
LAMPIRAN 

A. Transkrip Wawancara Narasumber 

 Narasumber 1 

Nama / Usia : Yenny Hariati / 25 tahun 

Asal : Ambarawa 

Lama tinggal di Taiwan : 1 tahun 

  

L Kita mulai dulu ya, aku boleh minta datanya gak? kaya namanya usia asal sama udah berapa 

lama tinggal di Taiwan  

Y Nama saya Yenny 

L Yenny aja atau ? 

Y Yenny Hariati, hari-ati jadi satu 

L Okey 

Y Umur 25 tahun ini, di Taiwan dari Maret 2021 

L Maret 2021, berarti udah 1 tahun ya?  

Y he'em 

L 1 tahun, asalnya dari? 

Y Oh ya asalnya dari Ambarawa, Jawa Tengah 

L Kalau boleh tau kenapa pilih Taiwan buat lanjut pendidikannya ? 

Y Soalnya dulu pernah exchange ke Taiwan waktu masih S1 tahun 2018 cuma sebentar aja sih 

cuman sekitar 4 bulan lebih terus melihat negaranya tuh kaya tertata rapi dan lebih maju dari 

Indonesia juga terus untuk milih Taiwan ya gara - gara Taiwan kan pake Bahasa Mandarin 

ya 

L he'em 

Y Selain Bahasa Inggris sekarang kan Mandarin itu juga berguna jadi aku milih buat pergi ke 

Taiwan supaya buat bisa belajar Bahsaa Mandarin juga buat dapet master degree-nya juga 

jadi dapet dua duanya langsung gitu 

L Oh okay, berarti tapi kuliahnya pake ada inggris atau mandarin ? 

Y Kuliah pake Bahasa Inggris 

L Tapi sehari - harinya ada pake mandarin atau gak? 

Y Ya ada, kalo misalkan disini saya ada part time gitu, kalau part time kadang menggunakan 

Bahasa Mandarin gitu. Jadi sehari - hari kaya pesena makanan atau kaya pergi ke Seven 

Eleven gitu kan perlu pake Bahasa Mandarin gitu 

L Jadi lumayan sering pake mandarin ya? 

Y I..ya, ya lumayanlah, setiap hari adalah kaya pake mandarin 

L Berarti banyak berinteraksi kaya sama orang Taiwannya langsung ? 

Y Kalau lokalnya langsung sih jarang ya, paling kalau misal ke retaurant gitu sih. Soalnya 

kalau temen - temen dikelas juga kan anak international student jadi datang dari berbagai 

negara gitu, dari Vietnam Thailand gitu gitu.  



L Ohh, tapi kalau misalnya kaya di kampus kan kaya ngurus administrasi atau apakan berarti 

ada interaksi sama apa namanya orang - orang Taiwan 

Y Oh ya, he'em ada sih 

L Tapi pake Bahasa Inggris ? 

Y Ya, mereka bisa Bahasa Inggris sih soalnya udah tau kalau kita anak international student 

kan jadi mereka pake Bahasa Inggris 

L Ohhh, jadi kan mutusin kuliah di Taiwan karena sebelumnya pernah exchange terus sebelum 

berangkat ada gak kaya cari -cari lagi info tentang Taiwan walaupun udah pernah ke sana ? 

Y Tentang apanya nih? Maksudnya kaya budayanya atau apa - apanya gitu ? 

L Kaya budayanya, orang Taiwan atau gimana kaya pandangan orang Taiwan ke orang 

Indonesia, ada cari - cari tau gitu gak ? 

Y Hmmm, ya bukan lebih ke cari tau sih tapi kaya orang - orang tau, kan saudara - saudara 

aku ada beberapa yang di Taiwan kan, jadi begitu tau aku mau ke Taiwan jadi mereka kaya 

kasih tau gitu kaya oh di Taiwan gini gini gitu loh gitu 

L Contohnya salah satu apa yang diinfoin ? 

Y Yang diinfoin, hmmm, paling dari cuma bahasa - bahasanya aja sih kaya kalo misal mau 

ngomong makan tuh gimana terus kalau misal mau pergi – pergi ya semua aman maksudnya 

aman ya cuma tetep hati - hati kaya gitu, cuma di Taiwan kan lebih aman dibandingin di 

Indonesia. Soalnya emang iya sih di tahun 2018 sama ke sini juga kaya motor gitu cuma 

ditaro di samping di luar toko terus kunci masih nyantol di motor juga orang gak ada yang 

ambil gitu kaya gitu sih paling, kaya keamanannya. terus juga budayanya karena keluarga 

aku kan ngomong Bahasa Haka kan jadi dikasih tau juga kaya di sini juga ada loh orang 

yang ngomong pake Bahasa Haka juga jadi bisa kamu pake gitu gitu sih paling. 

L Terus dari informasi yang didapat kira - kira bantu gak untuk mempersiapkan diri untuk 

masuk ke budaya baru ? 

Y Hmmm, ya berguna sih jadi kaya gak kaget tapi lebih kalau yang waktu 2018 itu waktu 

pertama kali kesini tuh ya sempet kaget kan kaya oh ternyata beda banget ya orang sini tuh 

semuanya serba cepat terus banyak orang yang jalan kaki terus semuanya jalannya cepet 

terus kaya mereka tuh gak lama - lama gitulah intinya kaya cepet - cepet gitu. Terus begitu 

2021 kesini lagi kaya kan lama di Indo tuh terus kaget lagi kaya oh iya ya disini orangnya 

cepet - cepet gitu hahah kaya berasa lambat gitu akunya hahaha 

L Berarti adaptasi lagi donk baru balik ke Taiwan ? 

Y Iya adaptasi lagi kan lama soalnya di Indo, begitu sampe kaget lagi heheh 

L Yang waktu balik ke Taiwan yang bikin kaget lagi itu apa? Perbedaan apa yang kaya 

mencolok banget gitu yang dirasain sampai perlu adjust ? 

Y Ohh! Karena kan aku berangkatnya waktu pandemi kan tuh kaya berasa banget sih 

L Kenapa tuh ?  



Y Kaya kan Taiwan itu nomor 1 negara yang aman kan kalo gak salah ya, kayanya dia aman 

banget lah pokoknya, nah terus waktu di Indonesia itu kan kaya lagi pandemi semuanya 

serba dibersihin gitu kan kaya harus alkohollah gitu segala macem, nah pas sampe sini aku 

masih kek gitu tuh masih kaya semprot semprotin semua barang bersih - bersih kaya udah 

jadi kebiasaan gitu loh, terus ternyata orang - orang di sini tuh gak gitu jadi aku bawa hand 

sanitizer gitu orang tuh pada bilang kaya ih ngapain bawa hand sanitizer digituin hahaha 

kaya udah gak kepake gitu hahaha 

L Oh iyaa ? 

Y Tapi tetep pake masker tapi orang lebih santai karena emang kasusnya kan gak sebanyak di 

Indonesia jadi mereka lebih ngerasa aman  

L Mereka disana kan kasusnya rendah banget kaya gak ada  

Y Terus juga kalau nyebrang jalan gitu ada lampu orang nyebrang gitu loh, kalau di Indonesia 

kan kek di jalan - jalan nyebrang tinggal nyebrang nungguin gak ada yang lewat, kalau disini 

tuh kaya jalan sepi pun orang masih kaya nunggu gitu loh  

L Nunggu sampe lampunya ijo 

Y He'em, walaupun gak ada motor gak ada apa - apa orang kaya tetep nunggu gitu sih, lebih 

tertata gitu lah 

L Lebih mengikuti aturanlah ya 

Y He'em he'em 

L Kalau misalnya kek di kelas gitu ada bedanya gak sama kaya kalau ikut kuliah di Indonesia  

Y Di kelas? Hmmmm 

L Kaya cara ngajar dosennya kah atau aturan di kelas ? 

Y Hmmm, oh! Hmm kalau disini tuh setiap, kalau di kampus aku ya jadi kaya kita 3 jam kelas 

itu setiap 1 jam ada 10 menit istirahat gitu aja sih paling yang beda yang aku ngerasa beda 

ya  

L Per satu jam  gitu ? 

Y He'em, kalau cara ngajarnya sih sama sih, yaa sama, menurut aku sama sih 

L Per 1 jam istirahat dulu terus lanjut kelas lagi ? 

Y Kaya kita mulai 9.10 nanti jam 10 teng itu istirahat sampai 10.10, nanti mulai lagi jam 11 

terus jam 11 istirahat sampai 11.10 terus nanti masuk kelas lagi sampe jam 12 selesai gitu 

jadi dikasih waktu gitu 

L Berbeda ya sama disini hahaha 

Y Soalnya dulu kaya aku di UKSW 3 jam full gitu kaya gak ada istirahatnya  

L Nonstop 

Y Iya nonstop 

Y Tapi itu kerasa lebih enak sih kaya oh ya ada waktu istirahat buat napas gitu supaya gak 

bosen juga kan di kelas 

L Bener bener, selain perbedaan yang dirasakan nih kira - kira ada gak sih kesamaan budaya 

antara Taiwan dengan Indonesia 

Y Kesamaan budaya? Hmmmm, kesamaan budayanya. Oh! Apa ya? Mungkin orang pake 

motornya sih hahah orang disini pake motor kaya masih, kadang kaya amburadul gitu kaya 

di Indo juga  



L Oh sama ? 

Y He'em sama 

Y Orang pakai motor sih agak bahaya sih disini hahaha 

L Kirain mereka tertata 

Y Enggak, tapi, iya kalau misal kendaraan gitu mereka lebih kaya gimana ya, kaya tau - tau 

bisa ngerem tau - tau bisa ngebut gitu kaya gitulah pokoknya kaya mesti hati - hati kalau 

nyebrang jalan di jalan besar gitu, ya sebenarnya ada lampu sih kalau ngikutin lampu oke 

aja sih, cuma paling kalo naik motor yang paling bahaya katanya. tapi aku gak pernah naik 

motor jadi aku gak ngerasaain sih, jadi apa yang beda hahaha, apa yang beda ya dari yang 

lain 

L Yang sama 

Y Oh yang sama ya, bentar aku pikir dulu yang sama, hmmm... Oh! orang sini tuh kepo sama 

kaya orang Indonesia juga kepo hahaha jadi orang di sini tuh kaya orang indonesia kan 

pengen tau teruskan orangnya, kalau orang di sini juga jadi kalau misal denger kaya aku 

ngomong pake Bahasa Indonesia gitu mereka langsung kaya nengok gitu ngeliatin kaya 

kepo pengen tau, oh ini bahasa apa sih gitu 

L Ohh, ada gak yang nanya kaya kamu ngomong apa gitu 

Y Gak ada gak ada haha, tapi ada yang pernah kaya aku jalan terus aku kan lagi ngomong 

sama temen aku pake Bahasa Indonesia nah dia tuh sampe bener - bener balik badan gitu 

kaya ngeliatan yang bener- bener liatin saking keponya, tapi mereka tuh kaya gitu karena 

kepo kaya pengen tau aja kaya siapa nih ngomong pake bahasa apa nih tapi gak pernah yang 

kaya negur gitu gak ada sih paling cuma lihat kepo gitu terus udah  

L Sering kaya gitu ? 

