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PANDUAN WAWANCARA 

PERTANYAAN JAWABAN OBSERVASI 

IDENTITAS SUBJEK 

a. Nama 
  

b. Tempat, tanggal lahir 
  

c. Alamat rumah 
  

d. Nama ayah (inisial) 
  

e. Pekerjaan ayah 
  

f. Nama ibu (inisial) 
  

g. Pekerjaan ibu 
  

h. Jumlah saudara :    (L =     ;       

P =   ) anak yang ke : 
  

i. Status 
  

1. Perilaku homoseksual 
  

- Perilaku homoseksual itu 

seperti apa ? 
  

- Perilaku-perilaku 

homoseksual yang sering 

kamu lakukan ? 
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- Menurut kamu perilaku 

tersebut sesuai / tidak 

dengan norma yang ada di 

masyarakat ? 
  

2. Stigma masyarakat 
  

- Menurut kamu bagaimana 

pandangan masyarakat 

tentang perilaku 

homoseksual? 
  

- Apakah ada sikap/perilaku 

yang berubah dari orang 

lain ketika orang tersebut 

mengetahui kamu gay ? 
  

- Menurut kamu apa yang 

membuat kaum 

homoseksual tidak berani 

untuk menunjukkan 

identitas diri mereka ? 
  

- Menurut kamu 

masyarakat indonesia 

pro/kontra dengan kaum 

homoseksual? 
  

3. Kegiatan sehari-hari ? 
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4. Kapan pertama kali tertarik 

dengan sesama jenis 
  

5. Bagaimana tertariknya ? 
  

6. Waktu itu dengan siapa ? 
  

7. Ada yang tahu nggak ? 
  

8. Berani terbuka sama siapa ? 
  

9. Ketika menyadari 

bagaimana respon orang 

tersebut ? 
  

10. Tahap penghindaran 
  

a. Apa yang dilakukan ketika 

pertama kali menyadari 

bahwa kamu tertarik 

dengan sesama jenis  ? 
  

b. Apakah perasaan tersebut 

mengganggu kegiatan ? 
  

c. Jika iya, kegiatan apa saja 

yang terhambat ? 
  

d. Setelah mengetahui kamu 

gay, hubungan kamu 

dengan orang sekitar 

bagaimana ? 
  



70 
 

 
 

e. Apakah kamu mencari 

tempat curhat ? 
  

f. Siapa yang kamu 

percayai? 
  

g. Pernah mencoba 

menghilangkan perasaan 

kurang menyenangkan 

tersebut /tidak ? 
  

h. Upaya apa yang telah 

dilakukan 
  

11. Tahap keingintahuan 
  

a. Apa yang ingin kamu 

ketahui ketika pertama kali 

kamu sadar tertarik 

dengan sesama jenis ? 
  

b. Waktu pertama kali 

menyadari kalau kamu 

gay, pertanyaan-

pertanyaan apa saja yang 

datang dalam pikiranmu ? 
  

c. Ketika perasaan suka 

kamu terhadap sesama 

jenis tidak dapat ditahan 
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lagi, pernah/tidak kamu 

merasa cemas ? 

d. Dari kecemasan tersebut, 

perilaku yang nampak 

seperti apa ? 
  

e. Pernah atau tidak mencari 

teman yang senasib ? lalu 

apa yang kamu dapat ? 

 

 

 

 

  

12. Tahap toleransi 
  

a. Pernah/tidak menahan 

perasaan suka dengan 

sesama jenis ? 
  

b. Apa yang kamu rasain 

ketika menahan perasaan 

tersebut ? 
  

c. Apakah yang telah kamu 

lakukan untuk berdamai 

dengan 

permasalahan/perasaan 

yang kurang 

menyenangkan ? 
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d. Pernah atau tidak kamu 

berharap menghilangkan 

perasaan suka dengan 

sesama jenis dan kembali 

suka dengan lawan jenis ? 
  

e. Kamu berharap nggak 

untuk kembali suka 

dengan lawan jenis ? 
  

13. Tahap membiarkan begitu 

saja 
  

a. Apakah saat ini kamu 

sudah mengganggap 

hubungan homoseksual 

sebagai hal yang wajar ? 
  

b. Apakah saat ini kamu 

sudah dapat membiarkan 

perasaan suka dengan 

sesama jenis tanpa 

memikirkan stigma yang 

diberikan oleh 

masyarakat? 
  

14. Tahap Persahabatan 
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a. Upaya apa yang telah 

dilakukan dan berhasil 

dicapai untuk keluar dari 

perasaan yang kurang 

menyenangkan/keterpuru

kan 
  

b. Apa yang membuat 

bersahabat dengan 

keadaan 
  

c. Pelajaran yang diambil 
  

15. Penerimaan diri 
  

a. Apakah kamu sudah 

mampu menerima 

dirimu sebagai kaum 

homoseksual ? 
  

b. Alasannya ? 
  

c. Memiliki harapan 

untuk kedepannya 
  

d. Kelebihan ( 5 sifat/ 

perilaku) 
  

e. Kekurangan (5 sifat/ 

perilaku) 
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Verbatim subjek 1 

PERTANYAAN JAWABAN OBSERVASI 

 Identitas subjek    

1. Selamat malam mas, 
kalau boleh tahu 
namanya siapa ? 

JO mbak  

2. Panggilannya ? O aja  

3. Oke mas O, kalau 
boleh tahu tempat 
lahirnya dimana ? 

Di Jakarta   

4. Ohh ... bulan dan 
tanggalnya mas ? 

Tanggal 5 juni 1996 mbak   

5. Oh 96, berarti usianya 
22 tahun ya mas yaa 

Iya mbak 22 tahun  

6. Kalau alamat 
rumahnya dimana 
mas ? 

Di jalan pamularsih barat 

sana, semarang barat 

pokoknya 

 

7. Nama ayahnya ? Nama ayah Y  

8. Kalau untuk 
pekerjaan ayahnya 
apa mas ? 

Pekerjaan ayah, pensiun itu 

gimana baru pensiun, PNS  

 

9. Dulunya apa berarti ? Pensiun PNS di guru  

10. Pensiunnya apa 
pensiun dini atau 
pensiun usia ? 

Usia pensiun lah....  

11. Oke baik, kalau nama 
ibunya ? 

N mbak, maaf yaa sambil 

makan, laper hehe 

 

12. Ibunya bekerja atau 
enggak mas ? 

Ibu saya rumah tangga udah 

lama enggak kera dia 

 

13. Oke ibu rumah 
tangga yaa, dulunya 
bekerja juga ? 

Dulunya guru juga, cuman 

nggak ada pembantu jadinya 

lepas  

 

14. Masnya berapa 
bersaudara sih ? 

Saya bertiga   

15. Untuk saudara laki-
laki atau 
perempuannya ada 
berapa ? 

Kakak saya perempuan 

semua 2 orang dan saya 

anak terakhir 

 

16. Untuk saat ini 
statusnya apa mas ? 
masih mahasiswa 
atau bekerja ? 

Status saya masih lajang dan 

masih mahasiswa mbak. 

 



76 
 

 
 

17. Oke lajang, belum 
punya pacar ya mas 
yaa ? 

Kebetulan belum  

 Kegiatan sehari-hari    

1. Oke mas O, untuk 
kegiatan sehari-
harinya mas O ini 
ngapain aja ? 

Ini saya hanya kuliah aja, 

sambil mau buat skripsi gitu 

 

2. Lagi buat skripsi 
sama selain itu  apa ? 
ada kegiatan lainnya 
nggak ?  

Eh paling cuman main-main 

aja, nggak ada kegiatan lagi 

 

 Kapan pertama kali 
tertarik dengan sesama 
jenis  

  

1. Untuk pertama kali 
suka dengan sesama 
jenis itu kapan ya mas 
? 

Itu tepatnya pas SMA.  

2. Oh pas SMA kelas 
berapa? 

SMA kelas 3 akhir-akhir gitu, 

akhir mau kelulusan  

 

 Siapa orang yang disukai 
pertama kali  

  

1. Itu pertama kali tuh 
dengan siapa ? 

Bentar mbak habis minum, 

eh... itu tuh dulu saya punya 

kenalan, dulu kan masih 

jamannya bbm itu yaa. Terus 

itu tuh bbm nya tersebar, 

terus ujung-ujungnya yaa 

antara satu dengan yang lain 

saling kenal, saling kenal 

saling kenal kenal gini, kita 

bertemu naah sebelum 

bertemu ya chating-chating 

biasa  habis itu saya sendiri  

yang nanya-nanya ini tuh apa 

to, ini tuh apa ini tuh apa. 

 

2. Ini tuh apa 
maksudnya apa mas 
? 

Tentang dunia ini, seperti ini 

tuh gimana 

 

3. Ini itu maksudnya 
duniaaaa tentang gay 
? 

Yess, gaay okay  

4. Okay berarti waktu itu 
dengan teman sosial 
media, kalo boleh 
tahu namanya siapa 

Namanya.... A siapa gitu, 

saya lupa. 
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mas ? kalo masih 
ingat. 

5. Bagaimana sih mas 
kok tertarik tuh, 
maksudnya apa yang 
membuat mas itu 
tertarik ? 

Kalo saya tertarik saya 

merasa sendiri sih dari 

awalnya itu masalah dari 

keluarga yang pasti, dari 

masalah keluarga saya, 

lama-lama saya mencari 

sensasi untuk bersenang-

senang. Bagaimana caranya 

agar tidak berimbas untuk diri 

saya sendiri. Supaya saya 

tidak melakukan hal-hal 

konyol seperti narkoba lah, 

entah minum-minuman lah 

atau bunuh diri bisa jadi 

karena ada masalah yang 

sangat fatal dan sangat besar 

banget dalam keluarga gitu.  

 

6. Oh gitu, kalau boleh 
tahu jadi keluarga 
emang kurang baik itu 
hubungannya ya mas 
?  

Bukan kurang baik, karena  

ada problematika antara 

keluarga dan orang yang 

nggak suka gitu 

 

7. Oh jadi ada 
ekternalnya juga yaa 
? 

Yaa, yang pasti ada 

eksternalnya, bukan dari 

dalam keluarganya sendiri 

 

8. Jadi karena ada 
permasalahan dari 
keluarga membuat 
mas mencari jalan 
keluarnya bukan 
dengan hal-hal seperti 
narkoba, rokok tetapi 
lebih mencari teman 
di sosial media  

Iyaa, mencari teman dan 

saya merasa kayak. Oooh 

saya seneng kok dengan 

dunia ini, saya kayak 

mempunyai dunia baru 

dengan banyak teman juga, 

terus banyak ilmu. Lama-

lama juga mempelajari oh 

apasih, kok mereka gini, kok 

mereka melakukan  kayak 

gini tuh maksudnya apa, 

maksudnya dia punya dunia 

gay itu karena apa, ternyata 

tuh rata-rata juga hampir 

sama, timbulnya dari 

keluarga juga  ataupun dari 

lingkungan masyarakat yang 
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temen deketnya dia lah, itu 

juga berpengaruh5 

9. Oh gitu, jadi kayak 
bertukar pendapat 
gitu ya mas ?  

Iyaa, saling sharing, dari situ 

saya juga sharing bagaimana 

sih ini oh ternyata kita hampir 

sama lah.  

 

10. Oh latar belakangnya 
hampir sama, karena 
keluarga seperti itu ? 

Iya  

11. Oh jadi kayak saling 
care satu sama lain?  

Iyaaa, bener.  

12. Sebelumnya mas A 
sudah gay atau 
enggak ? 

Sebelumnya tuh enggak, 

yang pasti semua itu 

kebanyakan  masih normal, 

maksudnya dalam arti dari 

kecil lah, kalau dari kecil itu 

jarang saya nemuin orang 

seperti itu tapi rata-rata 

semuanya normal dan baik-

baik aja mbak, karena 

mungkin karena dia dapet, 

iya itu masalah keluarga tadi 

yang pasti  

 

13. Jadi karena ada 
permasalahan, jadi 
kayak mencari teman 
seperti itu yaa ? 

Iyaaa mencari teman dan 

mencari sensasi-sensasi, 

mencari kesenangan, supaya 

terhindar dari godaan-

godaan yang lain gitu. Saya 

sendiri merasa senang kok 

dengan dunia ini lah, saya 

menganggap ooh ini dunia 

baru ku yaa terima apa 

adanya dan baik-baik saja5 

 

14. Kalau boleh tahu 
sensasinya tadi apa 
mas ? 

Iya sensasi yang baru kita oh 

bisa merasakan gini, apa 

yaaa ada hal baru antara kita, 

antara saya dan dia. kita 

saling mengenal satu sama 

lain. 

 

15. Berarti hubungan dulu 
sama mas A sampai 
berpacaran ya mas ? 

Hmm, nggak sampai 

pacaran. Kita hanya temenan 

biasa laaah, cuman bertukar 

pikiran terus saya hanya 

nanya-nanya karena pas itu 
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posisi dia mau ke jakarta buat 

kerja. 

16. Tapi mas O ada 
perasaan suka 
dengan mas A ?Ada 
ketertarikan ? 

Ketertarikan pasti ada tapi 

dalam arti setiap orang punya 

keterbatasan tersendiri lah, 

dia mau suka dalam arti 

hubungan atau cuman 

berteman aja  

 

17. Tapi mas O tertarik 
sama mas A pada 
waktu itu ?  

Iya tertarik   

18. Waktu itu ketika 
pertama kali mas O 
suka dengan sesama, 
ada yang tahu mas 
atau di share nggak ke 
teman/sahabat/keluar
ga ? 

Kalau ke keluarga nggak 

mungkin ya mbak, hehe hmm 

kalau ke keluarga itu sangat 

privet  ya kalau ada yang tahu 

paling sepupu tapi 

kemungkinan besar saya 

masih privet sih mbak sama 

keluarga  

 

19. Okee, kalau untuk 
sahabat mungkin atau 
teman ? 

Sahabat ada, dia karena 

saya berani cerita dan berani 

untuk ngomong sama teman 

saya ini namanya dia S 

karena saya sudah mengenal 

orang tuanya dan 

keluarganya dia, gitu aja.  

 

20. Ooh gitu, kayak sudah 
percaya gitu dengan 
orangnya ?  

Iyaa sudah percaya banget.   

