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LAMPIRAN 

 

A. Pertanyaan Wawancara Key Informan  

1. Bagaimanakah kehidupan status sosial anda pada saat ini ? 

2. Apakah anda menerima dan puas terhadap kehidupan yang anda miliki 

saat ini? 

3. Apakah anda tidak percaya diri sebagai seorang yang berasal dari keluarga 

yang status sosialnya bisa dikatakan rendah? 

4. Apakah yang anda lakukan untuk bisa membuat anda percaya diri dan 

diterima dikelompok anda ? 

5. Apa yang anda ketahui tentang social climber? 

6. Apakah anda seorang social climber? 

7. Apa yang menyebabkan anda menjadi seorang social climber? 

8. Mengapa anda menjadi seorang social climber? 

9. Apa tujuan menjadi seorang social climber? 

10. Menurut anda apakah menjadi seorang social climber ini cocok dan sesuai 

dengan diri anda? 

11. Bagaimanakah cara anda supaya anda bisa bergaul dengan teman-teman 

anda yang memiliki status sosial jauh di atas anda? 

12. Pada saat anda berkumpul dengan teman-teman anda apa yang sering anda 

tunjukan dan bicarakan? 

13. Di wilayah mana saja anda bergaul ? 

14. Menurut anda siapakah yang cocok dan pantas bergaul dengan anda? 

15. Bagaimana cara anda mendapatkan benda-benda yang anda pakai pada 

saat anda berada dalam kelompok pergaulan anda? 

16. Apakah ada timbal balik dari apa yang bos berikan ke anda maksudnya 

apakah ada persayaratan tertentu untuk mendapatkan hal tersebut? 
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17. Apakah anda tidak takut image anda dihadapan masyarakat menjadi 

buruk?  

18. Kalau seandainya mereka mengetahui atau teman-teman anda mengetahui 

anda orang biasa saja dan bukan orang kaya apa yang anda lakukan? 

19. Bagaimanakah latar belakang pendidikan anda ? 

20. Bagaimana anda melakukan pendekatan terhadap kelompok atau 

seseorang yang menurut anda pantas bergaul dengan anda? 

21. Oke, untuk keseluruhan pertanyaan yang saya ajukan tadi menurut anda 

pribadi social climber itu baik atau tidak untuk diri anda?\ 
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B. Jawaban Key Informan 1 (sumber : Via) 

 

1. Kehidupan status sosial saya si ya biasa aja dari keluarga yang biasa 

banged. 

2. Kalo di bilang puas si, ya gak puas bangedlah alesannya ya serba 

kekurangan aja, mau apa-apa susah, minta orang tua juga gak bisa, kerja 

juga belum tentu  bisa wujudin. 

3. Sangat-sangat tidak percaya diri karena jadi gak bisa eksis didepan orang 

banyak, kalo jadi orang kaya kan gak harus malu. 

4. Yang saya lakuin, ehmm…ya penampilan harus bagus mulai dari pakaian 

yang gw pake, tas, pokoknya jangan sampe orang tau kalo gw dari 

kalangan yang biasa aja, yang anda mereka jadi gak mau berteman sama 

gw. 

5. Social climber, ehmm….gak tau tuh social itu apa? Tapi pernah denger si 

mengenai hal itu, kalo gak salah seputar kehidupan seseorang gitu. 

( penulis mencoba menjelaskan apa itu sosial climber ) 

Itu si kehidupan gw jg emang kaya gitu. Gak salah juga kan orang-orang 

yang mungkin kaya gw ngejalanin hal kaya gitu, menurut gw ya… kita 

berlaga bukan jadi diri kita itu fine-fine aja ko selama gw bisa diterima di 

manapun dan gak jadi orang yang criminal. 
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6. Kalo pertanyaannya climber atau bukan, jawabannya kan gw uda bilang 

iya gw emng nyadar dan mengakui kalo gw social climber, dari pertanyaan 

di awal aja kan gw udah bilang gw gak nyaman jadi orang biasa aja. Kalo 

dari penjelasan yang tadi kaya gitu ya emng gw kaya gitu hidup gw seperti  

ini. 

