foto, sekali jalan itu berapa baju? Honest nih honest 

B: Kadang bisa bawa 3 kadang bisa bawa 4, paling banyak 5 sih 

A: untuk sekali jalan? 

B: iyaa. Kan biasanya kan tiap jalan kan pasti ada spot beda-beda takut e nanti kalau kita pake baju 

yang sama kan, “lho?! Fotonya di hari yang sama” kan lebih enak kan lebih bawa baju banyak, 

prepare baju banyak tapi dapat semua itu lho. (12: 36. 81)  

A: ohh berarti sekali jalan misalnya planningnya, sekali jalan ada beberapa destinasi kayak gitu? 

berarti bukan cuman untuk satu destinasi aja?  

B: Iyaa. Biasanya kan kayak gitu kan ada satu obyek nanti tempat lain ada obyek lagi, seperti itu 

sih 

A: Oh gitu. berarti kostumnya 3 sampai 5 paling banyak?  

B: iya paling banyak 5 sih sebenarnya hehehehe 

A: oh paling banyak 5? Hahaha itu seru yaaa. Nah itu kan tadi persiapannya nih udah sehat terus 

kostum, apalagi nih mas?  

B: eeee sama ini sih kayak yaa itu kek obat-obatan pribadi juga kan nah kayak gitu. 

A: he’e trus? 

B: Trus kayak apa yaa?  



A: Yang wajib ada kayak gitulah mas? 

B: Wajib ada pasti kamera kali yaaa. Tapi yaaa kalau gak ada kamera yaaa Hp aja cukup sih 

A: kalau menurut mas Hp udah cukup?   

B: Iyaa cukup 

A: kalau di HP ada aplikasi-aplikasi edit juga gak sih mas?  

B: Ada sih. Ada kayak, aku biasa pake Lightroom, Snapseed, trus Mix 360, Apa lagi yaa? PicsArt, 

udah 

A: itu untuk… untuk supaya hasilnya bagus kayak gitu?  

B: iyaa itu buat edit foto sih, kalau video aku biasa pake Inshoot kadang pake KineMaster  

A: Oh berarti ada, maksudnya ada aplikasi dalam Handphone juga? 

B: ada  

A: Oh.. seberapa penting sih foto buat mas untuk di taro di Instagram? 

B: Foto kan moment yaaaa, kenangan yaaa, kek kalau kita gak foto tuh kek gak ada yang 

diabadikan itu lho di masukin ke Instagram. Kalau kita foto kan pasti ada kenangannya 

A: Harus gak sih upload di Instagram mas? 

B: Sebenarnya gak harus sih karna aku Cuma hobi sih hobi foto. Sayang kan kalau cuman 

ditumpuk di file Hp mending kita keluarin kita sharing ke Instagram gitu kan, biar orang tuh apa 

yaah? Kek memotivasi juga buat orang suka foto kayak gitu 

A: Berarti selain suka itu, pengen ajak orang lain juga untuk foto? 

B: iyaaa 

A: Eeee gimana sih rasanya mas ketika sudah… maksudnya kan udah foto nih, lihat hasilnya bagus 

tuh gimana sih perasaanya?  

B: yaaa seneng sih, puas. Tapi masih pengen belajar lagi sih 

A: Belajar apa nih mas?  

B: yaa fotografi 

A: kayaknya aku lihat udah udah bagus foto-fotonya 

B: Fotografi sih yang belum. Kalau itu kan Cuma kek apa yaah? foto diri sendiri sih hehehe bukan 

pemandangan. Aku sih pengen lebih ke human interest. Kayak apa yaaa? Kayak orang apah lagi 

jualan atau lagi orang tua lagi yang fokus kee…  

A: yang fokusnya ke human itu?  

B: iya human. Ke orang-orang kayak gitu lah 



A: Ohhh oke. Karna kan selama ini kan yang aku lihat di Instagram kayak gitu kan kayaknya 

menarik banget gitu lho, fotonya bagus-bagus eee apa Namanya, ternyata memang eee ada banyak 

yang disiapin juga yaa sebelum - sebelum sebuah foto itu? 

B: Iya sih. karna kita tergantung juga kek waktu juga yaa. Kalau kita misalkan ambilnya siang kan 

pasti terik mataharinya, kadang di kamera atau di Hp gak bagus. Kadang kalau kemaleman atau 

apa gitu kalau kita gak bisa settingnya gitu kan gambarnya juga gak bagus. Jadi harus tau timinya 

sih sebenarnya 

A: Berarti perispannya juga waktu, segala macem gitu yaa?  

B: Iyaa waktu juga 

A: Timing pengambilan foto gitu? 

B: Iyaa bener 

A: kalau kayak gitu sih aku gak begitu paham 

B: kadang kalau jam-jam segini masih bagus nih 

A: iyaa bener yaaa Cahayanya bagus gitu yaa ? 

B: Masih, iya. Kalau siang kan udah panas gitu kan trus kadang ini kan gambarnya kadang gak 

bagus juga  

A: Iyaaa. Kalau masa prefer kemana? Lebih ke kamera atau ke Hp?  

B: Karna sementara punya nya cuman Hp yaa, Hp aja sih. Mungkin kalau besok punya kamera 

yaaa masih belajar lagi lah, soalnya kan kamera gak gampang yaa setting-setting kayak gitu yaaa 

A: kalau misalnya mas juga mau gak untuk foto?  

B: eeee kalau hasilnya bagus kan kadang ada yang yaaaa yang fotografer kan ada yang bisa moto 

ada yang kek masih biasa aja gitu lho, hasil fotonya kan ada. Yaa kalau hasilnya bagus yaa mau 

sih 

A: Mau? Tapi sejauh ini masih? 

B: Masih sendiri sih 

A: Hm masih pake tripod? 

B: Masih Tripod 

A: Tapi udah bagus banget. Aku pikirnya selama ini pake mungkin fotografer atau itu 

B: Nggak sih. Editing sih sebenarnya, lebih ke editing. 

A: Kalau mas sendiri sebelum upload foto itu emang harus edit? 

B: iyaa 

A: Emang harus di edit atau gimana?  



B: Karna aku kan masukin kek before afternya juga kan, biar orang-orang tau gitu kan. Yaa 

sekarang kalau fotografer mana sih yang gak ada ini? Gak tanpa editing? kan pasti gak ada kan? 

Pasti pakelah editing, yaa seenggaknya dikit-dikit 

A: Iyaa kayaknya hampir semua editing 

B: Naahh makanya 

A: Hehehe paling gak dikit-dikit 

B: Dikit 

A: iyaa bener sih. trus eee seberapa penting sih feed Instagram buat mas? 

B: eee penting sih. kadang itu kalau misalkan foto kita bagus trus kadang ada yang nawarin endorse 

kayak gitu kan yaa lumayan sih, gitu kan. Soalnya dulu pernah sih foto aku di beli 3 foto itu 

500.000  

A: Wow di beli? 

B: Iya di beli 

A: Pernah? 

B: Pernah 

A: Itu sama 

B: sama ini, orang Jogja. Dia kan punya villa kan nah foto aku tuh diambil buat promosiin villa 

nya dia juga. Kan ada menu paketnya tuh villa kan ada kayak destinasi wisata, nah itu dia beli 

fotoku 

A: Oh jadi beli foto?  

B: iyaa 

A: Kemudian itu foto itu jadi milik dia kayak gitu? atau dipake sama dia? 

B: eee dipake sama dia 

A: Ohhh jadi 3 foto itu.. eh aku baru lho kalau ada sistem beli foto kayak gitu? 

B: eee aku juga ini sih, aku juga kaget sih eee dia ngeDM aku kan gitu kan, ngeDM di Instagram 

gitu kan tiba-tiba yaaa bla bla bla lah kayak basa basi dulu kan trus akhirnya dia ini bilang “mas 

saya ijin mau beli foto mas gimana?’ gitu kan, yaaa itu dibeli itu 3 foto. dulu tuh kalau gak salah 

tuh foto waktu di Merapi, trus dimana lagi yaa? Air terjun Kedung Pedut sama mana yaa? Yang 

satu tuh lupa aku.  

A: jadi 3 foto itu 500.000? 

B: iyaa 

A: Ohhhh 

B: Aku aja kaget dibeli sama dia hehehe  



A: yaa aku juga baru tau, dalam artian ada beli foto kayak gitu 

B: iyaaa. Yaahh fix sih yaa menurutku yaa ini menguntungkan juga sih kalau memperbagus feed 

di Instagram tuh kan menguntungkan juga gitu kan 

A: Kalau mas sendiri terima endorse gak sih sekarang?  

B: Terima 

A: Kalau boleh tau biaya berapa nih tarifnya mas?  

B: Kadang, tergantung sih. kalau kan dia ini, mau diii…. Kan biasanya punya rate tersendiri kan 

kalau nanti kalau di post di feed nanti berapa ratus, trus nanti kalau nambah masukin story tambah 

brapa lagi trus kalau kita bikin video itu berapa lagi, beda lagi.  

A: Oh gitu 

B: Iyaa 

A: Itu berapa minimal kalau mas?  

B: Karna followerku kek masih 6.000 yaa itu biasanya aku ambil 300 sampe 400an sih  

A: itu kalau satu feed? Ee satu foto?  

B: iyaa satu foto 

A: Kalau video?  

B: video 500 biasanya 

A: Kalau story? 

B: Story nanti  tergantung mau paketan apa dulu, misalnya kan ada feed plus story kayak gitu. 

feed, story, Video gitu tinggal jumlahin aja sih.  

A: Oh gitu, berarti bukan kayak story sendiri, feed sendiri kayak gitu nggak yaa?  

B: tergantung mau milihnya yang mana 

A: berarti sejauh ini Instagram feed yang bagus buat keuntungan juga yaa buat mas?  

B: Iyaa. Sekarang kan kayak gitu yaaa banyak apah orang-orang apah… orang-orang Instagram 

itu kan banyak yang diendorse kayak gitu kan, lebih menguntungkan. Gak cuman main doang tapi 

main tapi menghasilkan gitu lho 

A: ada sesuatu yang dihasillkan?  

B: Nahhh 

A: Hobi sekaligus bisa dapat income, bener sekali hehehehe 

B: Nahhh iyaaa begitu.  

A: Apalagi Corona ini hehehe 

B: Iyaa sekarang lagi sepi sih 



A: Oh iya yaah? 

B: Iya sepi 

A: Karna Corona ini? 

B: iyaa. Sebenarnya sih Oktober ada sih tapi gak tau jadi apa nggak.  

A: Mau keluar nih? 

B: Nggak. Dia ada orang kesini minta fotoin aku gitu kan dari Surabaya 

A: Ohh jadi di aini Fotografer?  

B: eee bukan, aku motoin dia gitu. sekalian ajaklah keliling Jogja gitu kan 

A: ohh itu kan lumayan dong guiding sekaligus fotografer yaa?  Gak hanya guide 

B: iya bisa sih, bisa.  

A: Mantap mantap. Tapi emang salah satu juga yang paling bagus tuh maksudnya foto kita bagus 

orang malah pengen berkunjung kesitu gak sih?  

B: Iya. Banyak orang luar Jogja tuh tertarik sama foto aku kan. Kadang kalau ke Jogja yaaa minta 

anterin sih, kadang kalau pas waktu aku luang sih kalau gak luang yaa gak bisa 

A: Tapi mas kalau kayak gitu kasih tarif juga dong pasti? 

B: Yaa pastilah. Soalnya dia juga in ikan pengen ke Jogja trus pengen dapat moment yang bagus 

gitu kan 

A: soalnya kan skarang kalau datang ke Jogja kalau hasilnya gak maksimal tuh…  

B: Makanya. Temen aku aja orang Jakarta itu sampe 5 kali datang kesini.  

A: Oh iya?  

B: iyaa. Terakhir tuh 2019 sih  

A: Berarti sejak ada foto tuh mas jadi guiding juga, jadi endorse juga, dapat penghasilan  

B: Iya bisa. Bisa. 

A: Woow. Dampaknya lumayan juga ya? 

B: Tapi yaa Corona ini sih  

A: iyaa. Berarti pengaruh Instagram buat mas sendiri tuh gimana mas? Apakah pengaruhnya besar 

apa gimana?  

B: Yaa besar sih sebenarnya. Yaa buat tambah-tambah juga kan kalau misalkan ada kek kerjaan 

kek nyari ngefotin juga itu kan lumayan kan 

A: Buat jajan?  

B: Iyaa lumayan hehehe 



A: hehehe oke. Eeee trus ada gak sih pengalaman yang paling diingat sama mas ketika wisata 

kayak gitu? jalan-jalan? 

B: Pengalamanya apa yaa? Gak bisa dilupain sih hehehehe. Soalnya saking asiknya kek 

pemandangan bagus itu kan kek wow gitu kan kek takjub duluan sih. Kayak gak bisa berkata apa-

apa sih. Misalnya kek kita pergi ke gunung gitu kan, lihat gunung kek di Merapi itu kan kalau aku 

biasa ke Merapi tuh biasanya pagi jam 5 dari rumah 

A: Jam 5 pagi? 

B: iya sampe sana 5.30 

A: Trus baru langsung foto kayak gitu?  

B: eee kadang nunggu kabut sih, kalau kabutnya ada gunungnya gak kelihatan.  

A: Berarti tergantung rejeki juga yaa hehehhe 

B: Iyaaa. Kan ada ini aplikasi juga 

A: Oh gitu? 

B: Aplikasi Jogja Istimewa Namanya 

A: Oh ada yaa? 

B: Kamu gak tau yaa? 

A: Ada sih, pernah dengar. Tapi maksudnya, He’e terus? 

B: itu kan bisa lihat CCTV ini wisata-wisata di Jogja kan bisa ini, sikon-sikon di sana bisa gitu 

kan. Biar kita lebih aman aja sih, datang kesana cuacanya bagus kan enak yaa? Takut e kita dari 

rumah cerah disana hujan 

A: Iya bener. Jadi rugi waktu, rugi tenaga 

B: Nahh makanya 

A: iyaa. Terus kalau seandainya mas nih ee udah persiapan banyak, sampe di tempat wisata tuh 

mas buat apa aja nih?  Maksudnya ngapain aja? 

B: Kadang sih yaaa kalau misal ini yaa ganti kostum, itu paling utama sih hehehe  

A: Paling utama kostum nih? hehehehe 

B: Yaudah sih nyari spot yang … yang apa yaa? Yang bagus lah buat foto gitu kan. Nyari spot 

yang pas gitu 

A: Nyari spot yang pas, ganti kostum? 

B: Iyaaa 

A: Trus kalau pas di itu main Instagram juga gak sih?  

B: Di pas di sana?  

A: He’e pas disana gitu 



B: Kalau ada sinya sih kalau gak ini… biasa kan bikin story yaa, kadang kalau sinyal mendukung 

bisa langsung upload yaa, story gitu. Kadang kalau sinyal belum ada kan nunggu kalau ada sinyal 

ada baru upload 

A: Tapi video, tetep foto kayak gitu? 

B: Video tetep. Tapi kalau mau di post di Instagram kan tinggal edit aja sih 

A: Kalau mas sendiri misalnya dari yang apa yang mas rasain bener-bener, ketika mas ada di 

destinasi itu lebih senang ketika sesi fotonya atau jalan-jalannya atau gimana? Menikmatinya?  

B: eeee semuanya sih itu. Karna kita udah apa yah? Bisa menikmati terus kita bisa foto gitu kan 

yaa double sih ini kenikmatannya 

A: apalagi kalau hasil fotonya bagus? 

B: Iyaa 

A: Hehehehe kalau setelah capek segala macam itu yang dilihat hasil fotonya apa gimana?  

