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LAMPIRAN

Lampiran 1, Interview Guide

Interview Giude

Nama :

Usia :

Asal :

Universitas :

Jurusan :

Lampiran 1, Interview Guide Mahasiswa Indonesia Timur

Program Acara Waktu Indonesia Timur

1. Dimana anda menonton Program acara Waktu Indonesia Timur?

2. Berapa kali anda menonton program acara Waktu Indonesia Timur?

3. Hal apa yang membuat anda tertarik untuk menonton Program acara Waktu

Indonesia Timur?



Indonesia Timur

1. Apa yang anda ketahui tentang Indonesia Timur?

2. Menurut anda provinsi mana saja yang bisa disebut sebagai bagian dari

Indonesia Timur?

3. Berdasarkan pengalaman anda sebagai orang Timur, Apa kesan pertama yang

anda dapat ketika bertemu orang yang berasal dari Luar Indonesia Timur?

Penggambaran Masyarakat Indonesia Timur dalam Program acara Waktu

Indonesia Timur di NET TV

1. Bagaimana pendapat anda tentang pengambaran orang timur di dalam Program

acara Waktu Indonesia Timur?

2. Apakah program acara dengan benar menggambarkan adat atau kebiasaan yang

dilakukan orang timur?

3. Setelah menonton program acara Waktu Indonesia Timur, menurut anda apakah

tayangan ini mampu membentuk stereotipe baru terhadap masyarakat Indonesia

Timur?

Lampiran 2, Interview Guide Mahasiswa Luar Indonesia Timur

Tayangan Waktu Indonesia Timur

1. Dimana anda menonton Program acara Waktu Indonesia Timur?

2. Berapa kali anda menonton program acara Waktu Indonesia Timur?

3. Hal apa yang membuat anda tertarik untuk menonton Program acara Waktu

Indonesia Timur?

4. Bagaimana pendapat anda mengenai Program acara Waktu Indonesia Timur?

Indonesia Timur

1. Apa yang anda ketahui tentang Indonesia Timur?
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2. Menurut anda daerah mana saja yang bisa disebut sebagai bagian dari Indonesia

Timur?

3. Apa kesan pertama anda ketika bertemu dengan orang Indonesia Timur?

Penggambaran Masyarakat Indonesia Timur dalam Program acara Waktu

Indonesia Timur di NET TV

1. Bagaimana penerimaan infroman tentang pengambaran orang timur di dalam

Program acara Waktu Indonesia Timur?

2. Apakah program acara ini memberikan informasi atau pengetahuan baru tentang

Budaya Timur?

3. Setelah menonton program acara ini, menurut anda apakah tayangan ini mampu

membentuk stereotipe baru terhadap masyarakat Indonesia Timur?

Lampiran 2. Transkrip Wawancara

Informan 1

Nama: Farid haris achmad

Usia: 22 tahun

Asal: Fak-fak Papua

Universitas: Tribhuwana Malang

Jurusan: Arsitektur

Wawancara dengan farid dilakukan secara langsung pada 7 Juni 2020 pukul 17.48

WIB.

Tayangan Waktu Indonesia Timur
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1. Dimana anda menonton Program acara Waktu Indonesia Timur?

Informan I: Tayangan waktu indonesia timur, sa nonton di NET TV, ya NET TV.

2. Berapa kali anda menonton program acara Waktu Indonesia Timur?

Informan I: sa nonton sekitar 10 tahun lebih.. eh 10 kali lah, 10 kali lebih.

3. Hal apa yang membuat anda tertarik untuk menonton Program acara Waktu

Indonesia Timur?

Informan I: e.. hal yang membuat sa tertarik e.. mungkin acara itu mampu

membuat e kita yang berasal dari wilayah timur itu merasakan bahwa kita itu

merasa seperti di rumah sendiri. Kita itu seperti sedang melihat kawan-kawan lagi

bercanda dengan budaya timur begitu.

Indonesia Timur

1. Apa yang anda ketahui tentang Indonesia Timur?

Informan I: Yang Saya ketahui tentang Orang Indonesia Timur? Hm.. ya mereka

yang bersal dari Indonesia Bagian Timur.

2. Menurut anda daerah mana saja yang bisa disebut sebagai bagian dari Indonesia

Timur?