7. Kenapa gw jadi seperti itu alesannya karena gw serba kekurangan dan gw 

gak mau malu di depan semua orang dengan hidup gw yang serba susah, 

terus biar gw bisa bergaul dimana aja, kalo orang tajir itu pasti banyak 

temennya. 

8. Jawabannya sama gw kaya gitu karena ya gw nyaman ngejalaninnya, biar 

gw gak malu-maluin dan akhrnya gw bisa dapetin apa yang gw mau. 

9. Tujuan gw yang pasti gw bisa dianggap dan ga dinilai rendah sama orang 

lain. Selain  itu biar gw dianggap sama aja sama kaya orang-orang yang 

bisa dibilang lebih beruntung nasibnya jadi orang kaya. 

10. Kalo menurut gw, diri gw itu merasa cocok ko kya gini gak nyesel juga 

dibilang jadi climber lah apapun itu, secara toh gw kya gini manfaat buat 

gw nya, gw bisa punya temen banyak terutama orang-orang berada dan gw 

emng gak suka jadi orang yg biasa-biasa aja karena ni menurut gw, orang-

orang tuh terkadang di zaman sekarang kalo gak gaul gak punya temen 

dan gak di temenin. 
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11. Cara gw si biasanya ngedeketin orang-orang yang tajir-tajir jadi anak gaul 

yang tau tempat-tempat nongkrong yg isinya anak-anak orang kaya dan 

gw juga harus stylish juga segi penampilan biar gak keliatan gw orang 

biasa aja. 

12. Apa yah, biasa aja sih, tapi yah gw gak mau aja keliatan gw orang susah, 

klo pribadi gw sendiri sih paling gw tanya-tanya barang yang dipake sama 

temen-temen gw, ngbrolin tempat-tempat nongkrong yang paling enak 

kadang-kadang yaaahh juju raja sihh gw suka mamerin juga apa yang gw 

pake, intinya yahhh gw gak mau sainglah. Kalo gw sih selalu tanya-tanya 

dan pengen tau apa aja yang temen gw pake nanti biar bisa gw tiru lagi di 

diri gw dan yang pasti juga ngomongin barang-barang bermerk itu penting 

jadi orang juga gak curiga kalo gw bukan dari kalangan mereka. 

13. Kalo gw buat eksis seringnya ketempat-tempat yang orang kaya dan anak-

anak gaul, paling sering gw ke kemang nongkrong di café terus ke pondok 

indah, clubbing juga sihh. Yang pasti tempat yang sering dikunjungi 

orang-orang kaya, kadang-kadang gw juga suka maen ke kampus temen 

gw. 

14. Yang pantes maen sama gw, yaahh orang-orang yang berduit, anak-anak 

eksis yang gak kuper dan norak. Karena kalo gw maen sma mereka kan 

gw bisa kebawa kya mereka hidup itu jangan dibuat susah yang gampang-

gampang ajalah yg bisa buat kita bahagia. 

15. Hhhhmmmm, ini interen gw banget sebetulnya orang laen gak boleh tau 

karena ini tentang diri pribadi gw, tapi oke gw akan bantu lo dan gw akan 
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jujur apa adanya, gw disini juga kerja gak Cuma diem aja meski orang 

susah, tapi dengan gw dari keluarga yang biasa aja tetapi gw mau orang  

lain itu menghargai gw dan ya mandang gw dengan sebelah mata. Ya gw  

sedikit manfaatin apa yang gw bisa. Gw berusaha dapetin co tajir, gw 

manfaatin aja apa yang bisa manfaatin, dan juga deketin bos di kantor gw, 

akhirnya ya gw bisa minta beliin ini itu ke bos gw, beliin tas bermerek, 

handphone  mahal, dan baju mahal ya pokonya apa aja deh barang-

barangya yang penting bisa menunjang penampilan gw dan gw si ya lebih 

ke bos gw si. 

16. Timbal balik si ya itu si pasti ada mana mungkin dia mau kasih Cuma-

Cuma aja, gak mungkinlah. Yang sesekali si gw nemenin dia jalan, pulang 

bareng ya karokean, dan jalan makan kaya gitu deh. 