B: Kalau kita misalnya capek yaa? 

A: He’e 

B: Maksudnya sampe? 

A: Maksudnya udah selesai wisata kayak gitu, udah selesai 

B: Ohh kayak lihat yaa misalnya di kamar yaa, yaa lihat gambar itu kan sekali edit gitu kan, 

sekalian edit gitu kan 

A: Gimana rasanya pas lihat? 

B: Plong aja sih. kalau belum ini, belum ini, belum plong 

A: Wow pernah ada pengorbanan yang menurut mas pengorbanan yang paling paling paling 

berkorbanlah kayak gitu, pernah gak sih untuk sebuah…. jalan-jalan atau hunting foto gitu?  

B: ee gimana tuh maksudnya? 

A: Maksudnya pernah ada pengorbanan yang mas lakukan yang menurut mas pengorbanan itu tuh 

paling paling berkorbanlah, pengorbanannya udah paling paling maksimal gitu, pernah gak sih? 

B: Belum sih sementara. Kemaren belum sih 

A: Masih yang biasa aja?  

B: Iyaa 

A: Oh gitu. Tapi emang kalau mas tuh punya punya ini juga gak sih, waktu khusus atau rutinitas 

untuk upload foto, feed kayak gitu?   

B: Aku sih tiap pagi sih. Karna biasanya kan ada jam-jam ini yaaa, Instagram kan skarang ada 

Algoritma itu lho, kayak nanti kalau kita upload jam segini nanti orang yang like tuh berapa trus 

yang komen berapa, trus nanti jam sekian tuh ini apah.. yaa beda-beda lah. Kan skarang kayak 

dibatesin kan setiap orang yang bisa lihat di Instagram kita kan 10% yaa kalau gak salah. Di luar 



Follower eh di dalam follower kita apa yang di dalam Follower kita yaa? Nah itu pokoknya 10% 

pokoknya. Makanya sekarang nyari kek likes, Comments tuh susah. Yaa kalau kita gak rajin-rajin 

eeee ke tempat orang buat like buat ini gak bakalan ini juga, susah sekarang.  

A: Ohhhh kalau berarti mas tu misalnya seminggu 1 feed hari ini diupload trus 2 hari lagi diupload 

gitu atau gimana sistem kalau mas sendiri upload foto ? 

B: Tergantung mood sih, kalau moodnya bagus yaa upload kalau gak… sementara yaaa kalau aku 

tiap pagi sih mbak, Pagi upload gitu 

A: Seminggu 3 kali, seminggu 2 kali atau? 

B: Tiap hari deh keknya hehehehhe  

A: Tiap hari? Tiap hari upload? Berarti keharusan dong upload foto nih? 

B: Iyaa. Soalnya kadang ada yang foto-fotoku yang zaman dulu aku arsipin jadi kan makin… 

dirapiin lah intinya? 

A: Ohh gitu. Jadi kayak semacam merapikan feed juga?  

B: Iyaaa juga. 

A: Ohhh gitu. kalau keluarga mendukung profesinya mas sekarang atau hobinya mas sekarang? 

B: sementara mendukung sih 

A: Pernah ada larang atau something? 

B: Larangan sih waktu ini main ke alam. Kan gak tau sikonnya juga kan, orang tua juga kan 

khawatir pasti. Kek misalnya kek mau naik gunung trus cuacanya lagi gak bagus itu kan pasti 

orang tua khawatir yaa, gak boleh karna gak dibolehin.   

A: Oh gitu? 

B: Iyaa. Kadang main ke pantai juga kalau cuacanya gak bagus, gak boleh 

A: Ohh itu itu karena mas sendiri seorang anak tunggal atau gimana? 

B: Gak. Ada adek sih sebenarnya 

A: Berdua? 

B: Dua. Aku anak pertama sih dari dua bersaudara 

A: Dari dua bersaudara makanya khawatirnya… yaa sih biasa orang tua kayak gitu yaa? 

B: Iya orang tua pasti khawatir yaa hehe 

A: Hehehe tapi kalau mas sendiri walaupun kayak gitu, udah tau misalnya orang tua ngelarang 

tetep pengen pergi atau? 

B: Nggak sih. soalnya ridho Allah itu ridho orang tua juga sih hehehehe 

A: iya bener banget sih. Gak bisa di apa Namanya? dibantah yaaa hehehe 

B: Iyaaa. Kalau orang tua bilang nggak yaa nggak jangan bandel 



A: berarti emang sejauh itu positif dan itu keluarga mendukung? 

B: Iyaaa 

A: Kalau orang tua tau gak sih sekarang mas udah juga terima endorse, terima segala macam? 

B: Aku pasang di Bio Instagram sih, kek keterangan gitu sih biar orang bisa baca kan 

A: Kalau orang tua tau keseharian itu? Apa taunya arsitek aja? 

B: Yaa tau. Tau. Kadang kalau jalan kemana gitu kan “mau kemana?” gitu hehehe “mau foto-foto” 

hehehehe  

A:Hhehehe didukung aja pokoknya yang positif? 

B: Asal positif aja sih 

A: Trus kan mas sempat cerita diawal kalau salah satu tempat yang mas suka foto itu di tempat 

wisata yaa? Entah candi dan segala macem? Wisata budaya maksudnya, nah itu seberapa tertarik 

sih mas sama tempat wisata budaya? 

B: Kalau budaya kan pasti ada sejarahnya yaaa. Pengen tau sih orang-orang zaman dulu tuh kayak 

gimana, ceritanya tuh dulu tuh kayak gimana, gitu sih.  

A: Kalau sendainya sampai ke destinasi wisata budaya gitu mas ngelakuin apa disitu? Maksudnya 

dalam artian cari tau…? 

B: Iyaa cari tau juga. Kadang googling, kan sekarang udah ini yaaa banyak Hp kan udah bisa ini 

kan… googling kek sejarah kan pasti ada, kita bisa baca juga gitu kan. Sejarahnya trus dari tahun 

berapanya itu dibangun gitu kan 

A: Kalau nyewa guide misalnya, mas mau juga nyewa Guide? Atau gimana? 

B: Yaah boleh kalau eee apah bisa membantu kita buat apah tau sih, gakpapa 

A: Tapi pernah nyewa gak sih mas? 

B: Pernah 

A: Ingat gak di mana destinasi wisata budaya apa aja yang di Jogja ini?  

B: Yang budaya? 

A: Iya 

B: Yaaa pasti salah satunya candi yaaa, trus kayak Petilasan Taman Sari, trus ada Warung Boto, 

trus apalagi yaa? Budaya… 

A: Kek museum-museum gitu?  

B: Museum-museum juga, kek gitu  

A: Iya sih seru 

B: Iyaaa 

A: Ohhh kayak gitu. Berarti emang juga pengen tau emang pengen juga untuk foto juga?  



B: Iyaa 

A: Pernah gak sih ada pengalaman yang di Destinasi budaya kayak gitu mas? Pernah gak sih punya 

pengalaman ? 

B: Pengalaman apanya? 

A: Pengalaman apa aja yang misalnya yang mas pernah rasain atau pernah alami di destiasi wisata 

budaya? Pas berkunjung itu? 

B: Apa yaa? Lebih tau aja sih. Lebih tau ini sih pengalamannya lebih tau juga sih. Tau budayanya, 

sejarahnya gitu sih  

A: Ohhhh. Eee kalau di destinasi wisata budaya gitu ee mas suka story juga gak sih kalau di itu?  

B: Yaaa suka. Suka sih mbak. Yang berkaitan dengan sejarah kan kayak yaaa cerita zaman dulu 

kan kek gimana yaaa? Yaa bedalah sama skarang yaaa. Dulu kan masih kek belum modern 

sekarang kan modern gitu kan 

A: Iyaaa. Eeee trus apalagi yaa? Hehehehe Ingat gak sih dulu sebelum ada trend ada Instagram nih 

yaaa, kan eee Instagram tuh muncul tahun 2010 gak sih yang awalnya itu tapi hitsnya 2015an lah 

yaaa mulai hitsnya. Nah itu inget gak sih sebelum ada Instagram mas pake apa untuk …. Eee mas 

pake media sosial apa?  

B: Sosial media yaa? 

A: Hm’m 

B: Yaaa ada Twitter trus ada Facebook juga, sama ini kali yaaaa itu apa sih Namanya? 

A: Path?  

B: Nah iya Path. Skarang udah gak ada yaa? 

A: Udah gak ada hehehehe 

B: Dulu Friendster sih tapi udah lama banget ee hehehe 

A: Iyaa Friendster, aku gak tau sih Friendster ehehehehehe 

B: hehehe udah lama banget itu, sempet ngalamin itu  

A: iyaa he’e bener bener. Masih ingat gak sih mas waktu itu yaa sebelum ada Instagram segala 

macam tuh eee tujuan mas untuk ke destinasi atau wisata itu apa mas? Khususnya ke wisata budaya 

yaa 

B: Sebelum? 

A: Sebelum ada Instagram 

B: Sebelum ada Instagram yaaa main doang belum suka… belum terlalu suka foto juga kan dulu, 

waktu itu 

A: He’e apa aja sih yang disiapin dulu? Dulu nih yaaa. Kita bahas kayak dulu gitu  



B: Dulu sih nggak ada persiapan apa-apa yaaa. Mungkin cuman bawa makanan aja kali yaa 

hehehehe biasanya bawa bekal yaa. Iyaa kayak gitu, Kalau skarang kayak bawa bekal kan nek  

malu kayaknya hehehehe kan lebih suka bawa minum aja kali yaa. Makanan beli di (destinasi 

wisata) 

A: Oh berarti sebelum ada Instagram lebih ke apa namanya? Pokoknya kostum juga gak disiapin? 

Apa adanya gitu? 

B: Iyaa 

A: Style nya masih ingat gak zaman dulu? Hehehehehe  

B: Nggak. Pokoknya ya gitulah asal-asal pake baju aja sih hehehehe  

A: Pokoknya kaos gitu aja?  

B: Iyaa kaos doang  

A:Hehehe tapi kalau sekarang? 

B: Kalau skarang yaa dipertimbangkan juga kan kek baju juga harus sesuai tempatnya gitu kan, 

gak asal-asalan pake baju juga, gitu. 

A: Nyari-nyari gaya juga gak sih mas di Instagram?  

B: Yaaa kadang cari referensi sih hehehehehe  

A: Kan cari juga yaaa? 

B: Betul 

A: Iya betul juga sih. Ada gak sih pribadi yang menginspirasi mas buat tempat kayak gitu?  

B: Menginspirasi sih pasti ada yaa. Kek fotografer-fotografer kan pasti fotonya bagus-bagus. Saya 

sih mengidolakan ini fotografer itu lho yang artis Rio Motret itu bagus banget 

A: Rio Motret yayayayaa harganya juga bagus banget emang dia hehehe sesuai kualitas juga sih 

B: Iya hehehehe 

A: Eeee berarti persiapan yang dilakuin ke destinasi wisata budaya kayak gitu tuh gak sama kayak 

skarang yaa? Dulu tuh 

B: Iyaaa. Kan dulu belum kenal Instagram juga kan, asal-asalanlah pokoknya ehehehe 

A: Pokoknya asal pergi aja gitu? 

B: Yang penting tau itu aja hehehehee  

A: Kalau keluarga juga suka jalan-jalan gak sih? 

B: Keluarga malah gak suka sih 

A: Oh iya? 

B: Iya hehe 



A: Berarti dari kecil nggak yang jalan-jalan punya kewajiban?  

B: Kalau kecil dulu jalan-jalan sih. Tapi kan kalau anaknya udah gede-gede kan yaaa anaknya mau 

jalan sendiri yaa jalan sendiri hehehehe 

A: terserah gitu aja yaa? hehehhee 

B: Yang penting pamitlah 

A: Yang penting pamit yaa bener bener. Berarti emang dari keluarga yang juga gak begitu suka 

jalan-jalan? 

B: Yaa suka sih suka. Tapi punya kesibukan juga kan, gitu kan  

A: Gak rutin lah yaa gitu ? 

B: Iyaa. Ada kerjaan juga nah itu yang gak bisa bikin ini liburan bareng tuh kayak gitu (36:09.73) 

A: Sejauh ini ada kendala gak sih mas eee untuk mengeksplore atau menjalani hobi segala macam? 

B: Kendalanya yaa mungkin cuaca aja sih mbak. Cuaca kadang yaa gak tentu juga kan, itu aja sih 

kalau kendalanya 

A: Kalau budget berarti bukan masalah gitu? 

B: Budget sih kalau sekitaran ini sekitar Jogja sih masih, kek bawa uang 100.000 aja udah cukup 

kali yaaa 

A: He’e tapi kalau keluar segala macam?  

B: Itu harus dipersiapkan itu 

A: Persiapannya lebih matang gitu? 

B: Iyaaa. Kadang kan kalau itu kan aku lebih suka kayak backpacker gitu kan, lebih cari kek ini 

sih kek lebih murah lah kalau… low budget lah kalau kita perginya backpacker kayak gitu kan. 

Kita cari penginapan yang murah yang penting bisa tidur gitu kan, cari kek makanan tradisional 

kan pasti murang yaaa gak begitu mahal gitu kan, cari apa yah? Cari-cari spot yang gak mahal lah 

intinya 

A: Yang penting bisa foto? 

B: Explore juga 

A: Explore, foto gitu? berarti kayak seenggaknya apa Namanya, keperluan keperluan mas kayak 

misalnya untuk hotel dan segala macam tuh gak begitu pengaruh yang paling penting kesana untuk 

explore gitu?  

B: Iyaa. Kadang kalau kita pergi ke suatu tempat dan disitu kita punya teman, pastikan kita ini 

yaaa bisalah nginap di rumahnya teman, kayak itu kan lebih irit biaya juga kan? Gitu. seperti itu 

sih 

A: Berarti budget tergantung kemana? 

B: Iyaa tergantung kemana. Kalau kita ke Bali gitu kan pasti budgetnya mungkin lebih gede yaaa 



A: jadi set set set (teratur jadwalnya) gitu yaaa? 

B: Iyaaa. Buat makan, buat penginapan, buat sewa motor gitu kan 

A: Apalagi Bali kan sewa motor. Tapi untungnya semua akses bagus sih yaa di Bali  

B: Iyaaa udah bagus 

A: Udah bagus banget. 

B: Dulu aku pernah ke Bali.  

A: Oh iya? Kemananya? 

B: Eeeee naik kereta dari Jogja ke Banyuwangi naik kereta 14 jam itu 

A: 8 jam kan itu? 

B: 14. 

A: 14 yah? 

B: Dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam sampe sana 

A: kenapa gak dari sini langsung pake bus aja ke Bali? 

B: Nggak lebih pengen lebih ini aja sih 

A: Lebih jauh aja gitu? 

B: soalnya kalau naik bus kayaknya lebih lama deh 

A: 12 jam sih tapi langsung di ujung Balinya 

B: Kalau aku dulu pake ini sih, berdua sama temenku 

A: Dari sini Banyuwangi dulu 

B: 14 jam 

A: Trus baru dari Banyuwangi? 

B: Naik kapal. Kan itu udah ini yaa kita kek naik bus dari ini kan, naik bus dari mana?  

A: Banyuwangi 

B: Banyuwangi. Pelabuhan Banyuwangi kan biasanya banyak bus kan, itu yaaa itu kita di ini  

A: Itu ke Balinya berapa jam? 

B: Kalau nyebrangnya 1 jam. Dari Pelabuhan apa sih kalau Bali tuh? Gilimanuk apa Ketapang ya? 

