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PEDOMAN WAWANCARA 

 

PROFIL INFORMAN 

1. Nama   :  

2. Usia   : 

3. Pendidikan  :   Kelas: 

 

1. Apakah pekerjaan orang tua anda? 

2. Berapakah uang saku anda selama satu bulan? 

3. Apakah uang saku tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan anda selama satu 

bulan? 

4. Apakah anda mendapat uang tambahan selain dari uang saku yang diberikan 

orang tua anda? Jika Iya, darimana dan berapa jumlahnya? 

5. Apakah kegiatan Dugem anda menggunakan uang saku dari orang tua anda? 

6. Apakah anda tahu tentang perilaku menyimpang? 

7. Adakah anda pernah mendapati perilaku menyimpang di tempat Dugem? 

Sebutkan. 

8. Perilaku Menyimpang 

a. Apakah anda mengkonsumsi rokok? 

b. Apakah anda mengkonsumsi minuman beralkohol? 

c. Apakah anda pernah mengkonsumsi narkoba? Narkoba jenis apa yang biasa 

anda gunakan? 

d. Apakah anda pernah melakukan hubungan seksual di luar nikah? Dengan 

siapa? 

e. Apakah anda pernah mengalami kehamilan di luar nikah? 

f. Apakah perilaku tersebut terjadi setelah anda mengenal Dugem? Sejak kapan 

anda mengenal Dugem? 

g. Apakah ada perilaku lain yang anda lakukan setelah anda mengenal Dugem? 
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9. Asosiasi Diferensiasi 

a. Apakah orang tua anda memiliki gaya hidup dan perilaku seperti anda? 

b. Apakah saudara anda memiliki gaya hidup dan perilaku seperti anda?  

c. Apakah gaya hidup dan perilaku yang anda lakukan ini karena  pengaruh dari 

orang tua/saudara anda? 

d. Apakah teman-teman sebaya anda memiliki gaya hidup dan perilaku seperti 

anda? 

e. Apakah teman-teman dekat anda memiliki gaya hidup dan berperilaku seperti 

anda? 

f. Berapa intensitas waktu bertemu anda dengan teman-teman dekat anda? Dalam 

seminggu? 

g. Apakah anda mengikuti gaya hidup Dugem dan berperilaku tersebut karena 

pengaruh lingkungan anda? 

h. Apakah anda memiliki komunitas sesama penggemar gaya hidup dugem? 

i. Apakah media juga turut mempengaruhi gaya hidup dugem dan perilaku anda? 

Sebutkan media yang anda maksud. 

j. Bagaimana awal mula anda mengenal Dugem? Ceritakan. 

k. Mengapa pada akhirnya anda memilih untuk mengikuti gaya hidup Dugem 

yang notabene tidak diperuntukkan oleh remaja seumuran anda dan juga 

identik dengan perilaku menyimpang dan menghabiskan banyak uang? 

l. Bagaimana awal mula anda melakukan perilaku tersebut? Apa yang menjadi 

alasan anda untuk melakukan perilaku menyimpang tersebut? 

m. Apakah anda juga melakukan perilaku tersebut di luar tempat Dugem? 

Mengapa? 

n. Apakah anda mengetahui manfaat dari gaya hidup dan perilaku yang anda 

lakukan saat ini? 

o. Bagaimana pengawasan orang tua anda terhadap gaya hidup anda? Apakah 

orangtua anda mengetahui gaya hidup dan perilaku anda tersebut? Bagaimana 

tanggapan orang tua anda tentang gaya hidup dan perilaku anda tersebut? 

Bagaimana respon anda? 
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p. Apakah orang di sekitar anda pernah berkomentar tentang gaya hidup dan 

perilaku anda tersebut? Bagaimana tanggapan anda? 

q. Berapa intensitas waktu anda pergi ke tempat Dugem? Dalam seminggu? 

r. Apa yang anda rasakan setelah mengikuti gaya hidup dugem dan berperilaku 

tersebut? 

s. Apa yang anda harapkan dari gaya hidup Dugem dan perilaku yang telah anda 

ikuti tersebut? 
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Transkrip Informan NP 
 

Adit : Hallo, dek? Sudah nunggu lama ya? 
NP : Enggak kok, kak. Barusan dateng juga ini 5 menit yang lalu. 
Adit : Oalah, oke deh. Aku boleh langsung tanya-tanya ya ini? 
NP : Boleh, kak 
Adit : Kalo boleh tau, pekerjaan orang tuamu apa, Dek? 
NP : Papa sih kantornya di rumah, kak. Semacam akuntan publik gitu lah. Aku 

juga nggak seberapa ngerti. Hehe. Kalo mama sih ibu rumah tangga. 
Adit : Boleh tau nggak, uang sakumu tiap bulan dikasih berapa? 
NP : 750ribu, kak 
Adit : Uang segitu, cukup nggak buat kebutuhanmu sehari hari? 
NP : Ya enggaklah, kak. 
Adit : Trus kamu dapet uang tambahan nggak selain dari uang sakumu? 
NP : Iya, ada kak. Aku kan juga kerja SPG. 
Adit : Oalah, emang dapet sampe berapa tiap bulannya dari kamu kerja spg 

gitu? 
NP : Tiap event biasanya dapet antara 150ribu sampe 250ribu kak, kadang 

sebulan bisa 2 sampe 3 event, kurang lebih ya dapetnya dari spg ya sama 
lah kaya uang saku dari orang tua. 

Adit : Oh, gitu ya. Trus, tiap kali kamu Dugem, mesti pake uang sakumu? 
NP : Iya kak, ya sama uang dari kerja SPG juga itu. Hehe 
Adit : Eh, maaf nih dek. Kamu tau perilaku menyimpang nggak? 
NP : Iya tau lah, kak. 
Adit : Emm, pernah nggak kamu pas Dugem gitu nemuin perilaku menyimpang 

di tempat Dugem? 
NP : Ya sering banget lah, kak. 
Adit : Boleh tau nggak apa aja, dek? hehe 
NP : Ya minum sampe mabuk, pake narkoba, cewek-cewek pada ngerokok, ya  

kaya gitu gitu lah kak. hehe 
Adit : Oalah. Iyaiya dek. Hehe.. 

Emm, kalo boleh tau, kamu ngerokok apa nggak, dek? 
NP : Iya lah aku ngerokok, kak. 
Adit : Minum alkohol pernah? 
NP : Haha. Seringgg 
Adit : Kalo narkoba gitu, pernah? Hehe 
NP : Pernah kak, beberapa kali, tapi belum sampe kecanduan kok. 
Adit : Oalah, emang kamu mengkonsumsi narkoba jenis apa, dek? 
NP : Biasanya sih ya kaya ineks gitu sih kak. 
Adit : Oh, iyaiya. Maaf, kalo hubungan seks diluar nikah juga pernah? 
NP : Pernah, kak. Hehe 
Adit : Kalo boleh tau, sama siapa dek? 
NP : Ya sama temen dugem sih, kak. Seringan One Night Stand. 
Adit : One Night Stand itu apa ya, dek? hehe 
NP : Ya berhubungan badan tapi kita nggak punya ikatan apa apa kak, nggak 

pacaran gitu maksudnya. 
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Adit : Oalah, iyaiya. Emm, pernah ngalamin hamil diluar nikah nggak? Hehe 
NP : Nggak pernah, kak. Pake kondom dongg. Hahaha 
Adit : Hehehe,, iyaiya, dek.  
 Kamu kayak gini ini, ngelakuinnya setelah kamu sudah kenal sama dugem 

apa sebelum kenal dugem? 
NP : Emm, Sebagian besar sih ya pas udah kenal dugem sih, kak. 
Adit : Emang yang sebelum dugem apa, dek? 
NP : Sebelum kenal dugem aku sih udah pernah ML, kak. Sama pacarku dulu. 

hehe 
Adit : Ohh.. Emang sudah brapa lama sih kamu kenal Dugem? 
NP : Lumayan lama sih kak, udah setahunan ini mungkin, pertengahan kelas 2 

dulu. 
Adit : Selain yang aku tanyain tadi, ada nggak hal lain yang kamu lakuin 

setelah kamu kenal dugem? 
NP : Apa ya? Palingan ya jadi sering bohong aja sih ke orang tuaku kak, kaya 

misalnya bohong masalah duit, minta duit buat bayar buku sekolah, tapi 
aku buat Dugem. 