17. Yang punya kehidupan kan gw bodo amat orang mau ngomong apa , gw si 

gak perduli toh gw kan gw kan gak ngerugiin mereka. Terserah orang mau 

ngmg apa, gw yang tau diri gw, jadi gw ga perduli tuh. 

18. Kalo mereka tau ? ya gw si pinter-pinter aja cari alibi lain, intinya selama 

gw masi bisa menfasilitasi diri gw untuk bisa dihargain dianggap sama 

orang-orang ya gw si tetep ajdi social climber berusaha untuk gak ketauan, 

ya kalo gw ketauan cari aja temen yang lain susah banged. 

19. Gw cuma lulusan SMK kerja sebagi admin perkantoran. 

20. Ya kalo cara gw melakukan pendekatan si ya itu dari penampilan gw , 

berusaha kenalan, berusaha keliatan jadi anak gaul sering-sering aja share 

yang kita lakuin di facebook, tweeter juga, sering-sering ketempat 
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nongkrong, ya pasti gw harus pinter-pinter ngmg seputar pergaulan dan 

lain-lain 

21. Gw jelasin lagi disini intinya disini gw emang social climber menurut gw 

ya baik gak baik ko, semuanya balik lagi ke kehidupan masing-masing, lo 

mau apa dan gw mau apa, gw nyaman dang w suka gw kaya gini, itu uda 

cukup buat gw bahagia dan gak di injek-injek harga dirinya yang pasti 

pinter-pinter lah berpenampilan menarik, make up, style yang oke, pake 

barang yang bermerek pasti gw lebih di hargai.  
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C. Jawaban Key Informan ke 2 (sumber : Eka) 

1. Gw dari keluarga yang pas-pas an bokap gw kerja sebagai pekerja 

pembuat ledeng nyokap gw buka warung dirumah dan suka nyuci baju 

orang juga. 

2. Gak ada manusia yang puas dengan hidup yang gak berkecukupan, gw 

sendiri ja ga puas. 

3. Karena orang tua gak mampu, ya gw malu ngakuin kalo gw orang yang 

biasa-biasa aja dan udah pasti gw gak pedelah. 

4. Apa yah… Yang pasti gw berusaha gak nunjukin gw orang yang gak 

punya ngebohongin itu si uda pasti, gw ngaku-ngaku jadi orang kaya dan 

bilang gw berkecukupan, gak akan gw ngaku ibu gw ngewarung atau 

tukang cuci. 

5. Ga tau gw social climber itu apaan,  Emang itu apaan artinya ? ( penulis 

mencoba menjelaskan kepada nara sumber social climber itu apa ) respon: 

oh jadi social climber kaya gitu, ko kaya ngejelasin tentang status sosial 

orang gitu ya. 

6. Gak tau deh,bisa di bilang si mirip sama penjelasan tadi tapi emang bener 

ko orang butuh kaya gitu. 

7. Ditanya kenapa ya butuh dihargailah sama orang banyak, tau sendiri anak 

sekarang mandang eksis. 

8. Tujuan si ya biar dianggap menjadi orang berada aja si intinya 

9. Diliat dari gw malu mengakui gw orang susah ya sesuailah, kan gw gak 

mau keliatan miskin. 
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10. Eksis aja si jangan keliatan kaya orang kuper aja, abis itu gw nunjukin 

apapun yang gw punya 

11. Kalo pas lagi ngmpul sih gw ngomonginya Gadget, Handphone, Ipad 

macem-macemlah, ngomongin cowo, ngomongin barang-barang yang gw 

pake. 

12. Kekampus-kampus elit, kaya Binus, Trisakti, dan kalo mal  gw suka ke 

Ex, Sency , kadang ke menteng, paling enak dan paling gw suka kalo lagi 

main ke Kemang. 

13. Yang pantes, semua orang si pantes tapi lebih pantes orang-orang yang 

lebih tajir dari gw. Sama aja dong gw gak bisa eksis 

14.  Haduh, harus ya gw kasi tau. Garis besarnya aja de yah, gw itu morotin co 

gw atau gak ya gw minta sama bonyok gw buat beliin barang yang gw 

mau 

15. Yang bikin w gak nyaman gw itu  gak bisa punya apa yang gw mau, gak 

punya hp, bagus tas bagus, pokoknya yang biasa di pake sama cewek-

cewek borju. 