A: yaaa pokoknyaa yaa Gilimanuk 

B: Dari situ kan 5 jam sampe Denpasar 

A: Totalnya 19 jam itu 

B: Makanya 



A: Udah udah itu banget yaaaa 

B: Makanya hehehe habis di… Tapi seru sih ada tantangan juga sih  

A: Kalau sama temen seru emang hehehehe 

B: Aku berdua sih sama temenku dan pengen lagi  

A: Kenapa gak pake bus aja? Hhehehehe kalau bus kan… 

B: Kalau bus gak nyaman sih kalau misalkan gak ada ini yaaa, gak nyaman kalau gak ada… gak 

ada toiletnya kalau di kereta kan udah ada ini nya toilet kayak gitu yaaa, kalau bus kan takutnya 

nanti kita nyampe mana toiletnya gak ada gitu kan 

A: Ohhh kemaren sih temen saya ke Bali juga. Jadi dia pake bus 12 jam kurang lebih itu disitu 

udah ada… 350ribu kalau gak salah itu udah makan, udah misalnya berapa jam itu mereka berhenti 

di Pom bensin atau apa dan juga ada toilet juga sih tapi toiletnya memang untuk buang air kecil 

aja nggak buang air besar 

B: Takut e ketinggalan itu lho hehehehe 

A: Nah itu dia juga. Tapi emang seru juga sih pake kereta hehehehe 

B: Tapi kalau sekarang kayaknya naik kereta kan dibatasin jadi nyaman sih. kalau dulu kan yang 

ekonomi kan dempet dempet dempet gitu kan gak nyaman aja kan 

A: Iya juga sih, tergantung kenyamanan sih sebenarnya. Trus mas masih ingat eee menurut mas 

apa aja sih pengaruh hunting foto, pengaruh hobinya mas ini buat hidupnya mas? 

B: Yaa lebih berkesan sih. kayak kita punya yaaa kalau kita suka foto nanti banyak teman juga 

gitu, kek bisa sharing juga sama orang-orang, kita bisa ini juga ngasih ilmu kek fotografi ke semua 

orang juga 

A: Berarti suka berbagi ilmu juga yaa ke orang lain? 

B: Yaaa. Ini ilmu kan dapat pahala kan?  

A: Iya bener. Bener banget. Pahalanya besar hehehe 

B: Iya benar 

A: Kalau angle sendiri mas suka angle yang kayak gimana? Kayaknya semua foto-fotonya mas tu 

kan Instagramable semua hehehehe 

B: Gak juga sih, itu masih belajar kok 

A: Tapi udah bagus. Iyaa maksudnya dalam artian… 

B: Masih banyak yang lebih bagus dari aku 

A: Tapi udah bagus kok menurutku mas ehehehehe nah itu angle yang mas suka kayak gimana 

sih? 

B: Aku biasanya dari… kadang dari pinggir, dari tengah dari yaaa pinggir lah 

A: Berarti viewnya yang kelihatan? 



B: Iyaa yang kelihatan, kayak gitu sih 

A: Tapi kalau di tempat wisata kayak gitu story, main Instagram juga harus? 

B: Yaaa harus sih 

A: Kalau ke wisata budaya juga kayak gitu? 

B: Budaya juga. Yaa kalau kita posting sesuatu yang positif kayak budaya gitu kan di sosial media 

kan orang-orang jadi mungkin jadi tertarik, yang gak suka budaya jadi lebih suka kek gitu, yaaa 

itu 

A: Dari kecil pernah ke candi juga segala macam? 

B: Kecil dulu pernah sih ke Borobudur sih 

A: Berarti tujuannya ada perubahan gak sih mas?  

B: tujuan apa? 

A: Tujuannya ke candi ke itu sebelum ada IG dan sekarang? Ada yang berbeda gak? 

B: Apanya nih?  

A: Tujuannya. Tujuan berkunjungnya. Tujuan untuk…. 

B: Eeee pasti adalah. Kita kan suka explore yaa mencari sesuatu yang baru kan pasti dalam hati 

kan pasti ini yaaa pengen gak cuman budaya aja, pasti kita juga explore ke alam juga trus ke apa 

yaah yaaa pokoknya banyaklah intinya yang bisa digali lah intinya 

A: Kalau mas sendiri kriterianya mas memilih destinasi itu apa sih? 

B: Maunya yang bagus lah 

A: Bagus, bagus buat apa nih? 

B: Bagus buat dipandang, enak buat dipandang juga sih 

A: Enang dipandang, trus apalagi? 

B: Tergantung ininya juga, apa yaah? Rame nggaknya gitu kan. Kalau misalkan suatu obyek rame 

kan kalau buat foto kan juga gak (bagus) 

A: Berarti bagus dan nyaman buat foto gitu? 

B: Iya nyaman juga sih 

A: Ohhh berarti emang ee karna tujuannya untuk foto terus kemudian kayak pengen “tempat itu 

bagus gak sih buat foto?” kayak gitu? 

B: Iyaa seperti itu sih. Kadang jalan-jalan gini trus misalnya jalan kayak gini yaa, kayak trotoar 

gitu trus ada pohon bunga itu juga bagus buat foto. Kadang kan banyak tuh kayak jalan-jalan trus 

banyak bunga gitu kan, itu juga buat foto juga bagus. Kadang asal nemu spot aja sih yang penting 

bagus kayak gitu hehehehe tapi kayak gini-gini aja bagus lho 

A: He’e he’e iyaaa tergantung matanya gak sih mas? 



B: Iyaaa. Iyaa makanya ehehehhee. Kadang orang lihatnya biasa tapi kan kalau fotografer kan 

beda yaa ngelihatnya “Oh ada nih, bagus nih buat motret” kayak gitu 

A: Sisi yang mana, kayak gitu yaa? 

B: Iya. Kadang di sini ada pohon yaaa, misalkan ada bapak tukang becak nah itu jadi pointnya 

bapak tukang becaknya, kayak gitu tuh 

A: Iyaaa ya. Jadi lihatnya yang tukang becaknya 

B: Iyaa point nya tukang becak tapi ada ininya juga kayak pohon-pohonya gitu kan kek lebih seni 

gitu lho, apa yah? 

A: Bagus gitu aja kelihatannya 

B: Baguslah 

A: Artristik? 

B: Iyaa kayak gitu 

A: Emang dimata fotografer tuh semuanya bisa jadi  

B: Iyaa makanya hehehehe 

A: Yang kita lihat biasa bisa jadi special banget. Trus kalau mas nih persiapannya mas harus 

maksimal juga gak sih untuk eee sebelum jalan foto, sebelum hunting gitu? itu harus maksimal 

gak sih?  

B: Iyalah pasti maksimal 

A: Seberapa maksimal? 

B: Pokoknya 100% lah hehehehe 

A: Harus yaaa. Baju harus bagus gitu? beli-beli baju juga gak sih mas? Atau gimana?   

B: Iya sih hehehehe karna kalau ada rezeki yaa beli gitu kan. Kalau kita udah pake baju ini kadang 

yaa beli yaa gitulah pokoknya 

A: Pokoknya semua persiapan harus maksimal? 

B: Iya harus matang sih. ini aja tadi foto di Viola ini persiapan harus 

A: Oh yaa ini tadi ke Viola buat foto? 

B: Iyaaa motoin temenku juga tadi 

A: Oh gitu 

B: Dia bawa kamera kan tadi 

A: He’e he’e 

B: Sebenarnya sih sore ini trus dia gak bisa, bisanya jam 2 makanya 

A: Switch yaaa hehe 



B: Iya di switch 

A: Aku kan lagi santai-santai aja jadi tergantung waktunya mas aja 

B: masih kuliah ini yaa? Daring ya? 

A: Kalau saya sih udah gak kuliah lagi sih tinggal ini penelitian ini doang tapi bimbingan emang 

online. Soalnya dosenku udah pada gak mau nerima mahasiswa karena takut Covid jadi pasrah 

aja. Trus apa lagi yaa? 

B: Hehehehhe Apalagi ayo 

A: Oh yaa gimana nih menurutnya mas tentang perkembangan wisata Jogja nih? 

B: Menrutku sih perkembangannya kek maju aja sih pesat. Banyak spot baru kek spot-spot baru 

kek destinasi baru gitu kan berarti eee banyak ini kayak wisatawan tuh tertarik buat datang ke Jogja 

kek gitu lho. Jadi kayak ini sih rame juga sih Jogja jadi wisata nomor berapa sih kalau Jogja tuh?  

A: Kalau wisata budaya nomor 1 Jogja wisata budaya 

B: Iyaa makanya.  

A: Karna kan pusat budaya Jawa tuh kayaknya  

B: Jogja Kayaknya ya? 

A: Jogja itu yaaa 

B: Iyaaa 

A: He’e jadi Wow 

B: Yaaa beruntung sih tinggal di Jogja hehehehe 

A: Beruntung jadi orang Jogja juga 

B: Iyaaa 

A: Dan saya disini juga banyak belajar tentang Jogja sih. Karna kan saya gak ada keluarga di Jogja 

B: Tapi pengen emang kuliahnya pengen disini?  

A: Iya. Karna kan kami Taunya kalau kebanyakan disana itu Jogja tuh salah satu tempat kota 

Pendidikan yang banyak tau (diketahui), kota Pendidikan yang bagus gitu 

B: wisata juga sih sebenarnya heheheheh 

A: Iyaa wisatanya juga gak kalah 

B: Kuliner juga gitu 

A: Kuliner gak kalah. Tapi eee jujur aja awal saya kesini emang karna manis kan makanannya jadi 

rada-rada susah hehehehe  

B: Iyaa hehehe Jogja emang manis, pedes tapi manis  

A: He’e tapi lama-lama akhirnya kebiasaan juga 



B: Iyaa 

A: Nah kan adik saya baru pulang nih, eh baru datang maksudnya ke Jogja. Nah dia itu yang masih 

proses penyesuaian kan belum pernah makan yang manis-manis 

B: Adeknya cewek? 

A: Yah? 

B: Adeknya cewek cowok?  

A: Iyaa cewek. Dia mau kuliah  

B: Kuliah disini juga? AMPTA? 

A: di Ungaran sih sebenarnya  

B: Oh di Semarang yah?  

A: He’e Semarang. Trus karna masih Covid juga kan dia daring yaudahlah disni aja dulu gitu 

B: Yaahh buat adaptasi dulu lah yaahh hehehehhe 

A: Iyaa buat adaptasi dululah gitu. soalnya dia di Ungaran sana semua-semuanya…. 

B: Adem disana tuh 

A: He’e sih. Tapi semuanya susah makanan jauh, segala macem trus aku bilang disini aja dulu 

B: Iyaaa makanya 

A: Heeeh trus apa yah? Kalau mas gini yaaa, ada kalau seandainya nih wisata pergi ke satu tempat 

wisata yang bagus gitu di moment yang pas gitu, mau juga gak sih keluarin uang untuk menyewa 

fotografer apa segala macem?  

B: Yaaa boleh, boleh 

A: Harus apa gimana? 

B: Hmmm kalau temen kita bisa moto ngapain sewa fotografer gitu? kalau misalkan kita sendiri 

gitu kan mungkin bisa sewa fotografer bisa yang penting hasilnya bagus gitu aja sih 

A: Oh berarti yang penting hasilnya bagus semuanya harus persiapannya maksimal?  

B: Iyaa pokoknya harus okelah hehehehhe 

A: Iyaaa heheheh di Instagram juga feednya harus bagus gitu yaa?  

B: Iyalah 

A: Emang bagus sih hehehehe  

B: heheh nggak masih belajar kok  

A: wah hehehehe iya soalnya kalau aku kan lihat feed-feednya mas bagus-bagus gitu 

B: Iyaaa 



A: Dan aku yakin kayaknya emang perisiapannya emang harus maksimal, pasti maksimal sih gak 

mungkin nggak  

B: Iyaa kan kadang kalau diendorse pun juga harus ini harus… misalnya endorse kek sepatu gitu 

outfitnya juga harus pas 

A: Oh gitu 

B: Iyaa. Pokoknya harus sesuailah sama ininya brand-brand nya itu. Gak asal pake ini juga sih 

A: Oh gitu yaa? 

B: Kadang sana sendiri yang nentuin. Misalkan kalau mau pake baju apa nanti bilang “mas punya 

baju ini gak? Mas punya baju ini gak?” gitu kan 

A: Ohh jadi kita harus nyesuaian juga gitu?  

B: Iyaa nyesuain dia juga 

A: Kalau gak ada beli gitu? 

B: Gak juga sih. kan masih ada adek hehehehehhe  

A: Oh iya yah bener yaa heheheheh  

B: Bisa pinjam hehehe 

A: Iya bener juga sih hehehe. Oh kayak gitu saya baru tau juga itu, maksudnya dalam artian kalau 

misalnya ada yang ngendorsem Ohh dia yang… biar itunya pas dia yang minta tolong gini gini 

gini 

B: Tergantung endorsenya apa dulu, misalnya kalau diendorse baju yaaa bajunya dari sana 

celananya kan Cuma yaa celana-celana kan gak ada ini yaaaa gak ada motif  

A: Berarti open endorsenya itu ee semua yaaa? Maksudnya semua gitu? 

B: Semua. Yang penting gak bodong aja sih, akun bodong hehehehe 

A: iyaaa hehehe. Pernah gak sih akun bodong endorse? 

B: Ini sih kek obat pelangsing laahh hahahhaa obat peninggi badan gitu-gitu lho opo juga tinggi 

gitu kan hahahaha  

A: Waduhhh ngapain hehehehehe kayaknya tuh gak kepoin feed Instagram dulu deh itu hehehehe  

B: Naah makanya  

A: Oh okey. Eee apa lagi yaa? Yaa kayaknya udah deh hhehehehe 

B: Udah semua ya? 

A: Hm’m kayaknya sih. Tapi kalau seandainya misalnya nih kalau satu kali lagi kita ketemu atau 

kalau misalnya ada yang kurang itu gakpapa yaa?  

B: Gakpapa 



A: Aku kontak aja? Oke sip deh kayak gitu aja dulu soalnya… Berarti dalam minggu ini mas lagi 

kosong-kosong aja apa gimana?  

B: Belum tau sih. aku jadwalku tuh gak bisa di ini karna keadaan aja  

A: Oh gitu? 

B: Karna kalau ada yang ngeDM tuh “mas bisa anter kesini gak? Trus fotoin juga gak?” gak bisa 

diini 

A: Kalau misalnya ada yang minta jadi guide nih trus minta tolong di fotoin mas sewa kamera atau 

pake Hp aja?  

B: Gak juga sih, gak harus sewa kamera. Misalnya kalau dengan kekuatan tanganku sih kan aku 

pinter-pinter nyari angle nya aja dia puas gitu. Yaudah dia senang puas  

A: Sekalian edit gitu ada biaya juga gak? 

B: Gak. Cuman edit yaudah edit-edit biasa kan aku udah punya preset tinggal kita ngeklik aja udah 

otomatis. Soalnya kan kalau di Lightroom kan kita ngedit dulu kan, ngedit trus kita nyimpan hasil 

editannya itu kan bisa disimpan. Jadi kita kalau sekali… sekali ngapload foto di Ligthroom kita 

tinggal klik aja tuh udah otomatis gak udah ngedit lagi, jadi disamain aja tuh beatnya. Jadi gak 

perlu repot-repot juga sih ngedit lagi 

A: Jadi kalau misalnya cahayanya satu foto ini misalnya yaa, aku sekalian belajar deh. Misalnya 

cahaya satu foto kan misalnya beda sama nih pencahayaan yang lain itu gimana nyesuaiannya? 

Ada stabilize nya juga gak atau? 

B: Itu kan kalau kita misalkan ini yaaa, aku tunjukin aja yaaa (sambil membuka Hp) 

A: He’e deh Boleh deh 

B: Beki pulsa belum masuk 

A: Hehehehehe 

B: Pusing aku 

A: Apa gak kesana aja? 