Adit : Orang tua kamu punya gaya hidup dan perilaku sama kayak kamu 
nggak? 

NP : Kalo papa sih pernah dugem, itupun tapi kalo pas ada kliennya dari luar 
kota gitu maen ke surabaya sini, pasti diajak dugem sama papa. Tapi papa 
kadang juga minum bir, tapi papa nggak ngerokok. Mama nggak pernah 
malahan pergi dugem. 

Adit : Kalo saudaramu ada yang punya gaya hidup kaya kamu? 
NP : Ya nggak juga sih kak, saudaraku kayaknya nggak ada yang suka dugem 

deh. 
Adit : Oh gitu ya. Menurutmu gaya hidupmu kaya gini karena pengaruh dari  

orang tua atau saudaramu nggak? 
NP : Ya nggak lah, kak. Nggak ada pengaruhnya. 
Adit : Kalo teman-teman sebayamu ada yang ngikutin gaya hidup kayak kamu 

gini juga? 
NP : Kalo temen-temen di perumahan sih nggak ada kayaknya, kalo temen 

sekolah sih ada beberapa. 
Adit : Kalo temen-temen dekatmu? 
NP : Ya temen-temen deketku ya anak-anak SPG itu sih kak, rata-rata sih suka 

dugem semua temen SPGku. 
Adit : Kalo boleh tau intensitas kamu ketemu sama temen-temen deketmu 

berapa kali seminggu? 
NP : Ya lumayan sering, kak.Kalopun lagi nggak ada event, kita biasanya 

ketemu, maen kerumah, kalo nggak gitu kita ya BBM-an. Paling bisa 
ketemu seminggu dua kali. 

Adit : Oh gitu ya. Menurutmu gaya hidupmu ini karena pengaruh 
lingkunganmu juga nggak dek? 

NP : Iyaa, banget kak. Orang temen-temenku SPG pada suka dugem semua. 
Hehe 

Adit : Kamu punya komunitas penggemar dugem dek? 
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NP : Nggak punya kak, ya temen-temen SPG ini aja temen dugemku kak. 
Adit : Kalo media lain gitu, apa ada pengaruhnya juga ke kamu ngikutin gaya 

hidup kaya gini? 
NP : Ya kadang sih ngefek juga. Aku kan main Twitter tuh. Aku follow 

tempat-tempat dugem juga di Twitter, kadang tiap hari ada aja 
promosinya, bintang tamu DJ-DJ dari luar kota, ya kadang pengen benget 
dateng kesana, kak. 

Adit : Emang awal mula kamu dulu kenal Dugem gimana sih, dek? 
NP : Dulu itu yang pertama ngajakin aku Dugem temenku sesama SPG kak, 

kan kalo di temen-temen SPG aku yang masih sekolah sendiri kak, lainnya 
udah pada kuliah. Nah makanya itu aku kadang juga ngerasa dianggep jadi 
adek sendiri sama mereka. Jadi pas pertama kali dulu mereka ngajakin, 
aku ya mau aja kak.  

Adit : Hehe. Trus kamu kenapa kok akhirnya memilih buat ngikutin gaya hidup 
dugem yang notabene, maaf, bukan buat anak seusiamu trus lagi kan 
identik sama perilaku menyimpang juga, sama ngabisin duit banyak? hehe 

NP : Hahaha. Ya gimana ya, kak. Mungkin gara-garanya temenku lebih 
banyak yang umurnya diatasku, kak. Kebetulan mereka pada suka Dugem 
juga. Lagian akhirnya aku juga suka aja sih main ke tempat Dugem, ya 
nyaman aja aku kalo lagi disitu. Pengen agak gaul juga gitu. hehe 

Adit : Ohh, gitu ya. Trus alasan kamu ngelakuin perilaku yang kamu sudah 
bilang sendiri tadi kalo menyimpang, apa alasannya? Awal mulanya 
gimana? 

NP : Hehe.. ya gimana ya kak, ya kan namanya tempat dugem, hal-hal kaya 
gitu kan kalo ditempat dugem wajar kak. Awalnya dulu kalo ngerokok, 
kan gara-gara pas lagi istirahat kerja SPG gitu, habis gitu temen-temen itu 
ngumpul bareng kaya di kantin gitu, ya mereka ngobrol-ngbrol sambil 
ngerokok, awalnya sih ya nggak terlalu tertarik, cuman lama kelamaan 
kalo pas lagi event bareng kebiasaan mereka kaya gitu terus, aku ngeliat 
temen-temenku rasanya enak banget gitu kalo ngerokok, ya akhirnya aku 
nyobain deh satu sampe akhirnya sekarang keterusan. Kalo yang lainnya 
sih emang taunya dari tempat Dugem. Awal mulai minum alkohol, ya dari 
tempat dugem, pengen tau aja gimana rasanya, ketagihan juga sih 
akhirnya, sampe ya akhirnya berani nyobain nge-seks itu juga sih, kak. 
hehe 

Adit : Oalah.. Trus kalo diluar tempat dugem kamu juga masih ngelakuin 
kebiasaanmu itu dek? Kenapa? 

NP : Kalo ngerokok sih iya, sama kadang ya nge-bir aja sih kak. Ya gimana 
ya, udah kebiasaan aja soalnya, rasanya ada yang kurang aja sih kalo 
sehari nggak ngerokok gitu, kalo minum sih masih bisa nahan kak. 

Adit : Apa kamu ngerasa kaya gitu ada manfaatnya buat kamu dek? 
NP : Ya ada sih kak. Gak tau rasanya ya lebih tenang aja gitu, atau kalo lagi 

sumpek ya bisa lumayan ilang lah sumpeknya kak. hehe 
Adit : Trus tanggepan orang tuamu gimana dek sama gaya hidup dan 

perilakumu ini? Tanggepanmu gimana? Bagaimana pengawasan orang 
tuamu sama gaya hidupmu? 
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NP : Ya mereka nggak tau sih kak. Papaku sering keluar kota. Mama taunya 
kalo aku pergi dugem, aku pamitnya maen kerumah temenku SPG itu, 
kadang soalnya mereka yang jemput, jadi mama ya nggak seberapa curiga. 
Hehe. Kalo ketahuan ya pasti dimarahin habis-habisan aku kak. 

Adit : Orang-orang disekitarmu pernah nggak komentar sama gaya hidup sama 
perilakumu ini? 

NP : Nggak ngereken aku kak. Pernah sih dibilangin temenku sekolah kalo 
dugem itu pasti anaknya nggak bener. Cewe masa ngerokok, minum-
minum, cuman ya aku dengerin aja sih, daripada nanti malah bertengkar. 
Hehe. Tapi kalo sama temen-temenku SPG ya mereka kadang malah 
ngatain aku cemen kak kalo aku nggak mau diajak dugem. hehe 

Adit : Oalah, gitu ya dek. Hehe.. Intensitasmu seminggu berapa kali pergi 
dugem? 