16. Pendekatannya si simple aja , sok-sok kenal aja , terus follow atau add co-

co tajir di media sosial gitu terus ngaku-ngaku deh gw orang berduit.  

17. Ya kalo dengerin omongan orang mah gak maju-maju kali. Biarin aja toh 

gw gak minta makan sama mereka, bodo amat yang penting gw hidup 

berkecukupan meski gw kaya gitu. 

18. Kaya gitu mah pinter-pinter gw dong, mainin peran gw itu si urusan gw 

kalo ketauan  
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19. Gw lulusan SMK terus gw sekarang kerja jadi SPG di accesoris warna. 

20. Intinya gw termasuk yang tadi lo bilang  apa itu social climber. Ya gitu 

deh. Menurut gw hidup itu ya petualangan apa yang lo mau lo wujudin aja 

dengan cara apapun. 
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D. Pertanyaan Wawancara Untuk Informan Ke 1 dan 2 

1. Apa yang anda ketahui tentang social climber ? 

2. Menurut anda bagaimana kehidupan dari seseorang social climber? 

3. Apa yang anda ketahui tentang Via dan Eka ? 

4. Bagaimana latar belakang keluarga Via dan Eka ? 

5. Menurut kamu Via dan Eka masuk gak kedalam katagori sebagai social 

climber? 

6. Ketika anda sedang satu kelompok atau sedang bergaul dengan Via dan 

Eka  apa yang sering mereka bicarakan ? 

7. Bagaiamana sudut pandang anda mengenai gaya kehidupan Pribadi Via 

dan Eka? 

8. Menurut anda apakah Via dan Eka seorang social climber ? 

9. Bagaimanakah penampilan dari Via dan Eka ? 

10. Bagaimanakah gaya bicara dari seorang Via dan Eka ? 

11. Apakah anda mengetahui dari mana Via dan Eka bisa membeli  benda-

benda yang mereka punya atau kata lainnya bisa mewujudkan apa yang 

mereka inginkan ? 

12. Apakah Via mau mengakui keadaaan dari orang tuanya ? 

13. Apakah kalian mengetahui tempat yang biasa di kunjungi oleh Via dan 

Eka ? 
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E. Jawaban Wawancara Informan 1 ( Sumber : Ismi) 

1.  Social climber itu yang gw tau orang yang ngaku-ngaku kaya tapi 

sebetulnya dirinya tuh gak kaya biasa aja 

2. Biasanya sih dia itu suka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan 

apa yang dia mau. 

3. Via sama Eka yang gw tau itu sifatnya sama , cuma kalo niken tuh 

suka pamer, sombong, angkuh, dan dia itu suka pamernya sama 

barang-barang apa yang dia punya, dari pergaulan, cara bicara. Kalo 

sama eka, eka itu suka mengaku-ngaku dirinya kaya, tetapi keadaanya 

ya emng gak kaya, angkuh , suka sama-sama pamer juga seperti niken. 

4. Mungkin yang gw tau dari Via itu, orang tuanya untuk ibunya kerja di 

salon, kalo untuk bapaknya itu pengangguran gak kerja sama sekali, 

dulu zaman sekolah bapaknya  Via itu sering dateng kesekolah naik 

sepeda, tapi apa niken selalu malu kalo bapaknya dateng kesekolah, 

dan tidak pernah mau mengakuinya. Kalo Eka, bapaknya kerja di 

ledeng kalo untuk ibunya berjualan dirumah kecil-kecilan , kaya 

minuman, roti, kue ya semacam kaya gitu. 

5. Kalo untuk Via sama Eka ya yang gw tau itu memang sangat masuk 

sekali kedalam katagori social climber. Banged, banged sangat masuk. 

6. Kalo untuk dia-dia orang kumpul sama kita-kita yang sering dia 

omongin tuh tempat pergaulan, barang-barang yang dia pake, paling 

apa yah,, intinya dia itu kalo ngomongin tuh hak yang gak penting dan 

gak berkualitas. Seputar tentang apa yang dia punya, apa yang dia pake 
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, apa yang dai jalanin sekarang, gak penting deh dan gak pernah 

ngomongin hal yang berkualitas. 