21. S itu perempuan ya 
mas ?  

Iyaa mbak, perempuan 

kebetulan bukan waria hehe 

 

22. Selain dengan S ada 
lagi ?  

Cuma itu aja sih   

23. Ketika menyadari itu, 
bagaimana sih 
responnya S? 

Sebenarnya responnya S itu 

biasa aja, cuman ya agak 

sok, agak kaget ooh 

ternyataaaa... gitu gini gini 

gini. Cuman yaaa udah dia 

terima, dia tetep biasa aja 

sama saya, dia masih 

mendengarkan, kita saling 

sharing, masih sering main 

gitu. 
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 Tahap penghindaran   

1. Oke mas O, apa yang 
dilakukan ketika 
pertama kali 
menyadari  bahwa 
kamu itu tertarik 
dengan sesama jenis 
? 

Ya yang saya lakukan yaa 

gimana caranya saya untuk 

menutupi diri saya sendiri 

dulu, nggak bakal cerita 

sama siapa pun dan 

sebelumnya saya nggak 

mungkin dan nggak akan 

mungkin cerita sama siapa 

pun termasuk sama sih S 

tadi, iyalah soalnya itu kan 

menyangkut kalau saya yaaa 

menyangkut privasi saya 

sendiri gitu, untuk pribadi 

saya sendiri. entah itu kalau 

orang lain bagaimana nggak 

tahu saya 

 

2. Jadi memang 
yaaa, mencoba 
untuk menutupi 
dulu ya mas yaa ? 

Iyaaa tetep saya menutupi, 

sampai sekarang pun yaa 

paling cuman sih S aja yang 

tahu 

 

3. Apakah pertama 
kali kamu 
menyadari, 
perasaan tersebut 
mengganggu 
kegiatanmu ? 

Enggak, tetep biasa aja sih, 

karena yaaa aktivitas tetep 

biasa aja, entah sesama atau 

bagaimana tetep masih 

berjalan dengan normal 

nggak ada yang gimana-

gimana.  

 

4. Sama yang cowok 
juga? 

Kalau sesama itu kan, kalau 

dunia gay itu kan kita ada 

ketertarikan antara satu 

dengan yang lain mbak, 

kalau nggak ada ya kita 

normal-normal aja. Ya 

misalnya saya ngomong 

sama mbaknya  ya normal-

normal aja kalau tidak ada 

ketertarikan gitu.  

 

5. Oh gitu, tapi lebih 
tertarik dengan 
sesama ? 

Iyaaaa, maksudku itu, seperti 

itu. 

 

6. Jadi hubungan 
dengan orang 

Iyaaaa.  
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sekitar tidak ada 
masalah ? 

7. Selain ke mbak S 
itu ya nggak 
berani untuk cerita 
ke siapapun ya 
mas yaa ? 

Iyaaa.  

8. Terus pernah 
nggak sih 
menghilangkan 
perasaan  suka 
terhadap sesama 
jenis ? 

Jujur sih belum mbak, karena 

saya sudah terlanjur. Efek 

dari keluarga terus saya 

kesenengen mungkin yaa4 

  

9. Oh sudah 
menikmati ? 

Sudah menikmati sekali 4 

hehe 

 

10. Jadi belum ada 
upaya ya mas 
untuk 
menghilangkan 
perasaan ? 

Belum. Bukan tidak.... ya 

sapa tahu bisa berubah 

 

 Tahap keingintahuan    

1. Oke saya lanjutkan ya 
mas, apa sih 
keingintahuan yang 
kamu ingin tahu ketika 
pertama kali kamu itu 
menyadari kamu 
tertarik dengan 
sesama jenis ? 

Yaa, saya sempet bertanya 

itu sama si A. Apakah saya 

seperti ini ?2sesuai dengan 

apaa, dunia gay itu. Terus dia 

menjelaskan bahwa saya ya 

seperti ini gitu. Dia ngasih 

tahu, yaa kita sharing antara 

satu dengan yang lain gitu. 

 

2. Jadi kamu juga 
nanya-nanyanya ke 
mas A itu ya? 

He’e, nanya-nanya sambil 

saya eeh kayak pernah sih 

sampe baca-baca di apa cari-

cari di google2 biasa gitu sih 

tapi saya mempelajari secara 

otodidak juga sih mbak, 

mengerti dunia gay itu seperti 

ini. 

 

3. Oke ketika kamu itu 
timbul perasaan suka 
terhadap sesama 
jenis itu pernah nggak 
sih ada perasaan 
cemas, untuk 
menghilangkan, 
timbul kecemasan 
dalam dirimu ?  

Hmm nggak sih mbak, paling 

cemas kalo saat takutnya 

saya salah tingkah. Cemas 

dalam arti saya lagi bermain 

atau berkumpul dengan 

teman-teman saya yang lain2 
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4. Yang lain itu dengan 
sesama ? 

Yang lain, temen-temen yang 

normal maksudnya. Itu kan 

kalo yang sesama gay kan 

biasa ya mbak yaaa. Kalau 

kita ada ketertarikan kita 

saling ngobrol atau gimana, 

jadi tidak terlalu cemas kalau 

dengan sesama gay, tapi 

kalau dengan yang normal 

takutnya nanti saya yang 

salah tingkah, atau saya 

yang salah tingkah jadi 

menimbulkan kecemasan 

antara takut kebongkar lah2 

Banyak 

menggunakan 

pergerakan 

tangan  

5. Oh jadi kayak ada 
ketakutan akan 
ketahuan gitu ya mas 
?  

Iyaa, saya takutnya dia kan 

bertanya seperti itu, atau pun 

saya bertanya balik sama 

dia. Bisa jadi dia seperti itu 

juga, maksudnya gay juga 

 

6. Lalu pernah nggak sih 
mencari teman yang 
senasib ? mungkin 
dengan cara mas nya 
cari di sosial media, 
atau masnya mencari 
relasi-relasi di dunia 
nyata ? 

Relasi, oh kalau relasi itu tuh 

sebetulnya banyak banget ya 

mbak. Lewat mana aja 

banyak, yang pasti lewat 

sosial media2 Kalau dulu tuh 

jamannya masih bbm mbak. 

Pin kan kalau tersebar satu 

kesebar semua, lewat 

broadcast-broadcast, habis 

itu twitter, twitter itu 

cenderung no 1 karena 

twitter itu apa yaa, kita 

menggunakan kata hastag 

aja lebih cepet updatenya 

gitu lho, kalau kata orang-

orang tuh kata hastag itu 

lebih cepat di twitter dari 

pada di media sosial lainnya 

 

7. Hastagnya dulu apa 
mas ? 

Kayak real ava, terus apa lagi 

yaa. Ya itulah aku udah lupa 

o mbak, pokoknya yang saya 

inget yaa cuman itu real 

avatar itu.  Jadi bener-bener 

dia gitu. 
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8. Kamu bisa 
mengetahui ternyata 
dia itu sesama gay itu 
bagaimana ? 

Ya itu karena dia udah 

menyantumkan di profilnya 

dia sendiri, kalau yang di 

twitter. Kalau di bbm ya 

karena broadcast antara satu 

dengan yang lain ya gitu. 

Trus saya juga tahu dari 

relasi yang lainnya dari 

aplikasi  

 

9. Aplikasinya apa itu 
mas ? 

Aplikasinya banyak itu 

sebenarnya, dan kalau 

orang-orang yang normal 

atau orang-orang yang bener 

memahami atau yang udah 

ngerti yaa atau kasarannya 

otaknya tuh dunianya luas 

gitu yaa, nggak bego-bego 

amat. Meskipun itu gay atau 

bukan, saya pun udah tahu 

kok itu aplikasi apa, yang 

pasti itu sudah kesebar ya 

aplikasi apa. Di twitter yang 

pertama, saya juga tahu 

aplikasi itu dari twitter kok, itu 

namanya tuh grender, trus 

ada juga hornet yang eksis 

sekarang itu blued. Itu ada di 

playstore, appstore, itu ada 

pasti ya kan itu aplikasi biasa 

 

10. Itu aplikasi untuk 
mencari jodoh apa 
gimana ? 

Itu hampir sama kayak 

aplikasi bee talk, habis itu 

kalau di line itu namanya 

people nearby, itukan 

namanya dating aplikasi 

apapun namanya itu untuk 

dating apps. 

 

 Tahap Toleransi   

1. Saya lanjutkan lagi, 
pernah atau tidak 
menahan perasaan 
suka/ tertarik dengan 
cowok yang normal ? 

Iya mbak, kalau itu mah wajar 

yaa, namanya perasaan kok. 

Pernah saya tertarik gitu, 

tetapi hanya sebatas suka 

atau dalam arti fans saja gitu.  
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2. Oke, ketika kamu 
menahan perasaan 
tersebut ada nggak 
sih perasaan atau 
kecemasan ? 

Ya ada mbak, perasaan 

cemas ya kalau nanti tiba-

tiba saya apa yaa, salah 

tingkah atau bagaimana atau 

dia yang bagaimana 

terhadap saya terus 

cemasnya nanti dia tiba-tiba 

bisa menyindir gitu lho2, dia 

malah menjauh. Padahal kita 

masih berteman baik-baik aja 

gitu.  

 

3. Yang telah kamu 
lakukan untuk 
berdamai dengan 
perasaan suka kamu 
dengan sesama jenis 
apa ?  

Ya saya terima kok dengan 

dunia ini, hmm mengikuti alur 

aja lah4, ya entah kapan saya 

disadarkan ya hehehe, tapi 

saya mengikuti alur saja. 

 

4. Oke mas O pernah 
atau tidak kamu itu 
menghilangkan 
perasaan suka mu 
terhadap sesama 
jenis dan kemudian 
kembali untuk 
kembali suka dengan 
lawan jenis mu ? 

Ya baik mbak C, sampai saat 

ini belum kepikiran sih mbak 

untuk balik lagi atau gimana, 

saya masih menikmati hidup 

saya kayak gini aja, hidup 

saya yaa selama saya masih 

seneng nggak masalah toh  

 

5. Jadi untuk saat ini 
belum kepikiran untuk 
menghilangkan 
perasaan suka dan 
kembali untuk suka 
sama perempuan ? 

Belum mbak   

6. Dan dulu juga belum 
pernah melewati hal 
itu ? 

Dulu kapan ya mbak ? 

hehehe nggak mbak, 

mungkin karena keasikan 

yaa, sudah menikmati gitu 

karena untuk senang aja 

susah, nyenengin diri sendiri 

gitu lho.  

Menjawab 

sambil 

bercanda dan 

tertawa 

7. Susah gimana 
maksudnya mas ? 

Kalo dalam konteks 

berhubungan dalam arti 

bukan berhubungan seks 

yaa, hubungan sama 

pasangan gitu, masalah sakit 

hati itu paling sakit  

Menjawab 

dengan 

ekspresi sedih  
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 Tahap membiarkan begitu 
saja 

  

1. Apakah saat ini kamu 
sudah menganggap 
bahwa hubungan 
homoseksual itu 
sebagai suatu 
hubungan yang wajar 
? 

Kalau menurut saya sendiri 

sih wajar sih, tapi kecuali 

dalam arti orang-orang yang 

sok suci itu yang agak resek, 

tapi kalo dalam dunia mana 

pun itu tuh udah sejak lama 

ada jadi itu hal yang wajar lah 

hubungan antar sesama, 

entah itu mau gay, biseks 

atau pun yang lain itu sama 

sebetulnya 

 

2. Oke, berarti mas O 
sudah dapat 
membiarkan 
perasaan suka 
dengan sesama jenis 
tanpa memikirkan 
stigma yang diberikan 
oleh masyarakat atau 
mas O masih 
memikirkan hal itu ? 

Enggak lah, ngapain saya 

memperdulikan orang lain, 

saya saya sendiri. orang lain 

mau berbicara apa terserah 

mereka, kita kan punya 

urusannya masing-masing 

yaa ngapain, kan mereka 

nggak ngasih makan saya 

mbak, punya hasil jeripah 

sendiri-sendiri4 

Intonasi suara 

meningkat dan 

wajah terlihat 

lebih judes 

 Tahap persahabatan   

1. Upaya apa yang telah 
mas lakukan dan 
berhasil di capai untuk 
keluar dari perasaan 
yang kurang 
menyenangkan tapi 
atau keterpurukan itu 
? 

Yang pasti nggak ada ya 

mbak yaa, karena saya 

masih baik-baik saja kok. 

 

2. Lalu apa sih yang 
membuat mas O itu 
bersahabat dengan 
keadaan ini ? 

Ya mungkin karena ini dunia 

saya, saya memiliki dunia 

kedua dalam arti saya 

seneng gini lho. Saya 

menikmati lah dengan dunia 

yang ini4 

 

3. Lalu pelajaran yang 
dapat diambil oleh 
mas O itu apa? 

Pelajaran matematika mbak 

? hehe 

Hikmahnya ? hehe 

 

4. Iya mas, hikmahnya 
apa ? 

Nggak usah ngurusi urusan 

orang lain lah, toh hidup saya 

nggak pernah ganggu urusan 
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orang lain, intinya saya tetap 

hidup normal selayaknya 

orang normal-normal 

biasanya dan jangan seperti 

orang yang sok suci itulah, 

sebenarnya itu orang-orang 

yang merusak pandangan 

sudut pandang orang lain itu 

orang-orang seperti itu. 

 Penerimaan diri    

1. Sekarang ini mas O 
udah menerima diri 
sebagai kaum 
homoseksual belum 
ya ? 

Yang pasti sudah lah mbak, 

terimalah apa adanya5  

 

2. Terus alasannya apa 
mas ? 

Alasannya yang penting bisa 

membuat saya bahagia aja 

udah cukup, entah itu mau 

dunia kedua atau gimana yaa 

yang penting saya bahagia 

yang sekarang ini, gitu aja5 

 

3. Lalu mas O punya 
harapan untuk 
kedepannya nggak ? 

Harapannya.. yang pasti 

pasangan yaaa, semoga aja 

dapet. Pasangan yang 

bener-bener lah  

Diam dulu, lalu 

menjawab 

4. Pasangannya.... yang 
sesama ? 

Yang pasti yang bisa 

nyenengin hati saya juga 

hehe yang bisa membuat 

saya senang. Nggak usah 

tanya hehe yang itunya atau 

gimana oke, 

Menjawab 

dengan tertawa 

tipis 

5. Hehe oke mas O bisa 
nggak nyebutin 5 
kelebihan dan 5 
kekurangan yang 
mas O miliki ? dimulai 
dari kelebihannya.... 

Eeeh kelebihan apa ya mbak 

yaa ? kelebihan fisik atau 

gimana ? ya kalau fisik tahu 

lah nggak usah ditanya, 

capeknya udah overload 

laah, jadi mbaknya tahu lah 

siapa sih yang nggak mau 

sama saya hehehe 

Mikir agak lama, 

lalu menjawab 

dengan lebih 

santai dan ada 

bercandaan  

6. Enggak, kalau lebih 
pada perilaku atau 
sifat yang mas miliki 
gitu ? 

Eeh kalau sifat saya, eeh 

sifat saya agak lemah lembut 

ya mbaknyaaa,  
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7. Itu kelebihannya ? 
lemah lembut terus ? 

Saya menerima siapa pun 

itu, tanpa melihat dari 

fisiknya5 juga secara 

berteman, kalau secara 

pasangan yaa tetep lihat fisik 

ya mbak yaa heheh  

Menjawab 

dengan santai 

dan ringan  

8. Lanjut yang ketiga ..... Yang ketiga apa yaaa...... 

yaa apalagi ya mbak yaa, itu 

aja 

 

9. Oke gpp, lalu 
kekurangan yang 
kamu miliki bisa 
sebutin nggak ? 

Kekurangan saya tuh, apa itu 

namanya saya dibilang 

sombong tapi sebetulnya 

saya nggak sombong, emang 

gaya biacara saya seperti ini, 

Cuma orang yang kalau 

belum mengenal saya pasti 

orang bilang dia sombong, 

seperti itu yaa mbaknya tahu 

sendiri juga  

 

10. Kalau itu ka 
pandangan orang 
lain, kalau menurut 
mas sendiri, mas 
dapat menyimpulkan 
kekurangan yang 
mas miliki itu apa ? 