NP : Nggak mesti kok kak, seminggu bisa sekali sampai dua kali kak. 
Adit : Trus reaksi yang muncul setelah kamu dugem dan melakukan kebiasaan-

kebiasaan itu apa? 
NP : Ya seneng kak, kan jarang banget gitu anak seumuranku main-main ke 

tempat dugem kak. 
Adit : Oh iyaiya. Terakhir nih, apa yang kamu harapkan dari gaya hidup sama 

perilaku ini? 
NP : Jaman sekarang udah modern, kak. Ya biar nggak dikatain kuper kali ya 

kak. hehe 
Adit : Iyawes, udah selese ini pertanyaanku. Hehe. Makasi ya udah mau 

ngeluangin waktunya. 
NP : Sama-sama kak Adit, kalo masih ada yang mau ditanyain boleh nanti 

kabarin aku lagi. 
Adit : Iya siapp dek. 
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Transkrip Informan AR 
 

Adit : Dek AR, aku mau nanya-nanya masalah dugem ke kamu nih. 
AR : Boleh, mas Adit. 
Adit : Sebelumnya aku mau tanya, Papamu kerja dimana dek? 
AR : Papa ada usaha di Mataram, mas. Batu bara. 
Adit : Oh, kalo mama kerja juga nggak? 
AR : Mama kerja di rumah, jadi Ibu. Hehe 
Adit : Jadi mama dirumah ya? 
AR : Iya sih mas, tapi kadang juga nyusulin papa ke Mataram gitu, tiap 

sebulan 2 minggu ke mataram, habis gitu balik sini lagi. 
Adit : Oh, trus dirumah sama siapa aja? 
AR : Sama kakaku yang cewek mas, udah berdua aja, kalo ada mama ya 

bertiga 
Adit : Kalo uang jajanmu tiap bulan berapa dek? 
AR : Sebulan di kasih papa 1juta, mas 
Adit :Cukup nggak buat biayamu sehari hari selama sebulan? 
AR : Enggak mas 
Adit : Lhoh, lha terus kamu dapet uang tambahan darimana buat kebutuhanmu 

sehari hari? 
AR : Ya ada deh mas. hehe 
Adit : Boleh tau nggak siapa yang ngasih? 
AR : Gimana ya mas nyebutnya, aku bingung. hehe 
Adit : Ya nggakpapa sebutin aja dek, rahasiamu aman kok. hehe 
AR : Hehe. Ya anggep aja temen gelap lah mas. hahaha 
Adit : Oalah. Hehe.. iyaiya. Dikasi sampe brapa kamu biasanya?  
AR : Nggak mesti sih mas, sak mintaku aja pas lagi butuh. Rata-rata sih 

biasanya 1-2 juta. hehe 
Adit : Brarti kalo kamu Dugem ya pake uang jajan dari orangtuamu juga? 
AR : Iya, mas. Pasti kepake buat dugem juga uang jajanku mas 
Adit : Oke dek, aku mulai ya wawancaranya? 
AR : Iya, boleh mas. 
Adit : Ngomong-ngomong soal dugem, kan ada hubungannya sama perilaku  

menyimpang nih, tau nggak kamu? 
AR : Ya tau sih mas, ada juga dipelajaran sekolah. hehe 
Adit : Oh, iyaiya. Menurutmu ada nggak perilaku menyimpang di tempat 

dugem, dek? 
AR : Pasti dong mas. Kan emang di tempat Dugem nggak ada orang yang 

nggak ngelakuin minum-minuman keras, narkoba, freesex. 
Adit : Oh. Iyaiya. Oke, kamu kan ngerokok nih, kalo alkohol minum juga? 
AR : Jelas lah mas. hehe 
Adit : Narkoba?  
AR : Pernah mas, Double L 
Adit : Apa itu dek? 
AR : Ya semacem kaya obat gitu lah mas. 
Adit : Oalah.. Maaf nih, kalo freesex? 
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AR : Hehe. Pernah mas, sama pacar. Kalo sekarang belum punya pacar lagi ya 
sama temen mas, istilahnya Friends with Benefit gitu lah mas. hehehe 

Adit :Maksudnya apa dek? 
AR : Ya hubungan badan aja, tapi kita nggak ada status apa-apa. 
Adit : Oh. Iyaiya. Pernah sampe hamil nggak kamu? hehe 
AR : Hahaha.. enggak mas, jangan sampe deh. Mesti pake kondom. hehe 
Adit : Kamu ngelakuin hal-hal kaya tadi gitu setelah tau dugem apa sebelum 

kenal dugem? 
AR : Setelah tau dugem sih mas. 
Adit : Emang sejak kapan tau dugem? 
AR : Akhir-akhir kelas 1 dulu deh mas. 
Adit : Selain itu tadi, ada nggak hal lain yang kamu lakuin setelah kamu kenal 

dugem? 
AR : Ya paling sering kalo dugem pas hari-hari sekolah gitu sering tidur di 

kelas sih mas, alasan sakit bilang ke mama trus bolos sekolah. Bohong ke 
mama juga lumayan sering mas, masalah uang terutama. hehe 

Adit : Orangtuamu sendiri punya gaya hidup kaya kamu gini nggak dek? 
AR : Enggak sih mas, paling cuma papa aja yang pernah ke tempat dugem 

sama temen-temennya, tapi itu pun juarang banget mas. 
Adit : Kalo saudaramu yang lain ada nggak? 
AR : Ya kakakku cewek juga suka Dugem sih dia mas. 
Adit : Oh, gitu. Jadi gaya hidup sama perilakumu ini karena pengaruh dari 

orangtuamu atau saudaramu ya? 
AR : Ya bisa dibilang gitu sih, mas. Tapi ya nggak terlalu banyak. 
Adit : Kalo teman-teman sebayamu ada yang mengikuti gaya hidup sama 

perilaku kaya kamu gini nggak? 
AR : Temen komplek perumahan sih rata-rata iya, mas. Kalo temen sekolah ya 

ada juga, tapi nggak banyak. 
Adit : Kalo temen-temen deketmu sendiri punya gaya hidup sama kaya kamu 

gini juga nggak? 
AR : Temen deketku ada yang sesama anak komplek sini, yang di sekolah juga 

ada mas. Tapi emang temen deketku pada suka dugem semua sih. 
Adit : Emang intensitas ketemu sama temen-temen deketmu bisa sampai berapa 

kali seminggu dek? 
AR : Kalo yang dikomplek perumahan sini ya sering banget mas, orang kita 

kalo dugem mesti berangkat bareng. Temenku sekolah ya kita selalu 
ketemu kalo lagi di sekolah. Kalo temen komplekku sini beberapa dari 
mereka ada yang kuliah mas.  

Adit : Berarti lingkunganmu mempengaruhi gaya hidup dan perilaku yang 
kamu jalani sekarang ini ya dek? 

AR : Iya sih mas, lebih banyak yang aku rasain emang pengaruhnya lebih 
banyak dari temen-temen deketku, orang mereka pada suka dugem duluan 
sebelum aku soalnya. 

Adit : Emang kamu punya komunitas sesama penggemar dugem gitu nggak? 
AR : Nggak ada sih mas. Temenku dugem ya temen-temenku anak komplek 

perumahanku mas. 
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Adit : Oh iya kalo media massa gitu ada pengaruhnya juga nggak sama gaya 
hidupmu? 

AR : Ya lumayan kepengaruh mas, kan sering itu kadang dijalan ada apa itu 
namanya, baliho atau apa gitu, ada tempat dugem bikin acara ngundang DJ 
yang udah terkenal gitu, kadang ya kalo pas lagi pengen nonton, ya aku 
dateng sama anak-anak mas. 

Adit : Emang awal mula kamu kenal dugem dulu gimana ceritanya dek? 
AR : Dari pacarku mas, tapi sekarang udah putus sih. hehe 
Adit : Seumuran sama kamu? 
AR : Enggak, dia udah kuliah mas. Aku pertama kali dugem dulu diajakin 

pacarku sama temen-temen kampusnya. Sekarang sih aku udah putus sama 
dia mas, tapi aku masih deket sama temen-temennya mantanku itu. 
Kadang ya sekarang aku juga sering dugem bareng mereka. 