B: Tapi katanya 1X24 jam 

A: Misalnya nih 

B: Ini tadi nih (nunjukkin foto)  

A: Oh ini tadi disitu nih?  

B: Tuh (tunjukkin foto-foto) 

A: Iya sih emang angle. The power of Angle sih emang  

B: Tuh kek gitu kan? Ini aku ulang yaaa, preset yaa semua. Kan kayak gelap kayak gini kan? 

A: He’e He’e He’e 



B: Gelap 

A: Terus ? 

B: Kalau aku kan udah nyimpen kek preset Namanya preset yaaa? Tinggal klik ini, kan aku punya 

koleksi banyak, ada yang ini gelap 

A: Kayak gini. Ohhh ini preset ini mas yang buat sendiri dulu? 

B: Buat sendiri 

A: Ohhhh I see. Oke oke oke 

B: Kadang kalau ini aku kan kalau ngene kan ini, yang di alam kayak gini kek lebih dark dark kek 

gelap-gelap kayak gitu kan 

A: He’e tapi kalau diruangan (sambil melihat foto-fotonya)  

B: Tuh (nunjukkin foto-fotonya)  

A: Ohhhhh 

B: Seperti itu  

A: Emang berarti yaah oke siap  

B: Hheheheeheh 

A: Anglenya The power of angle sih  

B: Yaaa 

A: Kalau misalnya emang editannya bagus juga tapi kalau angle nya gak pas tuh, ini tadi berarti 

pakai tripod apa gimana?  

B: Ini tadi sama temenku, difotoin 

A: Ohhhh tapi mas yang nentuin anglenya, gitu? 

B: Iya. Dia kan dia gak bisa moto yaa hehehehe 

A: Oh jadi gituuu 

B: Aku motoin dia bagus, dia motoin aku tadi berulang-ulang  makanya  

A: Oh gitu? heheheh 

B: Aku udah gayanya udah  

A: udah bagus? 

B: Udah udah! gini udah gak, aduh. Dia berapa jepretan ya itu? 5 kali kali yaa?  

A: Untuk sekali gaya nih? Heheheh  

B: Iyaaa  

A: Yaaa resiko itu yaaa 



B: Bawa temen yang gak bisa moto kayak gitu 

A: Kayaknya bener yang di Instagram kita motoin temen bagus, temen fotoin kita gak bagus 

hehehehehe  

B: Tergantung orangnya  

A: Tergantung orangnya juga yaa? Tapi kalau mas sendiri emang harus bawa temen gitu 

wisatanya?  

B: Yaaa harus sih nggak juga sih. kadang sendiri juga, kalau lagi pengen sendiri yaa sendiri gitu 

kan. Kadang kalau ngajak temen yaa suka ribet juga sih, kadang kek ngaret waktunya gak… kita 

udah janjian jam misal pagi yaa jam 6 nih udah ngumpul dia jam 7 gak ada kabar mungkin masih 

tidur, Nah aku tinggal biasa kayak gitu hehehehe 

A: Oh gitu? hehehe iya emang bikin… 

B: Iya makanya 

A: Duh astaga olahraga batin memang heheheh kalau yang kayak gitu, iya sih emang bener sih  

B: Soalnya kita nentuin cahaya juga kan 

A: Aku baru tau mksdnya dalam artian kayak kayak gitu tuh emang baru tau juga  

B: Dulu aku juga gak tau.  

A: Oh iya? 

B: Belajar sendiri kayak otodidak sih 

A: Oh otodidak juga? Ada teman atau itu gak sih yang kayak jadi bantu ngajarin kayak gitu?   

B: Temen sih biasanya kayak apa yaaa? Kalau ngajarin suka asal sih sebenarnya, dia gak mau 

saingan kali yaa? hehehehe 

A: Oh gitu? bisa jadi tuh  

B: Iya makanya 

A: Takut tersaingi Hehehehe 

B:  iya makanya hehehehehe 

A: Ohh gitu yaaa temen juga itu yaa? Berarti kalau mas sendiri berada di lingkungan pertemanan 

yang semua suka foto juga? 

B: Suka 

A: Kebanyakan? 

B: Kebanyakan sih 

A: Suka moto tapi ada yang gak bisa motoin? Heheheh ada tapi suka difotoin ehehehe 



B: Yaaa tergantung ini sih ehehehe tangan kita kan beda-beda yaaa. Kalau kita ngambil angle yang 

ini, kan aku kan tinggi temen aku yaa ada yang sepundak aku lah kan kalau misalkan kalau ambil 

kek gini kan dia beda kan ukuruan ininya?  

A: Iya betul juga sih. ukuran tinggi badannya? 

B: Kadang aku udah… udah kek gini nanti dia beda lagi, berubah gitu. Tergantung ini orangnya 

juga sih hehehehe  

A: Iya sih. berarti tripod benda yang sangat wajib di bawa? 

B: Ya kalau sendiri 

A: He’e kalau sendiri yaa? Hmm iya juga sih betul. Kalau kayak gitu tadi yang di Zara itu dibayar 

juga gak sih? itu dibayar gak?  

B: Yang mana?  

A: Yang ke Zara tadi 

B: Zara mana? 

A: Yang barusan tadi, apa sih?  

B: Viola Paris 

A: Viola! itu dia 

B: Eh Voila Paris 

A: Voila. Itu tuh bayar juga gak sih? dibayar apa gimana?  

B: Tadi dibayar sama temenku sih hehehehhe 

A: Ohhhhh eh itu apa sih? tempat itu gak sih? 

B: Itu tuh kayak interior ini lho khas Paris itu lho Paris 

A: Ohh itu disana kalau masuk emang bayar? Ada tiket? 

B: Nggak, nggak bayar.  

A: Oh gitu? 

B: Itu kan ada kafenya juga tapi kafenya belum buka. Kan sebenarnya tadi kan pengen ke kafenya 

kan skalian ngopilah, skalian foto-foto trus tadi masuk, sama yang jaga “Kafenya belum buka mas” 

A: Ohhh malem bukanya?  

B: Nggak, emang belum buka. Dia belum prepare buka gitu lho maksudnya masih kayaknya bulan 

depan katanya. Trus aku bilang “Kalau Cuma foto-foto gimana mas?” gitu kan “Boleh” gitu 

katanya “Boleh boleh, gratis kok” masnya bilang kayak gitu, yaudah masuk aja asal gak mecahin 

barangnya hehehehhee 

A: Waahhh mantap udah. Iyaaa iyaaa, Oh gitu. berarti emang tempat fotonya itu yaaa? 

B: Bagus sih kalau kek OOTDan, cobain deh hehehehehehe 



A: Hehehehe kalau aku sih jatuhnya emang lebih cuek biasa-biasa aja sih hehehehe 

B: Gakpapa 

A: Kalau seandainya kayak candi sih itu biasanya kan banyak bocor tuh, itu siasatinya gimana sih? 

B: Gimana-gimana?  

A: Kan banyak bocor nih biasa kalau foto di candi 

B: Foto? 

A: He’e itu gimana? 

B: Eeee aku nyari angle sih eee aku ada angle tersendiri kalau foto di candi. Kadang yaa nungguin 

orang lewat  

A: Oh gitu?  

B: Hmmm 

A: Ada yang gini “mas jangan, jangan lewat sini dulu yaa” gitu, ada gitu-gitu juga gak sih? 

B: Eeee gak juga sih karna aku orangnya gak enakan juga sih hehehehehe 

A: He’e he’e jadi gimana tuh?  

B: Mau ngusir orang juga gak enak 

A: Jadi siasatinya gimana? 

B: Yaaaa ngode aja sih hehehehehe  

A: Gimana tuh ngodenya? 

B: Ngode tapi ngodenya ngode halus. Maksudnya kita deketin orang itu trus kita yaa fotolah foto-

foto biasa mungkin dia langsung gak enakan, pergi kayak gitu 

A: Oh gitu. Trus ada strategi apalagi nih? Kayak misalnya kan ada satu foto yang aku lihat emang 

sepi banget gitu lho kelihatannya? Yang di candi mana sih? Plaosan apa Borobudur yaa? 

B: Borobudur sebenarnya rame yaa 

A: Prambanan. Prambanan ding 

B: Prambanan sebenarnya rame, kalau kita pinter nyari tempat yang jarang orang dikunjungin, 

bisa. Aku punya spot tersendiri di Prambanan 

A: Oh gitu? deket mana tuh? 

B: Jadi di depannya candi utama yang gede yang tengah itu kan ada candi lagi Namanya candi… 

yang ada sapi-sapinya De… Nandi Nandi itu lho 

A: He’e pokoknya itu, He’e 

B: Iyaa. Itu kan diatas kan ada kek ada spot disitu kan, nah kita bisa ambil yang candi Siwanya 

yang gede tuh itu bisa dari situ. Itupun banyak orang bisa terlihat sepi dari situ 



A: Oh gitu yaa? 

B: Iyaa 

A: Berarti tergantung anglenya emang ngambilnya yaa? 

B: Iyaaa iyaaa 

A: Soalnya aku lihat ada satu foto yang “kok bisa dapat sepi yaa? Apa dipake aplikasi atau 

something” 

B: Nggak 

A: Ohhh. Tapi emang ada aplikasi juga untuk ngilangin-ngilangin itu gak sih?  

B: Ada tapi berbayar itu 

A: Oh iya yah? 

B: Namanya aplikasi Clone kalau gak salah tuh 

A: Iya kalau gak salah, jadi kayak sepi 

B: Clone apa apa yah itu?   

A: Jadi bisa sepi gitu, Ohhhh 

B: Tapi dia berbayar aplikasinya 

A: Kalau yang di… kan yang salah satu yang candi ini yang baru deket Prambanan itu, Plaosan 

yah? 

B: Plaosan ada, itu masuknya Klaten sih 

A: Itu juga kayaknya gak seramai Prambanan soalnya, jadi spotnya emang juga kayaknya bagus 

deh, iya gak sih? atau gimana? 

B: Iyaa bagus bagus. Tapi itu sekarang masih tutup sih 

A: Iya masih tutup 

B: Bagus itu. Apalagi kalau pas ada sawahnya kalau gak pohon jagung. Itu kan candinya di 

belakang trus kek yang kek ladang padi trus kek ladang jagung itu kalau misalkan pagi kan 

matahari dari belakang yaaa 

A: Nah cantik banget sih itu apalagi kalau warnanya kalau udah kekuningan gitu gak sih?  

B: Nah bagus 

A: Iya iya iya 

B: Sunrise Sunrise kayak gitu bagus 

A: Iyaa iya makanya itu. Berarti emang kalau seandainya di destinasi apah ke candi kayak gitu itu 

emang punya spot sendiri yah?  

B: Punya. Makanya sepi 



A: Ohhh nah aku lihatnya kok sepi yaaa? Ini dapatnya gimana? Kan aku bayanganku Candi 

Pramanan tuh bludak hehehehe banyak  

B: Makanya orang-orang suka heran juga sama aku “mas kok fotonya bisa sepi-sepi terus sih?” 

gitu kan aku jawab aja “cari moment yang pas, timing yang pas gitu aja” kalau timing nya gak pas 

yaa bakalan rame  

A: iya juga sih, bener bener banget 

B: Kek tadi kek misalkan tempat ini yaa? Tadi waktu kita pertama kan sepi, timingnya berarti pas 

ya? 

A: Iya pas 

B: Nah skarang kan mulai sore dia makin… 

A: udah mulai rame nih 

B: Rame. Nah gitu intinya tuh kayak gitu 

A: Iya betul. Timing, angle, editan dah itu wajib yah?  

B: Iyaa wajib 

A: Itu kalau lightroom itu aplikasi berbayar atau gak sih? 

B: Hmmm kalau yang premium berbayar sih tapi kan ini kan ada komponen-komponen kayak gitu 

sih  

A: Komponen-komponen yang?  

B: Kan macam-macam tuh. Kalau lightroom kan biasanya ada kayak yang masih biru-biru ini 

berbayar dia, dia harus update ke upgrade ke premium 

A: Premium? 

B: Iyaaa kalau kayak gini kan masih bisa dibuka 

A: He’e he’e masih bisa dipake 

B: Kalau yang berbintang, centang berbintang tuh pasti munculnya kayak gini tuh “upgrade 

premium” kayak gitu 

A: Ohhh itu yang berbayar gitu yaa?  

B: Iyaaa. Kalau ada yang gratis kenapa cari yang bayar yah? hehehehe 

A: Iyaa hehehe selagi ada yang itu tapi bagus juga kan?  

B: Iyaaa selagi ada yang gratis 

A: Iyaa bener, aku setuju itu hehehehe 

B: Seperti itu 



A: Iya betul. Berarti apa namanya, emang emang penting banget sih kayak gitu. Kalau aku sih 

jatuhnya emang karna emang skarang emang tujuannya Instagram tuh just for fun aja jadi gak yang 

seserius mas gitu 

B: Dulu aku malah pengen kerja di Dinas Pariwisata hhehehehee 

A: Oh iyaa? Kok bisa? Hehehehe gara-gara suka foto itu? Hehehehhe 

B: Iyaa makanya 

A: Wow kalau rasa-rasa maksudnya dalam artian jiwa-jiwa pengen difoto itu emang udah ada dari 

kecil apa gimana?  

B: Kalau dari kecil sih dulu emang suka gaya sih. tapi ke SD malu, SMP malu hehehe 

A: Oh gitu, Oh malu malahan ini? hehehe 

B: SMA Masih malu, eh kuliah malu-maluin kali yaa? 

A: Hehehehe apalagi sejak kenal foto gitu?  

B: Iyaa. Sekarang udah kek pake kek kostum aneh-aneh juga bodo amat sih orang mikirnya kek 

“Nih orang kok pake baju kayak gini ya?” aku sih udah bodo amat sih, Kek yang penting aku dapat 

foto bagus, di feed bagus, trus bisa menginspirasi mau gimana lagi?  

A: Bisa memuaskan diri sendiri gitu yaa?  

B: Nah iyaa 

A: Ohhh berarti dulu emang pemalu yaaa?  

B: Iya malu sih 

A: Muncul keberanian sejak kapan?  

B: Belum… belum… belum ini sih kek yaa itu masih kuliah, setelah habis kuliah sih kek yaudah 

bodo amat aja lah 

A: Apa ada pengaruhnya dari Instagram atau foto? 

B: Yaaa mungkin lebih percaya diri kali yaaa. Dulu sih kek ketemu orang juga kek ketemu orang 

baru gitu kek kesannya kek yaaa kek malu sih kek apa yaaa kek minder gitu kan, yaudah sih 

sekarang pede aja sih 

A: Kalau sekarang pede aja ya? Berarti pengaruh Instagram gak Cuma buat jajan, segala macem, 

tapi juga kepercayaan gitu? seneng gak sih kalau dapat like dan komen kayak gitu mas? 

B: Seneng yaaa karna hasil foto kita diapresiasi sama banyak orang gitu kan, banyak orang suka 

gitu kan, yang penting kita berbuat positif aja sih 

A: Gimana rasanya kalau seandainya foto yang udah kita hasilkan bagus-bagus trus dapat likenya 

sedikit itu gimana mas perasaanya? 

B: Kayak apa yaa, yaa kadang kesel juga sih kadang. Foto biasa aja bisa dilike banyak masa foto 

kita bagus likenya sedikit kayak gitu  



A: Itu apa yang akan mas lakukan setelah ada perasaan kayak gitu? 

B: Yaaa mungkin kita ini yaaa kek apa yaaa, yaaa mungkin sering komen ditempat orang juga kali 

yaaa 

A: Oh gitu? 