Saya terkadang agak jahat 

sama seseorang, dalam 

artian.... jika orang itu agak 

mencurigakan bagi saya, 

saya akan bertindak 

menghindar sih sebetulnya... 

ya itu dalam artian itu udah 

jahat sih saya. Jahatnya saya 

menghindar itu orang. 

 

11. Lah kalo emang itu 
buruk kenapa nggak 
dihindari gitu lho, kan 
emang harus 
dihindari... 

Sebetulnya kalau dalam 

pemikiran orang normal 

apapun itu tetep dipikir 

secara positif dulu, dia 

bagaimana dia bagaimana ... 

 

12. Oh jadi kamu udah 
negatif thingking gitu 
? 

Eeh bukan negatif thingking 

gitu, tapi saya alangkah lebih 

baik untuk menghindar 

secara perlahan, bukan 

langsung oh kamu tuh gini 

bukan gitu, itu aja mbak, 

udaaah. Intinya sama orang 

yang baru agak 

menghindarlah jika itu 
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membayakan bagi saya, 

seperti itu. 

  Perilaku homoseksual   

1. Menurut mas O nih 
perilaku homoseksual 
itu seperti apa sih ?  

Homoseksual itu.. yang pasti 

perilakunya suka dengan 

sesama jenis yang pasti, tapi 

secara hidupnya masih 

normal-normal aja, nggak 

ada perilaku yang berbeda 

dari cara orang normal 

menilai A dan B itu berbeda, 

enggak kita hanya yaa dalam 

konteks seksnya aja yang 

berbeda, itu aja 

Menjawab 

santai dan 

sedikit tertawa  

2. Okee kalau yang 
selama ini mas O 
lakukan  perilaku 
homoseksual yang 
nampak seperti apa ? 
mungkin pernah jalan 
secara blak-blakan 
dengan sesama jenis 
“pacar”/ pernah 
melakukan hubungan 
seksual? 

Yaa saya kalau di Bali dulu 

saya pernah lihat yaa, kalau 

di Bali mah bebas itu, kamu 

mau melakukan apa aja. Yaa 

entah kissing lah entah kamu 

mau melakukan apa aja lah 

itu di Bali. Di luaran sama, 

kalo di seputar semarang ya 

paling mereka hanya jalan-

jalan bareng gitu atau apa 

yaa biasalah jalan-jalan 

bareng aja sama temen-

temen saya, kayak gitu aja. 

Sebatas kayak orang normal 

juga kok kalau untuk hal 

seperti itu nggak ada yang 

beda, perilakunya. 

 

3. Kalau menurut mas O 
perilaku tersebut 
sesuai/tidak dengan 
norma yang ada di 
masyarakat 
Indonesia ini ? 

Iya perilakunya itu sesuai 

laah, soalnya gini kita, keculi 

yang pernah saya lihat di Bali 

itu yaaa , kalau di Bali kan 

emang karena itu  udah 

bebas ya jadi terserah lu mau 

ngapain aja terserah, tapi 

kalau disini paling cuman 

sebatas jalan aja kalau 

diluaran sana yaudah, itu 

masih normal-normal aja  
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4. Berarti menurut mas 
O sesuai dengan 
norma di Indonesia ? 

Iya sesuai aja tuh,sesuai 

karena mereka tidak eh 

bukan mereka sih, saya tidak 

mengganggu kok, 

maksdunya saya tidak 

mengurusi orang lain juga  

 

5. Lalu menurut mas O, 
bagaimana sih 
pandangan 
masyarakat terhadap 
perilaku , kalau mas 
O melihat masyarakat 
Indonesia ini apa sih 
pandangan mereka ? 

Pada umumnya masyarakat 

Indoensia masih kurang 

dengan sosialisasi tentang 

LGBT yang ada, mereka 

beranggapan mereka semua 

jijik, apalagi diantara 

beberapa kaum mereka itu 

beranggapan mereka semua 

itu jijik atau hal-hal yang 

dosa, padahal di kaum 

mereka juga paling banyak 

juga seperti pangeran-

pangeran di suatu kota 

tertentu, banyak juga yang 

LGBT, jadi tidak semua hal 

seperti itu ya memang bukan 

suci atau gimana yaa, tapi 

kalkusnya di Indonesia masih 

kurang sosialisasi lah,  

mereka masih menganggap 

itu bukan hal yang 

sewajarnya. Tapi kalau 

masyarakat Indonesia yang 

bener-bener ngerti, 

pengetahuan dan ilmunya 

luas itu merupakan hal yang 

wajar, itu biasa aja yang 

penting dia tidak 

mengganggu urusananya 

orang lain lah, antara satu 

dengan yang lainnya 

 

6. Apakah dengan 
stigma yang diberikan 
oleh masyarakat 
membuat kaum 
homoseksual itu 
menjadi tidak berani 
untuk membuka 
identitas dirinya? 

Enggak juga mbak, enggak 

juga buktinya temen-temen 

saya berani, ya kalau saya 

kan karena eeh gimana yaa 

hehe, kalau saya kan oranya 

tertutup sih jadi nggak terlalu 

dan nggak terlalu selebgram 

gitu lah, saya biasa aja 
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jadinya, terlalu selebgram 

seakan-akan mencari 

sensasi juga gitu kan, saya 

jadi enggak lah 

7. Oke baik, jadi 
menurut mas O nih 
masyarakat 
Indonesia Pro/ Kontra 
dengan kaum 
homoseksual? 

Itu dinilai dari apa ya mbak 

yaaa? Aku juga bingung, 

mau lihat dari pro kontranya 

soalnya dibilang pro juga 

enggak, dibilang kontra juga 

enggak terus gimana ? 

 

8. Oke jadi ada 
sebagian orang yang 
memang bisa 
menerima? 

Ya itu tadi yang aku bilang, 

orang-orang yang sudah bisa 

menerima itu memang 

pengetahuan yaa otaknya 

memang bener-bener dipake 

kasarannya gitu lho mbak, itu 

mereka menganggap oke-

oke aja nggak ada masalah, 

tapi kalau mereka yang udah 

sok suci lah,  udah 

pengetahuannya cetek , 

terus apa.... orang-orang 

kampung, gitu lah mbak. 

Padahal misalnya gini yaaa 

kita lagi berkumpul keluarga 

kita nggaj tahu kan kalau 

misalkan salah satu dari 

keluarga kita ternyata ada 

yang kaum LGBT gitu yaa 

kasarannya. Makanya 

makanya diantara mereka itu 

keluarga suci gitu lah, terus 

nggak tahu disalah satu 

keluarganya itu ada salah 

satu yang LGBT makanya 

kalau orang yang 

pendidikannya kurang ya itu. 
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9. Oh jadi dia menutup 
dirinya gitu ya ? 

He’em, bukan menutupi diri 

sendiri. ya menutupi dirinya 

otomatis ya seperti saya ini 

saya menutupi diri bukan 

karena...... batreainya lowbat 

ya mbak ? hehe saya 

menutupi diri bukan karena 

itu tadi, bukan saya takut 

untuk tidak diterima atau 

gimana, saya menutupi diri 

karena saya tidak mau 

seperti selebgram yang 

lainnya yang terlalu mencari 

sensailah, gitu... kasarannya 

seperti itu. 

Terputus 

karena hp mati 

dan kembali 

menjawab 

dengan awalan 

bercanda lalu 

serius 
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Verbatim subjek 2 

PERTANYAAN JAWABAN OBSERVASI 

 Identitas subjek    

1. Selamat siang, 
kalau boleh tahu 
namanya siapa ya 
? 

Aku R....  

2. R yaa, oke 
kalau tempat 
tanggal 
lahirnya ? 

Aku di semarang, 19 Desember 

96 

 

3. 96, oh berarti 
kamu tahun ini 
22 tahun ya ? 

Tahun ini 22 tahun, iyaa tapi 

belum kan Desember hehehe  

 

4. Oke, untuk 
alamat 
rumahya R 
dimana ? 

Aku di jalan sinar matahari no 5 

itu di daerah kedung mundu, itu 

perumahan sinar waluyo. 

 

5. Untuk nama 
ayahnya ?  

Eeeh AW   

6. Ayah kerjanya 
dimana ya ? 

Ehh sebenarnyaa awalnya di 

bank, cuman kan ayahku udah 

umur 56 jadi udah pensiun mbak  

 

7. Oke, jadi 
sekarang di 
rumah aja ya ? 

Di rumah tapi masih ini sih 

sebenarnya jadi kayak makelar 

tanah gitu lho, jadi kan nggak 

pekerjaan yang tetap banget gitu 

 

8. Jadi nggak 
nganggur juga 
ya ? 

Nggak nganggur juga tapi.  

9. Kalau ibu 
namanya ? 

Ibu namanya ? NP  

10. Ibu bekerja 
juga apa ? 

Ibu rumah tangga  

11. Jadi yang 
bekerja cuman 
ayah doang 
ya? 

Iyaa  

12. Jumlah 
saudaranya ? 

Jumlah saudaraku berarti aku 2 

bersaudara berarti jumlah 

saudaraku satu  

 

13. Kamu anak 
yang kedua? 

Hmm  
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14. Eeh punya 
kakak cewek 
apa cowok ?  

Kakak cowok   

15. Sampai saat 
ini berarti 
statusnya apa 
nih ?  

Statusnya apa nih ? kalau aku 

masih mahasiswa. 

 

 Kegiatan sehari-hari    

1. Oke R, boleh tahu 
nggak sih kamu 
kegiatan sehari-
hari nya ngapain 
aja nih ? 

Aku sehari-hari rutinitas kan 

mesti kuliah, eeh tapi aku juga 

selain kuliah juga paling 

dominan aku ehh ikut paduan 

suara juga  

 

2. Oh paduan suara 
di kampus yaa ? 

Iya paduan suara di kampus  

3. Aktif mas disitu ? Aktif, aktif banget.  

 Kapan pertama kali 
tertarik dengan 
sesama jenis ? 

  

1. Eeh boleh tahu 
nggak sih, kapan 
pertama kali 
tertarik sama 
sesama jenis ?  

Hmm waktu itu aku sadarnya tuh 

sebenarnya SD ya mbak, pas 

waktu itu aku buka situs porno 

gitu, awalnya tapi situs porno 

yang eeh apa, yang hetero tapi 

saat itu aku inget banget aku 

tertariknya lebih ke yang 

cowoknya gitu2  

Sambil 

memakan kue 

dan menjawab 

serius jawaban 

yang akan 

diberikan  

2. Oh jadi kayak 
lebih bergairah 
sama yang 
sesama ?  

He’em aku ngelihatnya mesti 

nggak pernah lihat yang 

ceweknya malah ke cowoknya 

terus dibeberapa video. Terus 

apa, setelah tahu ternyata ada 

situs yang cowok doang, yaudah 

akhirnya aku menyadari kalau 

aku suka sama cowok2 

 

3. Oke itu waktu SD 
ya ? itu kelas ? 

He’em, itu kelas 6 SD  

4. Itu kamu sendiri 
atau tahu dari 
yang lainnya ? 

Aku tahu sendiri, aku searching-

searching video  

 

5. Jadi bukan karena 
faktor temen juga 
ya ? 

Enggak, aku menyadari sendiri 

itu gitu. Bener-bener di kamar, 

menyadari sendiri  
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 Siapa orang yang 
disukai pertama kali 

  

1. Waktu itu dengan 
siapa sih? Sama 
video itu yaa ?  
apa diluar video itu 
ada lain nggak ?  

Maksudnya sama orang gitu ? 

 

 

2. Iyaa, sama orang  Kalau tahu pertama kalinya 

sama video porno itu, situs 

porno tapi kalau sama orang itu 

pertama kali waktu SMP sih, 

tertarik sama temenku. SMP 

kelas 8 berarti kelas 2 SMP. 

Menjawan 

dengan serius 

3. Itu sama temen 
sendiri ? 

Eh’eh itu tertarik doang gitu sih  

4. Terus itu mencoba 
untuk mendekati 
apa cuman suka 
aja gitu ? 

Enggak, yaa aku nggak tahu 

bagaimana caranya kan mbak, 

jadi yaudah cuman kagum aja 

gitu lho. He’e tapi lucunya itu 

kayak seneng banget kalau 

misal apa, dia kan habis minum 

es  teh gitu pake sedotannya dia 

terus aku minta gitu pake 

sedotannya dia, rasanya seneng 

banget hehe rasanya seneng 

banget kalau deketan atau 

minum dari sedotan yang bareng 

itu kayak ada ooh aku makin 

sadar kalau aku emang gay. 

Sambil tertawa 

dan berbunga-

bunga  

5. Pertama kali kamu 
berani untuk cerita 
sama siapa ? 

Oh yaaa... waktu itu kan aku 

SMA nih, kelas 3 SMA,  awalnya 

kelas 2 SMA sih suka sama 

seseorang tapi itu temen 

deketku sendiri, temen deketku 

sendiri, itu cowok kan. Naah aku 

punya temen deket cewek juga, 

jadi temen curhat segala macem 

itu. Ngakunya waktu itu waktu 

kelas 3 SMA  

Diem, lalu 

menjawab 

dengan serius 

6. Sama tememmu 
yang cewek itu ?  

Hu’um aku bener-bener pertama 

kali banget, aku inget di holycow, 

lagi ulang tahun, aku tuh atau 

apa gitu ya aku traktir dia toh, 

yang cewek yaaa sahabatku 

deket banget terus aku 
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ngomong, ngaku gitu awalnya 

pas pertama kali ngaku ke orang 

kan aku simpen tuh dari SD 

sampe SMA aku simpan sendiri 

nggak ada yang tahu pokoknya, 

nggak ada yang tahu selama SD 

sampe SMA kelas 3 itu bener-

bener masih pertama kali ngaku 

itu kayak deg-degan, gitu kayak 

berdebar banget responnya 

kayak gimana, tapi karena aku 

percaya sama dia, karena dia 

emang udah kayak.... jadi 

awalnya ceweknya itu pernah 

aku tembak mbak, jadi kelas 1 

SMA itu aku seneng sama dia 

terus aku tembak, dia tuh 

sebenarnya gimana yaaa...3 dia 

tuh bilang gini, sebenarnya 

bukan nggak suka sama aku tapi 

dia itu udah kadung sama 

temennya yang lain, udah 

kadung pacaran  terus eeh tapi 

sebelumnya kita temen deket 

gitu lho cuman kan aku nembak, 

akhirnya kan yaa yaudah karena 

dia emang udah punya yowes. 

Naah dari situ setelah aku 

nembak kita malah makin deket 

gitu lho, bukan kayak jauh-

jauhan tapi malah sahabatan 

deket. Lah makanya itu kenapa 

aku percaya sama dia, dia 

pertama kali yang aku kasih 

tahu. 