Adit : Trus apa alasanmu kok kamu memilih gaya hidup dugem gini, kan 
notabene emang bukan buat remaja seumuran kamu trus juga kan identik 
sama perilaku menyimpang, ngehabisin duit juga. Knapa dek? 

AR : Ya gimana ya mas, seneng aja kalo lagi dugem, feels like home gitu deh. 
Adit : Trus bisa cerita nggak awal mulanya kamu ngelakuin perilaku yang 

sudah aku tanyain ke kamu sebelumnya itu?alasanmu apa? 
AR : Semua itu yang ngajarin mantanku mas. Mulai dari ngerokok, minum 

sampe ya ML itu tadi mas. Baru pertama kali ikut dia dugem, langsung 
diajak minum, baru dapet 3 gelas sloki udah pusing banget kepalaku, mas. 
Pas itu sih dia nawarin cuman awalnya aku nggak mau, tapi lama 
kelamaan aku sendiri yang minta coba ke dia. Hehe. Kalo ngerokok sih 
udah gandengannya minum mungkin ya, ya iseng aja aku nyobain 
rokoknya pacarku, ya awalnya emang pusing habis ngerokok itu, tapi aku 
coba-coba lagi eh kok malah keterusan sampe sekarang. Hehe. 

 Yang dipikaranku waktu itu sih ya emang wajar-wajar aja sih kalo lagi 
dugem ngerokok trus minum juga. Kalo aku kaya gini aku lebih bisa 
diterima di kalangan anak dugem mas, lebih bisa bikin akrab sih sama 
mereka mas. 

Adit : Oh gitu ya. Meskipun kamu nggak lagi dugem, kebiasaan-kebiasaanmu 
juga masih kamu lakuin di luar tempat dugem? 

AR : Kebanyakan sih iya mas, kebiasaan pas lagi dugem ya kebawa aja di luar 
tempat dugem. Udah jadi kebiasaan aja sih mungkin mas. Lagian orang 
tuaku juga nggak tahu kalo kelakuanku kaya gini. Hehe.. ya emang kalo di 
luar tempat dugem ya sembunyi-sembunyi juga sih kalo ngerokok, takut 
ketahuan juga. hehe 

Adit : Manfaat yang kamu dapet dari gaya hidupmu ini ada nggak menurutmu?  
AR : Ya ada sih mas. Jujur aja sih sekarang temenku jadi tambah banyak, ya 

emang kenalnya dari tempat dugem sih, tapi kadang kita meskipun nggak 
lagi dugem masih tetep komunikasi kok, kadang juga nongkrong bareng 
trus lagi kalo lagi butuh minta tolong gitu aku lebih punya banyak temen 
buat bantuin mas. Kalo yang lain-lainnya ya emang manfaatnya ada juga 
sih, aku ngerasa jadi lebih pede aja ngelakuin itu semua. 
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Adit : Kira-kitra kalo orangtuamu tahu, gimana tanggapannya dek? Kamu 
responnya gimana? 

AR : Ya semoga nggak ketahuan sih mas, pasti dimarahin juga kalo ketahuan. 
Tapi kalo semisal ketahuan ya pasrah deh mas. Paling dimarahin, uang 
jajan dikurangin, nggak boleh keluar malem-malem lagi. Tapi selama aku 
nggak ceroboh, pasti ya nggak bakal ketahuan. Kalo sudah kaya gitu aku 
ya diem aja sih mas, nunggu situasi agak tenang dulu. Hehe. Sampai 
sekarang nggak pernah ketahuan soalnya aku kan kadang juga dugem 
bareng kakakku, meskipun kalo mau pergi dugem sama temen-temen aku 
pamitnya nanti ketemuan sama kakak di luar meskipun kakakku nggak 
lagi dugem, tapi ya aku bilang ke kakakku juga sih kalo mau bohong. hehe 

Adit : Orang-orang disekitarmu ada yang pernah berkomentar nggak tentang 
gaya hidup sama perilaku ini? Tanggepanmu gimana? 

AR : Ya beberapa sih ada mas. Kalo kakakku sih paling cuman ngingetin aja 
jangan sampe ketahuan sama orangtuaku mas. Tapi ya pernah ada juga 
tetanggaku bilang pasti nakal kalo cewek suka dugem itu. Tapi ya aku 
cuek aja sih, orangtuaku juga nggak tahu aku suka dugem kok. hehe 

Adit : Emang intensitas kamu pergi dugem seminggu berapa kali?  
AR : Nggak mesti sih mas, seminggu paling banyak 2 kali pergi dugem.\ 
Adit : Lalu reaksi yang muncul setelah kamu dugem dan berperilaku tersebut 

apa dek? 
AR : Bangga lah mas keliatan keren gitu jadinya kalo habis dugem, seneng 

juga nongkrong sama temen-temen sampe pagi. 
Adit : Oalah. Pertanyaan terakhir nih dek. Apa harapan kamu dari gaya hidup 

sama perilakumu ini? 
AR : Ya aku sebenernya pengen punya lebih banyak temen aja sih mas, ya 

kalo yang lainnya sih ya buat nyenengin diri sendiri aja mas. Nambah 
temen biar tambah banyak gitu. Sama pengen punya kenalan Oom-Oom 

Adit : Okelah kalo gitu dek, makasi ya buat waktunya 
AR : iya mas, sama-sama. 
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Transkrip Informan VH 
 
Adit : Gimana dek? Sudah bisa dimulai nggak wawancaranya? 
VH : Iya boleh, mas. 
Adit : Profesinya orang tuamu apa dek? 
VH : Papaku punya usaha tour and travel mas kalo mama kerja di kantor koran 

X 
Adit : Uang sakumu selama sebulan berapa dek? 
VH : Seminggu sekali aku dikasih 200 ribu mas, jadi sebulan totalnya ya 800 

ribu. 
Adit : Itu buat kebutuhanmu sehari-hari cukup nggak? 
VH : Sebenernya sih ya enggak mas, tengah bulan udah habis biasanya, 

kadang juga seminggu udah habis 
Adit : Trus kamu dapet uang tambahan darimana dek kalo uangmu udah habis? 
VH : Ya jalan satu-satunya ya minta ke orang tua mas, mau minta siapa lagi 
Adit : Kegiatan dugem kamu pake uang jajanmu? 
VH : Iya mas, kalo dugem ya pake uang jajan dari orang tua itu mas 
Adit : Tau nggak kamu soal perilaku menyimpang? 
VH : Tau dong mas 
Adit : Pernah nggak kamu mendapati perilaku menyimpang di tempat dugem. 
VH : Ya selalu mas, kalo ke tempat dugem pasti semua meja ada minuman 

alkoholnya, minum pil-pil koplo gitu , nyimeng, ciuman, seks bebas, gitu 
gitu deh mas 

Adit : Kalo boleh tau, kamu ngerokok nggak? 
VH : Iya mas 
Adit : Alkohol? 
VH : Ya juga sih mas 
Adit : Pernah pake narkoba? 
VH : Pernah mas, Double L sama nyimeng 
Adit : Pernah nggak kamu melakukan hubungan seksual di luar nikah? 
VH : Emmm, Iya pernah mas. 
Adit : Sama siapa? 
VH : Sama temen dugem sih mas, one night stand gitu. 
Adit : Semacam berhubungan badan tapi tanpa status apa apa gitu ya dek? 
VH : Iya mas, nggak pake bawa bawa perasaan dan nggak pake status pacaran. 

hehe 
Adit : Maaf, pernah mengalami hamil di luar nikah? 
VH : Pernah mas, gara-gara pas itu emang aku sama temenku lagi mabuk 

banget, ya mungkin pas itu samasama lagi nggak bisa ngontrol diri sendiri, 
habis gitu aku nggak dapet-dapet, periksa ke dokter dianter temenku yang 
ngajak ML itu trus katanya aku positif hamil, tapi aku gugurin mas. 