Y Sering banget, kaya di Indo juga misal kalau ada orang pake bahasa lain atau inggris gitukan 

langsung diliatinkan 

L Berarti mereka kaya penasaran ya, ini dari mana gitu kan, apalagi mereka banyak foreigner 

di Taiwan 

Y Iya, tapi itu juga lucu sih, mereka banyak foreigner tapi mereka kepo juga kalau denger 

orang pake bahasa lain 

L Mungkin mereka masih belum terbiasa kali ya, kan di Taiwan sendiri nih bahasanya 

mandarin nih lalu apakah perbedaan bahasa yang dirasakan itu menghambat komunikasi 

sama masyarakat sekitar? 

Y Iya sih, kalau menghambat iya sih, susah soalnya karena bahasa mandarin itu ada 4 nada 

jadi kalau kita salah nada satu tuh bisa berarti lain gitu kaya yang aslinya aku mau bilang 

buku dikiranya aku bilang sesuatu yang buruk gitu. Kalau buku kan mandarinnya “shu” 

nada 1 tapi kalau aku pake nada yang salah itu artinya sial kaya gitu, jadi itu yang bikin kaya 

takut ngomong gitu kaya ih aku pake nada yang bener gak ya kalau nanti nadaku salah 

dikirannya nanti aku malah ngomong kasar ke mereka.  

L Tapi sampe sekarang masih takut untuk ngobrol atau mulai percakapan duluan ? 

Y Masih sih sampai sekarang masih ada ketakutan untuk ngobrol karena takut salah nadanya 

waktu berbicara sama mereka, jadi sebelum ngomong sama orang gitu aku lihat kamus 

online gitu terus aku dengerin dulu nadanya gitu baru aku berani ngomong ke orang, bener 

– bener tau nadanya dulu baru ngomong sama orang 



L Pernah gak waktu salah ngomong terus sama orangnya dibenerin gitu ? 

Y Pernah pernah 

L Terus gimana tuh ? 

Y Oh ya terus tak ulangin lagi pake nada yang sama, biasanya ada di kasir gitu sih 

L Tapi mereka bisa paham gitu? Karena kan kita foreigner gak terbiasa juga dengan mandarin, 

mereka bisa kaya oh yauda mungkin karena ini foreigner jadi mandarinnya gak bagus suka 

salah - salah nadanya 

Y kalau mereka tau foreigner mereka paham sih cuman kadangkan mereka bingung soalnya 

aku mukanya kaya orang sini kan jadi mereka bingung kok gak bisa ngomong, tapi begitu 

aku ngomong bahasa lain mereka baru ohhh foreigner oh ya ya gak bisa Bahasa Mandarin 

gitu 

L Berarti dengan latar belakang Chinese ini menjadi salah satu faktor menghambat 

komunikasi juga gak sih sama masyarakat lokal disana 

Y Iyaa hahaha, soalnya kaya orang bingung kan, loh mukanya kaya orang sini mukanya 

Chinese tapi kok kaya gak bisa ngomong mandarin gitu jadi orangnya tuh bingung, mesti 

ujung - ujungnya nanya orang mana pasti ditanyain gitu baru ku jawab orang Indonesia baru 

mereka ngerti gitu, terus nanti mereka ngomongnya pelan - pelan ngomongnya Bahasa 

Mandarinnya pelan - pelan atau berusaha pake Bahasa Inggris 

L Pake body language juga ? 

Y Iya iya betul 

L Berarti kan karena salah satu faktornya karena Chinese kan jadi agak susah komunikasinya 

jadi takut - takut, kalau kaya mau mulai percakapan ya at least kaya dateng ke resto mau 

minta menu kek atau nanya makanan gitu, waktu mulai percakapan ada gak sih rasa anxiety 

gugup khawatir sama kaya takutnya nanti ngomong ih dia belum tentu ngerti nih jadinya 

kan ada rasa ketidakpastiannya kita kan, sering gak kek gitu? 

Y Ada, pasti adalah. Kaya misalnya mau minta menu di restaurant aja kaya gimana ya 

ngomongnya, kaya dipikirin dulu mateng – mateng baru abis itu maju ke depan buat minta 

menunya. Disiapin dulu kata – katanya gimana terus juga dengerin dulu nadanya gimana 

biar gak salah ngomong, kaya deg – degan gitu nanti bener gak ya ngomongnya. Terus kalau 

gak, kalau ada yang bisa mandarin suruh dia yang pergi ke depan. gugup hehehe 

L Tapi sampe sekarang tuh? Kan udah setahun di Taiwan sampe sekarang masih kaya gitu? 

Y Kalau di restaurant udah gak sih, ya udah lebih santai tapi masih gugup, tapi waktu pertama 

kali itu bener – bener ketakutan kaya bisa gak ya aku ngomongnya, terus kalau gak aku 

lempar – lemparan sama temenku buat suruh dia aja yang ngomong. Kalau sekarang udah 

gapapa deh aku yang maju cuma masih suka deg – degan takut salah nada atau ngomong 

gitu, takut dianya gak ngerti 

L Kalau misalnya kaya ke toko - toko lain gitu juga masih suka deg-degan mau mulai? Takut 

khawatir gitu ? 

Y He'em iyaa, deg - degan sih 

L Berarti itu kendala bahasa itu salah satu hambatan untuk berkomunikasi ya  

Y Iyaa he'em  



L Mereka kan foreigner banyak apakah bisa inggris atau pake inggris pun suka tetep ada miss 

comm nya 

Y Pakai inggris hmmm inggris itu cuma dipake sama orang - orang kebanyakan yang bisa pake 

inggris itu di Taipei doang terus kan aku di Taichung di tengahnya. Nah orang - orang tuh 

gak semuanya bisa inggris jadi kaya cuman sedikit oranglah aku bisa bilang, gak banyak 

yang bisa inggris 

L Berarti kalau keluar dari lingkungan kampus baru kaya full mandarin gitu ya? 

Y Iyaa he'em  

L Kalau di kampus kan temen sekelas foreigner semua otomatis inggris kan terus staff - staff 

kampus kan juga pake inggris karena ngerti kita foreigner 

Y Terus begitu keluar dari kampus ya ngomongnya mandarin kalau masih di Taichung ya, 

kalau di Taipei orang tuh bisa ngomong bahasa inggris maksutnya walaupun broken inggris 

cuma masih bisa. Kalau di Taichung tuh susah cari orang yang bisa ngomong inggris kadang 

gak bisa sama sekali atau kepatah - patah jadi kalau kita ngomong tuh mereka gak ngerti 

gitu 

L Terus kan aku nelitinya rasa anxiety dan uncertainty yang dirasakan nih saat kita melakukan 

komunikasi dengan masyarakat setempat, masyarakat setempatnya bisa kaya staff kampus 

kah atau teman yang memang orang Taiwan atau penduduk sekitarnya kan. Terus kan karena 

adanya kendala - kendala tersebut kita sendiri kan punya konsep diri nih, konsep diri tuh 

maksudnya kaya kita sebagai orang Indonesia punya identitas sebagai orang Indonesia, kaya 

identitas dirinya kita. dengan adanya perbedaan - perbedaan itu apalagi Ci Yenny Chinese 

kan, di sana kaya lebih dianggap ini kok kaya orang Taiwan tapi kok gak bisa nih Bahasa 

Mandarinnya, terus gimana caranya mempertahankan konsep diri yang Ci Yenny punya saat 

mau melakukan interaksi sama penduduk lokal setempat?   

Y Kalau aku sih ya kaya aku biasanya aja di Indonesia, mereka disinikan kadang keliatan kaya 

marah kalau ngomong pake mandarin jadi mereka kalau ngomong agak kenceng gitu tapi 

beberapa juga halus sih cuma kalau ngomong mandarin kaya orang marah gitu ternyata gak 

marah teru yauda aku ngomong kaya biasanya aja suaranya pelan gitu 

L Tetap mempertahankan konsep dirinya sebagai orang Indonesia ya 

Y Iya, soalnya orang Indonesia kan terkenalnya kaya, apalagi kan aku besar di Jawa jadi kaya 

ngomongnya alus - alus gitu jadi kaya kadang kalau misal denger orang ngomong kaya agak 

kasar gitu aku kaya kaget masihan heheh, yauda yang penting aku ngomongnya gak 

sekenceng itu ya aku biasa ajalah. aku jangan sampe ngomongnya kenceng - kenceng juga 

aku harus halus gitu hehe. Iya terus kalau misal orang Indonesia kalau ketemu orang gitukan 

nyapa yauda aku juga masih nyapa kalau misal ketemu orang terus kalau orang sini kan cuek 

- cuek kaya individual, kalau aku sekuat mungkin berusaha supaya aku gak individual, 

soalnya nanti lucu kalo aku pulang malah jadi individual. 

L Budaya disana jadi kebawa pas pulang  

Y He'eh jadi kalo misal ketemu orang aku masih kaya senyum gitu kalau kenal soalnya orang 

sini biasnya cuma kaya 

L Lirik - lirik doang atau cuma lewat doang ? 

Y He'eh gitu sih paling hehehe 



L Boleh tau gak sih di Taiwan ada gak sih stereotype nya orang Taiwan ke orang Indonesia, 

apalagi anak Indonesia banyak banget kuliah di Taiwan pasti mereka kaya taulah kalo ada 

orang Indonesia di negaranya mereka ini di setiap kota gitu kan, ada gak sih stereotype yang 

dibuat orang Taiwan ke orang Indonesia? 

Y Stereotype ya, ada 2 macem sih soalnya orang Indonesia di sini kan ada student yang banyak 

itu student sama orang yang kerja kan tenaga kerja dan sebagainya. Kalau misal tenaga kerja 

Indonesia itu mereka kadang suka ngelanggar aturan gitu loh  

L Kaya gimana tuh ? 

Y Kaya naik motor gak pakai helm, di sini kan kaya gitu gak boleh, terus disuruh pake masker 

malah gak pake masker kaya gitulah, kaya harus hati - hati gak hati - hati  

L Kaya kebiasaan melanggar di sini kebawa di sana 

Y He'em, terus misal kaya orang Taiwan tuh gak pernah ngemper gitu loh tapi kalau misal 

orang kek tenaga kerja Indonesia misal kaya hari Sabtu Minggu merekakan langsung dapet 

istirahat kan biasanya. Nah itu tuh begitu libur langsung kelihatan banyak banget yang 

duduk di lantai di stasiun gitu - gitu, kaya duduk - duduk ngumpul jadi satu ketawa - 

ketawalah, jadi biasanya yang rapi gak ada yang duduk di lorong gitu terus tau - tau banyak 

yang duduk, kaya gitu sih paling lebih ke peraturan sih agak gak patuh peraturan gitulah 

kalau di mata orang Taiwan ya. Kalau studentnya juga sama sih kadang kaya orang 

Indonesia tuh gak ngikutin aturan gitu, kaya kemarin di sekolahku juga ada tuh harusnya 

gak boleh bawa sepeda ke lapangan lari mereka bawa ke lapangan lari hahah kaya gitu sih 

paling yang bikin dilihat, tapi ada sisi positifnya juga kadang orang Taiwan tuh lihat orang 

Indonesia untuk ngomong. kalau aku pernah dikasih tau sih kaya oh orang Indonesia 

ngomong inggrisnya lumayan ya gitu, kaya gitu paling tapi gak semuanya sih, kan student 

jadi lebih dipandang baiklah gitu kalau misalnya untuk TKI gitu mereka kerja sebagai PRT 

atau gak kerja di pabrik gitu, kalau student dianggepnya belajar lah gitu 

L Karena belajar jadi dianggap lebih baiklah dari pada TKI ? 