7. Pertama kali apa 
dia nggak syok 
gitu ? yang 
pertamanya kamu 
nembak dia kok 
tiba-tiba kamu 
cerita kayak gitu ? 

Hmm ya nggak tiba-tiba to mbak, 

aku nembaknya kan kelas 1 

SMA terus aku sahabatan 

sampe kelas 3 SMA terus aku 

ngakunya pas kelas 3 SMA  

 

8. Terus dia 
responnya kayak 
gimana ? 

Responnya, pertamanya gini 

cuman “oh gitu to, jadi kamu 

suka sama si ini” yaa gitu lho 

mbak, aku dulu SMA kan eehhh 
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udah mulai kayak bikin puisi-

puisi gitu, temenku itu 

penasaran, “kok aku nggak 

pernah tahu to R orangnya, 

orangnya siapa ?” gitu... lha 

terus aku bilang nanti ada 

waktunya ada waktunya, terus 

aku bilang sama temen cewekku 

itu ada waktunya gini-gini, ya 

waktunya pas aku ulang tahun 

itu, terus responnya yaudah. “Oh 

gitu yaa R” habis itu dia 

langsung yang bilang sih mbak 

gini : “tenang R aku mikir kamu 

sama kayak R yang dulu nggak 

ada yang berubah” terus aku 

bilang gini : “ aku tahu sih 

responmu nggak bakal aneh-

aneh , karena aku kan percaya 

sama kamu” tapi aku deg-degan 

gini-gini terus dia bilang “yaudah 

gpp R , kamu suka sama 

siapapun itu hak mu gitu lho, jadi 

aku menghargai itu” yaudah 

akhirnya biasa aja karena dia 

orangnya open minded juga, jadi 

pengalaman pertama ku untuk 

mengaku bahwa homoseksual 

itu ya lancar-lancar aja gitu lho 

mbak, karena aku memang 

mengaku sama sahabatku 

sendiri yang aku udah tahu  

9. Oke, boleh tahu 
nggak sih 
sahabatmu 
inisialnya apa ? 

Insialnya ? nama panjangnya 

disingkat gitu ? oh sek sek  aku 

lali eh mbak hehe seksek oh PD  

Mencoba 

menjawab dan 

memalingkan 

mata, melihat ke 

atas mencoba 

menjawab  

10. Kalau orang yang 
pertama kali kamu 
suka itu ? 

Yang SMP ? yang SMP itu... 

namanya R  

 

 Tahap penghindaran    

1. Apa sih yang 
dilakukan ketika  
pertama kali kamu 

He’em aku tuh waktu itu kalau di 

R yang SMP sih aku cuman eh 

pengen deket sama dia 
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menyadari bahwa 
kamu itu tertarik 
sama sesama 
jenis?  Waktu SMP 
ya waktu itu yaa ? 

terus,terus pengen kelompokan, 

pengen ngobrol tapi sayangnya 

waktu itu si orangnya itu waktu 

itu kan memang kayak enggak 

segeng sama aku kan jadi aku 

punya kumpulan sendiri, dia 

punya juga punya kumpulan 

sendiri jadi kayak jarang ketemu 

gitu sih, gitu aja sih. Sama 

berusaha buat apa, deketin terus 

sih kayak ngajak ngobrol atau 

apa gitu, tapi sayangnya yaa itu 

tadi begitu semisal dia udah 

diajak sama segangnya itu 

kemana yaa aku nggak bisa, jadi 

yawess 

2. Jadi kayak pengen 
deket terus gitu ? 

He’em pengen deket aja, terus 

pengen berusaha jadi temennya 

gitu lho. Jadi kan aku bukan 

temen deketnya si orang itu gitu 

lho jadi pengen berusaha jadi 

temen deketnya tapi kan agak 

susah kalau nggak segang 

nggak sekumpul gitu, kalau SMP 

kan sering gang-gangan gitu jadi 

kayak yaa susah. 

 

3. Nah itu kan waktu 
SMP, maksudnyaa 
emang entah 
kenapa kamu 
rasanya pengen 
deket aja gitu 
tanpa memikirkan 
pemikiran orang 
lain/ stigma yang 
diberikan oleh 
masyarakat 
terhadap kaum 
homoseksual. Nah 
menuju ke SMA itu 
kamu ada 
perasaan ingin 
menutupi diri/ 
kayak ada 
perasaan bersalah 
nggak sih ? 

Ohh yaa kalau SMA itu udah 

mulai sih mbak, udah mulai 

kayak ada rasa ini tuh kayaknya 

nggak bener , harusnya kan 

nggak gini, aku udah mulai udah 

ada perasaan kayak gitu, kayak 

aku merasa iri sama temen-

temenku yang hetero, kayak aku 

kok nggak bisa suka sama 

cewek yaa, kan harusnya aku 

bisa suka sama cewek. Bisa apa 

namane, bisa bersuami istri gitu 

punya anak, aku tahu kalau 

homo kan nggak bisa punya 

anak, kayak gitu sih1. Kayak 

udah mulai merasa kayak kalau 

aku gini. Tapi SMP itu belum, 

SMA udah mulai merasa gitu iri 
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kok aku nggak, apa yaaa ya 

nggak kayak orang lain  

4. Dari perasaan-
perasaan gitu 
waktu SMA  itu tuh 
eeh pernah nggak 
mengganggu 
kegiatan sehari-
hari gitu? 

Hmm nggak sering sih mbak, 

tapi kalau misal suatu waktu tuh 

kayak bener-bener sedih gitu, 

kayak yang itu tadi aku mikir 

kayak aku kayak gini to, aku kok 

nggak isa berubah2 terus eeh 

tapi kalau aku mau berubah juga 

aku mosok harus melawan apa 

yang aku sayang gitu lho, 

maksudnya kayak kenapa sih 

nggak boleh sayang sama orang 

tapi aku harus melawan itu2, 

akhirnya kayak mengganggu, 

mengganggunya sih 

sebenarnya bukan kayak nilai ku 

turun apa enggak cuman kayak 

lebih kearah yang yaa suatu 

waktu tiba-tiba sedih  

Wajah agak 

kesal 

5. Jadi nggak mood 
ngapa2in? 

He’em jadi nggak mood ngapa-

ngapain terus kayak merasa gini 

juga, kalau aku lagi suka sama 

seseorang gitu kan dia hetero si 

cowoknya nah kayak merasa 

aah aku seneng banget mbek 

deen, dia juga baik banget sama 

aku juga tapi yaa nggak bisa kan 

hetero gitu lho4, naah kayak gitu 

mbaak. 

 

6. Tapi kan yang 
waktu kamu berani 
jujur kan waktu 
SMA kelas 3 terus 
bagaimana sih 
hubungan mu 
sama sahabatmu ? 
masih baik-baik 
saja ? 

Masih baik banget, sampe 

sekarang masih suka curhat-

curhatan sama dia, masih kayak 

kasih perkembangan : “gimana 

R udah pacaran belum ?” terus 

aku bilang “udah nih” gitu-gitu 

 

7. Terus saat suatu 
waku kamu 
menyadari kan 
kamu jadi  
badmoodan, naah 
hubungan mu 

Hmm nggak ada masalah, 

nggak ada efeknya. Yaa aku 

kayak misal aku sama cewek 

apa cowok  yang tua yang muda 

ya tetep aku its okay gitu, karena 

yang itu tadi aku mungkin aku 
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sama orang lain 
tuh gimana ?   

misalnya kalo memuji diriku 

sendiri, aku memang bisa 

menutupi diriku sendiri dari luar. 

Kalo misalnya aku tiba-tiba sedih 

gitu toh terus misal orang tuaku 

langsung ngajak ngapain misal 

makan malem atau gimana 

yaudah aku udah biasa lagi 

kayak, yaa aku bisa menutupi 

perasaan4 

8. Selain sama PD 
eeh sekarang ada 
nggak sih temen 
yang bisa diajak 
curhat ? 

Oh ada bangeeet, sekarang aku 

udah mulai terbuka selama 

kuliah ini, maksudnya bukan 

terusa aku kayak free banget 

gitu, tapi aku mulai ngaku ke 

banyak orang gitu, salah 

satunya, salah banyaknya gitu 

yaaa.... jadi ini mau disebutin 

satu-satu ini mbak ? 

Menjawab 

dengan 

semangat 

9. Ooh jadi ada 
banyak ? 

Ada banyak, dan itu anak 

paduan suara ku semua sih. 

Jumlahnyaa ya kira-kira ada 7/8 

orangan laah, 8 orang . 

 

10. Dari ke 8 orang itu 
kamu sering cerita 
ya tentang 
hubunganmu 
dengan .... 

Enggak sering tapi beberapa itu 

ada yang, 5 pertama itu yang 

deket banget, karena memang 

satu angkatan sama aku, sama 

satu yang nggak seangkatan 

ada, tapi yang paling lama tuh 

sih S yang paling pertama tahu 

sih, begitu S tahu terus aku eeh 

aku percaya 5 orang ini yang 

seangkatanku mereka welcome 

sama aku, segala macam aku 

cerita. Terus setelah  itu ada lagi 

yang aku percaya terus aku 

cerita  

 

11. Berarti 8 orang itu 
wanita semua ? 

Enggak, eeeh 7 orangnya itu 

cewek, satu orangnya cowok 

 

12. Dan mereka 
welcome aja gitu? 
Hmm mendukung 
apaaa... 

Ya maksudnya bukan 

mendukung yang gimana-

gimana, yaa itu pilihan mu R yaa 

kita nggak bisa apa-apa gitu lho, 
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kalau kamu mau curhat mau 

ngomong sama kita yoo its okay 

gitu. 

13. Oke kamu kan 
pernah menyadari 
to kamu juga 
pengen menikah , 
maksudnya 
didalam hati paling 
dalam punya 
keluarga. Pernah 
nggak sih kamu 
pengen 
menghilagkan 
perasaan untuk 
suka sama 
sesama ? 

Hmm pada saat SMA toh aku 

pernah mikir kayak gitu sih 

kayak aku harus nyoba, aku 

harus nyoba ngilangin perasaan 

gitu lho3, naah semakin aku 

mencoba menghilangin semakin 

stress gitu lho mbak. Jadinya 

kayak aku looh buat apa aku 

berusaha kayak gini tapi aku 

semakin stress trus justru aku 

nggak produktif  trus akhinya 

yaudah kayak aku jalanin aja 

gitu lho4, naah eeeh membunuh-

bunuh perasaan kayak gitu 

kayak bodo amatlaah yang 

penting aku tetep produktif aku 

tetep menjalani hidup kayak 

biasanya, justru kalo aku nyoba 

untuk nggak suka sama cowok, 

apa nyoba jadi kayak hetero gitu, 

jadi aku malah mengganggu gitu 

lho mbak, malah galau-galau 

terus gitu lho. Malah aku kayak 

rak iso pie ikii, kayak nggak bisa 

gitu lho, nah itu malah 

mengganggu keseharianku, 

karena mengganggu 

keseharianku akhirnya aku bodo 

amat aja, aku suka sama siapa 

yaudah gitu lho, terus akhirnya 

setelah perasaan kayak gitu aku 

bodoamat bodoamat gitu aku 

malah disatu titik diawal kuliah 

aku malah pernah merasa kayak 

aku nggak pengen nikah, aku 

nggak pengen sama cewek gitu 

lho5, pikirku yaudah gimana yaa, 

nantikan kasihan ceweknya 

juga, terus kalau ceweknya tahu 

aku nggak pengen si cewek 

yang nanti sama aku tuh kayak 

hidupnya kayak terbebani gitu 

lho, misal dia bilang dia sayang 
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banget sama aku atau gimana 

tetep dia mesti merasa nggak 

enak karena kan yaaa napsu 

duniawinya pasti juga tidak 

terpenuhi to kalau aku nggak 

sepenuh hati menjalaninya 

kayak gitu.... 

14. Berarti belum ada 
upaya yaa untuk 
menghilangkan 
perasan tersebut ? 

Sampai sekarang udah terbunuh 

upayanya jadi belum ada upaya 

lagi, kalau dulu upayanya aku 

Cuma nonton videonya itu yang 

hetero, nyoba-nyoba gitu tapi 

tetep nggak bisa, akunya 

tersiksa  

 

15. Lah itu kapan 
kamu mencobanya 
?  

SMA, jadi aku mencoba dulu 

setelah aku yakin nggak bisa 

baru aku ngomong ke sahabatku 

itu  

 

 Tahap keingintahuan    

1. Adakah 
keingitahuan 
dalam dirimu 
ketika pertama kali 
kamu sadar 
bahwa kamu  
tertarik terhadap 
sesama jenismu ? 

heeem enggak sih mbak, intinya 

aku  nggak bertanya-tanya atau 

apa enggak, tapi aku cuman 

bener-bener kayak oh yaudah 

aku suka sama sesama jenis 

yaudah titik5, terus habis itu 

begitu aku lihat ada temenku 

yang aku suka yaudah pyir suka 

gitu aja. 

 

2. Jadi nggak ada 
timbul pertanyaan, 
aku kenapa gitu, 
nggak ada 
pemikiran gitu ? 

Enggak ada, aku cuman bener-

bener kayak kamu to suka sama 

cowok gitu, yaudah. Nggak ada, 

belum ada mungkin karena kan 

aku dulu menyadarinya kan 

masih cukup muda kan itu 

karena SD terus SMP jadinya 

yaa aku mungkin kayak gini, jadi 

udah kayak nggak ada rasa 

penolakan gitu. 

 

3. Naah ketika kamu 
merasa kamu tuh 
lagi suka sama 
sesama jenismu 
dan itu tidak 

Yaaaiyaaa pasti ada mbak, 

terutama kalau aku sukanya 

sama yang memang aku tahu 

dia itu hetero, otomatis kayak 

cemas nya tuh cemas kayak 
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tertahan lagi 
perasaanmu itu, 
nah ada nggak 
timbul kecemasan 
? 

“aku seneng banget mbek wong 

kui, tapi kayak nggak ada 

harapan aku sama dia”4 gitu lho 

mbak, karena dia hetero, tapi 

kalau misal aku suka sama 

cewek meskipun cewek itu 

secantik eapa dan aku sejelek 

apapun tetep masih ada chance 

gitu lho, masih ada kesempatan, 

masih ada harapan siapa tahu 

dia suka aku karena apa gitu, 

tapi kalau aku suka sama si 

cowok itu yang aku tahu dia 

emang hetero yaa kayak aku 

seneng tapi hopeless gitu lho, 

jadi kayak seneng tapi hopeless 

kayak gitu, tapi justru 

berjalannya waktu semakin 

kesini cowok yang terakhir yang 

sekarang aku kagumi aku kayak 

merasa hmm aku udah mulai 

ngelihat diaa oh kayakynya dia 

ada chance nih, oh kayaknya dia 

ada tanda-tanda kalau dia itu 

homo, baru aku oke fix suka 

sama dia, aku udah mulai 

mengurangi untuk suka sama 

cowok-cowok yang bener-bener 

hetero gitu lho, tapi aku lebih ke 

arah yang, oh dia kayak ada 

chance dan aku udah nggak 

cemas lagi. 