Informan I:Kalau daerahnya e. kalau menurut saya ambon, NTT, Papua, karena

menurut saya mungkin dalam budaya tidak berbeda jauh, mungkin dengan yang

lainpun mungkin tidak berbeda jauh juga. Cuman ada beberapa yang significant

yang bisa dikatakan sama kalau kita dengan ambon, NTT dan papua.

3. Berdasarkan pengalaman anda sebagai orang Timur, Apa kesan pertama yang anda

dapat ketika bertemu orang yang berasal dari Luar Indonesia Timur?

Informan I:Hm.. kalau kesan pertama itu banyak e… apalagi muka saya ini muka

orang timur sekali. Tapi menurut saya orang Malang kalau liat orang Timur juga

tidak terlalu heboh, karena mungkin karena di malang Rakat sangat banyak, jadi

mereka sudah cukup terbiasa. Jadi saya pribadi tidak punya pengalaman yang

kermana-kermana begitu. Tapi saya pernah ke Surabaya, ke mall daerah Barat
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waktu itu saya lagi makan sama sodara saya yang perempuan, nah sodara saya ni

rambutnya panjang terus keriting sekali, dia juga lebih hitam dari saya, terus ada

ibu-ibu kayak muka-muka cina begitu, dia lihat sa punya sodara ni dari ujung kaki

sampe ujung kepala. Awalnya saya pu sodara pura-pura tidak liat terus ee bikin

biasa begitu, tapi karena sa pu sodara ni tidak nyaman makanya kami pindah tempat

duduk.

Stereotipe Indonesia Timur dalam Program acara Waktu Indonesia Timur.

1. Bagaimana penerimaan infroman tentang pengambaran orang timur di dalam

Program acara Waktu Indonesia Timur?

Informan I:Menurut saya acara ini itu menggambarkan orang timur sesuai seperti

pada realitanya. Jadi kami tidak selalu di tayangkan sebagai orang bodoh, orang

jahat, orang kasar, tapi juga ada sisi lain dari kami yang di perlihatkan. saya rasa

program acara ini cukup mewakili kami ya.

2. Apakah program acara dengan benar menggambarkan adat atau kebiasaan yang

dilakukan orang timur?

Informan I: menurut saya iya, karena tayangan ini menampilkan tarian-tarian dan

lagu-lagu daerah dari timur, seperti tarian tobelo, lagu sio mama dan lain-lain. E

dan identitasnya juga cukup mewakili kami dengandialeg, logat, kebiasaan, memang

seperti itulah orang timur.

3. Setelah menonton program acara Waktu Indonesia Timur, menurut anda apakah

tayangan ini mampu membentuk stereotipe baru terhadap masyarakat Indonesia

Timur?

Informan I: E… kalau sa sendiri utuk merubah stereotipenya itu kembali lagi ke

orang yang menonton. Mungkin tidak langsung bisa untuk merubah tapi e.. sedikit

banyaknya bisa berpengaruh terhadap yang menonton mungkin.

Informan 2
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Nama :Anggi matutina

Usia :22 Tahun

Asal : Kupang

Universitas : Merdeka Malang

Jurusan : Hukum angkatan 2016

Wawancara dengan Anggi di Lakukan secara langsung pada hari Sabtu 25 Juli

2020 pukul 21.53 WIB.

Tayangan Waktu Indonesia Timur

1. Dimana anda menonton Program acara Waktu Indonesia Timur?

Informan II:Saya beberapa kali nonton di TV tapi di TV gak seberapa sering karena

kan banyak iklannya dan saya udah jarang nonton TV, jadi saya milih untuk nonton

di Youtube

2. Berapa kali anda menonton program acara Waktu Indonesia Timur?

Informan II: Sangat sering, mungkinada sekitar 20 kali lah. Tapi saya biasa milih

bintang tamu yang saya kenal aja untuk di tonton.

3. Hal apa yang membuat anda tertarik untuk menonton Program acara Waktu

Indonesia Timur?