Y Student lebih ngerti peraturan gitu tapi kalau ngelanggar gak semelanggar itu lah gitu 

L Dari stigma - stigma yang ada itu ada gak diskriminasi sama orang Indonesia, karena mereka 

beranggapan kan orang Indonesia sering ngelanggar aturan nih jadi kalau ketemu orang 

Indonesia dia suka kaya mungkin ada pikiran jangan - jangan nanti dia langgar aturan atau 

gimana karena dia orang Indonesia  

Y Kalau aku sendiri gak pernah sih ngalamin hal kaya gitu, biasanya orang sini masih baik - 

baiklah diluar  

L Tetep menghargai satu sama lain ya ? 

Y Tetep menghargai 

L Aku mau tanya, tadi Ci Yenny kan ada bilang kalau sampai sekarang masih suka gugup kan 

kalau mau ngomong sama orang Taiwan entah mau di restaurant atau apa gitu kan karena 

takut entah salah nada atau salah berbicaranya jadi salah arti gitukan, terus kaya ada gak sih 

dorongan atau satu hal tuh yang jadi pemicu buat Ci Yenny nih melakukan interaksi duluan 

entah nanya duluan ke orangnya atau mulai percakapan duluan ke orang Taiwannya, ada 

gak motivasikah atau suatu dorongan yang memicu untuk bisa memulai duluan ngobrol ke 

mereka walaupun tau nih ada kendala bahasa yang susah  



Y Ada sih motivasi dari diri sendiri sih kaya kalau misal aku gak nyoba - nyoba kapan aku 

bisanya gitu kaya gitu sih, kaya kalau dimulai dari pesen makanan aja kaya kalau misal aku 

takut - takut terus kapan aku bisa lancarnya, jadi aku mulai beraniin diri kalau misal pesen 

makanan atau minuman gitu ngomong kalau biasanya kan cuma nunjuk aja gitu tapi 

sekarang mulai ngomong. kalau kaya pesen minuman oh satu gelas gini gini pake mandarin 

gitu aku mulai coba sendiri gitu kalau gak tau ya nanya temen 

L Waktu ngomong ada salah gitu orangnya kaya bantu benerin gitu gak atau kaya dia tanya  

Y Kadang tergantung orang sih, ada juga yang langsung benerin nadanya kaya yi bei (segelas) 

gitu ngomongnya diulangin lagi tapi dengan nada yang benar gitu terus kaya oh iya iya itu 

maksudnya. Ada juga yang kaya suruh kita ngulangin lagi maksudnya apa, mungkin bener 

- bener gak nangkep karena nadaku terlalu beda kali makanya mereka sampe gak nangkep 

gitu 

L Ci Yenny punya temen yang asli Taiwan kah ? 

Y Ada 

L Sering ngobrol sama dia pakai mandarin atau ? 

Y Pake inggris hahaha, tapi dia ada kaya ngajarin Bahasa Mandarin juga sih 

L Oh gitu jadi dia bantu ngajarin mandarin juga 

Y Iya, ada sih aku temen orang Taiwan orang Malaysia gitu kan ngomong pake Bahasa 

Mandarin kan jadi mereka tau kalau aku gak bisa mandarin tapi aku pengen bisa mandarin, 

jadi mereka kaya ngajarin gitu. Oh ya pas sih gitu mereka bisa Bahasa Inggris bisa Bahasa 

Mandarin jadi kaya mereka bisa ngajarin aku kalau aku gak ngerti mereka bisa jelasin ke 

aku pake inggris kasih tau nanti bahasa yang bener gimana mandarinnya, ngebantu sih 

mereka 

L Apa waktu coba deketin temen orang Taiwan ini ada rasa ketertarikan gitu gak yang memicu 

Ci Yenny untuk lebih deket sama dia? Kaya mulai percakapan jadi deket jadi temen 

Y Sebenernya temen Taiwan aku tuh gak banyak sih cuma beberapa doank itu juga aku kenal 

dari temen aku yang lain sih jadi saling dikenalin gitu, terus karena aku sama temenku selalu 

bareng - bareng dan dia sama temennya yang Taiwan itu juga kadang suka ketemu jadi 

kadang aku ikutan kaya gitu sih, jadi kaya dorongan pengen berteman aja gitu  

L Terus kan karena kita beda budaya sama orang Taiwan istilahnya udah beda bangetlah, 

mereka dengan budayanya dan kita dengan budayanya kita sendiri. Kaya tadi Ci Yenny 

bilang merekakan orangnya cepet - cepet semua terus lebih individualis dari pada kita kalau 

kitakan sukanya bergerombol rame - rame gitu ya, terus waktu mau komunikasi berinteraksi 

sama mereka gimana caranya Ci Yenny menyikapi perbedaan pendapat atau sudut pandang, 

apalagi Ci Yenny bilang tetep membawa apa yang sudah ada dari Indonesia kesana terus 

gimana cara menyikapinya? 

Y Yahh aku sih selalu mikirnya kalau misal bertukar pikiran gitu ya? 

L Iya kaya kalau lagi ngobrol 

Y Ya gak ada yang bener gak ada yang salah gitu, kan ya budaya kita emang beda kaya kalau 

ngomong budaya gak ada yang bener gak ada yang salah pasti mikirnya gitu. Apa yang dia 

omongin ya bener menurut dia, apa yang aku omongin ya bener menurut aku tapi ya juga 

gak salah menurut aku karena budaya orang beda - beda, gitu sih kaya lebih nerima kalau 

budaya orang beda - beda  



L Berarti saling menghargai lah ya, value dan budayanya masing - masing, terus Ci Yenny 

kan punya beberapa temen Taiwan dan beberapa suka berinteraksi juga sama orang - orang 

Taiwan entah kaya di kerjaan atau restaurant atau toko - toko gitu 

Y Oh iya ya kerjaan 

L Iya kan tadi katanya kerjanya pake mandarin juga tuh hehe teruskan sampe sekarang juga 

masih takut - takut nih ngomong kalau pake Bahasa Mandarin tuh, sejauh ini kalau ngobrol 

bisa saling paham gak sih pesan yang mau disampaikan kaya misal Ci Yenny ngomong 

sama bos Ci Yenny atau ngomong sama temennya Ci Yenny yang orang Taiwan kaya waktu 

ngobrol tuh apa yang dipikiran Ci Yenny tuh tersampaikan dengan baik ke dia terus dia jadi 

ngerti atau misalnya maksud Ci Yenny tuh A tapi dia nangkepnya B begitu juga sebaliknya  

Y Ohh, aku langsung ngomong pake Bahasa Inggris sih biasanya hahaha kalau keliatan gak 

ngerti gitu terus kaya ngomong Bahasa Inggris juga 

L Walaupun sering pake Bahasa Inggris sering ada miss comm gitu gak atau misalnya bisa 

lebih menyampaikan pesannya dengan baik 

Y Iya kadang Bahasa Inggris aja bisa salah ngerti sih, cuman ya diulangin lagi kalau gak ngerti 

pake bahasa yang mudah dimengerti, mungkin kaya kita ngomongnya bebelit gitu kan juga 

bisa jadi kaya ngulangin aja kalau misal gak ngerti atau gak jelasin pake Bahasa Inggris gitu 

gitu sih paling 

L Tapi sampe sekarang masih kaya kalau ngobrol sama orang - orang di sana suka kaya harus 

ada pengulangan gitu 

Y Tergantung 

L Pesannya tersampaikan tapi yang mau dikasih ? 

Y Tergantung, aku kebanyakan ngomong mandarin kalau di resto hehehe sama kalau jualin ke 

orang Vietnam waktu part time, karena aku kan kerjan di daerah Asian jadi kebanyakan 

orang - orang South East Asia terus kalau aku ngomong Bahasa Mandarin biasanya tuh sama 

orang Vietnam jadi misal aku ngomong Bahasa Mandarin, mandarinnya yang masih kaya 

gak terlalu susah dimengerti gitu kaya kamu pengen apa pengen ini ya kaya gitu gitu sih jadi 

gak pernah miss,eh tapi pernah sih kaya mereka ngertinya ini namanya A tapi aku ngertinya 

itu namanya B kaya gitu sih paling 

L Kalau misalnya kaya berarti dailynya kebanyakan ngomong inggris  

Y Iya lebih banyakan inggris aku 

L Kalau waktu ngomong inggris sama orang Taiwan mereka bisa paham gak? Bisa 

tersampaikan dengan jelas gak atau mereka bingung - bingung ? 

Y Tergantung 

L Oh tergantung apa tuh 

Y He'em soalnya gak semua orang Taiwan bisa ngomong Bahasa Inggris kan jadi kadang kalau 

aku misal beli sesuatu aku gak ngerti ngomong Bahasa Mandarinnya apa aku pake Bahasa 

Inggris, mereka tuh kadang ada juga kaya orang - orang yang gak ngerti gitu, kaya misal 

kalau pergi ke toko baju nih toko baju tuh biasanya orang - orang di sini tuh kaya ngikutin 

kan, nah begitu aku ngomong Bahasa Inggris mereka kaya eughhh gitu gak ngerti tapi kalau 

ngomong sama temen - temen di sekolah ya ngerti Bahasa Inggrisnya nyambung. Kadang 

mereka juga orang Taiwan kalau diajakin ngomong Bahasa Inggris langsung nyerah sih 



biasanya kaya oh oke oke langsung pergi hehehe. Tapi itu beda sama di Taipei ya kalau di 

Taipei bisa Bahasa Inggris  

L Kalau di Taichung masih kurang ya Bahasa Inggrisnya, tapi itu masih kaya gitu sampe 

sekarang? Kaya kalau kita ngomong bahasa inggris kita gak bisa menyampaikan pesan 

dengan baik karena mereka juga kaya bingung yang kita ngomong apa  

Y Iya masih, masih kaya dibeberapa tempat kalau kita ngomong inggris masih aja mereka gak 

ngerti gitu 

L Terus kalau mereka ngomong gitu Ci Yenny ngerti gak apa juga gak ngerti 

Y Aku ngerti sih kalau mereka ngomong, maksutnya mereka ngomong Bahasa Inggris atau 

Mandarin nih? 

L kan yang contoh tadi di toko baju Ci Yenny jelasin pake Bahasa Inggris terus dia gak ngerti 

kan kaya ah eh ah eh gitu terus kaya waktu dia jawab balik gitu Ci Yenny bisa paham apa 

yang dia omongin entah pake inggris atau mandarin gitu ? 