4. Perasaan cemas 
mu itu, ada nggak 
perilakumu yang 
nampak ? 

Enggak, aku intinya perasaan 

cemas itu aku tahan kalau pas 

aku sendiri aja, tapi kalau aku 

lagi deket sama si orang yang 

hetero itu yaa intinya tetep 

perhatian tetep sayang aja, tapi 

dalam diriku pas aku lagi sendiri 

yooh pie yaa R koe ki seneng 

mbek kui tapi nggak ada 

harapan gitu, dan nggak ada 

chance untuk bisa barengan, 

tapi aku mikir balik lagi intinya 
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aku cuman mau deket sama dia 

gitu aja. 

5. Kamu nyari temen 
yang sesama gay 
dari mana ? 

Nyari temen yang kaya gitu aku 

nyarinya di aplikasi. 

 

6. Rata-rata di 
aplikasi yaa ? 

Hu’um setahuku sih pake 

aplikasi sih karena kalau pake 

aplikasi kan oh langsung tahu, 

langsung kesaring kan. 

 

7. Kalau kamu 
pakenya apa ? 

Aku grindr sama tinder, tapi 

kalau tinder aku nggak terlalu 

karena invitenya beda 

 

8. Sampai sekarang 
masih make ? 

Masih  

9. Terus temen-
temen sosial 
media mu itu jadi 
temen di dunia 
nyata juga nggak 
? 

Hmm nggak mesti sih mbak, 

beberapa aja, kalau misalnya 

dianya mau ketemuan, kenalan 

yaa jadi temen, tapi kalau dianya 

cuman ngajak gitu-gituan doang 

yaa aku yaa enggak, maksudnya 

nggak bakal ketemuan kalau dia 

minta ketemuan cuman untuk 

berhubungan intim. Kalau 

misalnya jadi temen itu yang 

ketemuannya memang pengen 

jadi temen gitu jadi ngombrol, 

terus jadi temen curhat entah 

jadi temen aja gitu lho 

 

10. Mohon maaf kalau 
boleh tahu emang 
pernah sampai 
yang 
berhubungan 
intim ? 

Aku pernah, sama temen dari 

aplikasi 

 

11. Jadi caranya 
gimana ? jadi 
kalian kenalan 
dulu terus 
janjiaaan.... 

Iyaaa betul janjian, terus tanya 

ada tempat nggak, karena aku di 

rumah terus aku cari yang 

ngekos gitu 

 

12. Dengan itu 
hasratmu 
tersalurkan yaa ? 

Tersalurkan, jadi nggak stress, 

jadi peluapan emosi. 

 

 Tahap toleransi    
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1. Pernah/tidak 
menahan 
perasaan suka 
terhadap cowok 
yang normal, nah 
ketika kamu 
menahan tersebut 
ada perasaan apa 
sih, maksudnya 
kayak perasaan 
yang nggak enak 
gitu 

Iyaa hee jadi kalau misal aku pas 

suka sama cowok yang hetero 

itu pasti yaa intinya aku sayang 

yaa aku suka sama dia aku 

perhatian gitu mencoba deket 

tapi ya itu tadi aku merasa nggak 

ada harapan kedepannya, 

akhirnya aku sama cowok yang 

normal gitu aku Cuma mikir rasa 

sayangku itu cuman rasa sayang 

aja, kagum, sayang terus 

perhatian, intinya pengen dia 

seneng. Nah itu sama kayak 

belakangan ini kan aku lagi suka 

sama kakak tingkatku dia hetero 

terus aku deket sama dia, terus 

cerita atau apa tentang kuliah 

lah tentang apa, terus habis itu 

meresponya baik gitu lho, dia 

mengganggap kayak adeknya 

sendirilah, kayak gitu tuh 

walaupun dia nggak mungkin 

suka sama aku tapi udah kayak 

terpuaskan karena udah jadi 

kayak kakakku sendiri, kayak 

kakak adek gitu lho, terus kayak 

misal pas dia ulang tahun terus 

aku ucapin gitu terus dia 

akhirane kayak iyaa terimaksih 

yaa adekku tersayang gitu 

rasanya kayak seneng gitu lho 

hehehe iyaa its okay gitu loh, jadi 

pas aku seneng sama cowok 

hetero kayak gitu jadinya aku 

nyaman karena dia responnya 

baik. 

Suasana santai 

dan asik, sambil 

bergurau 

2. Tapi dia nggak 
tahu yaa ? 

Nggak tahu, jadi kayak aku 

nggak pernah ngomong sama 

dia tapi nggak tahu dalam 

pikirannya itu apakah dia 

menganggap aku ada chance 

untuk homo atau enggak nggak 

tahu tapi aku nggak pernah 

omongin itu sama dia, cuman dia 
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responnya tetep baik, tetep 

sayang. 

3. Oke baik, ini kan 
awalnya susah 
untuk diterima, 
terus apa sih yang 
telah kamu 
lakukan sehingga 
kamu bisa bener-
bener bisa 
menerima dan 
terbuka sampai 
kamu juga sudah 
bisa terbuka sama 
kedelapan temen 
mu ? 

Jadi gini yang paling bikin aku 

yaudah gitu, yaa itu tadi mbak 

kayak aku mikir kalau aku coba 

untuk berubah itu malah ganggu 

hari-hariku jadi kayak makin 

tertekan gitu loh, karna yaa 

nggak nggak bisa gitu lho aku 

suka sama cewek sama sekali , 

terus mau gimana, laah daripada 

aku mikirnya kayak gitu terus 

mending aku melakukan hal lain 

gitu, misal yaa itu aku 

mengaktifkan diri paduan 

suaraku terus yaa memang sih 

kayak ada halangan yang lain 

yaa emang sebenarnya kan aku 

nggak begitu suka sama 

jurusanku, jadi aku teknologi 

pangan, tapi itu kan industrikan 

aku kira di TP bisa jadi kayak 

cheef gitu kan ternyata aku salah 

dari pada yang industri yang 

pabrikan gitu, makanya itu 

ditambah sama masalah itu jadi 

perasaan untuk berubah malah 

membuat menjadi nggak 

produktif segala macem 

akhirnya aku luapkan di paduan 

suara, terus aku let it flow aja 

gitu. Jadi tadi usaha/upaya apa 

kok sekarang jadi menerima itu 

tadi upayanya aku aktif di 

organisasi paduan suaraku terus 

aku juga mikir kalau aku coba 

berubah malah mengganggu 

hari-hariku. 

 

4.  Baik R, aaah 
untuk pertanyaan 
terakhir nih. 
Pernah atau 
enggak kamu 
menghilangkan 
rasa suka 
terhadap sesama 

Jadi sebetulnya aku pernah 

kak3, jadi dulu tuh pernah waktu 

SMA itu aku apa namanyaaa eh 

kok kayaknya aku salah yaa kalo 

kayak gini, eeh apa aku merasa 

nggak nyaman karena waktu itu 

yaa aku suka sama cowoknya itu 

Menjawab 

dengan tegas 

dan percaya diri 
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jenis dan 
mencoba kembali 
untuk suka 
dengan lawan 
jenis mu ? 

memang dia kan hetero berarti 

itu kan nggak ada harapan gitu 

kalo aku sama dia, dia juga 

nggak mungkin berubah juga 

nggak mungkin gitu, terus aku yo 

mikir yaa apa, yaudah aku capek 

apa aku suka lagi sama cewek 

lagi3 terus akhirnya aku pernah 

coba suka terus ternyata eeh 

setelah nya berproses gitu aku 

nggak nyaman malahan gitu lho, 

aku kayak merasa membohongi 

diri sendiri setiap kali aku cerita 

sama temen deket-deket ku, 

misalnya R lagi deket sama 

siapa ? aku Cuma, nggak bisa 

jawab.nggak kok aku nggak 

sama siapa-siapa, padahal aku 

lagi suka sama si cowok ini, tapi 

aku belum berani ngomong kalo 

aku bahwa aku deket sama 

cewek juga enggak aah aku 

merasa nggak nyaman 

ngomong gitu ke temenku, jadi 

aku kayak selama dulu di SMA 

nggak pernah bilang suka sama 

siapa gitu, padahal menurutku 

dimasa-masa itu dan sekarang 

pun aku butuh gitu, makanya 

aku eeh setelah  mencoba itu 

aku merasa nggak nyaman 

akhirnya  yaa aku nggak tak 

coba lagi, karena aku udah 

pernah nyoba dan aku merasa 

nggak nyaman, merasa aku 

membohongi diri sendiri, 

akhirnya aku tetep suka sama 

cowok. Tapi setelah proses yang 

cukup lama terus akhirnya kuliah 

dan segala macem akhirnya kau 

berani ngomong sama temen-

temen ku kalau aku memang 

homo gitu lho karena aku  

merasa lebih nyaman terus 

kalau aku cerita ke mereka jadi 

lebih. Oh ya R lagi suka sama si 

ini, lagi suka sama si cowok ini, 
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aku punya gebetan ini, jadi lebih 

terbuka jadi lebih enak cerita nya 

sama temen-temen. Tapi kalau 

aku maksa waktu dulu pernah 

memaksa suka sama cewek lagi 

aku merasa nggak nyaman, 

akhirnya aku nggak. 

5. Berarti waktu dulu 
nyobanya cuman 
sama satu cewek 
itu ya ? 

Hoo pas SMA dulu, sama 

sahabatku itu kak, terus aku 

awalnya nggak deket awalnya 

terus habis itu eh setelah aku 

aku nyoba sama dia, nembak 

segala macem, dia nggak 

nerima karena dia udah punya 

cowok, jadi udah ada yang 

duluin terus akhirnya malah 

sahabatan3  

Suara lantang 

6. Jadi awalnya 
kamu suka dulu 
gitu sama sesama 
jenis ? 

Iyaaa, dulu aku dari SMP suka 

sama cowok dulu, terus habis itu 

aku mencoba waktu SMA terus 

aku nemu, awalnya nggak 

sahabat kak, awalnya kan biasa 

aja, terus aku mencoba sama si 

dia itu suka, begitu aku bilang 

dan ternyata dia udah punya 

cowok lain dan ya dia 

sebenarnya itu dia bilang ke aku 

sih , setekah sahabatan, kan itu 

kelas 1 SMA trs pas kelas tiga 

SMA dia bilang sebenarnya aku 

tuh bukan nolak kamu R tapi 

sebenarnya aku nolak kamu 

bukan karena aku nggak suka 

sama kamu karena memang itu 

aku udah ada yang punya tapi 

kalo memang kayak lagi 

available atau nggak punya 

sapa-sapa gitu sebenarnya aku 

mau nerima kamu. Yawes itu 

kan dulu, aku udah bilang gitu, 

terus akhirnya aku udah ngaku. 

Aku ngaku kedia kalo aku homo 

kita udah sahabatan 2 tahun 

lamanya. Terus akhirnya dia 
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ngomong terus aku juga 

ngomong. 

 

 

 Tahap membiarkan 
begitu saja  

  

1. Baik untuk 
sekarang ini, 
apakah kamu 
sudah 
mengganggap 
hubungan 
homoseksual itu 
suatu hubungan 
yang wajar ? 

Okee, eehhmm.... kalau wajar 

atau enggaknya itu sebenarnya 

eeh gini sih aku mikir bahwa 

wajar nggak wajar itu, wajar itu 

kan oh orang yang ditinggal 

sama pacarnya itu kan, tapi 

wajar itu kan ukuran masing-

masing orang. Aku mikir bahwa 

yaa intinya kalau seseorang 

memiliki rasa sayang sama 

orang lain itu nggak bisa di 

salahkan gitu, jadi pertanyaan itu 

wajar apa enggak yaa wajar, 

menurut ukuranku itu lho yaa,  

karena  itu tadi karena kasih 

sayang sama siapa pun nggak 

ada batasnya gitu kayak aku 

sayang sama dia, aku suka 

sama dia itu nggak ada yang 

bisa batesin gitu 

Menjawab 

dengan serius  

2. Berarti sampai 
saat ini kamu 
sudah 
menganggap 
hubunganmu 
sama sesama 
jenis itu sesuatu 
yang wajar tanpa 
memikirkan 
stigma yang 
diberikan oleh 
masyarakat... 

Nggak ada, he’em kayak hmm 

memang kalau aku terbuka 

banget pasti bakal ada banyak 

penolakan gitu kan, cuman 

selama tertutup sama aku hanya 

cerita sama orang-orang yang 

aku percaya yaa aku nggak mikir 

omongan orang sih, kayak 

yaudah. Yaa ini hidupku yaaa 

aku yang menjalani yaa yaudah4 

maksudnya entah aku 

dikemudian hari aku berubah 

atau gimana, orang kan tiap 

harinya berubah gitu lho tapi 

nggak bisa kita prediksi gitu lho, 

jadi aku nggak menyalahkan 

orang nggak suka sama aku dan 

aku nggak pernah urusin kalau 
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orang itu menurutku dia salah 

bodoamat itu. 

 Tahap persahabatan    

1. Apa yang telah 
dilakukan dan 
berhasil dicapai 
untuk keluar dari 
perasaan yang 
kurang 
menyenangkan 
karena kamu 
menahan 
perasaan dengan 
sesama jenis itu 
apa ? 

Ya itu, sebenarnya itu waktu 

awal kuliah. Jadi di univeristasku 

kan ada lembaga psikologi gitu, 

psikologi terapan gitu kan, terus 

aku coba kesana tanya biaya 

buat terapinya berapa, terus aku 

mikirnya kok mahal ya, akhirnya 

yaa menurutku itu nggak 

berhasil karena aku mikirnya kan 

karena mahal terus akhirnya aku 

yaudah nggak usahlah orang di 

kampus sendiri aja mahal apa 

lagi di luar gimana coba. Kalo di 

kampuskan aku kan 

mahasiswanya sendiri yaa  terus 

akhinya aku nggak ada upaya 

lagi kan, terakhir itu upaya nya 

cuman itu. 

 

2. Terus yang 
membuat kamu 
bersahabat 
dengan keadaan 
ini apa ? 

Yang membuat aku bersahabat 

dengan keadaan ini yaa karena 

dengan aku menerima aku 

kayak gini5 yaa aku akhirnya 

bisa menjalani hari-hariku, 

santai-santai aja kayak nggak 

ada apa-apa4, aku seneng 

yaudah gitu. 

 

3. Mengalir aja.... Mengalir aja4, jadi nggak ada 

hambatan kalau aku mencoba 

gitu rasanya kayak terganggu 

terus setiap hariku gitu kayak 

jadinya aku yaudah. 