Adit : Diluar tempat dugem kamu juga tetep mengkonsumsi dek? 
VH : Kalo rokok sama minum iya mas, kalo ngepil gitugitu pas lagi mau 

dugem aja sih mas. 
Adit : Emang kamu kenal dugem sejak kapan? 
VH : Dari kelas 2 mas 
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Adit : Selain itu ada hal lain nggak kamu lakuin yang sebelumnya belum pernah 
kamu lakuin sebelum kamu kenal dugem? 

VH : Hahaha. Ini sih aku ada cerita. Aku kan sering tuh dimintain tolong 
mamaku ngambilin duitnya di ATM, beberapa kali aku juga pernah sih 
ngambil dari ATMnya mamaku, soalnya mama juga nggak pernah hapal 
sama saldonya, mas. Kadang aku ambil 200 – 300ribu, aku buat dugem. 
Hehe. 

Adit : Orangtuamu punya gaya hidup sama kaya kamu nggak dek? 
VH : Enggak mas, nggak suka gitu-gitu orangtuaku mas. 
Adit : Kalo saudaramu mungkin, ada nggak yang punya gaya hidup seperti 

kamu sekarang ini? 
VH : Nggak ada juga mas. Saudaraku orangnya kebanyakan alim-alim. hehe 
Adit : Apa orang tuamu membawa pengaruh gaya hidupmu nggak?  
VH : Enggak kok mas, bukan gara-gara mereka juga aku punya kelakuan kaya 

gini. hehe 
Adit : Kalo teman-teman sebayamu ada yang punya gaya hidup kaya kamu gini 

nggak? 
VH : Temen sekolah sih ada, tapi nggak banyak mas.  
Adit : Kalo temen-temen deketmu? 
VH : Temen-temen deketku sih kebanyakan aku kenalnya dari tempat lesku 

mas. Tempat lesku bahasa Inggris. Ya dari mereka juga sih aku ketularan 
dugem gini. hehe 

Adit : Emang intensitas ketemunya berapa kali dalam seminggu?  
VH : Kalo di tempat les sih seminggu 2 kali mas. Kadang ya habis les kita juga 

keluar bareng. Sering kok, BBM-an juga iya. 
Adit : Gaya hidupmu ini terpengaruh dari teman-temen lesmu ini berarti ya? 
VH : Iya mas. Emang aku taunya semua kaya gini itu dari temen lesku. 
Adit : Kamu punya komunitas sesama penggemar dugem gitu nggak? 
VH : Nggak punya mas,, ya temen-temen lesku ini aja, cuman kita nggak pake 

bikin-bikin komunitas kaya gitu mas. Ya pokoknya gumbulanku les ini aja 
mas yang suka dugem. 

Adit : Kalo media berpengaruh juga nggak terhadap gaya hidupmu? 
VH : Ya kalo mereka ngechat aku di BBM, dirayu diajakin dugem, ya ngefek 

mas. Hehe. Kan di contact bb’ku ada beberapa gitu anak DJ, mereka pasti 
kalo mau manggung dimana gitu ngirim BM , trus aku baca, ya kadang 
aku bales, pengen dateng, ya akhirnya aku ngajak anak-anak kesana mas. 

Adit : Emang awal mulanya dulu kamu kenal dugem itu gimana dek? 
VH : Awalnya sih ya ada ulang tahun temenku anak les, aku sama temen-

temenku les kan ada 5 anak nih yang deket, cowok cewek. Nah salah satu 
temenku yang cowok ini mau nraktir kita di tempat dugem itu. Ya pas itu 
aku diijinin sama temenku yang cewek, dia dateng kerumah, ya diijinin 
sama mama, aku juga pamit mau nginep dirumhanya temenku cewek yang 
jemput aku tadi. Ya dari mereka aku kenal tempat dugem. 

Adit : Trus kenapa kamu kok akhirnya memilih mengikuti gaya hidup dugem 
ini yang notabene kan bukan buat anak seumuran kamu trus juga identik 
dengan perilaku menyimpang? 
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VH : Ya pengen aja dibilang gaul mas, biar ngeksis kayak anak kekinian aja 
sih benernya. Tapi enak loh dugem itu mas, seneng terus bawaannya. hehe 

Adit : Trus awal mula kamu ngerokok, minum dan sebagainya tadi gimana dek? 
Alasannya apa? 

VH : Ya emang semua berawal dari dugem itu sih mas. Pertama kali ya emang 
penasaran sih sama tempat dugem, makanya itu pas aku diajak aku ya mau 
aja. Nyampe sana temenku beli bir satu tower gitu awalnya, trus gelas 
diatas meja di isi penuh semua sama temenku. Aku awalnya juga nggak 
mau minum sih, orang nggak pernah minum sebelumnya. Tapi temenku 
tadi nyeletuk aja ke aku, dia bilang kalo dugem ya minum, jangan diliatin 
aja minumannya. Aku sih ya senyum-senyum aja pas temenku bilang gitu, 
cuman kayaknya mereka lebih ngerti duluan, jadi mereka sih nyante aja. 
Tapi lama-lama ya emang yang aku lihat waktu disana pada minum semua 
mas, ya aku akhirnya nyobain juga deh meskipun minumnya sedikit-
sedikit. Keterusan sama yang namanya rokok, kalo itu sih aku nyobanya 
pas udah dugem beberapa kali sama mereka, iseng-iseng aja nyobain, 
soalnya temenku yang cewek ngerokok semua, ya aku minta nyoba ke 
temenku satu batang trus diajarin sama mereka. Lainnya itu ya kebawa 
suasana aja sih mas, akhirnya semua aku cobain deh. 

Adit : Trus di luar tempat dugem kamu tetep ngelakuin kebiasaan itu dek? 
VH : Kalo rokok sama minum iya mas, kalo ngepil gitugitu pas lagi mau 

dugem aja sih mas. 
Adit : Alasannya apa dek? 
VH : Rasanya ya nggak enak aja mas, nggak bisa nahan sih lebih tepatnya, 

udah jadi kebiasaan. hehe 
Adit : Ada nggak manfaat dari gaya hidup dan perilaku yang kamu jalanin 

sekarang ini? 
VH : Ya ada sih mas. Aku jadi punya tempat buat ngilangin jenuh di rumah 

mas. Punya tempat ngumpul bareng temen-temen, ya bikin seneng deh 
yang aku rasain kalo aku dugem. hehe  

Adit : Orangtuamu tahu nggak kamu punya gaya hidup kaya gini? Tanggapan 
orangtuamu gimana? Responmu gimana? 

VH : Tau sih mas kalo aku dugem, tapi setau mereka aku pergi ke tempat 
dugem soalnya diundang ulang tahun sama temenku, jadi ya dibolehin 
kesana. Tapi kalo ngerokok, dan sebagainya mereka nggak tahu mas. 
Sebenernya nggak tahu-tahu juga mereka ngapain aja kalo aku lagi dugem. 
Pernah dulu itu aku masukin korek di saku celanaku, aku lupa ngeluarin, 
ikut kecuci, mama sempet tanya sih itu korek buat apa, mama pernah 
curiga, cuman aku ngomong aja waktu itu buat nyalain kue ulang tahun 
temenku, lupa balikin. Sempet deg-degan juga sih mas waktu itu, tapi 
akhirnya mama ya nggak memperpanjang lagi. Hehe. Kalo ketahuan 
beneran ya bisa nggak dianggep anak aku mas. Haha 

Adit : Kalo orang disekitarmu pernah nggak berkomentar tentang gaya hidupmu 
dek? 

