
 

I. INTERNATIONAL RELATIONS (HUMAN RIGHTS AND SOVEREIGNTY) 

 

File Name  : xxx 

Interviewer  : xxx 

Respondent  : xxx 

Transcript Person : Maria Yovita Liem 

 

I : Kan dengan kedaulatan, sementara di ekstrem yang lain Human 

Rights dan Kedaulatan itu sesuatu yang inherent atau bahkan 

berjalan ber... Nah saya justru ingin menunjukkan artinya bahwa xxx 

justru yang di situ gitu. 

R : Jadi model ketika keduanya bisa berjalan beriringan. Dalam arti 

memang xxx sudah bergerak jauh sejak xxx ya ketika kemudian xxx 

ini menjadi salah satu pilar penting di tingkat xxx apalagi dengan xxx. 

Nah, meskipun sebelumnya sudah ada tapi kemudian di spell out 

lebih detail di xxx. Di situlah kemudian kita selalu mencoba 

mendorong kemajuan dan perlindungan xxx sebagai mandate xxx, 

bukan sesuatu yang dipaksakan dari luar. Ketika kita sudah 

mempunyai xxx ini, itu sudah menjadi konsensusxxx, bukan menjadi 

sesuatu yang diimpor dari luar. Itulah sebabnya kita itu selalu 

mendorong pemahaman bahwa sudah bukan jamannya lagi bahwa 

isu xxx itu barang impor. Di xxx kita ada kok. xxx itu bukan hanya xxx, 

dari setiap pembukaan sampai ke batang tugu sampai ke penjelasan, 

itu dimensi xxx itu sangat kental. Nah di situlah kita selalu 

menekankan bahwa kita mempunyai kewajiban untuk memajukan 

dan melindungi xxx setiap xxx karena itu mandate xxx. Itu yang selalu 

coba kita jual. Itu tentunya untuk dalam negeri. Kalau keluar negeri 

pastilah banyak contoh-contohnya yang sudah xxx lakukan sejak, 

sebetulnya tidak hanya sejak xxx, tapi kemudian ada akselerasi yang 

luar biasa sejak xxx. Dan di situ saya rasa kemajuan tidak saja dalam  



.  

II. SOCIAL SCIENCES (HOUSE MAIDS)  

 

Activity : Penelitian Citizenship Power Welfare and Democracy tentang 

Pembantu Rumah Tangga 

Place, day, date : Medan, 19 Juni 2015 

Informant : xxx 

Interviewer : xxx 

Transcript person : Maria Yovita Liem 

 

P : Kan Ibu kerjanya dibagi-bagi waktunya gitu ya. Sebelumnya dulu... 

itu misalnya kalau minta hari libur, kayak kayak gitu bisa nggak? 

I : Libur kalau memang permisinya betul, ya dikasih aja gitu. Cuman 

dia nggak pernah ngasih libur mingguan. Cuma kalau perlu mau 

libur ya tetap dikasih.  

P : Kalau lagi ada keperluan keluarga dikasih? 

I : Iya. 

P : Kalau sebulan kira-kira…? Kalau mingguannya kan nggak dikasih ya, 

kira-kira sebulan itu ada berapa kali Ibu minta izin untuk itu…? 

I : Sekali lah, kayak semalam, tapi banyak semalam ini Ibu pulang tiga 

semalam ada dua puluh hari. 

P : Sampai sekarang juga nggak ada libur mingguan? Ibu nggak minta 

libur mingguan gitu ya? 

I : Nggak. 

P : Kenapa? 

I : Orang memang Minggu nggak libur, katanya gitu. 

P : Nggak usaha nanya, ‘boleh nggak kalau Sabtu Minggu atau Minggu 

gitu, tanggal merah libur?’  

I : Ah nanti kalau Ibu minta hari biasa ya nggak dikasih kalau Minggu 

libur gitu. Tapi kan Minggu kan nggak tentu liburnya gitu, makanya 

Ibu pilih tukar aja gitu. 

 



 

III. POLITICAL SCIENCE (LOCAL REGIME) 

 

Activity : Penelitian Citizenship Power Welfare and Democracy tentang Local 

Regime 

Place, day, date : Gorontalo 

Informant : xxx 

Interviewer : xxx  

Transcript person : Maria Yovita Liem 

 

H : Jadi kalau saya, pertama, saya bantah itu, apa, yang disampaikan 

oleh xxx. Bahwa di kota Gorontalo masih kuat primordialisme, 

justru di kota Gorontalo sudah tidak, sudah mulai menghilang ini 

yang namanya primordialisme. Karena kota Gorontalo ini sangat, 

dia sedang apa, memposisikan diri sebagai kota jasa dan terbuka 

kepada siapa saja yang… buktinya di kota Gorontalo ini, justru lebih 

banyak yang sukses berusaha melakukan membuka usaha di 

Gorontalo ini bukan hanya orang-orang Gorontalo, justru banyak 

yang dari Makassar. Ya jadi banyak memberikan kesempatan 

orang-orang yang bermata sipit, Cina, berusaha di mana-mana 

bisa, sehingga isu primordialisme itu saya kira, itu sudah tidak 

terlalu ini di kota Gorontalo. Ya mungkin di Provinsi Gorontalo, 

kalau di kacamata Provinsi Gorontalo kan lebih besar, tapi kalau isu 

kota Gorontalo… 

N : Jadi di level provinsi, itu tadi mungkin bisa… bisa… 

H : Ha tadi itu pendapat xxx itu bisa saja, namun xxx level xxx. Tapi 

kalau kota Gorontalo, saya tidak sependapat dengan xxx bahwa ini 

masih ada kekuatan primordialisme itu. Nah, terkait dengan tugas 

kita di DPRD sebagai tim terlibat di perwakilan, ada tiga fungsi yang 

kita lakukan; fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi 

pengawasan. Memang ada aspirasi-aspirasi  



 