 

4. Oke, kalau 
pelajaran yang 
bisa diambil ada 
nggak ? 

Dari ? secara keselurahan ? oh 

yaa kalau pelajaran sih banyak 

sih mbak, aku pikir gini sih, 

intinya gimana yaa kalau R itu 

nggak kayak R sekarang ini 

yang bisa menerima, mungkin 

kehidupanku nggak bakalan 

sebaik ini gitu lho5, kayak nggak 

bisa percaya diri atau gimana, 
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positifnya kalau aku bisa 

menerima diriku  sendiri5 hari-

hariku yaa jadi lebih mendukung, 

kayak hari-hariku jadi lancar, 

dan yang lainnya lagi jadi kayak 

aku jadi lebih bisa kayak 

menerima orang. Misalnya aku 

bisa kayak menerima teman 

dengan siapa pun gitu lho tanpa 

membatasi diri, karena kau 

mikirnya kalau aku jadi cowok 

yang normal / hetero gitu aku 

jadi kayak yang mungkin nggak 

jadi R yang bisa menerima, 

nggak jadi R yang confidence, 

aku mikir yaudah ini bagian dari 

hidupku, hikmah positif apa yang 

bisa aku dapatin jadi aku lebih 

bisa bertoleransi, bisa menerima 

siapa pun itu. Aku bersyukur gini 

karena aku nggak jadi cowok 

hetero yang sebagian mungkin 

bisa melihat temen kita yang 

sedikit lenjeh atau apa yang 

kecewek2an terus di hina lah / 

dipojokkan, emang nggak 

semua cowok yang normal 

kayak gitu, cuman dengan 

keadaan aku kayak gini kok aku 

nggak bertindak laku buruk 

kayak gitu aku malah bersyukur 

to kayak aku menerima semua 

orang, koe meh ngerokok, koe 

meh narkoba, koe meh enak-

enak neng kosmu silahkan aku 

menerima kamu, aku menerima 

orang apa adanya setiap orang 

punya kelebihan dan 

kekurangan, garis merah dan 

besarnya adalah aku lebih bisa 

menerima orang seapa adanya 

dan jadi lebih terbuka dan dari 

lebih terbuka itu aku lebih bisa 

menemukan sifat-sifat orang 

yang baik gitu lho. Misal ini ada 

SK yang apa, itu nggak pyir 

karena di gimana, tapi ada 
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pelajaran hidup yang dapat 

diambil, trus kalo ada cowok 

yang kecewek2an banget, 

sampe transgender gitu kenapa 

sih dia, kayak aku ooh berarti dia 

ada kisah hidup yang kayak gini-

gini, jadi bisa belajar banyak gitu 

loh dan aku bisa belajar 

menerima perbedaan, 

hikmahnya itu sih. 

 Tahap penerimaan diri    

1. Nah mendengar 
pecakapan kita 
dari tadi  tentunya 
aku yakin kalau 
kamu udah bisa 
menerima dirimu, 
nah aku mau 
nanya sekali lagi 
dengan 
kejujuranmu, 
apakah kamu 
sudah mampu 
menerima dirimu 
sebagai kaum 
homoseksual? 

SUDAH5 Menjawab 

dengan mantap 

2. Terus alasannya 
apa ? 

Alasannya karena aku 

menerima diriku sendiri, banyak 

pelajaran, banyak hikmah yang 

bisa aku dapet dan aku jadi 

tenang aja dan jadi lebih tenang 

dan yaudah aku emang kayak 

gini5 

 

3. Kamu punya 
nggak harapan 
kedepannya kayak 
apa ? 

Harapan kedepannya ? harapan 

kedepannya aku dapat 

pasangan juga cowok yang bisa 

diajak komitmen bareng terus 

aku sebenarnya pengennya 

emang nggak nikah sama 

cewek, jadi aku pengennya 

tinggal disuatu tempat yang 

homoseksual friendly gitu, 

lingkungannya menerima terus 

aku pengen hidup sama dia , 

emang disisi lain beratnya 

adalah untuk bilang ke orang 
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tuaku memang tapi mungkin di 

suatu waktu aku nanti sampe 

aku bareng sama dia pun aku 

bakal belum berani ngomong 

sama orang tua ku gitu lho, tapi 

disuatu waktu nanti entah kapan 

baru aku akan ngomong. “maaf 

mah aku nggak bisa ngasih 

keturunan”, “maaf pah nggak 

bisa kasih keturunan, karena 

gini”, kek gitu entah kapan tapi 

nggak tahu, entah nggak tahu 

gitu lho mbak, harapanku sih 

nggak cepet gitu lho 

mbak,bukan waktu deket-deket 

ini dan harapannya kalau nanti 

aku udah  berumur 30an lah pas 

aku sama si cowok itu, dan 

mama ku nanya kok belum 

nikah/apa naah baru aku akan 

ngomong.  

4. Oke R kamu bisa 
nggak 
menyebutkan 5 
kelebihan dan 5 
kekurangan yang 
kamu miliki ? 

5 kelebihan dan 5 kekurangan, 

oke. Yang pertama kelebihan 

dulu, kelebihannya tuh pertama 

aku confidence aku percaya diri 

confidence sama diriku sendiri, 

kedua aku termasuk orang yang 

kreatif karena menurutku kayak 

aku kalau misalnya ada suatu 

masalah aku eeh selalu 

berusaha mencari solusi itu yang 

nggak itu-itu aja, jadi menurutku 

aku itu orangnya kreatif, eeh 

ketiga aku itu orangnya sangat 

toleran dengan orang lain, 

dengan sifat apapun orang itu, 

jadi entah siapapun kamu, entah 

bagaimana pun kamu entah 

jerawatan, entah lumpuh, entah 

bagaimana pun kamu tuh aku 

eeh akan menerima apaadanya 

kamu karena kamu juga 

manusia dan kamu berhak hidup 

didunia ini, jadi aku toleran 

banget sama orang. Eeh yang 

keempat aku orang nya royal 
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dan setia dengan komunitas, 

kalau memang aku udah sayang 

misal kayak komunitas paduan 

suara itu aku memang mencintai 

paduan suara, aku memang 

suka nyanyi dan aku bisa 

berdinamika dengan orang  di 

dalamnya, aku bisa 

berorganisasi dan aku nyaman 

disitu ya pasti ada gejolak lah di 

dalam dinamika tapi nama juga 

organisasi gitu lho itu aku 

termasuk orang yang loyal 

karena aku memang udah satu 

niat nih masuk komintas ini ya 

aku harus jarang absen, aku 

harus selalu  hadir gitu lho, kalau 

aku memang ditunjuk jadi 

pengurus ya aku mau gitu lho 

kayak gitu. Terus yang kelima 

aku bisa bekerja dalam tim, jadi 

kalau misal aku bekerja dalam 

kelompok atau bekerja dalam 

tim, aku bisa bekerja dengan tim 

dan bisa membagi-bagi tugas, 

itu 5 kelebihan yang paling aku 

tonjolkan dikehidupanku, terus 

kalo 5 kekurangan 

5. Iya kalau 5 
kekurangan..... 

Ada sih mbak kekurangan 

pertama kali aku terpikirkan 

adalah  memang aku bisa 

bekerja dalam tim tapi disaat 

misal : “ aku bisa ngerjain sendiri 

kok, tak kerjake dewe wae” itu 

mungkin aku yang masih belum 

bisa terlalu mengontrol, misal 

aku punya 1 tim nih 5 orang ada 

10 tugas gitu kan, harusnya kan 

si 5 orang ini kan bisa ngasih 2 2 

2 tapi kalo misal aku iso kok 3 tak 

kerjake aku wae ben hasile apik 

yato, nah aku masih kayak gitu, 

aku kurang percaya sama 

anggota-anggotaku , karena 

memang kayak emang deen 

wonge kayak ngono, padahal 
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kan kita harus bagi-bagi tugas, 

kekurangan pertama ku itu, aku 

susah percaya sama orang gitu, 

dan  kalau aku bisa ngerjain 

sendiri kenapa enggak. Kedua, 

aku oranya memang aku akui 

kayak alah jek jam sakmene o, 

jadi kalo misal “alah kesana kan 

cuman setengah jam, aku tak 

mepet-mepet wae” mepet 

bukannya tepat waktu malah 

lebih 5 menit,  jadi aku memang 

sering telat gitu, kalau janjian 

atau apa tapi kalau memang 

udah komitmen ya ayok, tapi aku 

memang sering telat, aku akui. 

Terus yang ketiga ada 

hubungannya dengan sering 

telat itu aku susah banget 

bangun pagi karena aku 

memang orangnya suka banget 

tidur malem gitu lho kak, yaudah 

aku suka banget begadang  dan 

aku nyaman kesendirian di 

kamar gitu yaaa, makanya aku 

susah banget bangun pagi, itu 

menurutku suatu kekurangan 

yang nggak baik sih soalnya kan 

kita harusnya bisa bangun pagi, 

bisa olahraga segala macam, 

yang keempat kalau sama diriku 

sendiri sama kesehatanku aku 

peduli tapi aku kalau makan apa 

aja itu ayook, jadi aku memang 

kurang bisa mengontrol napsu 

makan, misal nih aku pengen 

apa, ya harus gitu, sekarang itu 

juga walupun uangku mepet, 

naah napsu makanku sangat 

bernapsu gitu lah intinya kayak 

gitu, yang kelima ada 

hubungannya sama yang 

keempat aku paling susah 

mengontrol keuangan, aku 

orangnya konsumtif sekali, 

kayak anak kos nanya sakuku 1 

juta, waah banyak banget  tapi 
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aku merasa gilaak kurang 

banget hehe aku nyobain 

makanan ini makanan itu, iyaa 

aku konsumtif banget 

orangnyaa. 

 Perilaku 
homoseksual  

  

1. Baik R aku mau 
nanya nih perilaku 
homoseksual itu 
seperti apa sih ? 

Perilaku gimana maksudnya ? 

perilaku keseharian atau gimana 

? 

 

2. Orang 
homoseksual itu 
melakukan apa 
aja ? 

Ooh iyaa, gini kalau mau secara 

general, kita sebenarnya sama 

mbak kayak orang2 lain, yaudah 

sama perilakunya. Gimana yaa 

tipe-tipe orang beda-beda, 

kenapa aku bilang sama intinya 

seseorang mau suka sama 

siapa aja tuh  nggak bakal 

mempengaruhi keseharian, 

tidak ada perilaku yang terlalu 

membedakan orang hetero 

dengan homoseksual 

menurutku. Menurutku tidak ada 

yang terlalu membedakan itu, 

karena kita hanya beda siapa 

yang kita sayang aja gitu, untuk 

dinamika kesehariannya, patah 

hatinya perilakunya eeh apa 

kayak tengkaran-tengkarannya 

lah, faktor-faktornya sama gitu 

lho mbak, tapi memang  aku akui 

kenapa kok membedakan, 

otomatis karena gendernya 

sama, khususnya homoseksual 

yang cowok  itu napsunya lebih 

tinggi, kayak cowok cewek kan 

biasanya ada yang tinggi ada 

yang rendah, biasanya cewek itu 

yang aku enggak mas, itu disitu. 

Tapi kalau sama-sama itu tinggi 

banget , untuk napsu seksual 

nya itu tinggi makanya banyak 

kejadian-kejadian seksual  di 

kaum homoseksual, karena 

memang cowok sama cowok 
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kan diciptakan sama Tuhan 

birahinya tinggi/ napsunya 

tinggi, otomatis kalau sama-

sama tinggi yawes. Lah yang 

membedakan itu, tapi untuk 

keseharian, konflik 

permasalahan hidupnya, terus 

kayak kesehariannya kan, iya 

kalau yang cowok kecewek-

cewekan kan nggak mesti dia 

homo toh, kalau yang ketoke 

hetero tapi kan belum tentu juga 

kan suka sama cewek, kayak 

gitu, jadi kalau jaman sekarang 

nggak bisa mengeneralisasi eh 

nggak bisa me streotyping kalo 

misal aku nih “oh sih R kecewek-

cewekan  nih, berarti dia suka 

sama cowok” ya belum tentu gitu 

lho.  

3. Oke perilaku 
homoseksual 
yang sering kamu 
lakukan, kamu itu 
udah pernah 
gapain aja, kalau 
boleh tahu agak 
sedikit nakal nih ? 

Yaa intinya kalau yang sampe 

udah jauh gitu, memang udah 

pernah melakukan hubungan 

intim, terus kalau di 

homoseksual itu kan ada istilah 

top and bottom kalau yang top 

itu yang diatas yang masukin 

kalau yang bottom yang 

dimasukin, kalau aku memang 

lebih yang bawah. Jadi lebih 

pada posisi yang cewek. Itu 

yang paling jauh itu. Tapi untuk 

kesehariannya ya sama seperti 

hetero, kesehariannya gitu sih 

mbak. Untuk kayak pertemanan 

gitu ya aku cari-cari temen gitu 

aja, kayak cari kenalan, oh kamu 

juga yaaa.  

 

4. Kalau menurut 
kamu nih, perilaku 
tersebut sesuai 
atau tidak dengan 
norma di 
masyarakat ? 

Kalau norma masyakarat di 

Indonesia memang nggak 

sesuai, tapi sebenarnya norma 

itu kan dibentuk karena 

kebiasaan suatu daerah tertentu 

gitu kan, karena norma di jawa 

tengah dan di jawa timur, kalau 
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di jawa tengah cok-cok kasar 

banget kalau di jawa timur itu 

biasa. Nah kayak gitu lho mbak, 

kok kamu bilang asu cok kok 

kasar banget sih, apalagi di solo 

gitu kan, kasar banget sih tapi 

kalau di jawa timur biasa aja. 

Norma disegala tempat kan bisa 

berbeda-beda, kalau mau 

mengeneralisasi di indonesia 

untuk homoseksual memang 

tidak sesuai norma, tapi intinya 

aku berperilaku kayak gini tuh 

nggak merugikan orang lain, aku 

nggak ganggu kamu. Aku jadi 

punya pemikiran bahwa 

prinsipku adalah aku menjadi 

siapapun diriku itu, itu kan hak 

ku kan, aku menjadi siapa, aku 

suka sama siapa, aku mau 

makan apa, aku mau tidur 

dimana, aku mau mandi pake 

sabun apa, itu hakku, yang 

penting pilihan-pilihanku itu tidak 

merugikan orang lain gitu aja. 

Kalau aku dengan perilaku ini 

mengganggu dirimu  ya mohon 

maaf, kalau kamu mau menjauh 

dariku ya silahkan. Intinya 

dengan perilaku gay ku kayak 

gini aku tidak menggangu orang 

lain udah gitu aja, atau misal ada 

cowok atau cewek yang 

berperilaku terserah bagaimana 

dia itu tapi kalau dia menggangu, 

misal gini : cowok normal cewek 

normal tapi kalau dia di umum 

dia cium-ciuman dia menggangu 

orang lain, nah itu yang salah, 

menurutku ya mbak, itu yang 

salah gitu lho. Tapi kalau aku 

memang homoseksual tapi aku 

tidak menggangu, aku di umum 

juga nggak yang terbuka banget, 

aku nggak mengganggu 

pandangan orang lain, aku mau 

menjadi siapa pun diriku itu hak-
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hak ku gitu lho dan itu juga hak 

semua orang. Jadi kalau kembali 

ke norma, selama nggak ganggu 

orang lain yaaa its okay aku 

nggak merasa salah walaupun 

itu nggak di terima di norma-

norma masyarakat. 