VH : temen sekolahku sih yang sering mas, ya kadang agak nyinyir aja kalo 
aku pas lagi ngerokok gitu, banyak protesnya, gangguin yang lain soalnya 
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asepnya. Hehe. Ya aku sih ya akhirnya menghindari ngerokok di depan 
mereka juga sih mas, males juga kalo jadi bahan omongan mas. 

Adit : Emang intensitas kamu dugem seminggu berapa kali? 
VH : Aku sih seringnya cuman pas weekend aja sih mas, sabtu gitu aku dugem 

sama anak-anak, alasannya ya tetep, nginep dirumah temenku. Pulang 
nunggu sampe mabuknya hilang. hehe  

Adit : Trus apa yang kamu rasain setelah kamu dugem gitu? 
VH : Seneng banget mas, dan aku ngerasa bahwa aku punya kelebihan lain 

daripada temen-temen sebayaku, aku lebih punya banyak temen di luar 
sekolah. 

Adit : Trus harapanmu sendiri sama gaya hidup dan perilakumu ini apa dek? 
VH : Sebenernya aku pengen aja punya kenalan temen cowok lebih banyak 

mas, kan banyak tuh cowok-cowok disana, pada tajir semua juga. Hehe.. 
Aku juga pengen punya tempat buat ngekspresiin diriku sendiri. 

Adit : Oh, okeoke dek.. udah deh kalo gitu, cukup pertanyaanku. hehe 
VH : Iya mas. Eh tapi rahasiaku aman kan ya? hehe 
Adit : Tenang deekkk, aman terjamin. Hehe.. makasi ya buat waktunya 
VH : Hehehe.. oke mas, sipp mas, samasama. Kalo misal mau tanya tanya lagi, 

kabarin aku aja mas, pasti aku bantuin. 
Adit : Siaapp dek, makasi yaa. 
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Transkrip Informan CA 
 
Adit : Siang dek, apa nggak keberatan kalo saya langsung mulai 

wawancaranya? 
CA : Boleh mas, silahkan kalo mau nanya nanya. hehe 
Adit : Profesinya orangtuamu apa dek? 
CA : Papaku dulu kerja di pelayaran mas, tapi sudah meninggal. Mama punya 

toko baju di pasar atom. 
Adit : Uang jajanmu sebulan berapa dek dari orangtua? 
CA : 750ribu mas 
Adit : Buat kebutuhan sehari hari selama sebulan cukup nggak? 
CA : Ya kalo segitu sebenernya nggak cukup sih mas 
Adit : Trus kamu dapet penghasilan tambahan darimana? 
CA : Nggak ada mas, aku minta mama aja kalo duit jajanku udah habis. 

hehehe 
Adit : Kamu kalo dugem duitnya juga dari uang saku itu dek? 
CA : Iya lah mas 
Adit : Eh btw, kamu tau nggak perilaku menyimpang itu apa? 
CA : Tau sih mas, pelajaran sekolah juga ada kok. 
Adit : Pernah nggak kamu mendapati perilaku menyimpang di tempat dugem? 
CA : Ya bukan pernah lagi mas, tapi selalu. Emang tempatnya buat orang 

mabuk mabukan mas.hehe 
Adit : Eh kamu ngerokok nggak dek? 
CA : Iya mas, aku ngerokok 
Adit : Minum alkohol? 
CA : Iya, alkohol juga minum mas 
Adit : Kalo narkoba pernah pake nggak? 
CA :Itu sih, rokok ganja mas, sama kadang juga minum xanax mas, pil gitu 

bentuknya 
Adit : Pernah nggak kamu melakukan hubungan di lur nikah? 
CA : Pernah mas, sama pacar 
Adit : Pernah sampe hamil di luar nikah? 
CA : Hehehe.. pernah sih mas, tapi aku gugurin, baru aja beberapa bulan yang 

lalu, belum sampe setahun ini. aku belum pengen punya anak mas. Ya 
buat pelajaran buat aku juga sih tapi, kalo mau gituan pake kondom aja. 
hehe 

Adit : Kalo kebiasaanmu semua tadi kamu ngelakuinnya setelah kamu kenal 
dugem? Sejak kapan kamu kenal dugem? 

CA : Iya mas, dulu aku pertama kali ML sama pacarku juga pas habis pulang 
dugem, mas. Ya dari awal kelas 2 dulu mas. 

Adit : Selain itu ada nggak perilaku lain yang kamu lakuin setelah kamu kenal 
sama dugem? 

CA : Pernah sih aku jual handphone gara-gara waktu itu aku ulang tahun trus 
temen-temenku minta ditraktir dugem sih pernah mas, tapi udah sekali itu 
aja sih mas. Hehe. Sama bolos sekolah sih mas, agak sering, sebulan bisa 2 
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sampai 3 kali. Habisnya kalo masih ngantuk pas malemnya dugem, ya 
males aja berangkat sekolah. 

Adit : Oalah. Hehe.. Orangtuamu punya gaya hidup sama kaya kamu gini nggak 
dek? 

CA : Enggak mas 
Adit : Kalo saudaramu ada? 
CA : Aku kan anak tunggal mas, saudar-saudaraku juga nggak ada yang suka 

dugem deh kayaknya mas. 
Adit : Gaya hidupmu yang sekarang ini bukan dari pengaruh orangtua atau 

saudaramu ya berarti dek? 
CA : Enggaklah mas. 
Adit : Teman-teman sebayamu apa juga memiliki gaya hidup dan perilaku 

seperti kamu? 
CA : Temen sekolahku juga ada mas. 
Adit : Kalao teman-teman dekatmu siapa dek? Apa juga punya gaya hidup 

seperti ini? 
CA : Temen-temen deketku ya anak-anak klub mobilku ini mas. Kan 

kebanyakan dari mereka juga udah pada kuliah mas, jarang banget yang 
masih SMA. Di klub mobilku ya mungkin ada 3 anak aja yang masih 
SMA. 

Adit : Intensitas ketemu sama temen-temenmu ini berapa kali seminggu kira-
kira? 

CA : Kalo ngumpul sama anak klub mobil biasanya seminggu sekali, tiap hari 
sabtu mas. Tapi diluar ngumpul sama klub mobil kita juga sering kok 
ngumpul-ngumpul sendiri gitu meskipun bukan waktunya ngumpul sama 
klub. 

Adit : Apaka gaya hidup dugem dan perilakumu ini karena pengaruh teman-
temanmu dek? 

CA : Iya jelas mas. Ya aku nggak tau juga sih anak klub mobil itu semuanya 
suka dugem apa nggak, tapi anggota klub mobilku ini rata-rata sih ya 
emang mereka pada suka dugem mas. 

Adit : Selain kamu ikut klub mobil, ada nggak komunitas sesama penggemar 
dugem gitu dek? 

CA : Ya nggak ada sih mas, aku ikut klub mobil ini aja, ya kok pas juga 
mereka juga suka Dugem. 

Adit : Kalo media lain gitu mempengaruhi gaya hidup dugem juga nggak? 
CA : Kalo media sosial sih ya ada pengaruhnya juga mas, kan event tempat 

dugem di Surabaya akhir-akhir ini juga sering diadain mas, mereka 
promosinya pasti juga lewat media-media sosial yang ngetren sekarang. 
Kayak Twitter, Instagram, Path dan sebagainya gitu deh mas. 

Adit : Bisa diceritain nggak awal mula kamu kenal dugem gimana? 
CA : Dari temen sekolahku mas, dia sering cerita cerita gitu, apa ya istilahnya, 

di iming imingi gitu lah mas, kan penasaran. Tapi nggak pernah 
kesampaian dugem bareng sama dia sih mas waktu itu. Malah dulu itu 
awalnya aku tau dugem itu pas lagi ada anniversary’nya klub mobilku, trus 
dirayain di tempat dugem. Aku waktu itu pamitnya ke mama sih emang 
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kesana, cuman aku bilang aku keluar sama temen deketku cewek anak 
klub mobil juga yang biasanya main kerumahku, makanya mama 
ngebolehin aku berangkat. Ya dari situ aku tau dugem itu kayak gimana. 