Y Bisa bisa kalau dia pake Mandarin-pun aku masih agak - agak ngerti, cuman kalau pake 

Bahasa Inggris mereka juga kan Inggrisnya yang gak sampe bisa kedengeran gitu juga gak 

sih. Kaya mereka ngomongnya gak pake grammar gitu kaya sepatah kata gitu, terus juga 

kita kan udah biasa denger jadi kaya oh maksudtnya gini disambungin sendiri hahaha 

L Tapi bener yang mau dia sampaikan dengan yang Ci Yenny pikirkan tuh sama? 

Y Iya iya he'em, kalau misal gak sama kita ulangin lagi sampe dia ngerti 

L Oh gitu? Diulang sampe kedua belah pihak paham maksudnya gitu ? 

Y He'em, oh iya! Kalau gak pake Google Translatejadi kalau udah bener - bener sampe gak 

ngerti yaudalah Google Translate 

L Jadi komunikasinya by Google Translategitu 

Y Iya iya kalau sama - sama gak ngerti  

L Jadi Ci Yenny ketik kasih denger dia terus dia ngetik juga 

Y Iyaa nanti dia ketik di HP nya juga, Google Translate sih ngebantu banget kalau sama - 

sama gak ngerti terus kek pake Google Translate diliatin terus nanti dia bales pake Google 

Translate juga  

L Udah setahun tapi masih sering kejadian tuh kaya gitu ? 

Y Masihhhh masih sering, setahun di sini juga kan aku seringnya ngomong Bahasa Inggris 

jadi Mandarinnya gak gitu banget sih  

L Okey, kayanya cukup deh, segitu dulu aja kalau misalnya nanti ada kurang - kurang atau 

perlu ku perjelas lagi ku tanya - tanya lagi gapapa ya?  

Y Iya tanya - tanya aja gapapa 

L Nanti ku hubungin lagi ya, thank you ya Ci Yen 

Y Sama - sama 

 

  



 Narasumber 2 

Nama/Usia: Anita Caroline/23 tahun 

Asal: Semarang 

Lama tinggal di Taiwan: 6 bulan 

 

L Sebelumnya aku boleh ga minta kakak perkenalan diri dulu? 

A 

Oh iya, halo nama aku Anita Caroline. Ini sekarang sekolah di Providence University, 

Taichung, Taiwan. Sekarang aku ngambil Master Degree di Departement Food and 

Nutrition 

L Oh food and nutrition? 

A Iyaa 

L Idah berapa lama kakak di Taiwan? 

A Ini baru mau 6 bulan sih 

L Oohh berarti di Taiwan sampai lulus atau? 

A 

Emm jadi sebenernya seharusnya tuh aku udah di sini dari beberapa tahun yang lalu, cuma 

karena waktu itu Covid, pandemi jadi waktu itu ga bisa masuk sini (Taiwan) alhasil 

kuliahnya online. Terus jadinya sekarang sampai sini cuma 1 tahun doang, terus nanti lulus 

tahun ini. Kira-kira bulan Agustus lah mungkin. 

L Oh berarti lulusnya di Taiwan nanti? 

A Iya lulus di Taiwan 

L Kakak asal dari mana? 

A Aa..asalnya dari Semarang. 

L Oh dari Semarang? 

A Iya 

L Kok bisa sampai kuliah ke Taiwan gimana kak ceritanya tuh? 

A 

Eehh jadi tuh dulu waktu S1 sekolahku kaya ada kerjasama sama sekolah ini, terus sama 

dosenku yang dulu itu direkomendasiin buat ikut sama professor yang ada di sini gitu, 

jadinya daftar kesini 

L 
Emm… gitu, berarti memang karena dari rekomendasi itu jadi daftar ke Taiwan? Emang 

tertarik kah atau gimana? 

A 

Eehh… iya sih tertarik soalnya dulu tuh pinginnya jadi antara peneliti atau jadi dosen. Jadi 

kan harus ambil master kan. Tapi nanti belum tahu si mau lanjut Phd atau engganya masih 

mikir-mikir lah 

L 

Oh gitu, terus boleh tau ga kenapa akhirnya kakak milih buat lanjutin studi ke Taiwan? 

selain dari tadi kan ada direkomendasiin dan tertarik di Taiwan, apa sih yang jadi daya 

tariknya Taiwan tuh buat kakak pilih dia sebagai negara buat lanjutin studinya kakak gitu? 

A 

Eehh… jadi tuh karena aku kan departmentnya kan food technologygitu kan dulu waktu S1, 

terus denger-denger tuh foodindustrinya Taiwan itu bagus. Jadi kaya mikir tuh 

perkembangannya oke. Jadi aku kaya tertarik ke sini karena mau liat sih sebernya tuh 

technology food processing di Taiwan tuh kaya gimana. jadi kaya mau coba-coba liat disini. 

tapi mungkin kalau buat studi lanjutan mungkin mau liat negara lain juga, tapi ya masih 

belum sih. 



L 
Ohh gituu, terus kakak sebelum berangkat ke Taiwan itu ada cari informasi ga tentang di 

Taiwan tuh gimana orang-orangnya atau kaya budayanya gimana? 

A 

Eehh… aku sempet tahu sedikit karena dulu itu cici aku juga dulu pernah ke sini, pernah 

sekolah di sini, di Taichung juga cuma beda universitas gitu. Jadi aku tau beberapa hal dari 

dia. 

L 
Ohh gitu… eeh dari yang kaya informasi-informasi yang kakak dapet nih ngebantu gak 

waktu sampai Taiwan? 

A 

Eehh… yaaa lumayan sih. Soalnya apa ya, yang bikin bingung itu sebenernya regulasi 

tentang karantina itu tuh yang bikin bingung. Soalnya ganti terus pas aku sampai sini. Tapi 

kalau buat kehidupan sehari-hari overallmasih oke sih. Soalnya Taiwan dibanding sama 

Indonesia tuh lebih comfortablegitu loh jadi kaya apa-apa gampang, beli apa dimana-mana 

ada gitu, jadi ga gitu susah si, transportasi juga gampang. 

L Salah satu yang menurut kakak buat nyamannya tuh apa dari Taiwan? 

A 

Mungkin karena di sini banyak banget itu ya kaya Family Mart, terus banyak tempat-tempat 

yang gampang gitu loh. Kalau di Indo kan kaya agak jauh-jauh gitu ya tempatnya jadi kaya 

harus naik motor dulu pergi ke manakan. Transportasinya juga lebih gampang lagi disini, 

jadi kaya apa-apa tersedia, jadi convinientbanget. 

L 
Iya iyaa… Kalau menurut kakak orang-orang di sana gimana? Orang-orang Taiwannya 

sama… 

A 

Kalau orang Taiwannya di sini tuh ada yang ramah tapi mayoritas lebih individualistik sih. 

Kalau dibanding sama Indo kan beda banget yah orang-orangnya mereka ramah-ramah 

banget kalo Indo. Kalau Taiwan ya mungkin karena lebih beda cultureaja ya jadi kadang 

agak susah deketnya gitu. Tapi overallmereka baik sih, jadi kalau kita ada butuh bantuan 

apa mereka mau bantu juga. Tapi kalau orang-orang foreigneryang disini itu baik-baik 

banget semua sih.  

L Ohh kaya saling kaya membantu gitu ya sesama foreignermungkin kan. 

A Iya kalau orang foreignernya bantu banget 

L 

Kan tadi kakak ada bilang karena mungkin kan ada perbedaan buaya antara kita orang 

Indonesia dengan orang Taiwan. Waktu selama kakak stay di Taiwan selama 6 bulan ini 

perbedaan budaya apa yang paling berasa banget buat kak Anita? 

A 

Eehmm budayanya di sini, kalau di sini tuh apa ya, budayanya apa ya, hahaha aku juga jadi 

bingung. Eehhh mungkin pergaulannya juga agak beda kali ya. Kalau di Indo kan kita kaya 

sangat menjaga sopan santun banget gitu ya kalau antara teman dan lain-lainnya, terus kaya 

ga enakan kalau di Indonesia gitu kan. Kalau di sini (Taiwan) kalau ga mau ya udah 

orangnya tuh kaya langsung tegas, gamau - gamau. 

L Lebih straight forward gitu ya 

A Lebih straight forward gitu. Kalau Indonesia kan orangnya kaya agak susah nolak kan 

L Iyaaa 

A 

Terus disini lebih wajib disuruh mandiri sih kaya jangan terlalu banyak tanya, jangan terlalu 

apa… harus bisa ngasih keputusan sendiri kaya gitu lah ornag-orangnya. Kalau di Indonesia 

kita kan dulu kaya masih dibimbing gitu kan. Kalau disni kaya agak dilepas gitu sih kalau 

dari pengalamanku. Sebisa mungkin sendiri 

L Ohh gitu, mungkin karena mereka individualistik juga kali ya jadi kaya gitu. 

A Heemmm… terus kalau kamu gak ngajak ngomong ya ga bakal diajak ngomong 



L Kaya harus kita yang approachduluan gitu ya?  

A Iya kita harus approachduluan haha, ga semua sih 

L Tapi mereka kalau sama foreignergitu welcomega ka? 

A 

Ada beberapa yang welcomecuma masalahnya tuh mereka kan kaya temen-temenku yang 

di kelas itu tuh ada dikit banget yang mau belajar Bahasa Inggris. Kalau yang ga belajar 

Bahasa Inggris kamu ga ngajak ngomong pakai Bahasa China kamu ga bakal digubris. Kaya 

angin lewat gitu loh, ga bakal di tanggepin. 

L Ohh gitu… berarti kakak kuliahnya bareng ada beberapa mahasiswa yang asli Taiwan? 

A Aku malah mayoritas temen-temennya Taiwan semua kalau di kelas. 

L 

Ooh gitu, terus kakak kalau lagi kelas gitu ada kesulitan ga? Apalagi kan mereka 

individualistik terus juga ada kendala bahasa kan itu jadi salah satu kendala yang sangat 

kerasa banget gitu kan 

A 

Iya sih aku sih kalau gitu mau ga mau ya, ya harus belajar Bahasa Chinanya juga. Jadi kaya 

kalau mau ngomong sama mereka harus prepare Bahasa Mandarinnya gitu. Kalau 

ngomongnya pakai Bahasa Mandarin mereka tanggepin kok, cuma ada beberapa 

L Oh walaupun misalnya kita salah-salah atau gimana gitu mereka tetep mau ini? 