Informan II:Saya senang sekali waktu melihat acara ini. Karena saya ingat dulu

pernah ada acara TV kalau tidak salah di TransTv judulnya Keluarga Minus,

keluarga minus itu kalau ee. sinetron bercerita tentang keluarga yang berasal dari

papua tapi mereka tinggal di jakarta, nah saat saya nonton WIT ini saya merasa

akhirnya muncul lagi program acara di TV mengangkat tema tentang Orang Timur

dan budaya-budaya dari Timur. Walaupun ini bukan sinetron , tapi saya suka sekali

nontonnya. Apalagi yang segment cerita motivasi, segment itu banyak cerita-cerita

MOP papua, kaka pasti tau Mop papua tu apa to. Nah saya tu dulu sering dapa
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cerita Mop papua sama saya punya kaka, dan itu sangat lucu. Makanya saya tu

sangat suka nonton ini WIT ni.

Indonesia Timur

1. Apa yang anda ketahui tentang Indonesia Timur?

Informan II:Hm, Indonesia timur ya bagian timur Indonesia menurut saya adalah

daerah ujung timur Indonesia yang kaya akan keindahan alam dan toleransi

beragama yang tinggi.

2. Menurut anda daerah mana saja yang bisa disebut sebagai bagian dari Indonesia

Timur?

Informan II:Hm.. kalau untuk daerahnya ya yang biasa kita sebut Rakat ato

masyarakat Timur tu ya orang Maluku, Ambon, Papua, Flores, Kupang, NTT begitu.

3. Berdasarkan pengalaman anda sebagai orang Timur, Apa kesan pertama yang anda

dapat ketika bertemu orang yang berasal dari Luar Indonesia Timur?

Informan II:Aduh itu banyak sekali ka.. saya sering diliatin dari atas sampai bawah

sama orang entah ibu-ibu, anak remaja, seumuran, anak kecil . apalagi kalau tau

saya dari Kupang NTT, itu mereka auto bilang “sumber air su dekat ya? “ sampai

saya gak bisa hitung sudah berapa banyak manusia yang bicara begitu ke saya..

Stereotipe Indonesia Timur dalam Program acara Waktu Indonesia Timur.

1. Bagaimana penerimaan infroman tentang pengambaran orang timur di dalam

Program acara Waktu Indonesia Timur?

Informan II:Menurut saya program acara ini memberi kesempatan orang timur

untuk tampil di acara yang dibuat khusus untuk mereka. Karena selama ini kan

orang timur jarang diberi ruang khusus di program acara TV kan, apalagi variety

show kayak begitu. Biasanya kan orang timur cuma jadi peran pendamping di film

atau sinetron kayak preman, satpam, penagih utang begitu, tapi di acara ini tu

mereka tampil berkelas sekali. Menurut saya acara ini itu hadir untuk mematahkan



89

persepsi jelek terhadap orang timur yang selama ini sudah melekat dipikiran orang-

orang.

2. Apakah program acara dengan benar menggambarkan adat atau kebiasaan yang

dilakukan orang timur?

Informan II:Menurut saya iya. Karena saya pernah nonton WIT di Tv sama teman-

teman jawa saya to, pas mereka dengar lagu gumu famire atau lagu tobelo mereka

langsung ikutan nyanyi sambil berusaha ikutin tariannya. Mereka juga sering tanya

orang timur itu suka nari nari ya? Karena yang mereka lihat di tayangan WIT itu

entah cewek entah cowok, kalau dengar musik pasti auto joget. Dan orang-orang

yang gak tau tarian dari timur atau lagu dari timur secara tidak langsung belajar

dari acara WIT itu.

3. Setelah menonton program acara Waktu Indonesia Timur, menurut anda apakah

tayangan ini mampu membentuk stereotipe baru terhadap masyarakat Indonesia

Timur?

Informan II:Menurut saya mampu ka. Karena kayak yang saya bilang tadi kalau

acara ini itu menampilkan hal-hal yang jarang diperlihatkan di stasiun TV lain. Jadi

pasti ada perubahan stereotipe orang-orang terhadap orang Timur.

Informan 3

Nama : Anisa Himang

Usia : 23 Tahun

Asal: Ambon

Universitas: Muhammadiyah Malang

Jurusan : Hubungan Internasional

Wawancara dengan Anissa dilakukan melalui Whatsapp Voice Note Pada 02

Agustus 2020 pukul 20.58 WIB



90

Program acara Waktu Indonesia Timur

1. Dimana anda menonton Program acara Waktu Indonesia Timur?

Informan III:e.. beta biasa nonton tayangan waktu Indonesia Timur di TV di Net

Tv atau kadang-kadang di Youtube.