Adit : Trus kenapa pada akhirnya kamu memilih untuk mengikuti gaya hidup 
Dugem yang notabene tidak diperuntukkan oleh remaja seumuran anda 
dan juga identik dengan perilaku menyimpang dan menghabiskan banyak 
uang? 

CA : Ya gimana ya mas, udah terlanjur suka aja sih sekarang mas, ya agak 
nagih juga sih dugem buat aku, lumayan lah buat ngilangin stress di 
pikiran juga mas. hehe 

Adit :Trus bisa diceritain nggak gimana awal mula kamu melakukan perilaku 
kaya gitu dek? 

CA : Kalo ngerokok sih awalnya aku emang kenal lebih dulu mas, itu dari 
temenku sesama klub mobil. Ya mereka emang nggak pernah nawarin sih 
sebenernya. Cuman emang aku dulu pernah lagi ada masalah, aku cerita ke 
salah satu temenku, curhat gitu deh, temenku yang aku curhatin itu emang 
ngerokok anaknya. Ya gatau aja sih spontan aja aku habis cerita, tiba-tiba 
nangis langsung aja bilang ke temenku aku minta rokoknya. Eh, enak juga 
ternayat, trus ya keterusan mas. Kalo minum emang ya pas lagi dugem itu, 
kalo itu emang aku ditawarin sama anak-anak, ya buat biar tambah akrab 
aja sih ikutan minum kayak anak-anak yang lain, tapi ya jadi kebiasaan 
akhirnya tiap dugem selalu minum. Kalo ML pertama kali juga pernah 
sama pacarku anak klub mobil juga mas, satu anggota. Nyobain ganja juga 
diajak sama pacarku mas, pas itu lagi mau berangkat dugem, nggak tau 
kok di bungkus rokoknya ada kayak gitu, aku tanyain ke pacarku, eh 
malah disuruh nyobain sendiri. hehe 

Adit : Hehehe.. Tapi di luar tempat dugem kamu juga ngelakuin perilaku gitu 
dek? Alasannya apa? 

CA : Iya mas, ya emang jadi kebiasaan aja akhirnya mas, udah nyaman juga 
sama kebiasaan kaya gitu, lagian temen-temenku pada sama gitu semua 
soalnya. 

Adit : Apakah kamu mendapatkan manfaat dari gaya hidup dan perilaku anda 
tersebut?  

CA : Ya manfaatnya buat aku kalo lagi dugem ya bisa ngakrabin suasananya 
aja sih sama temen-temen dugemku mas, enak aja gitu seneng-seneng 
bareng di tempat dugem bareng anak-anak, minum-minum, nge-floor 
bareng, banyak deh manfaatnya mas, bikin seneng terutama  

Adit : Gimana pengawasan orang tuamu terhadap gaya hidupmu? Apakah 
orangtua kamu mengetahui gaya hidup dan perilaku anda ini? Bagaimana 
tanggapan orang tua anda dengan gaya hidup dan perilaku anda tersebut? 
Bagaimana respon anda? 

CA : Tahunya sih aku ikut klub mobil aja mas, kalo yang lain ya nggak tahu 
mamaku. Hehe.. Kalopun tahu pasti juga bakalan marahin aku. Tapi 
sampai sekarang sih emang belum tahu mamaku. 

Adit : Oalah, kalo orang-orang disekitarmu ada yang pernah komentar nggak? 
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CA : Pernah sih tanteku. Nggak tahu sih kalo aku suka dugem, tapi kalo pas 
lagi kerumah gitu nyuruh aku keluar dari klub mobil, soalnya pasti banyak 
hal-hal nggak bener kalo anak klub mobil gitu, gaya hidupnya cuman suka 
senang-senang aja. Tapi aku cuman dengerin aja sih mas, buat apa juga 
ngelawan, nanti dimarahi mama malahan kalo aku ngelawan tanteku. 

Adit : Emang intensitas dugemmu selam seminggu berapa kali dek? 
CA : Seminggu 1 sampai 2 kali mas, tergantung anak-anak aja ngajaknya 

kapan. Hehe. 
Adit : Reaksi yang muncul setelah kamu dugem apa? 
CA : Aku jadi lebih percaya diri aja sih mas, soalnya orang lain ngira aku pasti 

udah anak kuliahan gara-gara aku suka dugem. 
Adit : Emang apa yang kamu harapkan sama gaya hidup Dugem ini? 
CA : Dugem kan bisa bikin kita seneng, mas. Ya biar nggak dibilang cupu aja 

juga, mumpung masih muda, dipuas-puasin seneng-senengnya hehe 
CA : Okee mas 
Adit : Makasi ya dek udah nyediain waktu ketemu 
CA : Iya mas, samasama. Kalo ada apa apa tinggal hubungi aku lagi aja mas, 

nanti aku bantuin 
Adit : Siappp dekk. Thanks yaa 
CA : Sama sama mas 
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Transkrip Informan FF 
 
Adit : Sore Dekk.. gimana kabarnya? 
FF : Baik kak. Kakak gimana? 
Adit : Alhamdulillah baik juga kok dek. Eh, maaf ya minta waktunya sebentar 

buat nanya nanya nih 
FF : Iya kak, nggak papa kok 
Adit : Bisa dimulai ya nanya nanyanya? hehe 
FF : Boleh kak. Eh tapi ini ntar namaku disebut inisial aja kan ya? hehe 
Adit : Iya dek, aku rahasiain kok. Hehe. Profesi orangtuamu apa dek? 
FF : Papaku kerja di bank Y kak, mama ibu rumah tangga. 
Adit : Uang sakumu perbulan berapa dek? 
FF : Sebulan dikasih 700ribu kak 
Adit : Buat pengeluaran sehari hari selama sebulan cukup emang? 
FF : Sangat nggak cukup kak 
Adit : Trus kamu ada penghasilan lain emang? 
FF : Aku punya online shop sih kak, jualan aksesoris cewek. Sama kadang 

dikasih uang jajan juga sama kakak. 
Adit : Oh gitu, dapet berapa untungnya tiap bulan? Sama kakakmu dikasih 

berapa? 
FF : Nggak tentu sih kak, kalo rame ya dapet banyak, kalo nggak ya dapetnya 

sedikit. Hehe Kalo kakak biasanya sebulan ngasih 300 ribu 
Adit : Trus kalo kamu dugem, pake duit jajan dari orang tuamu? 
FF : Iya lah kak, sama duit dari jualan online shop 
Adit : Tau nggak kamu masalah perilaku menyimpang? 
FF : Iya, tau kak. 
Adit : Pernah nggak kamu mendapati perilaku menyimpang di tempat dugem? 
FF : Iya kak. Sex bebas, minuman beralkohol, pil narkoba 
Adit : Kamu kan ngerokok ya dek? 
FF : Iya kak, aku ngerokok. 
Adit : Minum alkohol juga ya? 
FF : Hahaha.. iya kak 
Adit : Kalo narkoba pernah nyobain nggak? 
FF : Enggak kak, aku nggak berani nyobain soalnya. Kakakku nggak pernah 

pake juga soalnya, takut dimarahin juga kalo coba-coba. 
Adit : Kalo hubungan seksual di luar nikah pernah nggak? 
FF : Pernah kak, sama pacar 
Adit : Pernah ngalamin hamil di luar nikah? 
FF : Alhamdulillah nggak pernah kak, amit amit. Hehe 
Adit : Itu kamu ngelakuin itu semua setelah kenal dugem? 
FF : Iya kak, pada aneh aneh semua sih soalnya temen-temen dugemku. haha 
Adit : Emang sejak kapan kamu kenal sama dugem? 
FF : Ya belum lama kok kak, awal kelas 2 dulu kak. 
Adit : Selain itu ada lagi nggak perilaku lain yang kamu lakuin setelah kamu 

kena dugem? 
FF : Apa ya? Nggak ada sih kayaknya kak. 
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Adit : Orangtua kamu punya gaya hidup dan perilaku yang sama kaya kamu 
nggak dek? 