A 

Itu kayanya agak tergantung orangnya sih soalnya aku ada dapet temen Taiwan dia yang 

mau belajar Bahasa Inggris terus karena Mandarinku juga ga begitu bagus kan jadi kita kaya 

saling ngajarin gitu. Aku ngajarin Bahasa Inggris dia ngajarin Bahasa Mandarin gitu. cuma 

ada juga yang agak cuek jadi kalau aku misalnya ngomong pakai Bahasa Mandarin agak 

salah dia ga paham, hah apa gitu. Cuma tuh lucunya jadi tuh kalau aku ngomong sama orang 

Taiwan A gitu di deket situ ada orang Taiwan B gitu, nah waktu aku ngomong yang Taiwan 

A-nya tuh ga paham tapi yang B tuh paham 

L Hahaha 

A Jadi yang B tuh kaya bantuin ngomong gitu ke Taiwan A-nya 

L Oohhh mereka saling backup jadinya satu sama lain 

A 
Iyaa, aku juga kag… terus kita kagum gitu loh kalau aku sama orang Taiwan A itu kagum, 

"loh kok kamu paham sama yang tak omongin." ya aku pake broken Chinese gitu lah hahaha 

L 

Tapi berarti kan bahasa nih jadi salah satu kendala toh kak selama kakak kuliah di sana juga 

kan. Apalagi karena kelas kakak mostlybanyakan sama orang-orang Taiwan nih. Terus 

kakak kan tadi bilang nih mereka kan agak-agak ya kaya ga mau maju duluan jadi mau 

gamau kita duluan yang harus approachterus waktu kakak mau coba approach unuk 

interaksi atu ngobrol sama mereka tuh ada rasa anxiety dan uncertainity gitu ga sih kak kaya 

takut, khawatir, gelisah. takut kaya kalau ngomong nih nanti apa yang mau aku sampain eh 

ternyata ga sampai ke dia malah jadi miskomunikasi malah jadinya lama gitu loh panjang 

jadinya harus ngejelasin lagi 

A 

Di sini language barrier banget sih soalnya aku pernah ketemu asik banget, seru banget, 

terus dia orangnya tuh kaya bisa diajakin jokes gitu sayangnya kita tuh terhambat language 

barrier,dia ga bisa Inggris aku ga bisa Bahasa Mandarin jadi kaya ya gitu lah terus kaya kita 

mau jokestuh kaya coba akhirnya liat-liatan terus ketawa-ketawa ga jelas gitu, terus kaya itu 

sih yang bikin ini pertama kali ngerasa language barrieritu adalah suatu problem hehehe 

L 
Hehehe berarti ini jadi problem banget yaa. Sampai sekarang masih masih kaya gitu ka atau 

udah mulai mendingan udah bisa lancar komunikasinya kah atau? 



A Sekarang mendingan sih. Kadang mereka kalau lagi gosip apa aku kadang paham gitu 

L Hahaha 

A Pertama kali kesini kaga paham digosipin  

L Ohh berarti waktu kakak dateng pertama kali ga ada basicdi mandarinnya gitu? 

A 
Eee… dulu waktu pertama kesini ya mandarinnya sangat kacau. Dulu pernah belajar 

mandarin sih di Indo tapi karena jarang dipakai jadi kaya lupa 

L 

Hmm… iyaa bener bener sihh. Eeh… teruskan ini kan kakak udah 6 bulan nih, selama 6 

bulan stayini cara kakak ngatasin rasa khawatir, gelisah saat untuk mulai komukasi sama 

mereka bagaimana? Yang awalnya kan kakak kendala bahasa banget to, susah mau 

ngomong juga ga bisa karena gak saling mengerti, terus kakak cara ngatasinnya gimana? 

A 

Kalau sekarang tuh karena kita tiap hari ketemu ya sama temen Taiwan gitu, soalnya kan 

aku masuk lab, mereka kan juga masuk lab jadi setiap hari ketemu hehe. Jadi kaya, rasanya 

kaya yauda mereka kaya hidup sama aku gitu di sini jadi kaya kalau butuh sesuatu ngobrol, 

terus kadang kalau aku lihat mereka lagi apa aku ajakin ngobrol gitu. Jadi kaya sekarang 

lebih enak sih tapi ya memang ga bisa yang sampai yang curhat gitu soalnya ya bingung 

mau curhat apa 

L Masih agak terkendala sama bahasa ya juga kan ka ya 

A 

Iya masih agak terkendala sama bahasa, cuma kadang aku pernah main sih ke rumahnya 

temenku yang Taiwan permah main, kaya pernah diajakin main kesitu, ketemu keluarganya, 

cuma satu kali sih 

L 

Hehe tapi sejauh ini kaka kalau kaya interaksi sama temen-temen di kelas kakak tuh kalau 

misalnya nih kakak mau ngomong sesuatu, kaya mau jelasin atau menyampaikan sesuatu 

gitu mereka bisa nangkep dengan apa yang pengen kakak sampein gitu ga? Kaya sesuai ga 

sih dengan prediksinya kakak gitu 

A 
Iya kadang bisa loh... bahkan kadang kita cuma pakai tatapan mata sekarang kita agak 

paham 

L Oohhh gitu? 

A 

Hehehe soalnya kalo kaya misalnya kita mau bahas apa gitu pertama kita harus kaya nunjuk 

satu topiknya dulu gitu. Kaya misalnya eh ini mau tanya tentang apa gitu misalnya barang 

ini gitu, kita tuh pokoknya nunjuk barangnya dulu gitu, terus baru kita ngomong kaya kata 

kunci kata kuncinya gitu terus akhirnya ohh paham paham 

L Ohh jadi pake keywords keywords gitu biar bisa pas saling paham 

A 
Iyaa kadang pakai bahasa tubuh tapi tetap itu sih, sekarang lumayan bisa sih ngomong 

Bahasa Mandarin, yang bikin sentence sentences gitu lumayan bisa lah 

L 
Mereka juga udah mungkin udah bisa maklumin misalnya kaka ada kendala bahasa kan. 

Udah sering setiap hari ketemu juga kan 

A Iya bener bener 

L 
Eehh aku mau nanya nih kan... kakak dikelas orang Indonesia sendiri atau ada yang lain 

lagi? 

A 
Kalau semester lalu itu aku sendiri, orang Indo sendiri. Tapi kalau semester ini... itu barusan 

masuk ada orang Indo Indo baru gitu, jadi sekarang enak  

L Ahh ada temennya hehehe 

A Sekarang ada yang diajakin julid hehe. Semester lalu sendirian 



L 

Kakak tuh gimana tuh semester lalu sendirian cuma orang Indonesia, terus kan istilahnya 

dengan masuk ke kelas ini kan banyak orang Taiwan nih. Asli orang Indonesia, terus 

bagaimana cara kakak membawa diri kakak ke lingkungan baru ini yang isinya orang 

Taiwan sebagai orang Indonesia gitu? 

A 

Pertama banyak approach mereka sih tapi paling gampang biasalah orang Indo tuh suka 

menyogokan jadi cepet, kaya beli beli apa gitu aku bagi-bagi ke mereka, kaya Valentine aku 

beliin coklat terus aku kasihin, aku tulisin kaya note note gitu loh ke mereka gitu, terus abis 

itu kami menjadi lebih improve gitu loh hubungannya 

L Ohh mereka welcome tuh sama kakak jadinya lebih terbuka? 

A Iyaaa kaya lebih so sweet gitu jadinya. 

L Ohh… 

A 
Kadang aku bawa oleh-oleh dari Indo gitu, terus mereka jadi kaya lebih welcome banget 

gitu 

L 
Mungkin karena lihat kakaknya juga mau approcah mereka, niat kasih mereka gitu jadi 

mereka juga mau terbuka sama kakak 

A Iya soalnya didikan dari Indo kita harus pakai pelicin ya haha 

L Hahaha jadi dibawa samapi ke Taiwan yaa 

A 
Hahaha dibawa sampai ke Taiwan, oh itu sangat berpengaruh sama laoshi laoshi (guru-guru) 

di sini kok  

L Oh iya? Laoshi laoshinya (guru-gurunya) juga ini kak? 

A Hehe laoshi laoshinya (guru-gurunya) sangat menyenangkan habis dikasih pelicin 

L Hehehe berarti pelicin itu tetap berlaku ya di Taiwan bisa dipakai di sana 

A Iya tapi kalu di Indo kasih gitu ke dosen itu malah kadang malah dimarahin 

L Hehe kalau di sana malah di welcome 

A 
Iyaa dulu soalnya aku pernah bawain kopi dari Sumatera buat dosenku di Indo dia ga mau, 

ditolak mentah-mentah hahaha 

L Heheh berbeda banget ya sama di Taiwan.  

A 
Kalau di sini (Taiwan) "oohh thank you" terus kaya bahagia gitu dibawain keripik tuh tempe 

kaya bahagia 

L Hahah mungkin dia kaget kak sama keripik tempe dari Indonesia 

A Soalnya dia kagak tahu ini apaan 

L hehehe 

A Terus dia kaya baru pertama kali coba kan, terus kaya seneng gitu 

L Iya sih jadi happy dia coba sesuatu yang baru kan 

A Hehehe iya bener 

L 

Eumm aku mau tanya kak selain kaya karena kan kaka jatohnya tuh kaya satu kelas sama 

orang-orang Taiwan tuh mau ga mau jadi kakak harus kaya… apalagi mereka individualistik 

kan, mau gamau berarti kakak kaya yang approach duluan untuk komunikasi. 

A Iya bener 

L 
Salah satu motivasi kak tuh untuk memulai duluan pembicaraan sama mereka tuh apa si? 

Apakah ada rasa saling membutuhkan satu sama lain atau gimana?  



A 

Itu juga pertama sih. Itu faktor pertama. Soalnya kalau aku ga deket sama mereka, ga kenal, 

aku mau ada masalah apa ga bisa tanya, ga bisa minta bantuan. Terus kita kan karena satu 

kelas, satu lab itu apa yaa… eee itu barang-barang di lab itu semua kita pakai barengan 

L Ohh 

A 

Jadi kita tuh harus sharing, kita harus sharing terus ga tau kan aku cara pakainya gimana 

jadi mereka harus ngajarin aku gitu. Aku minta tolong diajarin gitu. Tapi kadang kalau minta 

tolong sama orang Taiwan maksudnya kamu cuma minta tolong sama 1 orang gitu ya 

kadang tuh jadi annoying buat dia gitu lo 

L Kenapa? 

A Kaya maksudnya terlalu banyak tanya mereka juga sebel gitu  

L Oohhh 

A 
Jadi aku dapet strategi buat tanyanya tuh ke banyak orang. Jadi kaya satu hal ke orang ini, 

satu hal ke orang itu, satu hal ke orang yang lain 

L Ohh biar jadi ga terus-terusan tanyai ke orang yang sama gitu 

A Iyaa, jadi kaya ga bothering satu orang gitu lohhh 

L he'em 

A 
Terus ya pengen punya temen juga. Kalau ga ngajakin ngomong, ga approach aku jadi kaya 

minoritas yang terkucilkan, nanti susah lah 

L Iya sih nanti susah juga satu semester cuma diem-dieman ga ada interaksi sama mereka 

A 
Iyaa cuma kadang aku sering ngajakin ngobrol mereka si, kadang-kadang aku sok-sokan 

nimbrung hehe 

L Hehe kalau ada kerkerl kerkel gitu ga sih kak… kakak juga disana? 

A Kerja kelompok…ada, ada ada ada… eh dulu ada ga ya? Ohh dulu ada 

L Ohh ada? 

A Eehh kaya presentasi bareng berdua gitu  

L Hmm itu presentasi pakai mandarin atau? 

A 
Pakai… dah ginii karena aku ga bisa Bahasa Mandarin waktu itu jadi yang lainnya presentasi 

mandarin aku inggris sendiri  

L Tapi dosennya ga masalah tuh?  