B: Like juga kali yaaa 

A: Strateginya kayak gitu ya?  

B: Biar dapat feedback juga sih. Misalnya dia ngelike, komen pasti… kalau aku ngelike sama 

komen di postingan dia, dia pastikan otomatis balik. Kadang ada yang langsung follow, follow-

followan, gitu. yaaa dapat temen baru juga, kek gitu sih 

A: Iyaa bener. Kayak gini aku juga temen baru, dapat kenalan baru hehehhe 

B: Ini besok kelar kuliah mau kerja disini apa balik nih? hehehehe 

A: Heheheheh yaaa nanti… nah itu masih agak dilema, kalau balik kalau aku sih punya prinsip 

kalau seandainya aku langsung balik kayaknya aku gak bawa apa-apa gitu, belajar banyak dulu 

sekalian belajar juga  

B: Iyaaaa 

A: Soalnya kalau disana kan yaaa maksudnya bukan berarti merendahkan atau segala macam tapi 

memang faktanya belum ada pekerjaan yang dalam artian eee kalau berani buka bisnis sih yaaa 

bisa aja tapi dalam artian yaaa masih harus banyak belajar lagi aja gitu  

B: Yaa intinya belajar lah 

A: Betul  

B: Mulai dari kecil nanti bisa jadi gede 

A: Trus kalau soal like dan komen kayak gitu mas, mas pake aku lihat juga kan ada hashtag-

hashtag gitu, itu untuk apa sih mas pake?  

B: Yaaa kalau kita misalkan pake hashtag kan biar di pencarian di explore kan pasti banyak orang 

kan nyarinya di hashtag yaaa jadi orang-orang tuh bisa ngelihatnya di hashtag, nanti Oh ketemu 

foto kita dong dilike dikomen 

A: Trus senang gitu?  

B: Iyaaa  

A: Berarti harus pake hashtag gitu kalau foto? 

B: Harus tuh. Yaaa wajib itu kalau gak ada hashtag kita gak bakalan bisa… foto kita gak bisa di 

explore maksudnya kan kalau di Instagram kan ada pencarian kan, ada pencarian apa sih? lokasi, 

hashtag sama apay aa? Pencarian akun 

A: Iya iya iya 

B: Nah kayak gitu kan. Itu wajib 



A: Oh jadi emang harus yaa hashtag? Hashtagnya harus ditaruh kayak gitu?  

B: Iyaaa 

A: Iya sih emang the power of hashtag juga sih kan aku juga tau mas dari hashtag itu  

B: Nah 

A: Hehehehe karna kan carinya di hashtag gitu juga. Kalau seandainya apa namanya ada temen 

dekat yang misalnya dia komen nih “Ih foto kamu kok gak bagus banget” gitu, itu rasanya gimana? 

B: Yaaa kesel sih. Kadang gak bisa ngaca sih, gak bisa introspeksi diri karna dia kek eee bilang 

fotoku jelek tapi aku lihat fotonya dia biasa aja, lebih bagus foto aku gitu kan. Tapi aku diam aja 

sih yaa mungkin dia belum sadar sih, belum dapat hidayah kali yaa? hehehehhe 

A: Hehehehehe belum dapat azab hehehehhe  

B: Iyaaa hehehehehe 

A: Oh kayak gitu yaa berarti tergantung itu juga yaaa. Pernah gak sih alamin yang kayak gitu?  

Haters segala macam?  

B: Gak ada sih.  

A: Gak ada yaa?  

B: Mungkin temen sendiri yang ejek-ejek yaa? hehehehe 

A: Oh gitu? tapi tanggapan mas tentang haters gitu gimana? Haters misalnya yang gak suka 

fotonya mas gitu?  

B: Yaa kalau haters masih positif maksudnya masih dalam tahap wajar sih gak masalah yaaa. 

Misalnya kalau haters kan biasanya kek hina ke fisik atau apa kek gitu kan, body shaming atau apa 

gak bagus yaaa. Dan sekarang kan udah ada Undang-Undangnya juga kan?  

A: Iyaaa. Salah komen bisa di itu yaa? 

B: Nah makanya. Yaaa bijaklah bersosial media kan jangan asal komen “ih gendutan, ih apa” kek 

gitu kan gak boleh  

A: Ih paling jengkel itu hahahaha emosi 

B: Nah makanya 

A: Tapi yaaa emang haters ada dimana-mana sih emang yaaa 

B: Pasti adalah. Kan ada yang sirik ada yang gak suka sama kita juga kan, Lah itu bodo amat deh 

yang penting berkarya aja 

A: Iyaa bener banget  

B: Gak boleh patah semangat 

A: Iyaaa. Tapi pernah ngedown gitu juga gak sih karna haters? 



B: Nggak! ngapain yaa? Heheheheh orang dia gak ngasih makan aku kenapa harus down yaa? 

Hehehehe gitu lhoo kuncinya kek gitu. Yaaa biarin lah dia kan pasti kalau haters kan biasanya tau 

dari orang bukan kenal dari secara personal kan belum pernah ketemu juga, yaaa Cuma mungkin 

dari mulut ke mulut kali yaaa “Oh ini orangnya kek gini, kek gini” kan belum ketemu secara 

langsung tho? 

A: Betul betul 

B: Gitu 

A: Iya aku setuju tuh 

B: Makanya 

A: Kayaknya kan kadang haters cuman ngomong doang hehehehe  

B: Iyaa. Gak ada bukti kan 

A: Gak ada buktinya. Apalagi kalau misalnya dia ngomongin kita eh dia sendiri gak sebagus kita 

gimana yaa gitu yaa? 

B: Hmmm gak ada kaca 

A: Berarti like dan komen juga pengaruh yaa buat mas?  

B: Iyaaa 

A: Gimana tuh pengaruhnya? 

B: Kenapa? 

A: Gimana tuh pengaruhnya? 

B: Yaaa kalau misalkan yaaaa apresiasi sih soalnya. Kita jadi pengen kalau kita di apresiasi bagus 

kan pasti pengen wah gitu. Pengen cari ini lah spot baru trus kita foto lagi, cari yang bagus-bagus 

gitu kan pasti orang-orang tertarik juga kan? 

A: Iyaa betul banget. Berarti mas pengen jadi ini yaaa trendsetter atau selebgram? pengen gak sih 

mas? 

B: Bukan selebgram sih, cuman suka foto aja sih 

A: Jadi trendsetter gitu kan? 

B: Tapi banyak orang-orang yang bilangnya “Ih selebgram Jogja” gitu gitu kan heheheheh  

A: Yaaa iya kalau kayak gitu yaa iya hehehehehe  

B: Masih 6.000 juga, aduh 10.000 

A: He’e tapi maksudnya pengen sampe kesana juga gak sih? 

B: Iyaa mungkin kalau udah diendorse yaa mungkin orang nganggapnya kayak gitu kali yaa?  

A: He’e Iyaa kayak gitu biasanya 

B: Tapi aku gak pernah beranggapan seperti itu, orang-orang aja yang beranggapan seperti itu 



A: Kalau mas sendiri beranggapan? Beranggapan diri sendiri apa nih? Lebih ke apa? 

B: Biasa aja 

A: Bias aja gitu yaaa? 

B: Iyaa hehehhe  

A: Tapi kan orang lihatnya yaaaa 

B: Yaa orang aja sih yang…. Yang apa yaaaa? Yang menilaikan orang yaa bukan saya bukan diri 

sendiri yaaa, kalau saya sih anggapnya biasa aja 

A: Iya betul banget sih. Maksudnya dalam artian…. 

B: Akum ah cuman remahan rengginang hehehehehe  

A: Hehehe remahan krupuk hehehe aku jug apa lagi? 

B: Hehehehehe  

A: Yaaa maksudnya kayak gitu lah. Berarti emang eee…. Tapi ada rasa juga pengen jadi 

trendsetter gak sih mas? Sadar gak sadar kan sekarang mas jadi trendsetter, salah satu trendsetter 

foto wisata Jogja gitu? 

B: Yaaa pasti yaa pengenlah. Pokoknya menginspirasi lah pokonya 

A: Gimana perasaannya nih?  

B: Yaaa seneng aja sih, dikenal banyak orang juga sih. Kadang kalau ketemu orang Instagram 

yang belum pernah kita ketemu dijalan kadang nyapa gitu kan. Aku malah gak tau dia, dia yang 

tau aku gitu kan, itu jadi.. 

A: Seneng juga gak sih? 

B: Nggak kadang bingung aja ketemu wah yaa hehehehe. Pernah tuh beberapa kali gitu kan di 

destinasi wisata gitu kan ada yang nyapa “mas Chan yaa?” gitu kan, “wah siapa ya?” hehe soalnya 

gak punya temen yang ini deh gitu kan, yaaa kek kaget aja sih “ini temen Instagram” gitu kan, 

yaaa kek gitu-gitu sih jadi kek ketemu orang juga aku gak tau dia, dia malah tau aku ya hehehhee 

A: Yaaa itu berarti udah jadi trendsetter maksudnya orang udah tau kan masnya. Kalau mas sendiri 

pake Instagram tuh emang untuk hobi, kalau sekarang yaaa pengen eee memang karna hobi foto 

dan jalan-jalan atau eee menggunakan itu juga untuk mendapatkan uang? Lebih kemana? 

B: Kalau dulu awalnya yaa kek yaa mungkin buat foto-foto doang belum kenal kek endorse, 

diendorse juga kan. Nah mulai dari itu kek lama-lama kan orang pada tertarik trus pada ngendorse 

kan, yaa mungkin bisa jadi sih kek bisa buat ini juga nyari receh lah hehehehe 

A: Nyari receh iya iya iya. Berarti pake Instagram juga hobi  trus sekalian juga untuk itu juga 

B: Iya hobi yaa itu juga. Kalau dulu awal fotoku masih biasa aja gitu kan, yang dibawah-bawah 

tuh tapi udah aku arsipin sih, itu alay banget sih hehehehehe 

A: hehehehhe yah iya po?  



B: Ada 

A: Berarti sejak sebelum ada Instagram tuh gaya-gayanya juga menurut mas masih alay-alay gitu? 

atau gimana? 

B: Iyaaa. Pengen lihat nih? Aku lihatin nih 

A: Hehehehe boleh deh. Yang dulu nih? Sebelum ini? Sebelum lebih baik dari sekarang? 

B: Aku dulu mah putih 

A: Oh gitu? 

B: Kek Cina  

A: Masa? 

B: Iyaaa, bentar. Dulu kan belum ada aplikasi kayak gitu yaaa?  

A: Iyaaa belum 

B: Dulu masih pake HP nokia kalau gak salah tuh  

A: Nokia yang itu yang udah? 

B: Eh? 

A: Samsung?  

B: Samsung kali yaa? Nah iya Samsung 

A: Samsung. Samsung yang kecil. Duos apa apa keknya 

B: Itu aku putih, kecil badanku itu 

A: He’e dulu? 

B: Dulu putih. Yaaa setelah negara api menyerang yaah?  

A: Hehehehe sejak suka foto, Instagram gitu?  

B: Iyaa. Kayak gitu-gitu sih  

A: Berarti gaya-gayanya nggak yang… maksudnya sebelum Instagram tuh emang bener-bener 

gayanya gak se…  

B: Kaku 

A: Kaku banget yaa? Sejak ada Instagram… 

B: Dulu sih culun sih aku ehehehehhe 

A: Oh iyaa?  

B: Sek bentar gak ada sinyal 

A: Iyaa 



B: Masih nyangkut aja nih Grand Zuri 

A: Iyaa heheh deket sih  

B: Bisa lho 

A: He’e. Oh gitu yaa ternyata?  

B: Iyaa dulu tuh gayanya masih kaku kayak gitu yaaa, kek belum kenal gaya kali yaa? Tapi 

sekarang kadang yaa masih kaku juga sih kalau apah tapi kaku yaaa gak kaku-kaku banget sih 

udah, udah biasa lah  

A: Udah maju lah lebih maju ehhehhe udah lebih baik lah yaaa. Kalau mas sendiri buka Instagram 

tuh sering gak sih? berapa kali? 

B: Kalau luang sih yaaa buka aja, karna kan ada yang ngeDM balas lah 

A: Ohhh untuk pekerjaan kayak gitu? 

B: Kadang ada yang ngeDM yaa itu buat kek foto gitu kan, Job foto gitu kan. Yaaa gak sering-

sering juga sih 

A: Cari referensi juga gitu? 

B: Iyaa kadang itu juga, gak tiap hari buka. Kadang kan kalau kita ini apah kita udah off Instagram 

yaah tapi statusnya masih online gitu kan dikiar masih online padahal udah off. Kan Instagram 

kayak gitu yaa biasanya?  

A: Iyaa he’e kayak gitu 

B: Dikira online tiap hari kali? Hehehe gak jugaa 

A: Hehehehe tapi upload foto sering yaa?  

B: Gimana? 

A: Harus stok foto juga gak sih mas? 

B: Kenapa? 

A: Harus stok foto juga gak? 

B: Stok foto iyalah pasti. Kan kalau tiap ini kan misalnya ambil banyak foto kan biar lebih ini 

sih…. jaga-jaga, kalau kita gak bisa jalan upload aja yang lama hehehe 

A: Ada aja gitu foto yaaa?  

B: Iyaaa 

A: Berarti perubahan yang mas alami sebelum ada Instagram juga itu yaa? 

B: Lebih ini sih 

A: Kalau dulu pas wisata ke candi kayak gitu tuh, ke candi, museum itu tuh pake kamera juga, 

edit-edit juga gak sih sebelum ada Instagram?  



B: Dulu sih gak, asal ini sih asal… dulu mungkin uploadnya cuman di Facebook yaaa asal upload 

aja gak ada editing gak ada ini, yang penting tuh kita udah sampe ke situ, foto, kelar, udah hehehehe  

A: Udah yang penting seneng aja gitu yaa?  

B: Iyaa seneng bisa jalan (Lihat foto-foto) eh gak ada heheh  

A: Hehehehe yaudah gakpapa mas  

B: Next time aja 

A: Iya gakpapa deh. Nih gak kerasa udah sejam lebih gak sih mas kita ngomong 

B: Nih kamu suka foto tuh (lihat wallpaper Hp penanya) 

A: Hah? 

B: Itu tadi foto tuh 

A: Oh itu tadi ini. Jadi ceritanya lucu mah kalau foto itu. Saya kan dari Sumba tuh emang aslinya 

cuek dalam artian gak yang begitu paham segala macam kayak gitu. Nah ada salah satu pelatih di 

paduan suara di kampus tuh eee karna mungkin ngeliat, gak tau mungkin menurut dia eksotis dan 

segala macam aku juga gak tau, jadi dia kayak nawarin “Sini mami dandanin” sama pacarnya kan 

fotografer gitu, mantannya ding. Yaudah eee akhirnya yaudah dia suruh aku dan itu first time 

bener-bener yang foto yang di itu, foto yang emang serius gitu ya difotoin karna diminta bukan 

karna aku yang nawarin jadi yaudah oke-oke aja gitu didandanin, trus pake kain Sumba dan 

akhirnya yaudah fotoshot. Tapi yaa itu cuman yang apa namanya yaaaa asal-asal doang awalnya. 

Itu tahun berapa yaa? 2017 ada kali  

B: Kenapa gak ikut kayak join-join gitu? biasanya kan ada fotografer yang suka nawarin juga, 

biasanya kayak gitu 

A: Iyaa ada beberapa sih hehehe  

B: Gakpapa ditekunin aja sih pasti jadi itu 

A: Iya sih 

B: Temenku aja yang dulu gak suka foto, kenal sama fotografer dia lebih suka kek dandan dan dia 

di foto juga bagus gitu kan. 