FF : Enggak kak kalo orang tuaku nggak suka dugem, papa mama juga nggak 
ngerokok kok kak, bebas alkohol juga. 

Adit : Kalo saudaramu yang lain ada? 
FF : Kakak cowokku sih suka dugem kak 
Adit : Menurutmu apa gaya hidup dan perilakumu ini karena pengaruh dari 

orangtua sama saudaramu? 
FF : Ya iya sih kak, dari kakakku. 
Adit : Kalo teman-teman sebayamu apa ada yang punya gaya hidup kaya kamu 

juga dek? 
FF : Kalo teman sekolah ya pasti ada kak, cuman nggak banyak deh 

kayaknya. Teman-teman dirumah nggak ada yang suka dugem tapi kak. 
Adit : Kalo teman-teman dekatmu gimana? 
FF : Temen-temen deketku sekarang ini sebenernya ya temen-temennya 

kakakku semua sih kak. Jarak umurku sama kakakku terpaut 3 tahun, jadi 
kadang obrolan kakakku sama temen-temennya aku sering nyambung, 
mereka juga sering banget main kerumahku, jadinya aku deket juga sama 
mereka. 

Adit : Intensitas waktu ketemu sama mereka seminggu berapa kali dek? 
FF : Seminggu hampir tiap hari mereka ke rumahku kak. Entah itu cowok apa 

cewek. Tapi kalo yang sering nginep dirumah sih temennya yang cowok 
aja, yang cewek nggak pernah nginep dirumah. 

Adit : Apa gaya hidup dan perilakumu ini karena ada pengaruh dari lingkungan 
kamu? 

FF : Iya sih kak, ya terutama dari temen-temen deketku ini.  
Adit : Emang kamu punya komunitas sesama penggemar dugem gitu nggak? 
FF : Enggak kak, ya aku kalo dugem sama temenku aja sih. 
Adit : Oh gitu ya.. apa menurutmu media lain juga mempengaruhi gaya hidup 

dan perilaku yang kamu ikuti sekarang ini?  
FF : Ada juga sih kak. Itu yang pernah aku lihat sih beberapa kali di acara 

televisi mungkin ya, entah itu sinetron nggak tau kenapa selalu ada adegan 
dugem kalo ceritanya tentang anak-anak muda perkotaan gitu. Hehe. 

Adit : Oh iyaiya dek. Kalo kamu sendiri awal mula kenal dugem gimana dek? 
FF : Awalnya dulu penasaran aja sama kakakku sama temen-temennya suka 

pergi dugem. Pulang pagi, masuk rumah ketawa-ketawa, keliatan seneng 
gitu pokoknya. Yang ada dipikiranku emang kalo dugem ngapain aja sih 
kok mereka keliatan seneng gitu. Aku sempet tanya sih ke pacarnya 
kakakku, dia nawarin aku buat dugem, katanya nanti dia juga mau bilang 
kakakku suruh ngajak aku kalo dia mau dugem. Akhirnya ya kesampaian 
juga dugem diajak kakakku, tapi waktu itu aku ditemenin pacarnya 
kakakku. Pacarnya kakakku emang ngerokok, minum juga iya kak. Aku 
sih cuek aja sih, tapi waktu pertama aku emang langsung minta minum ke 
kakakku, pas itu kita open table, minum jack D sama Chivas, aku 
langsung bilang kakakku mau minta minum, awalnya nggak dibolehin sih, 
cuman ya curi-curi aja aku minumnya. Trus aku pernah iseng-iseng gitu 
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ngajak pacarnya kakakku dugem, yauda dia mau, cuman waktu itu kita 
cuma ngebir aja sih berdua. Ngerokok juga diajarinnya sama pacarnya 
kakakku itu. Hehe. Kalo ML aku ngelakuinnya sama pacar dulu itu 
ceritanya emang pas itu dirumahku lagi nggak ada orang kak, ya tau 
sendiri lah gimana kalo ada kesempatan kaya gitu. Kalo boleh jujur emang 
aku yang ngajakin cowokku duluan sih kak. hehe 

Adit : Trus alasanmu apa kok pada akhirnya kamu memilih untuk mengikuti 
gaya hidup Dugem yang notabene tidak diperuntukkan oleh remaja 
seumuran kamu dan juga identik dengan perilaku menyimpang dan 
menghabiskan banyak uang? 

FF : Ya aku suka aja kalo dugem, rasanya pas dugem itu suntuk jadi hilang, 
nongkrong bareng temen sambil dengerin musik. Intinya sih aku nemuin 
kenyamanan di tempat dugem kak. Ya meskipun emang banyak hal yang 
menurutku emang nggak bener yang aku lakuin sekarang. 

Adit : hmm.. Kamu masih ngelakuin kebiasaan itu juga di luar tempat dugem? 
Alasannya kenapa? 

FF : Ngerokok iya kak, udah cuman rokok aja tapi. Ya udah nemuin enaknya 
ngerokok aja sih, makanya jadi kebiasaan baruku sampe sekarang. 

Adit : Emang manfaat apa yang kamu dapetin dari gaya hidup dan perilakumu 
ini? 

FF : Aku lebih bisa mikir aja sih kak kalo ngerokok. Kalo dugem manfaatnya 
buat aku ya cuman buat tempat buat aku seneng-seneng aja sih kak, masih 
pengen nyobain hal-hal baru aku kak. 

Adit : Pengawasan orang tuamu seperti apa dek? Trus orangtuamu tahu nggak 
kamu punya gaya hidup dan perilaku kaya gini? Kalo tau tanggapan 
orangtuamu gimana? Responmu gimana juga dek? 

FF : Sebenernya orangtuaku juga nggak tau kalo kakakku punya gaya hidup 
kaya gini, kak. Kalopun nanti mereka tau, pasti marah besar kak. Ya 
secara mereka kan pasti kecewa juga kalo anaknya punya kelakuan nggak 
bener, apalagi aku anak cewek kak. 

Adit : Oh iyaiya dek. Hehe. Kalo orang disekitarmu ada yang komentar nggak? 
FF : Ya paling cuman temen sekolah aja sih kak. Ya pernah sih dapet 

omongan nggak enak gitu kak. Cuman ya aku cuek aja sih, mereka nggak 
tahu aku yang sebenernya juga kak. hehe 

Adit : Trus intensitasmu pergi dugem dalam seminggu berapa kali dek? 
FF : Kalo sekarang sih seminggu bisa 2 kali kak. 
Adit : Trus reaksi apa yang muncul sama dirimu setelah kamu dugem? 
FF : Bangga mas, Ya keliatan beda gitu sama lainnya, nggak semua temen 

sekolahku bisa kaya aku gini mas.  
Adit : Dengan gaya hidup dan perilaku seperti ini harapan kamu apa dek? 
FF : Dugem kan bisa bikin kita seneng, mas. Ya biar nggak dibilang cupu aja 

juga, mumpung masih muda, dipuas-puasin seneng-senengnya 
Adit : Oalah.. okeoke.. yaudah deh dek cukup segitu dulu aja ya, makasi udah 

mau aku wawancarai, jangan kapok ya dek? 
FF : Iya kak. Mudah mudahan jawabanku juga bisa bantuin skripsinya kakak. 
Adit : Siappp.. Makasi ya dek 
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