A 

Dosennya itu bagi otak dia, dia separuh ngajar Bahasa Inggris separuh ngajar Bahasa 

Mandarin. Tapi dia tetep Bahasa Mandarin dong dia ngajarinnya terus jadi waktu dia 

ngomong Bahasa Mandarin, "ah udahlah ga usah dengerin," aku kaga mendengarkan. Terus 

laoshi (guru) jadi pengakuan dosa gitu waktu ketemu sama aku, "eh aku terlalu banyak 

ngajar mandarin ya? maaf ya aku akan berusaha untuk berbicara lebih banyak Bahasa 

Inggris." hahaha, ya sudahlah. Tapi yaudah, untung dia itu sih PPTnya masih Bahasa Inggris 

jadi aku masih bisa paham 

L Masih bisa paham gitu PPTnya ya 

A 
He'eh tapi kalau udah ngomong pakai Bahasa Mandarin mereka tanya jawab sendiri ya aku 

dikucilkan 

L Ohhh jadi ini juga ya karena kendala bahasa  



A 

Iya kaga paham. Cuma anehnya Bahasa Inggris gitu maksudnya kaya aku kalo presentasi 

Inggris gitu kan mereka kaga paham jadi jarang ada yang tanya. Jadi kaya waktu ujian 

proposal kan aku di sini (Taiwan) kan ujian proposal thesis ni itu yang laoshinya (guru) kan 

banyak ya kan tapi yang bisa Bahasa Inggris cuma segelintir orang, cuma dua tiga orang 

gitu. lah terus kaya yang kalo temen-temenku kan banyak yang bareng-bareng kan di sini 

L He'em  

A 
Jadi kaya satu… eehh semua anak master proposalnya itu barengan gitu, jadi semua orang 

liat gitu. Nah temenku yang Bahasa Mandarin itu kaya dibantai gila pertanyaannya  

L Oohhh 

A 
Karena laoshinya (guru) tidak paham aku ngomong apa jadi dia tanyanya sangat gampang 

jadi terus ya sudah terima kasih gitu hahaha 

L 
Hehehe ohhh apa itu karena kendala mereka dosennya juga ga semua bisa Bahasa Inggris 

kak jadi kaya gitu? 

A Soalnya laoshi (guru) di kampusku tuh Bahasa Inggrisnya juga ga kaya yang bagus gitu 

L Oohh gitu, pantesan… 

A Ya bahkan aku kadang ga paham mereka ngomong apa kalau pakai Bahasa Inggris 

L Hehe jadi kendala lagi ya karena susah juga mereka Inggrisnya 

A 

Iyaa, oohh terus yang lucu apa ja jadi laoshi (guru) aku tuh kan suka marah. Jadi dia tuh 

marah pakai Bahasa Zhong Wen (Mandarin) kan, aku kan kaga paham gitu. Terus dia mau 

marah pakai Bahasa Inggris, terus mukanya jadi berubah donk awalnya mau marah terus ga 

jadi marah  

L Hahahaha 

A 

Hehehe pertamanya dia bentak-bentak gitu kan pakai Bahasa China terus dia kaya lihat 

muka aku kaga paham dia coba bentak-bentak pakai Bahasa Inggris, terus dia kaya ngadat 

gitu kan otaknya, terus dia jadi ga jadi marah hahaha 

L Hahaha dia ga bisa mengekspresikan amarahnya pakai Bahasa Inggris kayanya 

A 

Hahaha lucu banget. Waktu tu kaget loh aku dia tiba-tiba teriak-teriak haha. Jadi aku ga 

pernah kena marah sama laoshiku (guru) karena dia mau marah pun juga bingung 

ngomongnya kek mana 

L 
Hahaha iya si karena dia juga inggrisnya mungin ga terlalu bagus juga kan jadi 

mengekspresikan dirinya bingung juga jadinya 

A 
Iya bener… lucu. Cuma aku kalau ambil kelas dari kampus lain inggrisnya mereka oke 

banget sih 

L Ohhh berarti yang di tempat kakak sekarang masih aga kurang ya 

A He'em soalnya kita kan ada kaya ambil kelas-kelas dari kampus lain juga pernah kan 

L He'em 

A Itu laoshinya (guru) enak banget sih kaya native speaker gitu  

L Oohh lebih enak jadinya ya 

A Iya hahaha 

L 
Terus kak kalau kan salah satu kendalanya bahasa nih cara kaka sama lawan bicara kakak 

untuk saling menghargai ininya kalian gimana? 



A 

Oh kita sekarang saling bantu sih jadi kalau dia lagi misalnya lagi ribet apa gitu toh, kita 

kadang "sini-sini tak bantu." nah dari tindakan-tindakan kecil gitu tuh kita jadi lebih saling 

apa ya… kaya care gitu loh lebih peduli satu sama lain gitu   

L Ohh gituu  

A 
Ya memang kalau kita ngelakuin kebaikan walaupun kecil tapi agak sering gitu loh itu orang 

jadi inget 

L Ohhh 

A 

Jadi inget terus kaya ya gitu jadi kaya mereka kadang memberikan hal-hal yang tidak teduga 

gitu. Kadang kan aku aja kaget juga, tiba-tiba aku dichat sama temen Taiwan ku "lin kamu 

dimana?" dibawain oleh-oleh gitu, dibawain makan dari home town-nya dia gitu. Jadi kaya 

gitu sihh, sekarang kita kaya ya temen-temen biasa gitu. Kek sekarang kaya temen sekolah 

biasa gitu 

L 
Tapi berarti walaupun ada perbedaan, kendala bahasa gitu tapi tetep saling menghargai, bisa 

saling memahami value masing-masing gitu ya? 

A 
Iya sih, ya soalnya memang kalau sama-sama manusia si jadi kaya sebenernya kita tuh jadi 

kaya oh kita sama-sama cape yah, karena kita kan research semua kan  

L he'em he'em 

A 
Jadi kita kaya setiap hari "aahh hen lei (sangat cape)" kita jadi kaya apa ya… sambat 

bersama hahaha 

L Udah cape… 

A Jadi kita kadang kaya julidin laoshinya (guru) 

L Hahahaha 

A 
Karena laoshinya (guru) nyebelin. Kita kaya… ya biasalah pemersatu manusia ki kalau 

sama-sama menderita, sama-sama bahagia… itu bisa jadi pemersatu sih. 

L Iya sih bener bener 

A 
Terus sekarang aku udah bisa cerita. Mereka kadang juga cerita gitu kalau dapet tugas 

tambahan dari si laoshi (guru) yang agak menyebalkan gitu  

L 
He'em. Oh berarti kalau sekarang saling cerita gitu bisa saling paham cerita masing-masing 

ka? 

A Pahamm 

L Udah saling bisa ngerti dia ngomong apa, maksudnya apa, pesannya apa gitu? 

A 

Iya tapi masih ceritanya kaya seputar cerita sekolah gitu lah. Kaya maksudnya problem-

problem kampus gitu loh. Btw aku pernah sempet tanya tentang relationship ke dia sih kaya 

kan ada yang punya pacar juga kadang aku sempet tanya kamu mau nikah sama dia ga, terus 

dia malah cerita "ga tau kayanya orang tuaku ga begitu setuju gitu." ya paling seputar-

seputar itu. cuma aku kaya belum tanya-tanya lagi sih. 

L Ohhh 

A Ga tau mau tanya apa 

L 
Berarti udah ini lah ya bisa berinteraksi dengan lebih nyaman dari pada awal-awal dateng 

ke Taiwan ya ka? 

A Iya… kalau lama bersama, ketemu tiap hari pasti bisa kok kita nyaman 

L 
Ohh bener sih. Apalagi jadinya kan mau ga mau kan kak. Jadinya setiap hari ketemu, pakai 

lab bareng-bareng juga, saling menguatkan. 



A Bener  

L Seru berarti ya. Berarti kakak S2nya di Taiwan cuma setahun doang atau? 

A Dua tahun, cuma satu tahunnya kan itu online 

L Oohhh online dulu 

A Covid 

L Oohhh gitu  

A 

Iya soalnya kan dulu waktu mau masuk sini itu tu Taiwan juga high risk kan. Jadi mereka 

juga semua terus abis itu udah mau offline boardernya tuh tutup yang Indonesia. jadi yang 

bikin visa apa tuh lembaga… TETO TETO, TETO tutup. TETOnya tutup. Terush akhirnya 

waktu nunggu TETO buka. nunggu TETO buka apa namanya... dah dapet visa, ga dapet 

tempat karantina. jadi molor lagi aku kesininya (Taiwan)  

L Ohh gituuu… 

A Iya kaya kaya susah banget gitu loh. Kaya mau kesininya kaya banyak cobaan 

L Tapi sekarang gimana? Udah lumayan kasusnya atau? 

A Eh kemarin temenku ada satu yang kena Covid loh di kelas 

L Oh iya?  

A 
Akhirnya kemarin satu hari tuh kelasnya jadi kelas online satu kampus didisinfektan semua. 

Tapi sekarang udah offline lagi sih  

L Oohhh gituu 

A Heem, agak serem haha 

L Ohh iya sih jadi agak serem gitu  

A Tapi gapapa sih. Ini aja aku lagi di kafetaria banyak yang makan 

L Wahh… masih banyak yang ke kampus gitu kak? Kuliah masih tetep offline gitu? 

A Semua offline. Kita cuma waktu itu kelas onlinenya satu hari doang 

L Ohh cuma yang  gara-gara ada temen yang kena itu? 

A Gara-gara di kelas tiba-tiba ada yang Covid gitu 

L Oohhh 

A Langsung itu ah udah semua bubar, semua pulang  

L Hehehe cepet mereka ya 

A Iya lah  

L 
Ya oke deh ka. Oh iya ini zoomnya udah mau mati bentar lagi jadi makasih banget ya ka 

udah mau diwawancarai hari ini, jawabannya sangat membantu bangett 

A Sama-sama 

 

  



 Narasumber 3 

Nama / Usia : Charles 

Asal : Jakarta 

Lama tinggal di Taiwan : 6 Bulan (dari 10/10/2021) 

  

L Sebelumnya kenalan dulu ya, aku Lika 

C Halo halo 

L Dari UKSW jurusanku komunikasi jadi nanti aku akan nanya kamu seputar tentang 

komunikasi gitu, aku boleh kamu perkenelan gak biar aku tau untuk data 

C Halo namaku Charles aku sekolah di NTUS tahun pertama jurusan ball sport  

L Okey, kamu dari mana asalnya 

C Aku dari Jakarta  

L Kamu di Taiwan udah berapa lama? 

C Aku di Taiwan tanggal 10 bulan 10 lah dateng, kira - kira paling ya setengah tahun 

L Oh berarti dari tahun kemarin ya 

C Tahun kemarin bener - bener 

L Kalau boleh tau kenapa pilih lanjut kuliah di Taiwan ? 