7. Kalo menurut gw si yah mereka itu jadinya di depan orang seperti 

bersandiwara, keliatan untuk menunjukan ke orang lain di lingkungan 

wilayah tertentu itu gak etis dan gak pantes. Kalo untuk acting dan 

bersandiwara itu mereka itu memang jago berakting dan bersandiwara. 

Memang dia itu jadinya bersandiwara di depan banyak orang. 

8. Kalo social climber menurut dia gitu ya mungkin masuk ya kedalam 

katagori sebagai social climber dia itu memang masuk dalam katagori 

sebagai social climber. Kalo menurut orang lain dan gw itu gak bagus 

banged, gak masuk katagori ke diri gw sendiri.  

9. Penamilan Via dan Eka ya gitu deh sok di mewah-mewahin dari baju , 

tas , semua barang-barang dia deh 

10. Gaya bicara mereka ya sombong, tukang pamerin barang-barang dia 

deh, dia itu uda kaya yang paling tau pegaulan. 

11. Kalo ini si setahu gw yah ini gw juga gak pernah tau dia dapet dari 

mana, mungkin gw berpikir positif aja terhadap mereka, tapi mungkin 

untuk niken yang gw tau dia memang pernah menjadi simpenan om-

om,  dan barang yang sering dia dapetin itu hasil dari simpenan sama 

om-om. Setau gw kalo Eka itu dia dari cowonya yang cukup lumayan 

mapan lah, tapi gw juga gak perna tau pasti dia dapetnya dari mana 

karena gw itu gak pernah berpikir yang negative gw selalu berpikir 

yang positif aja untuk mereka. 
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12.  Kalo mereka si gak pernah mau ngaku orang tuanya itu seperti apa, 

yang saya tau dia itu di depan orang selalu memainkan sandiwara 

mereka dengan menunjukan barang-barang yang dia pake. 

13. Yang gw tau si Via sama si Eka mereka kan suka jalan bareng mereka 

itu suka ke Kemang sama temen-temen dia yang lain, selebihnya si 

kemana gw kurang tau. Kalo ngomong itu dia yang sering di bahas itu 

selalu kemang tempatnya enak gtu deh. 
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D.  Jawaban wawancara Informan 2 (Sumber: Cia) 

1. Social climber yah, social climber itu orang yang ngaku-ngaku diri dia 

jadi orang kaya. 

2. Gimana yah, setau gw ya gini juga ya kehidupannya maksa diri, 

pengen punya sesuatu ya ngelakuin segala cara dan menghalalkan 

segala cara. 

3. Kalo Eka ya apa yah? Dia itu orangya angkuh , sombong, gak pernah 

mau nanya sama orang padahal kehidupannya ya seperti itu biasa aja,  

ya sama ja si gak bedanya sama si Via dia itu orangnya ya suka pamer, 

ngaku-ngaku jadi orang kaya, ya gitulah dia itu orangya gak punya tapi 

ya ngaku-ngaku gitu lah seolah-seolah hidup dia itu lebih punya. Gak 

mengakuin keadaan dia itu gimana, gak nyadar. 

4. Kalo setau gw ya Via itu bapaknya nganggur gak kerja, kalo ibunya si 

kerja di salon. Untuk Eka bapaknya itu bos ledeng. Dan ibunya itu ya 

ngarang-ngarang juga denger-denger si ibunya kuli cuci. 

5. Ya dia kalo lagi kumpul, mereka itu suka pamer, pamer gaya, pamer 

barang, pamer omongan, tapi omongan yang mereka omongin itu ya 

gak bener juga gak sesuai. Ya suka pamer benda yang tadi gw bilang 

kaya misalnya ini lho tas gw mahal, beli di mana gtu lah suka di 

omongin juga, ini lho hargnya segini. Padahal apa yang di omongin 

tuh gak sama, sama dia. 

6. Iya sih, lagian itu pernah dia lewat depan rumah gw, dia itu pamer 

baju, pengen nunjukin baju baru yang dia pake, ya kaya ini lho baju 



117 
 

 
 

gw, ya tapi gw si biasa aja. Cuma yaudalah biarin aja gw tau dia 

orangya seperti itu. 