A: Nah itu dia sih hehehe 

B: Makanya jadi selebgram dia  

A: Oh iya? Wow 

B: Seperti itu 

A: Nah itu aku juga foto tuh cuman yaa karna di suruh “Ayo foto” yaudah oke gitu 

B: Di Sumba kan lebih ini yaaa banyak wisata alamnya kan yaa? 

A: Iya alam 

B: Nah 



A: Padang Sabana Timur, Pantai kayak gitu 

B: Itu yang diatas itu apa sih? yang bentuknya gini lho pas ditengah? 

A: Flores? 

B: Padar? Eh apa sih? 

A: Yang mana sih? 

B: Padar yaa kali yaa? Padar tuh dimana sih? Padar 

A: Yang mana?  

B: Di atas bukit 

A: Trus ada yang ada itu ada laut-lautnya dibawah gitu? 

B: Nahh 

A: Itu tuh di Flores Labuan Bajo 

B: Deket gak sih?  

A: Jauh. Dari tempat saya yaa langar laut lagi kalau gak pake pesawat juga bisa 

B: Tapi pesawat lebih mahal kali yaa? 

A: Iya mungkin, sekitar itu 

B: Kalau saya? Kalau saya gak kesitunya tapi ke Ende, beda pulau lagi  

A: Ende yaa? 

B: Iyaa Ende, Kelimutu 

A: Ende tuh bagus yaah? 

B: Danau Kelimutu 

A: Bagus? Bagus yah? 

B: Wow pengen kesana sih 

A: Yaudah 

B: Nabung sih hehehehe 

A: Enaknya itu kalau kan Flores kan beda-beda sih yaa tapi tetep pasti ada akses untuk langar gitu. 

kalau mau pake mobil aja atau gak misalnya ada cari di Instagram orang yang guide bisa bawa 

mobil dan segala macem 

B: Tapi itu disana tuh kayak benar gak sih? takutnya kan ada yang nipu apa gimana gitu kan, 

travelnya gitu lho terpercaya juga gak sih? 

A: Terpercaya. Hati-hati juga. Kalau di Sumba ada salah satu agen yang emang udah banyak 

dipakai artis gitu 



B: Ohh gitu 

A: He’e cari aja di nanti di Instagram 

B: Takut e kan dia gak ini yaaaa, kadang kan ada yang kek travel-travel kan ada yang nakal ada 

yang ini kan 

A: Ada-ada. Pasti apalagi kan gak begitu paham juga kan? 

B: Naah makanya takut aja sih. Enaknya punya temen orang sana sih, aku ada sih temen orang 

sana eee namanya pake Lalu Lalu gitu yaaa? 

A: Lalu? Iyaa Famnya kalau Fam orang timur kan…  

B: Ada temenku ada Namanya Lalu Dodi, Lalu Zulkifli, trus apa lagi? Lalu siapa lagi gitu tapi dia 

tiga orang 

A: Iyaaa. Paling itu Flores kali, Pulau Flores yaa mungkin. Soalnya kan kalau pulau Flores itu ada 

pulau-pulaunya lagi jadi yaaaaa. Makanya kadang kalau orang nanya gini “Dari mana mbak?” 

“Dari NTT” “Ohh Flores yah?” jelasin lagi nih satu-satu? Gitu hehehehhe 

B: Hehehehe 

A: Soalnyakan kalau NTT kan pulaunya beda-beda, kecil-kecil jadi… 

B: Aku tuh pengen ke Sumba, pengen aduh! Kayaknya bagus banget deh. Temenku yang udah 

kesana 

A: Pernah itu gak sih? nonton video Glen Friedly yang yaa itu 

B: Yang mana?  

A: Yang eee Kisah Romantis 

B: Oh lupa aku sih 

A: Nah itu, itu di Sumba 

B: Bukannya Andmesh disitu yaa?  

A: Hah?  

B: Andmesh di.. dimana sih Andmesh? Yang baru 

A: Ernest Prakasa?  

B: Andmesh… Andmesh 

A: Andmesh? 

B: Nah Andmesh 

A: Oh Andmesh tuh ini dia Kupang 

B: Oh beda lagi yaa?  

A: Beda lagi hehehe 



B: Oh bagus banget yaa juga 

A: Andmesh? Oh sik yang eee 

B: Yang baru itu lho? Apa sih Namanya? Lupa aku video klipnya 

A: Kumau Dia ya? 

B: Yahhh kayaknya 

A: Iyaa kayaknya itu di Sumba deh, tapi aku… 

B: Ih bagus banget  

A: Pokoknya yang pernah ke Sumba tuh kalau nonton Susah Sinyal 

B: Nah hiya nonton nonton 

A: Pendekar Tongkat Emas, Marlina si Pembunuh 4 Babak dah itu Sumba itu 

B: Bikin ngiler aja sih kamu 

A: Hehehe video klip udah banyak sih, Glen Friendly banyak banget 

B: Yaaaa kalau dikasih umur Panjang mungkin punya rejeki mainlah kesana 

A: Iyaaa. Kalau ke Sumba tuh aksesnya lebih mudah. Kayak misalnya berhentinya di ujung 

sebelah barat, Tambolaka namanya, Sumba Barat Daya. Itu kan dia pulaunya segini doang dia, 

jadi kalau misalnya mau ke Timur jadi udah satu jalur ini aja. Dah segini doang  

B: Nah itu naik apa? Jalur darat? 

A: Bisa ada travel, jalur darat otomatis gak bisa itu. Kecuali kayak misalnya ma uke Sumba Timur, 

nah kan Pendekar Tongkat Emas, Padang Sabana tuh Sumba Timur semua. Nanti tinggal berhenti 

aja di Bandara Sumba Timur tapi eee apa Namanya lebih bagus di Sumba Barat Daya sih jadi bisa 

untuk jalan dari ujung sampe ujung  

B: Tapi menurutku mungkin bagus semua sih eheheheheh 

A: Hehehehehe 

B: Gak ada yang gak bagus 

A: Kalau tempatku eh pokoknya kalau di situ pantai banyak banget. Kalau ke Sumba Bara Daya 

Kodi ke ujung sana Waahh  

B: Kalau kain-kain kayak gitu juga itu ada disana?  

A: Ada-ada 

B: Mahal gak sih kayak gitu? 

A: Mahal hehehehe soalnya dia bukan sablonan 

B: Yaaahh dia dianya rajut yaa? 

A: Iyaaa tenunan tenunan itu kan 



B: Iyaaa bagus sih. Motifnya bagus-bagus  

A: Hm’m kalau di ini, kalau mau ke pantai itu kalau ke arah Sumba Barat Daya kan ke Kodi ke 

sananya lagi itu tuh kalau kesana pantai, bener-bener berasa pantai sendiri gitu karna kan sepi 

banget kan, Sunsetnya gila parah bagus banget 

B: Pengen 

A: Hehehehehe kalau ke Kodi itu tuh sepanjang itu tuh pantai semua jadi sekali jalan udah bisa 

mampir pantai sini, pantai sini, pantai sini, pantai sini 

B: Yaaa seperti Gunung Kidul Kali yaah? Yaa setiap ini pantai, bukit, pantai, bukit, pantai  

A: He’e tapi gak ada bukit 

B: Oh gak ada bukit? Berarti lepas pantai gitu ya? 

A: Nggak nggak nggak. yaaa lepas pantai kecuali kalau tau ini gak sih Danau Weekurri, Danau 

Weekurri. Jadi di eee apah? Lagoon gitu, lagoon tapi air asin. Nah dia tuh kayak dikelilingi sama… 

B: Kayak kolam renang alami gitu yaa? 

A: He’e bener banget. Di apa sama tebing gitu. Yaaa pokoknya Ratenggaro, searching ajalah 

pokoknya hehehe 

B: Iyaa boleh hehehe 

A: Banyak banget. Kalau cuman seminggu gak cukup sih kalau jalan disana. Kayaknya harus lebih 

lama 

B: Sebulan kali yaa? hehehe 

A: Iyaaaa 

B: Kalau punya temen sana sih enak, nginap di rumah ini kan enak yaaa hehehehe 

A: Iyaaa he’e. Tapi kalau disana tuh udah banyak juga kok tempat e apah orang-orang yang bisa 

nganterin kayak gitu tuh udah ada juga 

B: Guidenya mahal gak sih? 

A: Nggak kalau aku sih nggak tau yaaa tarifnya sekarang yaaa, soalnya ada beberapa agen kan 

yang udah dipake artis-artis segala macem nah itu tuh pasti  

B: Ohhh hehe itu pasti mahal tuh 

A: Iyaaa kayak gitu. Kalau aku biasanya nganter orang yaa karna emang kebetulan kesana apa 

gimana, kebetulan ada jadi gak yang janjian sebelumnya gitu. jadi misalnya saya punya kenalan 

dia tempat disini, dia ada di Hotel ini trus kemudian ada orang oh yaudah nih mau ajak jalan-jalan 

ikut, yaaa ikut sambil cerita-cerita 

B: huuuhh hehehe 

A: Kesana lah mas 

B: Iyaa kalau ada budget ehehehehehe  



A: Hehehehe nabung. Semangat nabung. Serulah kalau kesana, sinyalnya susah 

B: Yaaa kan ada filmnya hehehehe 

A: Heheheheh 

B: Susah sinyal kan? heheheh  

A: GSM Geser Dikit Mati hehehehhe 

B: Iyaaa hehehehe 

A: Tapi malah kalau misalnya pengen privat malah bagus, karna kan gak bakalan emang nikmatin 

waktu kayak gitu. Ada kok agen yang sekalian bisa Fotoin juga jadi satu paket gitu. tapi aku gak 

tau sih perkembangan skarang yaa 

B: Hehehe udah lama di Jogja yaa?  

A: Iya udah 4 tahun aku disini 

B: Oh gak mudik yaa?  

A: Nggak. belum pernah  

B: Lho? heheheh 

A: Iya ehehehehe iya soalnya itulah. Kan kemaren-kemaren tiketnya parah mahal banget 

B: Iyalah mahal 

A: Sekarang aja nih baru murah-murah nih 

B: Iya pasti nih 

A: Pas Corona aja murah heheheh emosi 

B: Iya pesennya skarang perginya besok 

A: Iyaa astaga  

B: Bisa kan? 

A: Tapi banyak yang tutup destinasi sekarang. Oke deh mas ini thank you banget udah ngasih 

waktunya 

B: Iyaaa udah sore juga nih 

A: Udah gak kerasa yaa sejam lebih yaa? Hehehehe oke deh ini saya matikan dulu, nanti kalau 

seandainya kita ketemu lagi gakpapa mas? 

B: Gakpapa santai aja 

A: Sama aku ada ini mas, boleh tolong isikan gak mas?  

B: Boleh 

A: Nah ini semacam surat keterangan gitu 



B: Kuisioner atau apa?  

A: Hehehe jadi untuk validitas aku aja sih 

B: Dua-duanya? 

A: He’e jadi ada 2 sih. ini saya tutup yaa mas yah?  

B: Boleh 

A: Thank you 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transkrip Wawancara 2 

Ikhsan 

 

Hari/tanggal : 13 Oktober 2020 

Waktu  : 17.00 sampai selesai 

Lokasi  : Seven Sky Lippo Plaza Yogyakarta 

Keterangan : A (Yetty), B (Ikhsan) 

 

A: Oke, ini pertemuan ke dua iya gak sih mas?  

B: Iyaa 

A: Oke, eeeee 

B: Jumpa lagi hehehehe  

A: Jumpa lagi bersama saya hehehhee, Oke eee kemarena tuh mas belum sempat cerita lho ke saya 

mas kuliahnya dimana waktu itu?  

B: kalau aku sih di UTY sih, di Universitas Teknologi Yogyakarta 

A: Oh Kuliah disitu? 

B: Trus jurusannya arsitek 

A: Hm’m ohhh, nah trus temennya siapa sih kemaren yang ngajak mas awalnya itu? Kan mas 

cerita kalau awalnya diajak sama temen tuh, itu gimana sih ceritanya mas? 

B: Namanya sih ini… si Endah 

A: Endah? 

B: Endah. Trus dia tuh suka ini juga fotografi juga gitu kan, dah pacarnya juga suka fotografi gitu 

kan yaudah tuh awal mula dari situ sih trus aku juga suka fotografi juga, berawal dari situ sih 

A: Hmmm dari temennya itu tadi? 

B: Iyaa 

A: Oh emang temennya itu tergabung dalam komunitas itu juga gak sih? 

B: Eeee ada sih, tapi dia sempat keluar karna dia udah nikah sih sama yang itu pacarnya itu 

sekarang nikah lebih fokus ke ini, gak gak ikut grup lagi sih sebenarnya  

A: Ohhhh berarti sekarang dia udah nikah tapi tetep masih fotografi dong?  

B: Masih… masih soalnya dia juga punya usaha juga. Usaha ini kain etnik  



A: Oh gitu? 

B: Makanya kalau dia ini nyari model kadang aku yang jadi modelnya gitu 

A: Oh gitu? 

B: Iyaaa 

A: Yang etnik yang biasa mas pake itu gak sih?  

B: Iyaa kadang itu juga 

A: Ohhh etnik apa? Kain etnik apa?  

B: Yaaa macam-macam. Ada yang Sumba trus mana lagi Toraja 

A: Dia punya kain Sumba? 

B: Tapi yaaa dari Jepara sih bukan yang aslinya sih hhehehehe 

A: Ohhh gitu 

B: Kan skarang kan banyak kan gak harus dari…. 

A: He’e sablonan ya paling? 

B: Kalau dari Sumba mungkin lebih… harganya lebih mahal yaa?  

A: Iyaa soalnya tenunannya asli kan. Eee trus gini, eee apa sih yang membuat mas awalnya tuh 

pengen gabung di komunitas foto dan segala macam kayak gitu mas? Boleh diceritain gak sih?  

B: Gimana gimana? Awal mula?  

A: Awal mula gabung sama komunitas-komunitas kayak gitu alasannya apa? 

B: Kek seru aja sih. Kek pengen mempelajari juga sih, kek pengen yaaaa penasaran kan pasti. Nah 

intinya ikutlah kek komunitas kek gitu sih  

A: Ohhh berarti dari awal penasaran trus kemudian mulai gabung sama komunitas?  

B: Iyaa seperti itu sih 

A: Emang gak ada namanya yaa komunitasnya?   

B: Hehehehe gak ada. Yaa asal-asal gabung-gabung aja sih  

A: Penyuka foto gitu, foto lovers gitu? hehehhee  

B: Yang penting ngumpul gitu aja sih?  

A: Ohh gitu. Berarti awal karna penasaran yaa gabung kesitu? Trus setelah gabung gimana tuh 

perasaannya mas? 

B: Seru sih kek punya temen baru juga. Yaa itu punya temen baru trus kek pengalaman baru juga 

A: Merasa dengan gabung dengan komunitas itu kemudian kualitasnya menambah gak sih mas? 

Atau gimana? Kualitas kayak kemampuan gitu? 



B: Iya pasti adalah kualitas pasti nambahlah. Kek ilmu juga kan pasti dapat kan? Tiap orang kan 

pasti punya ilmu beda-beda kan, berarti kek sharing gitu kan dijadikan satu kan bisa buat belajar 

bareng juga kan? 

A: Iyaa apalagi sama-sama suka yang sama gak sih mas? 

B: Iyaa seperti itu 

A: Berarti komunitas tuh cukup berpengaruh juga yaa sama… 

B: Iyaa betul sekali 

A: Hmmm oke oke trus eeeee mas kan suka ini nih cari-cari spot foto yang instagramable gitu juga 

gak sih? 