C Pertama soalnya ehh ada cece disini abis itu kedua itu uang kuliah juga gak beda jauhlah 

sama uang kuliah Indo jadi bisa sekalian belajar Bahasa Mandarin, abis itu yang ketiga juga 

emang mau ambil jurusan olahraga gitu tapi di Indo itu katanya kurang masih apa ya masih 

lebih baik di Taiwan lah 

L Jadi memang sengaja pilih jurusan ini ya 

C Iya bener  

L Terus gimana udah kuliah di Taiwan? Cocok gak ? 

C Ya tahun pertama kuliah jurusan olahraga begini ya harus kuat - kuat mental lah jadi disuruh 

sama kakak kelas udah biasalah. Selain itu sih gak ada sih, paling bahasa doang yang susah 

L Terus kamu gimana biar bisa beradaptasi gitu ? 

C Beradaptasi ya sering ajak temen makan, sering main sama mereka. Funfactdi sini di 

sekolahku yang orang Indo itu cuma dua ci, jadi aku ngobrol indonya tuh jarang banget jadi 

aku bisa improve mandarin lebih cepet 

L Oh berarti hampir tiap hari donk ngomong mandarin karenakan orang Indonya dikit toh 

C Iya hampir tiap hari bener bener, aku juga gak ada temen Indo yang diluar dari sekolah, ada 

sih tapi dikit jarang gitu, jadi jarang banget ngomong pake Bahasa Indonesia di sini 

L Oh gitu, seru gak di sana ? 

C Selama 6 bulan seru ya tapi kalau setahun bosen kan gak ada yang tau juga   

L Iya sih bener hahaha, kalau boleh tau sebelum kamu pergi ke Taiwan nih ada gak sih kaya 

cari - cari info tentang Taiwan tuh gimana budayanya, orang - orangnya, terus apalagikan 

kamu kuliah ambil jurusan tentang olahraga nih pastinya kan banyak research dulu, ada gak 

cari info kaya gitu ? 



C Pertama sih aku cari infonya bukan dari Google ya aku cari infonya dari kakak kelas atau 

gak dari cece gitu, kan aku juga les mandarin persiapan ke Taiwan kan jadi di sanakan kakak 

kelas yang udah lulus - lulus yang udah setahun dua tahun ya aku tanya mereka di Taiwan 

gimana enak apa gak cari temen gampan atau susah cari kerja gampang atau susah kaya 

gitulah banyak pertanyaan yang harus dijawab  

L Dari info - info yang kamu dapet tuh ngebantu kamu gak sih waktu kamu di Taiwan ini 

C Ehh ngebantu banget sih ci soalnya aku dapet kerja juga ada dari temen kenalan kakak kelas 

juga ada, ya aku juga ke sekolah - sekolah lain kalau gak ada kenalan gak bisa masukkan 

jadi harus ada kenalanlah gitu 

L Kamu berarti kerja part time gitu ? 

C Iya aku di sini kerja part time ci 

L Di mana part timenya ? 

C Aku di restaurant ci  

L Mostly kebanyakan gitu ya part timenya mahasiswa 

C Iya kebanyakan gitu, mahasiswa Taiwan kebanyakan gitu ci 

L Terus waktu pertama kali tinggal nih di Taiwan selama 6 bulan terakhir ini perbedaan yang 

berasa banget itu apa? Dari sisi budayanya, orang - orangnya, cara berkomunikasinya 

gimana ? 

C Budaya ya ci, kalau ngomong budaya sih gak terlalu beda sih, eh boleh bahas etnis gak ? 

Hehe 

L Bolehh, bebas  

C Ya kita kan Tiionghoa ya, jadikan di rumah apa 

L Oh kamu pake Khek juga ? 

C Iyaa, budaya hampir mirip - miriplah sama aku ya, di rumahku sama di Taiwan hampir - 

hampir miriplah komunikasi juga lebih sering pake Bahasa Mandarin, abis itu budaya 

apalagi ya hmmmm 

L Berarti gak terlalu kaget donk waktu sampe Taiwan ? 

C Kagetnya itu gimana ya, kagetnya itu takut sih 

L Takut kenapa tuh ? 

C Takutnya takut gak punya temen ci itu doang. Soalnya aku udah tau juga, sebelum dateng 

ke Taiwan kan ada kaya guru yang contact aku gitu kan nah aku nanya nih orang 

Indonesianya berapa di sekolah ini atau gak orang Malaysia deh yang bisa ngomong bahasa 

Indo juga kan, ya kira - kira dia bilang kalo orang Indo mah cuma 1 ya di bachelore itu S1 

lah di Taiwan sini orang Indo cuma 1 itu juga beda jurusan sama kamu, jadi dia ngomong 

kaya gitu kan ya aku deg - degan kan. Takut gak bisa cari temen, gak bisa ngobrol kalau 

tahun pertama apa lagi apa stress - stressnya kan, belum terbiasa juga gituu 

L Terus sekarang gimana? Masih takutkah atau udah mulai punya banyak temen ? 

C Sekarang temen sih lumayan sih ci soalnyakan eh gimana ya, tiap hari harus ketemu sama 

orang Taiwan harus ngobrol sama orang Taiwan harus kerja kelompok harus bikin PPT gitu 

itu juga membantu sih untuk berkomunikasi jadi bisa dapet banyak temen juga gitu  

L Sejauh ini komunikasinya lancar sama mereka dengan adanya kendala bahasa ? 

C Sebenernya mereka, gak lancar sih heheh kita ngomong apa mereka mencerna dulu ini 

artinya apa ya tar kalau misalnya ada salah - salah kata diperbaiki abis itu kita bilang iya dia 

baru ngerti gitu  



L Ohhh jadi agak lama ya ngertinya ? 

C Iya agak lama ngertinya 

L Berarti perlu pengulangan gitu donk komunikasi sama mereka biar sampe paham ? 

C Bener bener, tapi kalau komunikasi yang ajak makan atau keluar yang mau ajak main atau 

latihan gitu ya itu mah bisa sih, udah mulai kebiasa  

L Selain kendala bahasa ada kendala apa lagi kamu ? 

C Kendala ya  

L He'em 

C Kendala hidup di Taiwan itu bus ci 

L Kenapa tuh 

C Transportasi, kebanyakan orang Taiwan titu mereka suka naik bus tapi kalau jadi orang Indo 

kan mereka kaya punya mobil punya motor sendiri bisa jalan sendirikan, ya kalau mau jalan 

sama mereka mereka lebih milih naik bus ci, aku males nungguin bus di bus station abis itu 

nunggu 30 40 menit abis itu naik bus, bus nya kan bukan yang 1 jalus gitu kan dia yang 

muter ngikutin jalurnya gitu nah itu kan lebih lama lagi. Misalnya aku naik motor atau taxi 

gitu misalnya cuma 15 20 menit abis itu naik bus itu bisa 40 menit ci 2x lipet waktunya jadi 

kan kaya boros gitu  

L Jadi kebuanglah waktunya yang harusnya bisa lebih cepet 

C Iya jadi kebuang, iya bener bener 

L Awalnya kamu bilangkan takut gak punya temen karena orang Indonesianya dikit terus 

waktu awal - awal kamu mau berinteraksi sama temen - temenmu yang di kelas, kamu ada 

rasa takut gak kaya takut, gelisah, khawatir? Takutnya kaya susah nih nanti komunikasinya 

malah jadi gak bisa berteman nantinya  

C Pertama - tama kaya gitu sih ci tapi abis itu aku kan, bukan guru BK juga sih tapi kaya 

pokoknya guru yang ngobrol sama aku pas aku di Indo lah, aku ngomong sama dia ini 

gimana ya aku takut gak punya temen, misalkan nanti ulangan pelajaran gak bisa mau nanya 

siapa mau nanya guru sama nanya temen rasanya bedakan ci  

L Iyaa   

C Ya kan, abis itu aku ngomong sama guru aku terus dia ngomong ya kalau kamu takut kamu 

sampe kapanpun gak akan punya temen, terus ya dia bilang ajak aja 1 atau 2 orang gitu 

jangan banyak - banyak temennya yang penting bisa ngebantu kamu gitu. Ya abis itu aku 

pelan - pelan ngomong cari 1 2 temen yang di kelas aku yang bisa bantu aku, tiap hari kaya 

duduknya gak terlalu jauhlah dari aku. Aku ngobrol sama mereka eh aku ini orang Indonesia 

loh mandarin aku belom gitu lancar guru ngomong apa juga aku gak terlalu bisa ngangkep, 

jadi aku ngomong sama mereka, mereka open hand gitu ya mereka terima aku tapi ya mereka 

jelasinnya juga gak bisa pake inggris soalnya inggris mereka juga gak terlalu lancar. Jadi 

mereka misal guru ngomong bahasa yang expert gitu kan nah aku tanya dia ini artinya apa 

tapi dia jelasin lagi pake Bahasa Mandarin gitu tapi yang levelnya yang lebih easy lah gitu 

L Yang bisa kamu mengertilah ya 

C Iya yang bisa aku mengerti gitu 

L Berarti kamu waktu mereka tau kalau kamu orang dari Indonesia terus kamu masih gak 

terlalu bisa mandarinnya mereka bisa memahami itulah ya bisa bantu kamu  

C Bisa ci 



L Berarti mereka saling membantulah ya jadinya 

C Hmm bener 

L Mau tau salah satu motivasi kamu untuk berani melakukan interaksi sama mereka itu apa 

sih ? 

C Motivasinya ya ci 

L He'em 

C Pertama sih ya takut gak punya temen aja sih ci sama waktu belajar gak bisa menerima apa 

yang guru ajarin gitu, ya gitu doank sih ci  

L Mereka tapi ini ya tetep menghargai kamu meskipun ada kekurangan gitu  

C Hmm menghargai sih ci menghargai banget 

L Ada gak sih kaya stereotype orang Taiwan tentang orang Indonesia  

C Stereotype ya, ini lucunya sih kebanyakn orang Indonesia yang mereka tau ya mostly di 

sekolahku ya mereka taunya orang Indonesia itu eh kerja sebagai maaf pembantu ya, ART 

di Taiwan jadi mereka jagain orang tua lah terus abis itu jagain anak kecil pokoknya mereka 

taunya orang Indo itu sebatas itu doank, di sekolahku ya soalnya di sekolahku kan cuma 2 

orang ornag Indonesianya 

L Berarti waktu kamu bilang kamu orang Indo mereka ada tanya - tanya gitu gak ? 

C Iyaa, terus dia bilang, mereka tanyanya kamu di sini kuliah ya ? Aku jarang liat orang 

Indonesia ke sini kuliah aku taunya orang Indonesia dateng kesini buat cari kerja gitu 

L Berarti di kampusmu jarang ada mahasiswa Indonesia dong? 

C Iya ci jarang banget jarang 

L Kamu di mana sih? Di Taichung atau di ? 

C Di Taichung ci 

L Oh di Taichung nya, aku baru tau kalau ada yang stereotype kaya gitu hehe 

C Iyaaa 

L Kalau misalnya kamu kaya kerkel gitu sama mereka terus kalau misalnya beda pendapat 

atau kamu mau menyuarakan pendapatmu gitu gimana mengkomunikasikannya ? Apakah 

kesulitan terus jadinya kamu nahan gak usah diomongin karena takut bingung ngomongnya 

gimana atau misal kamu ngomong tapi apa yang mau kamu sampaikan mereka nangkepnya 

tuh beda, ada gak kaya gitu ? 