2. Berapa kali anda menonton program acara Waktu Indonesia Timur?

Informan III: Kalau nonton, be nontonnya tiap minggu, tapi sonde rutin. E..

kalau di youtube juga sering nonton kalau beta lagi senggang gitu masih sering

liat di youtube. Hm.. mungkin lebih dari 10 kali lah

3. Hal apa yang membuat anda tertarik untuk menonton Program acara Waktu

Indonesia Timur?

Informan III:itu karena acara WIT itu menghibur, lucu dan terus karena dong itu

mengangkat isu isu tentang e tentang yang ada di Indonesia Timur.

Indonesia Timur

1. Apa yang anda ketahui tentang Indonesia Timur?

Informan III:Yang saya ketahui tentang indonesia Timur? Hm.. ya daerah-daerah

di Indonesia Yang terletak di bagian timur ka.

2. Menurut anda daerah mana saja yang bisa disebut sebagai bagian dari Indonesia

Timur?

Informan III:e.. untuk orang-orang yang tergolong dalam masyarakat Indonesia

Timur, kalo buat beta itu e.. tidak mesti orang, orang Indonesia Timur Itu sendiri

kayak orang NTT, Maluku, Ambon, Papua, e mungkin sebagian Sulawesi, itu

bukan cuman mereka saja yang e.. bisa dibilang orang Indonesia Timur. Soalnya

dulu beta punya pen galaman di SMP be pu guru tu orang Batak, tapi dia tu lebih

senang kalau dibilang itu orang NTT karena dia itu ahir di NTT. Dia bilang saya

lebih bangga kalau saya dibilang orang NTT Daripada orang Batak. Padahal dua

orang tuanya itu orang batak, cuma karena beliau lahir dan besar di NTT jadi dia

merasa e kayak budaya Indonesia Timur su mendarah daging dalam dia pu diri.
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Jadi dia merasa dia tu lebih senang kalo dibilang tu dia orang NTT. Jadi menurut

beta yang tergolong e dalam masyarakat Indonesia Timur itu sonde mesti orang-

orang asli Indonesia Timur sih. jadi yang termaksud dalam golongan orang

Indonesia Timur itu sonde terpaotok dengan dia punya wilayah geografis, tapi

siapapun mereka yang merasa e mereka itu orang, e.. orang Indonesia Timur e

sonde peduli dia itu sebenarnya, suku sebenarnya dari mana tapi kalau dia merasa

dia itu orang Indonesia Timur, berarti dia masuk golongan itu.

3. Berdasarkan pengalaman anda sebagai orang Timur, Apa kesan pertama yang anda

dapat ketika bertemu orang yang berasal dari Luar Indonesia Timur?

Informan III: Hm.. saya kadang merasa bagaimana ya.. kalau teman-teman itu,

teman-teman yg bukan dari indonesia timur mereka kayak sering bilang “oh orang

timur itu keriting-keriting ya? Orang timur itu itam-itam ya?” e.. pokoknya kayak

begitu-begitu. Saya juga kadang merasa risih kalau, kalau orang-orang dong sering,

sering apa.. menjudge kotong begitu. Melabeli kalau orang indonesia timur itu

keriting, itam-itam begitu. Padahal tidak semua timur begitu kan..

Stereotipe Indonesia Timur dalam Program acara Waktu Indonesia Timur.

1. Bagaimana penerimaan infroman tentang pengambaran orang timur di dalam

Program acara Waktu Indonesia Timur?

Informan III: kalau menurut beta penggambarannya dong di itu acara sudah

bagus. Dikemas dengan e.. jenaka e… lelucon. Tapi dibalik itu semua ini dong

punya.. punya maksud. Terus stereotipenya yang ada di itu acara untuk kitorang

sini orang Indonesia Timur itu ya.. tidak.. tidak lebih-lebih juga menurut beta.

Mereka menunjukkan disitu ya itu sudah orang indonesia Timur itu. Dan beta

menerima dengan baik apa yang ditayangkan dalam program acara tersebut

2. Apakah program acara dengan benar menggambarkan adat atau kebiasaan yang

dilakukan orang timur?