7. Ya masuk lah, masuk banged. 

8. Kalo dari Via dulu yah, setau gw itu kalo Via, dia itu kerja tapi setau 

gw itu dia ada main sama bosnya juga, denger-denger juga si dari 

orang-orang kaya gitu. Ya makanya kehidupan dia kaya gitu lebih baik 

dari pakaian dia dari barang-barang juga yang dia pake. Kalo Eka si 

mungkin dari cowonya juga si ya. Soalnya cowonya si tajir. Ya dari 

cowonya kalo dia si. 

9. Setau gw si ya dia dulu pernah , dulu cowonya itu main kerumah dia, 

dan mungkin dia malu karena waktu itu bokapnya sakit stroke gtu dan 

pas cowonya dateng tuh bokapnya disuruh masuk sama dia, gak sama 

sekali dikenalin. Itupun  bokapnya itupun kalo kemana-mana kan naik 

sepeda ya sepedanya itu aja tuh disuruh umpetin saking malunya kaya 

gitu. Dia itu yak arena terlalu berlebihan sampe pada akhrnya ya dia 

diomelin sama tantenya. 

10. Mereka si yang gw tau suka ke club juga , sama temen-temen dia. 

Mereka mah ya sama aja. Satu tabiat suka banged jalan-jalan ke 

Kemang dan bangga bangd kalo abis pulang dari sana. Intinya mah 

mereka itu sama-sama gak mau ngakuin keadaan diri   mereka  yang 

sebenarnya. 
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F.      Hasil Wawancara dengan Informan ke 3 ( Sumber : Ka   

 Febi)  Penyiar  Radio Mustang FM. 

     

1. Apa yang anda ketahui tentang social climber?   

Social climber adalah orang-orang yang hidupnya hedonisme. orang-orang 

yang selalu memaksakan diri untuk mengupgrade status sosialnya. ada 

yang positif ada yang negatif. Tergantung dari si individu tersebut. 

2. Menurut anda faktor apa yang menyebabkan seseorang menjadi 

pribadi social climber? 

 Faktor lingkungan bisa menjadi salah satu penyebab seseorang menjadi 

sosial climber.  

3. Bagaimanakah gaya hidup dari para social climber ? 

 gaya hidup Hedon alias mewah. selalu menghabiskan waktu di tempat-

tempat hangout yang pastinya ada tujuan yang sudah si climber incer 

sebelumnya. 

4. menurut sudut pandang anda berdasarkan pengalaman yang pernah 

anda rasakan pada saat bertemu dengan para climber , 

bagaimanakah perilaku atau sikap dari para social climber? 
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 saat berada dilingkungan 'social' yang mereka inginkan biasanya tidak 

memperlihatkan bahwa mereka 'memaksakan' diri untuk berada disitu.. 

biasanya terlihat saat sedang tidak bersama lingkungan tersebut... di 

kehidupan sehari-harinya yang jika diperhatikan berbanding 180 derajat. 

Tetapi yang pasti mereka itu sikapnya suka pamer terhadap apa yang 

mareka mau. 

5. apakah anda bisa membedakan sebelumnya bahwa mereka seorang 

climber atau bukan ?  

 saat sedang berkumpul dengan lingkungan 'social' yang mereka mau 

biasanya tidak terlihat. Terkecuali kita sudah tau sebelumnya dia itu 

seperti itu atau misalnya yanga menjadi social climber itu temen kita 

sendiri. 

6. dimanakah anda sering menemui para sosial climber tersebut? 

 di club, cafe, bar dan tempat-tempat hangout lainnya tetapi yang sering 

banyak di kunjungi sama mereka si Kemang itu salah satu lho tempat yang 

paling banyakdi kunjungi oleh mereka. 