B: Iyalah pasti, soalnya kan itu penting juga yaaa. Soalnya kalau tempatnya gak bagus yaaa kek 

kemaren aku bilang kan, kalau tempatnya gak bagus yaaa gak… gak… inilah gak… estetikanya 

tuh kurang kayak gitu 

A: Berarti memang harus yaaa tempat yang Instagramable? 

B: Iyaa harus. Kek disini tuh kek 7sky kan kek banyak tuh spot yang Instagramable kan banyak. 

Kek dipojokan sana ada bagus, yaa tergantung tempatnya sih   

A: Berarti emang salah satu kayak pengen ke suatu tempat itu kriterianya? 

B: Yaaa harus searching dulu lah, kek harus cari tau dulu, survey dulu biasanya kayak gitu sih 

hehehe 

A: Enak buat foto gak sih gitu? hehehe 

B: Iyaaa hehehehe gak asal pilih tempat juga sih 

A: Yes betul betul. Tempat juga berpengaruh sama hasil fotonya gak sih mas?  

B: Iyalah, kalau tempatnya bagus kan yaa pasti yaa ini, yaaaa kadang gak juga sih kadang ada 

tempat biasa kalau menurut kita bagus yaaa yaudah disitu aja 

A: Iyaa yang peting bagus buat fotonya?  

B: Iyaa hehehe intinya itu sih  

A: Soalnya emang kalau orang yang punya kemampuan melihat sesuatu tuh tepat untuk dijadikan 

foto tuh menurut kita biasa bisa jadi special banget ya? 

B: Iya luar biasa 

A: Yes betul Betul. Hmmm kalau boleh tau kriteria apa sih untuk cari destinasi gitu? selain 

Instgramable tempatnya apalagi kriterianya? 

B: Kalau aku sih biasanya kadang kek suka alam juga sih. Nah itu kan pasti… nah karna ciptaan 

Tuhan kan pasti Indah yaa? Gak mungkin gak indah itu kan? 

A: Yes betul sekali 

B: Yaa itu juga sih, mengagumilah ciptaan Tuhan gitu kan?  



A: Berarti kayak fasilitas dan segala macam gimana mas? 

B: Naahhh itu udah, Fasilitas gimana sih? 

A: Maksudnya kayak toilet umum atau? 

B: Eeeemmm yaaa kalau kek wisata yang belum dijamah itu biasanya belum kek belum ada toilet 

lah trus akses jalan juga masih susah kan? jadi kita tuh kadang nyari tempat yang kek hidden 

paradise itu lho kek surga tersebunyi itu lho, kan masih banyak tuh di daerah Gunung Kidul gitu 

kan, gitu.  

A: Oh berarti yang penting yang tetep enjoy aja yaa kalau fasilitas segala macam? 

B: Iyaaa 

A: Apa sih arti like dan komen buat mas?  

B: Yaaa mungkin buat semangat kita juga yaaa. Kalau dikomen bagus kan pasti yaa kita jadi 

semangat buat foto, trus buat share foto juga gitu kan kek like juga pengaruh juga sih  

A: Seneng gitu ya? 

B: Yaa seneng aja sih kek dihargai gitu lho 

A: Iyaaaa hasil usaha  

B: Iyalah hehehe 

A: Hasil usaha kita terbayar gitu 

B: Untung di Instagram tuh gak ada dislike yaa? Hehehehe  

A: Iyaa untung yaaa hehehe cukup youtube aja deh, nanti sakit hati banyak orang hehehehe  

B: Bahaya itu 

A: Bener hehehe. Eeee oke berarti like dan komen itu memang ngaruh juga yaa buat mood buat 

foto foto juga? 

B: Iyaa sih berpengaruh sekali 

A: Trus kalau dari kecil itu, apa mas udah rasa-rasa suka foto juga atau gimana sih? 

B: Kalau dari mana? Dari kecil yah? 

A: He’e he’e 

B: Dulu sih aku ini sih kek fotogenik juga sih di foto tuh. Ada sih foto-foto dirumah tuh hehehe  

A: Berarti dulu nih kecil udah gaya-gaya juga nih? Udah foto juga?  

B: Udah, udah suka gaya sih 

A: Trus kemudian gimana tuh sampai akhirnya terekspresikan gitu?  

B: Yaaa mungkin dari kecil kan pede, terus pasti ada siklusnya kan? agak remaja pasti malu-malu 

gitu kan hehehehe trus kek udah ini udah bodo amat kali yaaaa? Hehehe  



A: Nah itu tuh gimana tuh ceritanya? Maksudnya kok bisa ada rasa malu gitu? kan aku nih gak 

menyangka aja dulu ternyata pemalu itu ceritanya gimana sih mas?  

B: Yaaaa yaaa gimana yaa? Ya gak bisa dijelaskan sih kek gimana yaa? Yaaa pasti kalau udah 

gede trus kumisan kayak agak gini kan kek malu gitu kan buat foto di tempat umum, dulu gitu kan 

hehehehe kalau sekarang udah Pede sih hehe 

A: Faktor apa aja sih yang mempengaruhi mas kenapa bisa ada rasa malu dalam diri gitu dulu?  

B: Yaaa awal-awal sih kek gimana ya? Kek malu gimana yaa? Mau gaya kan susah yaa kek diliatin 

orang gitu kan, tapi skarang udah ini sih udah percaya diri soalnya udah ketemu sama orang banyak 

kan jadi skarang lebih pede-pede aja sih, kalau dulu kan jarang ketemu sama temen, lebih fokus 

ke belajar kuliah  

A: Sekolah dulu? Apa dari pengaruh orang tua atau diri sendiri yang?  

B: Yang gimana? 

A: Yang gak mau bergaul dengan orang, gak begitu… 

B: Diri sendiri sih kek biar fokus aja sih. Kalau orang tua sih main main aja gitu kan, asal tau 

waktu aja sih sebenarnya 

A: Berarti emang dari diri sendiri yang malu kayak gitu? 

B: Iyaaa hehehe  

A: Oh I see oke. Kalau keluarga emang dari dulu dukung ya mas yaa? Apapun yang mas lakuin?  

B: Iyaa dukung, yang penting positif aja sih 

A: Apa pernah ada kendala dari orang tua atau misalnya “Oh gak boleh kayak gini, ini kayak gini 

gini” gitu? 

B: Yaaa pasti adalah kek orang tua kan juga ini kan apah… biar yang terbaik gitu lho intinya gitu 

A: Hm’m berarti stigma negatif pernah dialami juga gak sih mas? Kayak “Ih kok usia segini masih 

kayak gitu?” gitu pernah gak sih alamin itu?  

B: Iya pernah sih pasti, kek ada penyesalan juga hehehe  

A: Oh iya yah? Nah itu gimana tuh ceritanya mas? Kok bisa gitu 

B: Gimana yaa? hehehehe 

A: Gakpapa hehehe santai aja mas santai  

B: Aduh, skip aja deh hehehehe 

A: Oke, its oke heheheh santai mas. Berarti problem itu juga yang satu pengalaman yang berat 

juga atau? 

B: Iyaaa seperti itu 

A: Berarti keluarga yaaa mendukung sih yaa gitu yaaa? 



B: Iya mendukung asalkan positif aja sih, yaaa jangan yang aneh-anehlah 

A: Tapi maksudnya dalam artian walaupun mas gak cerita pengalamannya tapi memang pernah 

melewati stigma negatif kayak gitu juga? 

B: Iyalah pasti 

A: Dinyinyirin atau gimana bentuknya?  

B: Yaahhh biasalah kayak bu Tejo gitu kan? hehehehehee 

A: Iyaaa okey, I see heheheheh  

B: Yang penting solutif lah hehehhe 

A: Oh yaaaa hehehhee Mbok yo sing solutif ih ya astaga, ya oke. Berarti yaa memang sempat 

melewati itu juga ? 

B: Iyaa 

A: Bullying segala macam juga? 

B: Dulu sih pernah sih kek di apa yaah? SMP sih, SMP yaaa karna kek dulu tuh aku orangnya 

pendiem sih sebenarnya. Zaman SMP sih pendiem trus jarang kek kurang pergaulan juga sih 

sebenrnya sih, yaaa itu dari situ tuh. Tapi semenjak masuk SMK itu jadi yaaa SMP jadi 

pembelajaran lah jangan ini, jangan pemalu, jangan minder harus Pede gitu kan, yaudah SMK 

yaudah kek biasa gitu. Ketemu orang juga udah… dulu kan orangnya minder seperti itu sih 

A: Oh gitu yaaa, akhirnya Instagram datang, foto datang kemudian merubah.. 

B: Hidup hehehehe 

A: Diri mas hehehehhe  

B: Tapi masih positif aja sih  

A: Iyaa berarti merubah 180 derajat yaa?  

B: Yaaa bisa dibilang seperti itu sih 

A: Oke eeee apa sih yang buat mas suka banget sama foto gitu?  suka banget gitu? 

B: Yaaaa suka foto karna kita bisa kek punya moment sih kek punya kenangan juga kan, yaaa 

harus ini… foto kan juga ini, karna kalau kita gak punya foto trus kita di tempat bagus gak foto 

kayak sayang banget kan? yaaa wajib sih kek harus foto 

A: Kenangan gitu? 

B: Iyaaa benar 

A: Berarti sekarang foto tuh kewajiban atau keharusan gitu?  

B: Gak harus juga sih, gak kewajiban juga sih sebenarnya kek yaaaa tergantung mood sih kalau 

aku pengen mau foto yaa foto, kalau nggak yaaa nggak  

A: Yaaa karna sudah suka foto gak sih?  



B: Tau mana yang bagus mana yang jelek hehehehe  

A: Impian mas sejak kecil juga emang pengen jadi model atau?  

B: Dulu sih impiannya cuma kek biasalah kek zaman TK atau SD tuh pasti bilangnya pengen jadi 

Dokter hewan karna suka kek penyayang binatang itu kak suka itu kan 

A: Ohhh gitu 

B: Solanya juga ini hewan juga sih  

A: Berarti lebih malahan jauh dari foto dari model gitu ya?  

B: Iyaa dulu sih. Dulu sih kek gitu kan berubah pasti berubahlah 

A: Iyaaa hehehehe tapi akhirnya sampai menyadari “Ah kayaknya saya pengen serius nih di dunia 

foto” sejak itu kenal teman itu? 

B: Iyaaa pengen mendalami juga sih, kek pengen belajar setting kamera yang bagus buat videografi 

juga sih sebenarnya 

A: Karna memang itu eee hobi atau gimana?  

B: Yaaa hobi juga na, hobi juga menghasilkan juga kak. Apa boleh buat yaaa?  

A: Iyaa bener. Kalau kita bisa melakukan hobi sekaligus yaaa 

B: Iyaa senyamannya kita gitu aja. Kalau kita gak nyaman yaaa gak usah dijalani sih sebenernya 

A: Iyaa bener yaa. Kalau sekarang foto udah jadi eee pendapatan yang maksudnya dalam artian 

pekerjaan yang…? 

B: Eeee sampingan sih kek freelance aja sih kek gitu kak  

A: Berarti tetep arsitek itu tetep pendapatan yang…? 

B: Masih jalan 

A: Tetep pendapatan yang utama yaaa?  

B: Iyaaa. Yaa kan di masa-masa Covid kayak gini kan kek proyek-proyek kan juga kadang ada 

yang berhenti, ada yang gak lanjut gitu kan, terbengkalai juga kan 

A: Tapi kalau skarang bukannya kerja dari rumah tuh designer segala macam tuh… 

B: Iyaaa bisa. Kan biasanya kalau kita ke lapangan kan harus ke lapangan juga kek survey dia 

kerjain apa juga gitu kan 

A: Oh gitu yaa? 

B: Iyaaa. Kan biasanya tukang-tukangnya kadang ada yang… yang kalau kita gak datang kek 

mandornya gak datang dia kadang kerjanya tuh kek malas-malasan, seperti itu. Jadi harus tiap hari 

tuh harus datang ke proyek itu  

A: Harus cek-cek-cek terus kayak gitu yaaa? 

B: Iyaaa kalau gak ini, gak selesai-selesai  



A: Ohhh aku pikirnya orang yang kayak arsitek yaa dia cuman kek gambar “oke, saya punya 

design”   

B: Gak juga 

A: Oh gak gitu yaaa? Nah trus kan mas pernah cerita kalau mas salah satu tempat yang mas suka 

tuh ke candi segala macam kayak gitu.  

B: Iyaaa 

A: Nah kan biasa di candi namanya budaya kan pasti ada mitos-mitos segala macam, kayak di 

Borobudur tuh kayak nyentuh apa sih namanya?  

B: Patung dalam stupa itu 

A: He’e he’e nanti dapat umur Panjanglah, rejeki? 

B: Sama iyaaa keinginan bisa tercapai juga 

A: Nah itu mas suka lakuin kayak gitu juga gak sih? ngikut-ngikutin mitos kayak gitu?  

B: Eeeee kalau dulu awal-awal ke Borobudur sih kek antusias yaaa kek mau megang itu tapi 

sekarang kan kek demi menjaga batunya tetep ini kan, kita harus kan skarang udah gak boleh 

megang juga kan 

A: Oh ya udah gak boleh?  

B: Iyaa gak boleh. Biar apah gak rusaklah batunya itu kan. Dulu-dulu kan belum tau ya kek apah 

yaaa apa yaa? Dampaknya itu lho nanti buat patungnya jadi rusak. Skarang udah tau kan jadi kek 

gak melakukan lagi gitu lho 

A: Iyaa lebih kek… 

B: Melihat 

A: Melihat itu aja. Oh gitu, Tapi kalau seandainya mitos-mitos kayak gitu dulu masih percaya juga 

yaa dulu? 

B: Iyaa pastilah  

A: Kalau skarang kalau seandainya kayak gitu, misalnya di Prambanan atau di mana tempat 

destinasi yang kayak ada mitos-mitosnya masih suka ngelakuin juga gak sih? ngikutin juga kayak 

gitu? 

B: Nggak sih. Tapi yaaa tau aja ceritanya gitu 

A: Tapi memilih untuk nggak …. 

B: Soalnya takut merusak ini juga kan, batu atau apalah kita pegang gitu kan, jadi gak asal pegang 

juga 

A: Hmmmm oke oke oke, tapi masih percaya dong yaa sama mitos-mitos kayak gitu?  

B: Masih, masih. Soalnya kan di Jogja kan juga justru kek kebudayaan kek mistis juga itu kan 

masih kental yaa?  



A: Yaa masih banget yaa Jogja 

B: Iyaa jadi kita juga apa yaaa, gak boleh asal ini sih megang juga gitu kan  

A: Gak boleh sembarangan itu juga yaaa? 

B: Iyaaa 

A: Hmmmm berarti kalau skarang tuh kayak endorse dan segala macam lebih ke itu yaa mas? 

Pendapatan sampingan gitu? 

B: Iyaaa sih, lumayan lah 

A: Lumayanlah yaaa. Apa sih arti postingan buat mas? 

B: Postingan yaaa kalau ini yaaaa buat ini sih kek nambah-nambah feed kita trus kek lihat di feed 

kita tuh lihat tuh jadi kek bagus aja sih, kek bangga gitu kan hasil jepretan sendiri kan kayak gitu. 

Jadi tiap ini harus posting kayak gitu hehehehe 

A: Oh gitu yaaa? Iyaa bener maksudnya dalam artian postingan itu buat mas penting banget yaaa? 

B: Eeee penting sih, yaaa pokoknya kalau hati kita srek trus seneng itu kan pasti seneng aja sih, 

gimana yaaa? Gak bisa di ini sih, susah. 

A: Berarti yaaa dalam artian seneng juga lihat orang mengapresiasi foto? 