92

Informan III: iya menurut kita sangat membantu. Karena tayangan seperti ini kan

baru cuma ini yang beta liat dan di tayangkan di televisi Swasta, dan dengan

begini kan jadi pasti makin banyak orang Indonesia yang mengerti bagaimana

watak orang Indonesia Timur, gaya mereka bicara, e.. terus keseharian mereka,

bagaimana interaksi mereka antara satu dengan yang lainnya. E pokoknya sangat

membantulah. Soalnya selama ini mungkin orang-orang tau cuma luarannya saja.

Maksudnya mereka tidak tau lebih dalam lagi. Dengan adanya tayangan ini kan

mereka e bisa buat mereka lebih kepo dengan budayanya kotong yang ada di

Indonesia Timur.

3. Setelah menonton program acara Waktu Indonesia Timur, menurut anda apakah

tayangan ini mampu membentuk stereotipe baru terhadap masyarakat Indonesia

Timur?

Informan III: Mampu atau tidaknya e beta kurang tau e ndah. E soalnya itu

kembali lagi kepada pribadi masing-masing. E karena bicara soal stereotype ini

kan ehm. Tidak bisa hanya sekali orang melihat, terus orang bisa berpikir seperti e

berpikir seperti apa yang mereka Lihat gitu. Jadi kalau b eta sendiri sih beta e

kurang kurang tau bagaimana acara ini bisa merubah stereotype e orang-orang

selain orang Indonesia Timur. Tapi tayangan ini sudah cukup membantu

menjelaskan bagaimana identitas kita sebagai prang Indonesia Timur. Begitu.

Informan 4

Nama : Swastika Kirana

Usia: 21 Tahun

Asal: Malang

Universitas: Brawijaya Malang

Jurusan: Sosiologi

Wawancara bersama Tika diambil secara langsung pada tanggal 14 Oktober 2020

pukul 14.35 WIB.
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Tayangan Waktu Indonesia Timur

1. Dimana anda menonton Program acara Waktu Indonesia Timur?

Informan IV: Aku nonton tayangan waktu indonesia timur itu di Tv dan Youtube

sih.

2. Berapa kali anda menonton program acara Waktu Indonesia Timur?

Informan IV: untuk berapa kali ya? Untuk pastinya sih lupa ya mbak. Cuma sekitar

7-9 episode lah. gak sering bangetgitu.

3. Hal apa yang membuat anda tertarik untuk menonton Program acara Waktu

Indonesia Timur?

Informan IV: waktu itu sih pertama kali nonton karena keluar di itu ya,di apa..

kayak timelinenya youtube, rekomendasi kek gitu.terus aku nyoba klik, terus waktu

aku udah nonton tu, kok seru acaranya. Kan semacam variety show gitu kan, terus..

terus hostnya juga si ari kriting itu kan, terus ya seru.. seru aja sih, lucu.

Indonesia Timur

1. Apa yang anda ketahui tentang Indonesia Timur?

Informan IV: Hm.. yang aku ketahui tentang indonesia Timur? Kalau dari

geografisnya ya bagian indonesia Paling Timur, kalau dari orang-orangnya ya yang

berkulit hitam sama rambut keriting. Itu sih mbak.

2. Menurut anda daerah mana saja yang bisa disebut sebagai bagian dari Indonesia

Timur?

Informan IV: kalau daerah yang termaksud indonesia timur sebenarnya banyak

sih cuma yang aku tau, tu kek papua, maluku, NTT,NTB, Kupang ya itu aja sih

yang aku tau. Pasti masih banyak sih kek pulau-pulau lainnya.

3. Apa kesan pertama anda ketika bertemu dengan orang Indonesia Timur?

Informan IV: kalau aku sih misalnya ketemu, tergantung juga sih, kadang kan

ada orang indonesia timur yang dari penampilannya tuh gak terlalu keliatan kalau
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dia orang indonesia timur, kalau masih gak keliatan gitu mungkin ya biasa aja ya,

tapi kalau yang e.. kriting atau yang kulitnya gelap gitu yang keliatan banget lah

kalau, wah ini udah fix nih orang indonesia timur, itu pasti.. mungkin agak takut

sih. Karena takut apa yang aku sampaiin itu gak ya gak sesuai sama apa yang di

tangkap. Jadi… kayak lebih hati-hati buat ngomong, bersikap gitu, ya karena itu

tadi aku sempat bilang, kalau banyak orang diluar sana yang bilang kalau orang

timur itu kalau ngomong teriak-teriak, sikapnya agak keras jadi ya itu yang bikin

agak takut sih. Gitu.