 Stigma masyarakat   

1. Kalau selama ini 
menurut kamu, 
kalau melihat dari 
perilaku 
homoseksual 
yang nampak di 
indonesia dan 
respon yang 
diberikan oleh 
masyakarat, 
menurut kamu 
pandangan 
masyarakat 
indonesia tentang 
perilaku 
homoseksual itu 
seperti apa sih ? 

Kalau pandangan masyarakat 

indonesia ya pastinya menolak 

ya mbak, dan  kayak bener-

bener keras gitu dengan itu, tapi 

seiring dengan berkembangnya 

jaman, bertambah juga orang 

yang sadar yaa itu tuh 

kehidupanmu dan yang 

menyadari juga seng penting 

kaum homoseksual itu nggak 

mengganggu orang lain deh, 

dah itu aja, kalau dia mau suka 

sama siapa, dia mau bertindak 

apa itu ya terserah mereka gitu 

lho, semakin banyak orang yang 

sadar juga, tapi eeh seiringnya 

waktu semakin banyak orang 

yang menolak, jadi yaaa 

beriringan aja sama gitu,asalkan 

orang-orang yang berperilaku 

homoseksual tidak mengganggu 

orang lain yaudah, aku pun juga 

nggak setuju kalau ada yang 

sama kayak aku tapi dia 

menggangu orang lain, aku pun 

nggak setuju gitu lho, itu perilaku 

yang salah gitu lho, karena kamu 

merugikan pihak lain, tapi kalau 

kamu keep sendiri, intinya kamu 

tidak merugikan orang lain 

yaudah terserah kamu mau jadi 

apa pun, mau jungkir balik, mau 

bunuh diri terserah yang penting 

nggak merugikan orang lain. 

 

2. Jadi menurut 
kamu yang 
membuat kaum 

Yaa karena orang-orang sekitar 

susah menerima, tapi kan ada 

orang-orang yang kayak mbak 
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homoseksual 
menutupi identitas 
dirinya itu apa ? 

sesa, temen-temen ku yang aku 

curhatin, mereka menerima gitu 

loh tapi kan nggak semua, lah 

kebanyakan orang indonesia, 

kalau secara umumkan susah 

menerima jadinya kan yang pasti 

kita menutup diri 

3. Kalau menurut 
kamu warga 
indonesia banyak 
yang pro/kontra? 

Banyak yang kontra, sampai 

sekarang banyak yang kontra 

cuman itu tadi seiring dengan 

bertambahnya jaman banyak 

orang yang pro, tapi kalau mau 

lebih banyak yang mana masih 

banyak yang kontra 
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Verbatim subjek 3 

PERTANYAAN JAWABAN OBSERVASI 

 Identitas subjek    

1. Selamat siang 
mas namanya 
siapa ? 

Nama saya A  

2. Oke, boleh tahu 
nggak tempat dan 
tanggal lahirnya ? 

Tempat lahir di Jakarta, 10 

September 1995. 

 

3. Oke, kalau alamat 
rumah yang di 
Semarang ini 
dimana mas? 

Alamat rumah di Bukit Unggul 

No 31 Papandayan, 

Sampangan, Semarang.  

 

4. Kalau nama 
ayahnya ? 

Nama ayah saya H   

5. Pekerjaan Bapak 
H dimana mas ? 

PNS kak  

6. Nama ibu ? Nama ibu saya K  

7. Oke, kalau untuk 
pekerjaan ibu 
dimana mas ? 

Ibu... ibu rumah tangga aja sih 

kak. 

 

8. Kalau jumlah 
saudara mas ada 
berapa ? 

Jumlah saudara saya ada 2, 

saya anak kedua. Kedua 

saudara saya laki-laki semua, 

anak kedua dari 3 bersaudara.  

 

9. Ini masnya 
statusnya apa ya ? 

Pekerja sih kak, di salah satu 

Bank ternama di Indonesia. 

 

10. Berarti udah 
mapan ya mas ya 
? 

Ya kalau di bilang mapan ya 

udah mapan kak. 

 

 Kegiatan sehari-hari   

1. Baik mas A kalau 
boleh tahu kegiatan 
sehari-hari ngapain 
aja nih ? 

Kegiatan sehari-hari pagi kerja 

sampe sore kak, lalu kalau 

malam kadang kumpul sama 

temen-temen untuk hang out 

lalu kalau malam minggu yaa 

biasalah keluar sama pasangan 

sendiri-sendiri gitu 

 

2. Kalau boleh tahu 
nih mas kapan  sih 
pertama kali 
tertarik dengan 
sesama jenis ? 

Kalau mulai tertarik sih 

sebenarnya dulu diakhir-akhir 

kuliah sih. Dulu pernah ketemu 

sama temen lama gitu kak, 

ternyata dia salah satu gay juga. 
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Jadi dulu saya belum begitu 

mengikuti, jadi saya terbawa 

arus dalam perkumpulan 

mereka lalu saya juga ada 

trauma pada masa kecil saya, 

saya pernah mengalamai 

pelecehan seksual. 

3. Pelecehan seksual 
yang dilakukan 
oleh ? 

Oleh tetangga saya sih.  

4. Kalau boleh tahu 
gimana mas 
ceritanya, kalau 
memang boleh 
share sama saya ? 

Malu ya kak yaa, itu kan hal 

yang tidak perlu diungkit lagi, 

karena itu kan masa lalu yaa 

 

5. Tapi nggak papa 
mas kalau memang 
mas berkenan dan 
aku juga akan 
menutupi gitu kan 
mas 

Yaa waktu itu kan saya bermain 

di depan rumah beliau, tetangga 

saya. Waktu masih kecil saya 

masih kelas 3 SD gitu kan. 

 

6.  Yang melecehkan 
itu udah tua ? 

Yaaa cukup umurlah  

7. Okay lanjut..... Lanjut, eeh saya diajak main ke 

rumahnya, saya tanpa sadar 

apa yaa, saya pikir hal yang 

wajar sih, karena gemes atau 

lucu aja tapi ternyata semakin 

dewasa saya menyadari bahwa 

itu adalah penyimpangan 

seksual dan itu sebagai 

pembelajaran saya lalu semakin 

kesini karena pernah 

merasakan penyimpangan itu 

jadi saya malah terbawa arus 

kak, gitu. 

 

8. Pertama kali mas 
tertarik itu dengan 
siapa mas ? 

Awalnya sih nggak suka, tapi 

kan teman dari teman saya 

yang dikenalkan itu... pria 

tentunya...  dia perhatiannya 

beda,  lebih intens sih atau 

gimana  lalu sering memberikan 

barang-barang. Disitu saya 

merasa nyaman. Lalu saya 

terbawa arus dan terjadilah 
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saya sekarang ini, hingga 

sekarang  

9.  Masih ingat nggak 
sih namanya siapa 
? 

Udah lama banget sih, jadi 

deketnya awal-awal kuliah terus 

sukanya pas udah akhir kuliah. 

 

 Tahap penghindaran    

1. Oke mas A , apa 
sih yang dilakukan 
ketika pertama kali 
kamu menyadari 
bahwa kamu 
tertarik dengan 
sesama jenis ? 

Yaa pertama yaa penolakan diri 

sendiri sih kak, pastinya kayak 

nggak mungkin lah saya suka 

sama sesama jenis, kan itu 

bukan kodratnya1. Namun 

semakin kesini, saya sendiri 

harus menerima kenyataan 

bahwa memang pada 

kenyataannya saya suka sama 

sesama jenis. 

 

2. Baik, apakah 
perasaan-
perasaan yang 
dulunya kamu 
rasakan antara 
tidak enak dengan 
lingkungan 
mengganggu 
kegiatanmu apa 
nggak ? 

Iyaa awal-awalnya pastinya 

malu1, tapi semakin disini kan 

kita harus menerima diri sendiri 

bahwa memang kenyataannya 

kita seperti itu, jadi mau nggak 

mau suka nggak suka kita harus 

menerima dan kalau masalah 

pandangan masyarakat 

nantinya kita harus siap dengan 

segala konsekuesinya kak, 

karena baik buruknya kita pasti 

tidak bisa diterima semua oleh 

masyarakat. 

 

3. Dulunya itu 
kegiatan apa aja 
mas yang 
terganggu, kan 
waktu kuliah yaa ? 
ada nggak kegiatan 
yang bener-bener 
terganggu? 

Skripsi sih kak, terganggu 

karena yang kenal aku itu 

ngejar-ngejar dulunya yang 

bikin saya agak takut dan 

terganggu skripsi saya1. 

 

4. Yang ngejar-ngejar 
tadi siapa kak ? 

Iya itu tadi, yang memberikan 

perhatikan lebih. Jadi awalnya 

kayak pengen menjauh, kayak 

risih awalnya yaa, karena cowok 

dikejar sama cowok jadi kayak 

nggak masuk gitu lho kak1, tapi 

Menjawab 

dengan santai, 

intonasi 

mencepat 
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semakin kesini kan mau nggak 

mau kan harus menerima gitu.  

5. Oke baik, setelah 
kamu menyadari 
kamu gay , apakah 
hubungan kamu 
dengan sekitar 
terganggu ?  

Pastinyaaa, terganggu sih 

enggak, tapi kalau tertutup 

mulai iya, kan malu kan kak 

pastinya. Bukan malu sih tapi 

takut aja kalau sampai 

ketahuan1.  

 

6. Pasti ada 
dinamikanya pasti 
kan, pasti ada 
berantem-
berantemnya sama 
pasangan yang 
sesama gay, gitu 
mas cari tempat 
curhat nggak sih 
mas ? 

Kalau tempat curhat pastinya 

iya sih, kayak keteman-teman 

terdekat aja, kayak temen-

temen yang udah tahu kalo kita 

sesama lah. 

 

7. Jadi temen 
curhatnya juga 
sesama orang gay 
? 

Ada juga yang temen-temen 

sepermainan yang mungkin 

tahu, tapi hanya beberapa aja. 

 

8. Tapi mas berani 
cerita/ curhat gitu ? 

Yaaa, mereka kan tanya. Lalu 

saya memberikan kejujuran 

bahwa saya memang seperti itu 

dan mereka bersepakat tidak 

untuk ehh  memberitahukan 

kepada orang-orang umum 

pastinya. Karena itu bukan hal 

yang patut untuk disebar 

luaskan.  

 

9. Jadi mas udah 
berani cerita ke 
orang lain ya ? 

Iyaaa, kayak temen-temen 

sepermainan aja. 

 

10. Sesama jenis ya itu 
temen 
sepermainan nya ? 

Iyaa sesama jenis pastinya 

karena itu kayak temen-temen 

main bareng. 

 

11. Terus respon 
mereka bagaimana 
?  

Yaa mereka menengahi sih 

kalau permasalahan seperti itu.  

 

12. Siapa sih mas ? 
ada nggak orang 
yang bener-bener 
percayai? 

Kalau dipercayai itu pastinya 

ada ya kak, karena kita 

mengganggap bahwa teman 

kita sebagai saudara sendiri kan 

. 
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13. Ada nggak sih 
sahabat gitu ? 
namanya siapa ? 

Ada sih kak, namanya KY.  

14. Pernah nggak sih 
mas mencoba 
menghilangkan 
perasaan yang 
kurang 
menyenangkan ? 
(mas suka sama 
sesama jenis, tapi 
kayak banyak 
orang yang 
mengganggap 
bahwa hubungan 
homoseksual itu 
tidak sesuai kodrat) 

Yaa pastinya pernah sih, tapi ya 

mau tidak mau yaa memang 

seperti ini lah kenyataanya. 

 

15. Ada nggak upaya 
yang mas lakukan 
? 

Kalau upaya yaa paling tetap 

coba memikirkan ini baik / 

buruknya nanti pastinya kan , 

tapi semakin kesini pemikiran 

seperti itu hanya membuat saya 

semakin pusing, karena itu 

sebagai beban pikiran saya 

sendiri 

 

 Tahap keingintahuan    

1. Mas A apa yang 
ingin kamu ketahui 
ketika kamu sadar 
kamu tertarik 
dengan sesama 
jenis ? 

Yaa, kalau sadar sih baru-baru 

ini ya kak, karena pastinya pas 

awal-awal saya kayak 

menolak1, bahwa sejatinya saya 

nggak bisa menikahi  sesama 

jenis  

 

2. Oke, waktu itu ada 
pertanyaan-
pertanyaan apa aja 
sih yang timbul ? 

Ya kayak apa yaaa, ini tuh 

mimpi nggak sih?2 kayak 

penolakan dari diri sendiri 

sangat berat1, dan itu  sangat 

membuat diri sendiri menjadi 

depresi 

 

3. Terus kamu ada 
nggak sih rasa 
penasaran terkait 
tentang yang kamu 
rasakan ? 

Ya pasti ada dong, terkadang 

saya sering bertanya-tanya 

sebenarnya apa sih yang saya 

rasakan? Kok hal itu bisa yaa ? 

ya banyak lah bertanya-tanya 

kenapa-kenapa????  
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4. Lalu ketika 
perasaan suka 
sesama jenis tidak 
tertahankan lagi 
pernah tidak kamu 
merasa cemas ?  

Cemas pasti, kan itu kayak eeh 

gimana ya kak yaa, kalau 

diceritain ya kayak di ceritakan 

tuh kayak pusing sendiri, 

tekanan itu kayak di diri sendiri, 

jadi kayak mulai depresinya 

semakin berat1. Jadi kayak 

disisi lain penolakan disisi lain 

harus menerima kenyataan, 

jadikan kita harus setengah-

setengah kayak pusing sendiri4 

 

5. Oke, dari 
kecemasan 
tersebut ada nggak 
sih perilaku yang 
nampak ? 

Perilaku yang nampak ya kalau 

diri sendiri menjadi lebih 

menyendiri, kalau di rumah 

kalau di masyarakat gitu saya 

menutup diri malah jarang 

berkumpul di keluarga dan 

kalau di masyarakat saya jarang 

bersosialisasi, mulai 

menghindar dan malah menjauh 

dari orang-orang terdekat yang 

mengasihi saya1. 

 

6. Pernah nggak sih 
mencari teman 
yang senasib ? 

Kalau mencari teman yang 

senasib sih pastinya iya sih kak. 

Karena kita kalau permasalahan 

hidup itu kan hampir sama, lalu 

untuk mencari pastinya iya, tapi 

kalau menemukan yang hampir 

senasib itu pasti sangat sulitkan, 

karena nggak semua masalah 

itu sama, lalu kalau menemukan 

yaa akhirnya menemukan 

seperti teman yang senasib gitu. 

 

 Tahap toleransi    

1. Kalau boleh tahu 
bagaimana sih mas 
A mencari relasi 
sesama gay itu ? 

Hmm beberapa ada yang lewat 

aplikasi ya kak, jadi aplikasi 

khusus untuk kaum-kaum gay, 

bahkan lesbian juga ada. 

Contohnya tender, lalu grender, 

itu kami gunakan dalam 

hubungan kami sebagai 

makhluk yang penyimpangan ini 

 

2. Itu masih dipake ya 
mas aplikasinya 

Iya masih sampai sekarang.  
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sampe sekarang ini 
? 