7. apakah para social climber mempunya komunitas tersendiri? Jika 

memang ada apakah anda mengetahui  nama dari komunitas para 

social climber   tersebut ? 

wah kalau yang ini saya kurang tahu.. tapi sepertinya sih tidak. biasanya 

mereka tidak mau disebut sebagai 'Social Climber'.  seseorang yang 

memiliki kepribadian sebagai social climber terkadang mereka sendiri gak 

menyadari bahwa mereka sebagai seseorang yang seperti itu. Dan mereka 
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itu cenderung gak mau ngakuin jati diri mereka yang sebenarnya. Apa 

yang udah saya ketahui sebelumnya mereka itu benar-benar sangat tidak 

menunjukan bahwa mereka dari keluarga yang tidak mampu. Sebaliknya 

mereka akan saling berlomba-lomba untuk menunjukan bahwa mereka itu 

orang berada. Dengan mereka menunjukan penampilan mereka yang 

berbeda dari kehidupan sebenarnya.. kalaupun ternyata ada saya ga pernah 

tau dan bertemu dengan komunitas tersebut. 

8. apakah anda mengetahui tempat yang sering di kunjungi oleh para 

climber? 

 biasanya cafe-cafe menengah keatas wilayah Kemang , club, lounge dan 

sejenisnya di wilayah yang lainnya juga. 

9. Bagaimana perasaan anda pada saat anda sedang berada dalam 

ruang lingkup para social climber?  

saya sendiri merasa tidak nyaman jika sedang berada di lingkungan 

tersebut... saling bercerita tentang trip keluar negri, tas dan baju branded 

yang saling dipamerkan. Bukan saya sama sekali. 

10. Bagaimanakah gaya berkomunikasi dan apa yang sering di bicarakan 

para social climber?  

biasanya yang dibicarakan besok mereka akan nongkrong dimana, acara-

acara apa saja yang harus didatangi, barang-barang branded dll. 

11.  Menurut anda apakah pribadi seorang climber memiliki wawasan 

atau pengetahuan yang luas?  
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hmm.. kalau yang ini saya tidak bisa menjudge ya.. seperti yang saya 

jawab di no 1 bahwa social climber itu ada yang positif ada yang negatif. 

positif saat mereka tahu bahwa bergaul dengaN orang-orang di strata 

social yang berbeda bisa membawa dirinya ke strata yang sama.. di bidang 

bisnis misalnya. Negatif adalah ketika si Social climber ini memaksakan 

segala hal untuk berada di strata yang diinginkan.  

12. Apakah anda mengetahui latar belakang dari para social climber ? 

Misalnya pekerjaan dari orang tua mereka?  

tidak sama sekali.. tetapi mungkin mereka itu berada dalam ruang lingkup 

status sosial yang rendah, dengan contoh orang tua mereka pedagang biasa 

atau maaf yang lebih serem lagi ibunya pembantu. Tetapi ini hanya 

gambaran saya saja ya. 

13.  Menurut penilaian anda apakah menjadi social climber itu salah satu 

obsesi mereka untuk menjadi kaum sosialita ? 

 bisa jadi. Karena kalo diliat dari tujuan mereka si ya mereka memang 

mengaplikasikan diri mereka untuk menjadi seperti itu. 

14.  Biasanya para climber ini sering menggunakan benda2 yang seperti 

apa  untuk menunjang peran mereka sebagai social climber?  

Biasanya barang-barang branded, mulai dari tas, sepatu, baju, jam tangan 

dll.  

15. Pernahkah anda mengetahui atau bertanya langsung dari manakah 

para social climber memiliki barang-barang mewah ?  
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tidak pernah. Tapi yang jelas para social climber ini rela ngutang dimana-

mana demi gaya kehidupan mereka yang glamour. Rela juga melakukan 

hal-hal yang lebih parah dari itu. 

16. Bagaimanakah kesimpulan anda mengenai orang-orang yang 

memiliki pribadi social climber ?  

menurut saya para social climber seperti memiliki dua kepribadian. in 

positive way social climber tidak apa-apa selama tidak tenggelam dalam 

kehidupan mereka. negatif ketika memaksakan segala sesuatu untuk 

berada di lingkungan tersebut.. seperti hutang dimana-mana dll. bukannya 

happy berada di lingkungan tersebut tapi tertekan karna harus mengikuti 

gaya hidup para sosialita.  

 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 

 
 

LOKASI DIMANA SOCIAL CLIMBER MELAKUKAN KEGIATAN 

DRAMATURGI MEREKA 

 

Lokasi : Little Baghdad (Jl. Kemang Raya No. 72). 

 

Lokasi: Sisha Cafe Kemang ( Jl. Kemang Raya No.10) 
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