Stereotipe Indonesia Timur dalam Program acara Waktu Indonesia Timur.

1. Bagaimana penerimaan infroman tentang pengambaran orang timur di dalam

Program acara Waktu Indonesia Timur?

Informan IV: kalau menurut aku ya, yang aku tangkap dari acara ini, menurut

aku orang timur yang di dalam program acara itu gak kayak yang aku jumpai

selama ini ya, soalnya kan e.. kalau menurut aku nih, orang-orang tuh banyak

yang meng-under estimate orang timur,selalu nganggep orang timur tuh e..

sikapnya kek keras, terus kalaungomong tuh ngegas, suka teriak-teriak, kek

nakutin gitulah pokoknya. Tapi… di acara ini itu ngeliatin kalau orang timur itu

banyak loh yang frendly juga, terus wawasannya luas, terus.. kalau di ajak

bercanda juga ya bisa.. seru-seru, lucu-lucu juga. Mereka juga ramah-ramah, gak

kaku kek yang orang lain pikir.

2. Apakah program acara ini memberikan informasi atau pengetahuan baru tentang

Budaya Timur?

Informan IV: ada sih. Tadi segmen keberapa aku sempat liat itu a.. waktu hostnya

ngajak bintang tamunya buat joget bareng nari bareng pake tarian daerah sana,

nah itu aku belom tau sih sebelumnya, belum pernah liat juga tarian budaya sana,

terus ada beberapa juga yang di ajak nyanyi bareng itu juga pakai lagu-lagu dari
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daerah sana yang mungkin ada beberapa yang udah aku tau kayak rasa sayange,

sisanya itu aku belom pernah tau juga, ya aku baru tau di acara ini gitu

3. Setelah menonton program acara ini, menurut anda apakah tayangan ini mampu

membentuk stereotipe baru terhadap masyarakat Indonesia Timur?

Informan IV: ee kalau menurut aku, mungkin bisa dikatakan membantu tapi

tergantung orang yang, untuk yang nonton itu tergantung dia bisa nangkep pesan

yang disampaikan dalam tayangan ini apa gak. Kek misal dari tayangan ini kan

ingin menunjukkan beberapa budaya yang mereka punya, mereka dalam

“masyarakat timur” kan ingin di sampaikan, dipertontonkan, di perlihatkan lewat

tayangan ini, tapi kalau ada orang-orang yang gak nggeh kalau oh yaudah kalau

tayangan ini tuh ingin menunjukkan hal itu. Jadi ya..pasti bakal tetep aja sih,

mereka tetap nganggep orang timur itu ya kayak yang mereka pikir, dan

tergantung juga sama apa ya.. kan gak semua orang itu menonton tayangan ini,

jadi, dibilang membantu ya mgkin bisa, tapi bakalan tetap ada orang

yangmenganggap atau meng-underestimate orang timur karena yang gak nonton

itu tadi sih. Gak terlalu membantu juga kalau, bisa dikatakan membantu, tapi bisa

juga dikatakan gak membantu jadi tengah-tengah

Informan 5

Nama : Vheby Anniza Bonita

Usia : 21 Tahun

Asal : Makassar

Universitas : Muhammadiyah Malang

Jurusan : Ilmu Komunikasi

Wawancara dengan vheby dilakukan pada hari 16 November 2020 pukul 16.43

WIB.

Interview Guide Mahasiswa Luar Indonesia Timur
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Tayangan Waktu Indonesia Timur

1. Dimana anda menonton Program acara Waktu Indonesia Timur?

Informan V:Waktu itu pertama saya nonton program acara Waktu Indonesia di

NET TV

2.Berapa kali anda menonton program acara Waktu Indonesia Timur?

Informan V:Hm pastinya saya lupa berapa kali, hm.. tidak terlalu sering ka. Mgkin

sekitar 5-7 episode saja.

3.Hal apa yang membuat anda tertarik untuk menonton Program acara Waktu

Indonesia Timur?

Informan V:Menurut saya unik aja gitu, karena baru kali ini saya nonton acara tv

yang banyak orang timurnya, dan saya juga baru tau aja kalau orang timur itu lucu-

lucu, romantis juga, pokoknya bagus lah.