C Sering sih, sering banget kek gitu 

L Oh ya ? 

C Misal kaya PPT gitu terus kaya kasih saran atau apa ya, aku ngomong ya sebisa aku ya kalau 

gak bisa aku pake Google Translate, pake Google Translate mereka masih belom ngerti ya 

aku milih diem ajalah dari pada ganggu suasana gitu kan, mereka lagi enak moodnya terus 

jadi badmood kan PPT gak selesai, ya yauda diem aja ngikutin flow mereka aja gitu sih  

L Sampe sekarang masih kaya gitu kah atau mulai getting better ? 

C Sampe sekarang slightly better lah ci, gak terlalu signifikan tapi slightly better lah  

L Komunikasinya lebih baik dari yang awal - awal berarti ? 

C Iya lebih baik 

L Udah bisa memahami pesan masing - masing yang mau disampaikan gitu ? 

C Iya iya 



L Kamu sulit gak beradaptasinya ? 

C Beradaptasi di Taiwan ya 

L He'em 

C Sulitnya sih 3 bulan pertama doank sih ci, kaya apa ya kita kan dateng ke Taiwan tangan 

kosong ya kaya cuma bawa koper paling baju doank semua alat - alat apa kebutuhan sehari 

- hari kita harus beli ya, itu alat - alat pun gak ada Bahasa Inggrisnya kan  

L Iyaa 

C Jadi semua barang tuh satu satu harus discan pake Pleco pake Google Translate itu kan susah 

banget ci, itu sih kendalanya. Abis itu beli makan juga menu gak ada yang inggris di sini 

semua pake mandarin harus pake translate gitu ci, ya paling itu doang sih kebutuhan sehari 

- hari sama makanan itu doang sih 

L Tapi setelah 3 bulan mulai terbiasa mulai bisa ? 

C Iya mulai terbiasa mulai bisa  

L Dari tadi kan kita ngomongin yang beda - beda terus nih, ada gak sih persamaannya antara 

budaya mereka sama budaya kita ? 

C Persamaan Taiwan Indo ya, hmmm apa ya aku gak terlalu fokus kesitu sih ci, aku gak tau 

sih ci persamaannya  

L Tapi sejauh ini nyaman di Taiwan ? 

C Nyamann sih nyaman 

L Enak di Taiwan ? 

C Lumayan enak  

L Kalo boleh tau kan awal - awal kesusahan karena bahasa dan segala macem itu terus kamu 

orang Indo disitu cuma kamu sama satu lagi, terus kamu waktu awal - awal yang bantu 

siapa? sendiri atau ? 

C Yang bantuin orang Malaysia yang mandarinnya bagus dan melayunya bagus 

L Ohhh hahaha 

C Jadi aku kalau mau ke guru pasti narik dia bawa dia 

L Oh bawa dia buat bantu ? 

C Iyaa hehe, jadi aku ngomong sama dia kalau dia gak ngerti paling Google Translate ke 

melayu dikit bentarlah ya abis itu dia ngomong sama ini translatein ke gurunya gitu  

L Tapi sampe sekarang masih pake dia atau udah gak ? 

C Hmmm kalau misalnya ketemu, dia sering di kantor guru juga sih ci, dia kaya apa ya, bukan 

asdos juga sih tapi sering bantu gurulah gitu. Kantor guru kan kaya gitu jadi kalau dia ada 

disitu aku tarik dia buat ngomong ke guru jadi lumayanlah 

L Jadi lumayanlah ya ada dia bantu kamu di awal - awal 

C Iya bener  

L Kemarin aku ada wawancara satu lagi, dia kan juga etnisnya Tinghoa karenakan kendala 

dari Tinghoa makstnya kita keliatan kaya orang sana terus jadi orang sana tuh waktu 

komunikasi sama kita otomatis pake bahasa mandarin sedangkan kita gak terlalu paham 

mandarinnya gimana, kamu ada gak sih kaya gitu atau ketolong sama temenmu itu ? 



C Aku ya, kalau diajak ngobrol sih ketauan banget kalau bukan orang Taiwan sih ci. Jadi 

mereka kalau ngajak aku ngobrol dari penampilan mereka bilang aku kaya orang Taiwan 

gitu terus abis diajak ngobrol gitu rasanya bukan orang Taiwan gitu, jadi pas mereka 

ngomong udah tau aku pasti mereka ngomongnya lebih lambat atau gak pake bahasa - 

bahasa yang mudah dimengerti  

L Ada pake body language juga kah? Kaya jelasin apa pake body language atau ? 

C Body language sering banget sih ci soalnya kita kan mandarinnya kuranglah, kurang 

mengerti kosa kata yang itu lah jadi kebanyakan body language sama bahasa yang mudah 

dimengerti  

L Jadi kendala bahasa itu jadi salah satu hambatan juga ya? 

C Paling besar ci soalnya kan kita dateng ke negara orang 

L Selain bahasa ada hambatan apa lagi gak yang menghambat kamu untuk berinteraksi sama 

mereka ? 

C Apa ya, hmmm, gak ada sih ci 

L Paling tetep berasa bahasa ya ? 

C Iyaa paling berasa bahasa sih 

L Tapi sekarang udah mendingan ya udah okelah ya ? 

C Iya udah mendingan banget 

L Oke deh, sejauh ini udah semua sih pertanyaan yang aku butuhin kalau misal besok - besok 

ada kekurangan aku tanya - tanya lagi gapapa? 

C Santai aja ci hubungin aja 

L Oke kalau gitu nanti kuhubungin ya kalau misal ada yang kurang, thank you banget ya udah 

mau diwawancarain  

C Iya ci 

L Semoga betah ya di Taiwan 

C Amin amin semoga betah haha 

 

  



B. Transkrip Wawancara Triangulasi 

 TRANSKRIP WAWANCARA KEABSAHAN DATA 1 

Nama   : Dewita Karema Sarajar M.Psi., Psikolog 

Profesi  : Psikolog dan Dosen Psikologi UKSW 

Waktu Wawancara : Sabtu, 16 Juli 2022 

Judul Skripsi  : Anxiety Uncertainty Management of Indonesian Students in 

Taiwan 

Wawancara dilakukan melalui chat dan juga word pertanyaan: 

1. Perkenalan diri (untuk identitas narasumber) 

Nama saya Dewita Karema Sarajar M.Psi.,Psikolog. Saya berprofesi sebagai psikolog 

di bidang pendidikan. Selain berpraktik sebagai psikolog, saya juga bekerja sebagai 

dosen di Fakultas Psikologi UKSW. 

2. Bagaimana rasa kecemasan (anxiety) dan rasa ketidakpastian (uncertainty) 

digambarkan pada bidang psikologi? 

Rasa kecemasan adalah perasaan tidak nyaman seperti rasa takut, gelisah, tidak tenang 

bila menghadapi sumber yang menimbulkan perasaan itu. Contoh, seseorang yang 

menghadapi ujian bisa jadi merasa cemas, karena ujian itu bisa menimbulkan rasa 

cemas. Rasa ketidakpastian adalah perasaan tidak yakin pada apa yang akan terjadi di 

masa mendatang. Bisa jadi ditimbulkan karena sesuatu hal itu memang tidak bisa 

dipastikan atau bisa juga karena perasaan pesimis yang muncul. 

3. Apakah ketika seseorang memasuki suatu budaya baru hal tersebut cenderung 

dirasakan? Mengapa? 

Bisa terjadi demikian. Prinsipnya, menghadapi sesuatu yang baru atau asing bisa jadi 

menimbulkan kecemasan karena hal tersebut belum pernah dialami sebelumnya. 

Begitupun saat memasuki budaya yang baru, kecemasan dan rasa ketidakpastian bisa 

saja muncul. 

4. Faktor apa saja yang membuat seseorang merasakan anxiety dan uncertainty 

saat memasuki budaya baru?  

Faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti: rasa tidak percaya diri, konsep 

diri yang kurang baik, rasa tidak dihargai, penyesuaian diri yang lambat atau juga 

kurangnya penguasaan situasi dan kemampuan yang dibutuhkan. Faktor eksternal 



seperti: kurangnya penerimaan dari orang di budaya yang baru, kondisi yang penuh 

pressure, situasi di budaya yang berbeda dengan sebelumnya (perbedaan bahasa, 

tradisi, kebiasaan, dll) 

5. Bagaimana cara menangani rasa anxiety dan uncertainty tersebut saat 

memasuki budaya baru? 

Dengan memahami terlebih dahulu faktor penyebabnya apa, apakah faktor internal 

dan eksternal. Kalau penyebabnya faktor internal, berarti individu tsb perlu 

meningkatkan kemampuan penyesuaian diri atau kualitas dirinya. Kalau penyebabnya 

faktor eksternal, individu perlu membiasakan diri dan menghadapi tantangan yang ada 

dengan kualitas diri yang dimiliki. 

 



TRANSKRIP WAWANCARA KEABSAHAN DATA 2 

Nama   : Michelle Novita  

Profesi  : Mahasiswa 

Waktu Wawancara : Senin, 18 Juli 2022 

Judul Skripsi  : Anxiety Uncertainty Management of Indonesian Students in 

Taiwan  

Wawancara dilakukan melalui chat 

1. Alasan memilih melanjutkan pendidikan di Taiwan 

Awalnya gara – gara sepupu tapi dari dulu pengen belajar Bahasa Mandarin 

2. Selama kuliah di Taiwan perbedaan budaya dan kendala apa yang dirasakan? 

Disini menurutku lebih sabar antri, terus lebih individu tidak peduli lingkungan sekitar 

gitu, disini juga lebih teratur kaya buang sampah dipisah – pisah sesuai jenisnya. Kalau 

kendala selama di Taiwan itu komunikasi karena beda bahasa. 

3. Apakah dengan adanya perbedaan bahasa menjadi kendala juga? 

Awalnya kendala karena mau ngomong susah untuk mengungkapkan apapun yang 

dimaksud jadi tidak bisa, jadi kurang menunjukan kemampuan 

4. Apakah timbul rasa kecemasan dan ketidakpastian ketika tidak bisa melakukan 

interaksi dengan masyarakat lokal di Taiwan? Berapa lama hal tersebut terjadi? 

Ada, ada kaya takut lawan bicara gak paham maksudku atau takut dia akan nyuekin 

aku, sekitar 2 tahun aku ngerasa kaya gitu 

5. Bagaimana cara mengatasi rasa kecemasan dan ketidakpastian tersebut? 

Cara ngatasinnya ya aku makin pede aja saat akan berinteraksi, dengan percaya diri 

dan modal nekat bantu buat mengatasi perasaan tersebut  

6. Apakah ada motivasi yang mendorong sehingga memberanikan diri untuk 

melakukan interaksi dengan masyarakat lokal di Taiwan? 

Motivasinya kaya aku udah di Taiwan nih masa gak bisa ngomong bahasa disini malah 

jadi malu, jadi kaya gak usah mikirin grammar yang penting apa yang aku tau dipakai 

buat ngomong kaya pakai vocab – vocab yang aku ketahui 

  