B: Yaaa senenglah, intinya tuh seneng. Kalau orang lain seneng kan kita juga pasti ikut senang 

kan? Lihat postingan kita bagus trus orang lain seneng kan jadi pahala buat kita juga kan  

A: Iyaaa bener-bener trus kayak pernah gak sih fotonya mas direpost segala macam gitu?  

B: Sering sih hehehehhe 

A: Hehehe I know lah hehehehe harusnya gak nanya sih hehehe. Nah gimana tuh perasaanya ketika 

di repost mas?  

B: Yaaa seneng. Jadi kita bisa nambah kek follower juga sih, follower trus liker juga nambah  

A: Ada yang pernah pakai foto mas untuk segala macam keperluan lain mungkin ada juga? 

B: Eeeee sering. Kadang dia ngeDM dulu sih, kadang bilang “mas ijin boleh pake foto mas gak?” 

gitu kan buat ini ini ini jelaskan, Ohh aku trus jawabnya “yaaa silahkan asal tag akun aku” gitu 

“Iyaa” gitu  

A: Iyaaa yaa di Instagram? 

B: Iyaaa takutnya nanti disalah gunakan 

A: Iya bener, bener juga sih. Tapi kalau kayak gitu bayar gak sih mas apa yaa monggo kalau mau 

repost?  

B: Nggak bayar sih. Yaaaa kita kalau ini kan dapat feedback juga kan? aku direpost sama dia trus 

kan lihat yang repost tuh kan lihat ini kan postinganku yang direpost itu kan pasti kadang cek IG 

ku, kadang dia follow aku juga  

A: Yaah ih siapa nih gitu yaa? Dikepoin gitu yaa? 



B: Iyaaa kepo gitu kan, kadang kalau gak ngelike yaaa eee apah ngefollow gitu 

A: Kalau haters buat mas apa tuh haters buat mereka? Hehehe apakah mereka adalah sekumpulan 

anak-anak dajjal? Hehehehe  

B: Heheheh yaa gitu kalau haters kan apa yaaaa? Yaaa orang iseng aja sih gak tau kitanya sendiri, 

dia cuman tau dari orang lain, dari postingan kita, gak pernah pernah ketemu langsung kan jadi 

yaaa mengada-ada sih hehehe kek apa yah? Gak apah, gak tau dari diri kita sendiri itu maksudnya 

yaaa itu, susahlah itu, jahat. 

A: Iyaa bener, emang hehehehe yaa itulah emang haters tuh bikin emosi hehehe 

B: Tapi yaa kita yaaa biasa aja sih gak usah naggepin kayak gitu 

A: Hm’m hm’m. Kalau skarang kan mas udah… gini, Sarjana kan yaaa? Pasti ee orang tua kayak 

pengennya anaknya itu pendapatan kayak pengennya jadi arsitek banget gitu? orang tua tipe yang 

kayak gitu juga gak sih? emang harus arsitek gitu?  

B: Gak juga sih sebenarnya. Kek gak terlalu diatur juga sih, yang penting tuh kamu jadi dirimu 

sendiri gitu lho jangan ikut-ikutan sama orang lain. Kalau kamu passionnya disini yaudah lakuin 

jangan terpaksa gitu juga kan. Kalau mau suka…. Aku juga suka ngegambar yaaa kalau ada project 

yaa dikerjain gitu kan, kesibukan lain 

A: Oh yang penting anaknya…. 

B: Produktif lah 

A: Berarti tipe orang tua yang membebaskan anak-anaknya melakukan apa aja nggak sih?  

B: Iyaaa kalau skarang kan kek anak terlalu dikekang kan juga kek takutnya nanti ke hal yang 

negatif kan bisa jadi kan kalau terlalu dikekang sama orang tua juga kan, jadi kek dibebasin aja 

asal positif gitu aja sih intinya, gak terlalu ke jalan yang salah hehehehhe 

A: Iyaaa yang penting orang tua tetap mengawasi juga? 

B: Iyaaa 

A: Soalnya yaa ada orang-orang yang emang dikekang sama orang tua kayak gitu kan, gak boleh 

ini itu 

B: Nah kalau gak jadi malah dia stress kan jatuhnya  

A: Iyaaa. Berarti bersyukur yaaamas punya orang tua yang dukungnya luar biasa 

B: Gak terlalu ini sih (mengekang) 

A: Oke berarti aku penasaran aja pengen tau eeee waktu kuliah itu prosesnya gimana sih mas? 

Sampai akhirnya eee maksudnya dari awal itu kejenuhannya, seputar kejenuhan kuliah dan segala 

macam itu tuh gimana sih mas ceritanya? 

B: Tau sendiri yaaa kalau arsitek tuh kek jaman kuliah kan dibombardir sama tugas kek apa yaaa? 

suruh gambar ini lah, dari… kan biasa kalau arsitek kan biasanya kalau gambar dari bawahnya 

dulu, pondasi, trus ke kolamnya, heheh trus ke atasnya, kan harus di detail-detailnya kan stress yaa 



pasti yaaa. Yaaa kalau misalnya kalau dulu kan kalau aku stress yaa kadang main gitu kan, main 

kemana yang bikin otak itu jadi fresh itu yaaa ke alam, dulu sih aku larinya ke Imogiri sih  

A: Oh Imogiri yaa?  

B: Yang pinus-pinus itu lho, kan disana adem tuh tenang gitu kan. Yaa aitu cari inspirasi juga gitu 

kan biar gak stress. Kalau di depan laptop trus kan kek lihat gambar itu kayak jenuh gitu kan, 

pusing. Kadang dulu zaman kuliah juga gak tidur sih ngerjain project itu 

A: Oh iyaa ya?  

B: Sampe gak tidur 

A: Segitu susahnya jadi arsitek yaa? 

B: Kek deadlinenya hehehe misalkan dikasih tugas hari ini besok harus jadi. Step yang misalkan 

eee Step A trus nanti bisa lanjut ke Step B gitu lho 

A: Oh harus lulus dulu step A kemudian baru lanjut step B? 

B: Nah iya baru jalan ke step B gitu 

A: Susah yaaa 

B: Iyaa anak teknik tuh susah.  

A: Iyaa yaah maksudnya harus sedetail itu gitu lho 

B: Iyaaa. Zaman skripsi juga aduh gak tidur beneran itu hehehehe 

A: Oh iyaa yah?  

B: Iyaa hehehe 

A: Kalau skripsinya arsitek itu gimana sih? apa dia…. 

B: Tiap kampus beda-beda sih 

A: Oh gitu? 

B: Kadang kalau aku pake ini juga… pake apa sih? kek apa yaaa? Pra TA sih. Pra TA tuh yaa 

bikin-bikin kayak buku tapi ringkasan gitu lho. Nah itu dulu pra TA yaaa itu bikin kek tulisan 

biasalah Ilmiah gitu kan, trus habis kalau udah dia lulus baru masuk ke tugas akhir, kek bikin 

maket, bikin gambar kerja, bikin RAB, kek biaya-biaya gitu, yaudah itu lulus yaudah lulus. 

A: Oh gitu yaa? 

B: Iyaaa. Tapi itu prosesnya juga Panjang sih 

A: Tapi kek disuruh buat kayak harus design satu bangunan atau? 

B: Hmmmm tergantung ini kita, misal kan kita mau bikin sekolah nah itu kan pasti ada kek 

fasilitasnya apa aja, trus kek masalahnya yang kalau kita bikin bangunan disitu tuh masalahnya 

apa aja, bisa diselesain apa nggak seperti itu sih, kek gitu sih 

A: Susah yaa jadi arsitek heheheh Pariwisata aja hehehehe 



B: Makanya aku pengen kek masuk ke pariwisata tapi salah jurusan gak sih? hehehe 

A: Hehehehe kok bisa salah jurusan? Hehehe  

B: Soalnya awal-awal dulu juga ini sih, gak begitu tertarik juga kan dulu waktu awal kuliah kan.  

A: Trus kok bisa masuk arsitek? 

B: Emang dasarnya suka gambar sih 

A: Ohhh oke. Apa dari keluarga karna suka gambar itu?  

B: Iyaaa banyak. Kayak omku itu pelukis dia bisa ngelukis juga. Lukis wajah orang juga mirip 

banget 

A: Oh iya yah? 

B: Iyaa bisa 

A: Oh gitu 

B: Kakakku juga suka nggambar 

A: Kalau adeknya mas yang satu itu? 

B: Nggak. Dia gak suka gambar malah hehehhe 

A: Oh dia suka foto juga? 

B: Nggak juga. Dia malah suka kek apa yaaa? 

A: Sport? 

B: Eeee ini kek band-bandnan itu lho  

A: Musik? 

B: Iyaa musik intinya musik. Beda-beda kan?  

A: Ohh gitu. Berarti lengkap yaa dikeluarga seni lukis, seni musik, seni foto, Lengkap 

B: Hehehehe bentar lagi seniningan hehehehe 

A: Heheheh waduh 

B: Tau seniningan gak? Hehehehe 

A: Hehehehe kalau dari ayah ibu memang emang seni yah?  

B: Ibuku malah bisa gambar tapi gak yaaa gambar sketsa tuh masih bisa  

A: Oh gitu 

B: Gitu sih 

A: Kalau bapak yang gambar juga?  

B: Gak juga sih bapak. Seneng musik juga suka nyanyi gitu 



A: Oh gitu, oke oke 

B: Campur-campur sih, kek gunangan tau 

A: Hehehehe eee sejak nerima endorse ngerasa ada yang beda gak sih dari dirinya mas?  

B: Sama aja sih gak ada yang beda hehehhehe 

A: Apa kualitasnya bertambah? Maksudnya eeeee 

B: Yaaa itu pastilah. Yaaa kalau kita kek di apresiasi yaa namanya ya? Yaa seneng sih kek kualitas 

kita juga ini sih juga sih  

A: Dengan sendirinya kayak meningkat-meningkat gitu?  

B: Iyaa harus ditingkatkan lagi, biar dapat endorse yang lebih lagi gitu aja sih hehehehe 

A: Melejit gitu yaa? 

B: Hehehehee 

A: Hehehehe oke. Tapi emang endorse tuh yaaa makanya sekarang semua orang tuh kayaknya 

pengen memperbagus Instagram untuk dapat endorse juga gak sih mas?  

B: He’e bener sih. Kalau foto kita biasa aja kan gak mungkin kek orang endorse datang ke kita tuh 

gak mungkin yaaaa 

A: Mereka tuh lihat dari like, jumlah like komen juga gitu gak? 

B: Aku rasa sih kek postingan juga sih, gak terlalu like juga. Kalau postingan kita bagus, OOTD 

gitu kan 

A: Feed bagus kayak gitu?  

B: Nah feed bagus gitu kan, pasti orang yang mau kek perusahaan bisnis apa perusahaan-

perusahaan ritel apa-apa gitu kan pasti tertarik buat endorse yaaa, kayak gitu  

A: Berarti jumlah like dan komen gak begitu maksudnya gak begitu menentukan? 

B: Mungkin itu juga sih, mungkin buat nilai tambah kali yaa? Seperti itu sih 

A: Iyaa mungkin, mungkin. Iyaa sih 

B: Orang temenku juga dia baru followersnya baru 3.000 tapi kalau dia feednya bagus juga dapat 

endorse kok dia  

A: Dapat endorse yaaa? 

B: Iyaaa 

A: Kalau skarang mas endorse datang terus gak? 

B: Sementara yaa baru kemaren sepatu sih 

A: Baru kemaren? Kalau itu kayak endorse tuh sepatunya jadi milik kita gitu? apa? 



B: eee tergantung persetujuan juga yaaa. Kan ada rulesnya juga kan? dia kayak kasih kontrak kerja 

gitu lho. Nanti kalau kamu udah selesai foto, kadang ada yang “ini barang jadi milik kamu setelah 

foto plus uang” kan ada yang seperti itu  

A: Tapi ada yang bilang “Oh ini barangnya kembali, saya ngasih uang” gitu ada juga?  

B: Naahh ada, kayak gitu. Beda-beda sih  

A: Ohhh gitu. Tergantung dari orang yang ngasih endorse itu yaaa? 

B: Iyaa 

A: Oke I see. Udah deh kayaknya kita hehehehehe cepat yaaa? Oh iyaa satu lagi ding mas. Gimana 

tanggapannya mas tentang foto yang Instagramable? tentang foto yang instagramable atau spot 

yang instagramable?  

B: Yaaaa itu buat menarik gitu lho. Menarik buat dikunjungi, menarik buat difoto gitu kan. Kalau 

kita lihat tempatnya bagus kan happy yaaa, kayak ada nilai plus aja sih trus kita posting trus banyak 

yang suka itu kan apresiasi banget buat kita 

A: Yaa berarti penting yaaa?  

B: Penting sih 

A: Tempat yang Instagramble 

B: Kek disini juga bagus 

A: Iyaaa 

B: Di sebelah sana tuh bagus, aku pernah foto disana. Di itu lho ada lukisan kan disitu 

A: Oh yaa belakang itu yaaa? 

B: Dulu pengen foto pake keranjang tapi takut sih hehehehe 

A: Foto keranjang tuh gimana? 

B: Keranjang itu lho belanjaan gitu kan 

A: He’e trus? 

B: Trus orangnya masuk ke dalam keranjang gitu eh diliatin…. 

A: Bisa ya? 

B: Bisa. Diliatih pak satpam aduh malu sih hehehehehe 

A: Heheheh emang bisa yaaa foto kayak gitu?  

B: Bisa bisa ada tuh banyak 

A: Iya po? Itu gimana tekniknya? Maksudnya orangnya bener masuk ke dalam keranjang? 

B: Masuk trus kakinya keluar gitu kan, kek kita gini (memperagakan gayanya) ada tuh banyak kan 

dulu foto-foto kayak gitu? zaman-zaman waktu awal-awal Instagram. Skarang udah kek skarang 

kek jarang foto kayak gitu 



A: Iyaaa. Mas sempat cerita kek dulu fotonya masih alay-alay itu gimana sih? apa karena? 

Maksudnya gimana sih ceritanya gitu?  

B: Gimana yaa? Yaaa kan dulu kan belum tau ini yaaaa feed bagus atau feed jelek kayak gitu, asal 

posting aja sih hehehehehehe. Biasa  kan dulu waktu awal mula bikin Instagram zaman dulu waktu 

awal-awal itu mesti kan gak terlalu mementingkan feed juga kan, asal posting aja sih sebenarnya 

hehehehe 

A: Asal posting aja kayak gitu?  

B: Yang penting posting gitu aja hehehehe  

A: Yang penting posting. Tapi itu proses juga gak mas ? 

B: Yaa pasti ada prosesnya 

A: Bagian dari proses yang akhirnya bisa buat kayak skarang 

B: Iyaa bisa kayak gini. Ya taulah dulu pasti malulah lihat foto zaman dulu kan? hehehehhe  

A: Hehehhe iyaa bener bangettt 

B: Malu-maluin, trus aku hapus-hapusin tuh hehehehhee 

A: Oh iya? Kenapa gak dibiarin aja?  

B: Eh nggak ding, di arsip. Ada yang dihapus ada yang diarsip sih 

A: Tapi menarik yaa yang cerita yang dulu-dulu tuh menarik 

B: iya sih, lucu 

A: foto-foto dulu 

B: Lucu aja sih  

A: Hehehehe 

B: Yaa aneh lihat dulu tuh  

A: He’e yaampun. Oke deh kayaknya udah deh mas kita. Mantul cepet banget hehehehe 

B: Mbak Yayuk udah 3 kali yaaa?  

A: Yah? 

B: Nggak di stop dulu aja 

A: Iyaa udah. Hm’m oke deh aku stop yaa mas yaaa 

B: He’e 

A: Thank you 
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