Indonesia Timur

1. Apa yang anda ketahui tentang Indonesia Timur?

Informan V:Yang saya ketahui tentang Indonesia Timur adalah daerah yang berada

di bagian Timur Indonesia, terus masyarakatnya yang rata-rata berkulit gelap, Sama

keindahan alam yang luar biasa.

2. Menurut anda daerah mana saja yang bisa disebut sebagai bagian dari Indonesia

Timur?

Informan V:Hm.. saya agak bingung kalau di tanya bgini ka. Saya kan satu kos

sama anak maluku, nah saya sering cerita-cerita sama dia tentang tempat tinggalnya.

Terus saya ni diceritakan kalau misalnya dulu itu ada namanya Negara Indonesia

Timur. Nah di negara itu kalau tidak salah meliputi sulawesi, kepulauan maluku, bali,

sama NTT. Nah ibu kotanya itu di Makassar. nah saya juga tau kalau sampai

sekarang secara georafis, sulawesi itu masuk ke dalam kawasan Indonesia Timur.

Tapi kalau di tanya pendapat saya. menurut saya sendiri yang bisa disebut orang

timur tu papua, ambon, sama NTT. Kenapa? karena dari fisik juga keliatan
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samanya, maaf bukan rasis tapi yang kulitnya hitam terus rambutnya keriting, trus

dari cara bicara atau bahasanya juga sama . karena di dekat rumah saya situ juga

banyak orang flores sama ambon, itu mereka kalau ngobrol saya tidak bisa bedakan

mereka pakai bahasa ambon apa bahasa flores. Karena mereka pake beta-beta,

saya-saya, torang-torang begitu. Terus saya rasa budayanya NTT, maluku, sama

papua itu lebih sama. Kalau sulawesi selatan tidak ada yang mirip dari segi apapun

menuurt saya. Jadi saya tidak bisa bilang kalau saya orang makassar itu orang timur.

3. Apa kesan pertama anda ketika bertemu dengan orang Indonesia Timur?

Informan V:Hm. Kalau saya sih biasa saja yah, karena ya itu tadi saya bilang kalau

di dekat rumah saya itu banyak kos-kosan yang isinya orang Flores sama Ambon,

jadi karena dari kecil sudah biasa liat mereka ya saya biasa saja. Apalagi saya

punya teman masa kecil yang berasal dari ambon, jadi saya tidak pernah merasa

apa-apa.

Stereotipe Indonesia Timur dalam Program acara Waktu Indonesia Timur.

1. Bagaimana penerimaan infroman tentang pengambaran orang timur di dalam

Program acara Waktu Indonesia Timur?

Informan V:Menurut saya, penggambaran orang Indonesia Timur di dalam

tayangan ini tu terlihat berbanding terbalik dengan peran yang biasa dimainkan oleh

orang-orang timur. kayak jadi satpam, penagih utang, preman, ya yang kayak

begitu-begitu. Terus di tayangan ini tu mereka tuh kayak menunjukkan sisi lain

misalnya mereka tu lucu, bisa ngelawak, pintar ngegombal, suaranya bagus-bagus,

pokoknya yang saya tidak permah liat sisi lain dari orang-orang timur itu di TV lain

atau di film-film begitu. Eh ralat ding. Pernah sih kalau nonton di film komedi tapi

dalam acara ini saya merasa lebih mengenal sisi lain mereka aja.

2. Apakah program acara ini memberikan informasi atau pengetahuan baru tentang

Budaya Timur?
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Informan V:Iya. Saya cukup mendapatkan pengetahuan baru ka. Ya yang kayak tadi

saya bilang kalo di WIT ini saya melihat sisi lain dari orang timur. Secara tidak

langsung juga saya diberikan informasi tentang budaya-budaya di timur yang

sebelumnya saya tidak tau. Apalagi dalam bercandaannya mereka mereka sering

memberikan informasi tentang perbedaan-perbedaan yang ada di jakarta tapi tidak

ada di kampung mereka, atau sebaliknya.

3. Setelah menonton program acara ini, menurut anda apakah tayangan ini mampu

membentuk stereotipe baru terhadap masyarakat Indonesia Timur?

Informan V: Kalau itu kembali lagi ke orang yang menonton ya ka. Kalau saya

pribadi merasa tayangan WIT ini cukup mampu membalikkan stereotipe orang lain

terhadap mereka yang menilai orang timur itu sangar, jahat, kasar, dll menjadi

mereka romantis, humoris, cerdas, dan pandai mencairkan suasana.