 IV. MEDICAL MANAGEMENT 

Interview dr. xxx_RSJ Lawang 

Durasi  00:56:29 

Mulai kerja 11.19-13.07, lanjut 06.22-09.49. jadi totalnya= 5 jam 15 menit 

 Saya sebenarnya pensiunan, saya pensiun sejak tahun 2011, tapi saya masih kerja di sini  

2 kali seminggu, 1 hari di poli khusus untuk ciriatri dan 1 hari di poli usia lanjut dan juga 

jadi semacam konsultan di psikociriatri dan juga ada multidisiplin tim yang mulai di 

digalakkan dan tiap rabu kita KIS (seperti diskusi KIS) untuk membicarakan kasus-kasus 

yang sukar. Saya menjadi konsultan setelah pensiun, tapi sebelumnya mulai tahun 90an 

saya menjadi kepala sub unit untuk psikociriatri. Waktu itu unit psikociriatri belum ada 

di sini tapi ada di dalam RS sini, 2 ruangan yang berdekatan dan saya jadi kepalanya di 

situ. Setelah dipindahkan dibelakang dengan bantuan banyak sekali dari SIF dan 

dibuatlah gedung dibelakang dan saya menjadi kepala sub unit psikociriatri. Kemudian 

setelah pensiun mulai jadi unit psikociriatri, saya memang setelah tahun 1995 saya 

mengikuti training psikociriatri di Australia selatan selama 7 minggu, di situ pengalaman 

pertama saya mengenal psikociriatri. Di sini mulai dipisahkan (usia lanjut dipisahkan 

dari yang dewasa) meskipun dengan banyak tantangan karena semua perawat, semua 

dokter merasa bahwa orangtua sama seperti pasien yang lainnya, tapi pelan-pelan 

dipisahkan dan akhirnya ruang psikociriatri pria dan ruang psikociriatri wanita. Saya 

mulai setelah training merasa bahwa saya cinta dengan psikociriatri tapi kalau dibilang 

expert saya merasa butuh banyak sekali belajar 

 Jadi kerjasama dengan SIF itu untuk psikociriatri sejak kapan? Itu seingat saya tahun 

2003 SIF datang dengan biro kerjasama, yang datang itu dr. xxx, dia yang datang 

pertama ke sini. Kemudian datang lagi dr. xxx terus melakukan semacam visibility study, 

melihat bagaimana RS ini, melihat di komunitas ada tidaknya pelayanan psikociriatri. 

Kebetulan di jawa timur ada yayasan untuk usia lanjut namanya Abiosol, ada seorang 

ibu yang memang minat sekali membina di situ (xxx). Satu kunjungan ke puskesmas 

dimana ada kader-kader yang melayani selain posyandu. Anak-anak juga menangani 

untuk posyandu untuk usia lanjut. Setelah kunjungan visibility study itu 

 



 

V. ART (PHOTOGRAPHY) 

File Name  : xxx 

Interviewer  : xxx 

Respondent  : xxx 

Transcript Person : Maria Yovita Liem 

 

Interviewer (I) : Oke xxx, tadi yang kids udah, terus yang toddlers juga udah, 

sekarang yang paling kecil nih, baby, umur nol sampai enam bulan, 

ya kan. Di sini jumlahnya cuma satu nih, yang paling kecil di 

bawah. xxx bisa ceritain lagi nggak? Karena pemotretannya kan 

satu hari tuh dan dia sendiri, kan kayak gitu. Ceritain dong 

prosesnya seingat xxx, terus kendala-kendala apa yang terjadi 

pada bayi ini, maksudnya dalam arti kendala yang khas yaitu 

masalah-masalah yang timbul pada bayi itu dan gimana sih cara 

timnya mengatasi. Cerita dong xxx, cerita seingat xxx pada saat itu. 

Respondent (R) : Ya ini bocah masih, duduk aja sebenarnya belum, apa ya... 

I : Belum teteg? 

R : Belum teteg. Ya kalau namanya bocah gini ya pasti kita ya kayak 

awal-awal pasti kayak biasanya, biasanya, dideketin, digendong, 

udah... 

I : Digendong? Tetep digendong ya? 

R : Ya, digendong, diajak main itu di depan kamera sampai dia udah 

ngerasa nyaman, kasih mainan, ajak bercanda.  

I : Orang kalau... bayi ini mudah, saat itu adaptasi atau susah nih? 

Adaptasinya dalam arti gini, apakah waktu pertama kali datang ke 

studio kan, pagi-pagi otomatis, pagi-pagi ya ini pemotretannya 

kan? 

R : Pagi. 

I : Pagi? 

  