3. Pernah nggak sih 
mas menahan 
perasaan suka/ 
tertarik terhadap 
sesama jenis ? 

Yaa pasti nya menahan pernah 

ya kak ya, untuk tidak lebih jauh 

lagi karena ini pastinya salah, 

bahkan pengen untuk berhenti 

itu pasti ada karena itu 

manusiawi, tapi semakin saya 

menolak perasaan ini semakin 

belum mampu untuk sekarang, 

jadi mau nggak mau harus 

menerima keadaan seperti ini 

dulu4. 

Ada tekanan 

dalam volume , 

dalam 

menjawab agak 

pelan 

kecepatannya 

4. Apa sih yang mas A 
lakukan untuk 
berdamai dengan 
permasalahan 
(suka sesama 
jenis, tapi stigma 
masyarakat) ? 

Untuk berdamai, salah lebih 

memilih menghindar sih kak1, 

tapi kayak ya pergi untuk 

menyenangkan diri sendiri atau 

apa yaa lebih untuk tidak 

memikirkan itu, jadi sejalannya 

aja sih kak agar saya tidak 

mengalami depresi yang 

berkepanjangan seperti yang 

saya rasakan sekarang. 

 

5. Baik mas A pernah 
atau tidak kamu 
berharap 
menghilangkan 
rasa suka dengan 
sesama jenis dan 
kembali suka 
terhadap lawan 
jenis mu ? 

Sekarang sih enggak ya kak, 

sekarang lebih menerima yang 

saya alami, jadi saya harus 

melakukan apa yang menjadi 

pilihan saya4. Semoga 

kedepannya ini menjadi lebih 

baik, entah itu harus begini terus 

atau nantinya saya akan 

berubah saya juga tidak tahu, 

saya berharapnya semoga ini 

menjadi  hal yang baik bagi saya 

dan orang-orang sekitar saya, 

seperti itu sih kak. 

 

6. Berarti mas A tidak 
berharap untuk 
kembali lagi suka 
dengan lawan jenis 
? 

Enggak sih, kalau sekarang 

enggak. 

 

 Tahap membiarkan 
begitu saja 

  

1. Oke aku lanjutkan 
lagi ya mas, lalu 

Yaa, saya sebagai pelakunya 

pasti menganggap itu wajar sih, 

Volume suara 

mulai berkurang 
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apakah saat ini 
mas A sudah 
menganggap 
hubungan 
homoseksual 
adalah suatu 
hubungan yang 
wajar ? 

tapi untuk orang-orang yang 

bukan pelaku pasti 

menganggap  hal itu sebagai 

penyimpangan, bagaimana apa 

namane... sudut pandang 

masing-masing kalau seperti 

contohnya di luar negeri  yaa 

LGBT sebagai hal yang terbuka 

dan itu dianggap hak pribadi 

masing-masing. Jadi mau 

nggak mau di indonesia untuk 

diterapkan seperti itu ya sulit, 

karena indonesia kan penganut 

negara/ ajaran timur, jadi belum 

bisa sama dengan orang luar 

negeri, jadi itu bagi kami kaum-

kaum yaa kami mau nggak mau 

harus menerima itu, seperti itu 

kak. 

2. Lalu saat ini 
apakah mas A 
sudah mampu 
membiarkan 
perasaan suka 
dengan sesama 
jenis tanpa 
memikirkan stigma 
masyarakat ? 

Ya kalau untuk sekarang saya 

sudah tidak memikirkan itu, 

seperti dulu-dulu diawal karena 

saya menjalani tapi memang 

masyarakat lah yang 

menilainya, jadi seperti itu lah 

eeh mau nggak mau, diterima 

atau enggak yaa harus bisa 

menyikapi itu dengan baik4, 

pasti ada baik buruk nya, sebag 

akibatnya pasti ada seperti itu 

sih kak. 

 

 

 Tahap persahabatan    

1. Ada nggak sih 
upaya telah mas 
lakukan dan itu 
berhasil di capai 
untuk keluar dari 
perasaan yang 
kurang 
menyenangkan itu 
? 

Upayanyaa yaaa saya harus 

menerima keadaan saya seperti 

ini, mau nggak mau karena 

semakin penolakan itu semakin 

ada semakin depresi yang saya 

rasa sama semakin membuat 

diri saya semakin kayak tidak 

menerima diri sendiri bahwa 

saya menjadi seorang gay 
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2. Terus apa sih yang 
membuat mas 
bersahabat ? 

Yang membuat saya 

bersahabat adalah perasaan 

perasaan bahwa saya melihat 

kenyataannya bahwa saya 

seorang gay dan mau tidak mau 

saya harus menerima diri saya4 

seperti ini walaupun itu salah, 

tapi semakin saya memikirkan 

itu seperti tadi awalnya saya 

semakin menjadi pribadi yang 

jauh dari keluarga kalau saya 

yang menerima gini saya 

menjadi hidup seperti biasanya 

malah saya membuat diri saya 

semakin dekaat dengan orang 

tua, membuat saya lebih 

percaya diri bahwa saya pada 

kenyataannya sebagai seorang 

gay, gitu mbak. 

 

3. Ada nggak sih mas 
pelajaran yang bisa 
diambil ? 

Pelajaran yang bisa diambil sih 

banyak ya pasti kak, tapi saya 

mengutip satu kalimat aja, 

terimalah diri sendiri sebaik 

seburuk apapun karena kamu 

yang bisa menilai dirimu sendiri5 

 

 Penerimaan diri    

1. Apakah saat ini 
mas sudah mampu 
menerima diri mas 
A sebagai kaum 
homoseksual ? 

Kalau sekarang pastinya udah 

dong kak, karena dengan jarak 

yang sangat panjang dan 

sangat jauh dari akhir kuliah 

sampe sekarang bekerja 

pastinya udah menerima dan 

sudah terjadi seperti ini5, seperti 

yang saya jalani ini 

 

2. Mas punya 
harapan nggak 
untuk kedepannya 
?  

Harapan pastinya ada sih kak, 

harapan seperti apa ini ? 

 

3. Mas A bisa nggak 
nyebutin 5 
kelebihan dan 5 
kekurangan yang 
mas miliki ? 

Kelebihan secara pribadi? 

Kalau kelebihan dari pribadi 

sendiri sih saya menjadi pribadi 

yang humoris saya sering kali 

dimana-mana membuat  orang 

baru atau teman-teman tertawa  
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karena saya sedikit memiliki apa  

yaaa candaan-candaan yang 

menghibur, lalu yang kedua 

saya menjadi orang yang 

humble mudah bergaul dengan 

orang lain, melalui candaan-

candaan itu menjadikan saya 

pribadi yang mudah diterima 

dengan orang-orang baru 

bahkan, relasi saya menjadi 

banyak melalui obrolan-obrolan 

singkat gitu, lalu yang ketiga itu 

saya menjadi lebih tenang sih 

kak, pribadi saya lebih santai, 

jadi pembawaan saya menjadi 

lebih kalem jadi tidak selalu 

terburu-buru  karena semakin 

dewasa baik buruknya 

seseorang semakin bertambah, 

yang keempat itu apa ya kak ? 

saya malah suka menabung 

kak, jadi jika ada uang receh, 

uang sisa-sisa saya jajan gitu 

saya sering mengumpulkan, 

entah untuk sekedar tabungan 

atau tidak tercecer-cecer saya 

masukin ke celengan aja gitu, 

entah kapan dibukanya yaa 

nggak tahu gitu. Lalu yang 

terakhir itu apa ya kak yaa.... 

hmmmm bijaksana mungkin ya 

kak, jadi setiap apa yang saya 

ambil  pilihan lalu hal-hal yang 

saya tentukan tuh harus saya 

pikirkan dengan matang agar 

nantinya tidak salah pilih lalu 

kecewa dengan apa yang saya 

pilih bukan hal yang baik gitu, 

oke itu aja sih kak nilai baik yang 

bisa saya berikan  

4. Lalu untuk 
kekurangannya? 

Kalau kekurangan saya jujur 

saya dulu orang yang keras 

kepala lah, sangat keras kepala 

bahkan sering bentrok dengan 

orang tua karena beda 

pendapat, lalu emosian hal-hal 

Menjawab 

dengan 

menaikkan bola 

mata keatas 
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buruk selalu terjadi ketika emosi 

lebih kita ajukan, bahkan 

sampai bertengkar, lalu itu 

emosian lalu apa yaa, hmmm 

dulu tuh lebih mudah mengucap 

dari pada berfikir kak, jadi asal 

ngomong dulu lah, tapi nggak 

tahu nantinya gimana kan itu hal 

buruk yang saya masa kadang 

saya lakukan, sampai sekarang 

masih kebawa suasana jadi asal 

jeplak gitu kalau ngomong dulu 

nggak tahu bener apa buruknya 

gitu kan, lalu yang keempat itu, 

apa ya kak, saya kadang pelit 

kak, kalau pas nggak punya 

uang yaa pelit banget gitu, tapi 

pas ada uang ya saya foya-foya. 

Sering beli-beli gitu, jajan-jajan 

halal yang nggak penting gitu, 

ya jajan-jajan manusiawi gitu 

kan. Lalu yang kelima itu,  apa 

ya kak yaaa, hmm mungkin bisa 

dibilang..... kelima apa ya kak, 

saya pikir itu sih hal buruk yang 

saya miliki semoga  

kedepannya bisa menjadi 

pribadi yang baik lagi dan bisa 

dapat di contoh dengan 

sesama. 

5. Amiiiin..... Amiiin, terimakasih....  

 Perilaku homoseksual    

1. Mas A perilaku 
homoseksual itu 
seperti apa sih ? 

Kalau perilaku homoseksual itu 

yaa agresif sih kak, semacam 

kayak cowok cewek gitu lah 

kalau pas pengen gitu jadi lebih 

agresif, jadi lebih kayak ngebet 

gitu lho hehe malu sih kalau 

dibilangin. 

Menjawab 

sambil tertawa 

tipis 

2. Oke,, lalu eeeh 
perilaku 
homoseksual yang 
mas lakukan tuh 
biasanya apa ? 

Onani, biasanya kita saling 

bertukar gitu 

Suara pelan, 

dan terlihat 

jawab dengan 

malu 
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3. Disini mas 
posisinya sebagai 
apa sih mas ? 

Hmm kalau gitu kan apa yaa, 

jadi pria nya gitu, posisi top nya 

di atas sih  

 

4. Menurut mas 
perilaku tersebut 
sesuai nggak sih 
dengan norma 
yang ada di 
masyarakat ? 

Yaa kalau dibilang normal sih 

enggak sih kak, ya wong dari 

segi kesehatan dan dari segi 

agama nggak ada yang 

membenarkan bahwa pria dan 

pria kan nggak ada kan, kan 

adanya adanya adam dan hawa 

bukan adam dan saipul nggak 

ada kan kak, itukan apa yaa, 

bukan sebagai hal yang 

dibenarkan oleh mana pun, tapi 

kalau dibilang untuk 

penerimaan harusnya nggak 

bisa juga untuk diterima. 

Semoga nantinya saya harap 

untuk masalah-masalah seperti 

ini ada diskusi-diskusi terbuka 

yang bukan untuk menjatuhkan 

salah satu pihak, seperti itu kan 

menjadi masukan-masukan 

yang baik untuk menemukan 

titik temu, bukan menjadi 

acuhan untuk menghujat kamu 

salah, kamu dilebeling bahwa 

kamu itu salah, berdosa itu kan 

bukan hal yang baik kan kak, 

harusnya eeh kamu salah, tapi 

kita juga memberikan jalan 

keluar kan kalau keluar bareng-

bareng gitu kan enak gitu kan 

kak. 

 

5. Jadi sebenarnya 
apa sih yang 
membuat kaum 
homoseksual 
nggak berani untuk 
menunjukan 
identitas dirinya ? 

Pastinya karena apa ya kak, 

kakak tahu lah pastinya di 

Indonesia banyak adat-adat 

yang tidak sejalan dengan 

masalah kita ini gitu kan, 

masalah penyimpangan ini 

pastinya kan eeh apa ya kak 

yaa... pastinya perbedaan itu 

akan menjadikan permasalahan 

baru kak, masih bakalannya 

menjadikan apa ya kak yaa... 
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seperti perpecahan bahkan atau 

ketakutan kalau kita diintimidasi 

oleh kaum-kaum tertentu, 

pastinya kan kakak tahu seperti 

apa karena kebebasan di 

Indonesia untuk kaum-kaum 

seperti kami belum ada,tidak 

seperti di Amerika kak yang 

sudah terbuka, open minded 

harusnya kan seperti itu tapi kan 

kita nggak bisa memratakan 

bahwa pemikiran di semua 

negara tidak bisa seperti itu.  

6. Oke, kalau menurut 
mas A sendiri, 
bagaimana 
pandangan 
masyarakat 
tentang 
homoseksual ? 

Pandangan masyarakat ? 

pandangan masyarakat jika  

ada mestinya akan dijauhi, 

bahkan ada yang dihujat 

mungkin, cibiran-cibiran bukan 

menjadi apa yaa... ya pasti 

nantinya akan ada 

permasalahan-permasalahan 

besar yang harus diselesaikan 

di masyarakat tersebut bahkan 

mungkin bisa di arak di tempat-

tempat, atau mungkin bisa diusir 

karena di Indonesia kaum 

homoseksual masih tergolong 

keras ya kak yaa, seperti itu sih 

kak. 

 

7. Oke baik, berarti 
dalam keseluruhan 
masyarakat 
Indonesia itu pro 
atau kontra ? 

Ehmm lebih ke  kontra pasti... 

karena di Indonesia menganut 

ajaran timur ya kak yaa, 

pastinya bakal  menjadi kontra, 

dan jika pro pun itu kaum-kaum 

tertentu bahkan menjadi orang-

orang  yang bercukup pandang 

luas dan mungkin salah satu 

saudara dari mereka ada yang 

menjadi pelaku makanya 

mereka kan berpandangan atau 

berwawasan lebih tahu  

mengenai itu, gitu sih kak... 

Kecepatan 

suara 

menjawab 

menjadi lebih 

lambat 

8. Oke terimakasih 
mas A untuk 
waktunya, senang 

Yaa, terimakasih juga buat kak 

caesa yang telah memberikan 

wadah untuk kami ini kaum-
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bisa berbagi 
pengetahuan 
dengan mas 

kaum yang bisa dibilang 

penyimpangan ini, dengan 

adanya  hal-hal seperti ini 

kiranya kegelisahan kami, 

kegundahan kami nantinya bisa 

menjadi bantuan, bisa 

tersalurkan dengan baik melalui 

psikologi yang kakak 

mendalami ini 

  

 

 

CATATAN : 

1 : TAHAP PENGHINDARAN  
2 : TAHAP KEINGINTAHUAN 
3 : TAHAP TOLERANSI  
4 : TAHAP MEMBIARKAN BEGITU SAJA  
5 : TAHAP PERSAHABATAN  
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LAMPIRAN C 

INFORMED CONSENT 
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