Informan 6

Nama : Inka Ratna Sari

Usia : 22

Asal : Bontang (Kalimantan Timur)

Universitas : Muhammadiyah Malang

Jurusan : Akutansi

Wawancara mendalam dengan inka di lakukan pada 17 November 2020 pukul

16.03 WIB.
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Tayangan Waktu Indonesia Timur

1. Dimana anda menonton Program acara Waktu Indonesia Timur?

Informan VI: Hm.. waktu itu saya nonton di TV ka
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2. Berapa kali anda menonton program acara Waktu Indonesia Timur?

Informan VI:Tidak terlalu sering sih, saya juga nontonnya lari-lari karena kan TV

ada iklannya jadi setiap iklan saya ganti. Hm mungkin ada lebih dari 5 kali ka.

3. Hal apa yang membuat anda tertarik untuk menonton Program acara Waktu

Indonesia Timur?

Informan VI:Hm.. waktu itu saya nonton karena teman kos saya, kebetulan teman

saya kan dan dari ambon, nah waktu di kamarnya dia lagi nonton acara itu di TV.

Jadi saya ikutan nonton, ternyata lucu juga acaranya. Apalagi host nya arie kriting

sama abdur, saya suka sama mereka sejak mereka main di Standup comedy

Indonesia.

Indonesia Timur

1. Apa yang anda ketahui tentang Indonesia Timur?

Informan VI:Hm.. indonesia timur ya indonesia bagian timur, hm yang ada

dipikiran saya saat orang-orang bilang Indonesia timur, saya langsung mikir

banyak pantainya yang cantik-cantik. Banyak wisata alam yang masih virgin. Tempat

runrise dan sunset terindah. Masyarakat masyarakatnya juga terkenal dengan

Toleransinya yang tinggi, terus hubungan persaudaraan yang erat, mereka juga

ramah, terus jiwa seninya tinggi, kreatif, ya kurang lebih itu sih yang saya tau.

2. Menurut anda daerah mana saja yang bisa disebut sebagai bagian dari Indonesia

Timur?

Informan VI:Kalau daerah dari Indonesia Timur Menurut saya ya Ambon, papua,

NTT

3. Apa kesan pertama anda ketika bertemu dengan orang Indonesia Timur?

Informan VI:Kalau saya sih biasa saja ka, karena saya juga punya paman yang

menikah sama orang papua asli, mereka pernah tinggal cukup lama di rumah nenek

saya saat saya SD-SMP. Jadi saya biasa saja kalau ketemu orang timur. Terus saya

juga satu kos sama anak ambon, saya sering dikenalkan sama teman-temannya yang
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dari ambon juga, jadi saya gak ada kesan yang aneh atau gimana gitu kalau ketemu

sama orang Timur.

Stereotipe Indonesia Timur dalam Program acara Waktu Indonesia Timur.

1. Bagaimana penerimaan infroman tentang pengambaran orang timur di dalam

Program acara Waktu Indonesia Timur?

Informan VI:Hm.. menurut saya acara ini tu sangat menghibur. Games yang di

mainkan juga tidak receh. Terus dari acara ini tu saya tau kalau orang timur itu

hatinya mellow banget. Mereka juga pintar ngegombal, sama dari acara ini tu saya

baru tau kalau orang timur tu suka joget. Tarian daerah yang openingnya itu juga

seru. Jadi lewat acara ini saya bisa belajar untuk lebih mengenal orang timur dan

budaya timur lagi

2. Apakah program acara ini memberikan informasi atau pengetahuan baru tentang

Budaya Timur?

Informan VI:Menurut saya iya. Karena ada banyak hal yang saya tidak tau kayak

sebutan Rakat, tarian-tarian lagu-lagunya. Dan saya mendapatkan hal baru setelah

menonton WIT.

3. Setelah menonton program acara ini, menurut anda apakah tayangan ini mampu

membentuk stereotipe baru terhadap masyarakat Indonesia Timur?

Informan VI:Hm.. menurut saya juga iya. Karena saya sendiri orang yang pernah

underestimate sama orang timur. Dan setelah nonton acara ini juga saya merasa

selama ini saya salah menilai orang Timur seperti apa.
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Lampiran 3, Dokumentasi

Informan I
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Informan IV


