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LAMPIRAN A PANDUAN OBSERVASI DAN WAWANCARA SUBJEK 

1. Pedoman Wawancara 

2. Pedoman Observasi 
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Pedoman wawancara 

1. Identitas subjek 

a. Nama lengkap 

b. Nama panggilan 

c. Tempat, tanggal lahir 

d. Hobi 

e. Pendidikan 

f. Jumlah anak dalam rumah 

g. Lama menjadi seorang gay 

2. Latar belakang subjek 

a. Latar belakang keluarga 

b. Masa kecil subjek 

c. Kedekatan dengan orangtua dan saudara 

d. Relasi antara ibu dan ayah 

e. Latar belakang menjadi gay 

3. Pendapat tentang dirinya 

Menjelaskan kekurangan dan kelebihan yang dimiliki, dan bagaimana 

cara untuk memperbaiki kekurangan yang dimiliki. Dapat 

menggambarkan kepuasan dan kebanggaan terhadap apa yang dimiliki 

sehingga memunculkan gambaran tentang mencintai dirinya sendiri 

a. Kekurangan 

b. Cara untuk memperbaiki kekurangan yang dimiliki 

c. Kelebihan 

d. Perasaan bangga dan yakin akan dirinya 

4. Konsep diri yang stabil 
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a. Memahami siapa dirinya  

b. Mengetahui apa yang diinginkan atau dicita-citakan 

c. Tanggapan terhadap perkataan orang lain kepada dirinya 

5. Harapan yang realistis 

Menggambarkan cita-cita atau harapan subjek untuk menjadi orang 

yang lebih maju. Pengembangan apa yang akan dilakukan atau sedang 

dijalani dalam proses untuk berkembang menjadi orang yang lebih maju. 

a. Tabungan (rencana teoritis dan praktis penggunaan tabungan) 

b. Rencana masa depan 

c. Target yang ingin dicapai 

d. Persiapan dalam mencapai targetnya 

6. Bebas dari hambatan lingkungan 

Menggambarkan keadaan lingkungan sekitar apakah menghambat 

penerimaan diri atau mempermudah. 

a. Relasi dengan keluarga 

b. Keterbukaan dari keluarga 

c. Dukungan dari keluarga 

d. Relasi dengan teman-teman 

e. Dukungan dari teman-teman 

7. Tidak ada stres emosional yang berat 

a. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi 

b. Bagaimana menghadapi kesulitan tersebut 

c. Dampak psikologis dan/atau fisik yang muncul karena kesulitan-

kesulitan tersebut 
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8. Keberhasilan 

Menjelaskan pencapaian yang telah dicapai, proses dalam mencapai 

keberhasilan tersebut, reaksi yang muncul dari dalam diri akan 

keberhasilan dalam sebuah pencapaian 

a. Prestasi yang pernah dicapai 

b. Proses dalam pencapaian tersebut 

c. Perasaan atau reaksi akan keberhasilan tersebut 

Pedoman Observasi 

1. Mimik wajah yang sering muncul 

2. Gerak-gerik tubuh yang sering muncul 

3. Perilaku yang muncul saat berinteraksi dengan peneliti 
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LAMPIRAN B HASIL WAWANCARA 
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Verbatim Subjek E 

Pertanyaan Jawaban Koding Intensitas 

Asalnya dari mana? 

Hehe 

Asal dari Bandung, apa lagi?   

Pandjajaran ya? Iyaa   

Terus apa ya emm Identittas diri?   

Iyaa hehehe Nama saya G haha asli dari 

Bandung dan saat ini di Semarang 

  

Di Semarang dari? Maksudnya dari?   

Dari tahun berapa 

maksudnya 

Semarang tahun 2015    

Yang kuliah agama 

itu dimana? 

Di Bandung dulu 2013 akhirnya 

aku pindah ke Semarang 

  

Terus apa lagi yak 

hahaha 

Yaudah apa hahaha   

Emm masnya anak 

ke berapa dari 

berapa saudara? 

Waduh kalu itu unik karena aku ini 

ada keluarga kandung dan 

keluarga angkat. 

  

Ohh Aku itu dari umur 2 minggu sudah 

dititipin di panti asuhan oleh 

keluarga kandung karena aku dan 

kembaranku 

  

Oh kembaran? Iyaa. Aku dengan kembaranku itu 

kami lahir di luar pernikahan, jadi 

kami mau diaborsi tapi ternyata 

nggak berhasil sehingga lahir usia 

2 minggu kami dibuang di panti 

asuhan. 

  

Emm. Berarti 

bareng? 

Bareng. Ya barenglah kan juga 

kembar 

  

Nggak dipisahin 

gitu? 

Nggak di panti asuhan yang sama. 

Jadi itu, tapiii aku tahu siapa orang 

tua kandungku ada di Serang 

Banten tapi aku akhirnya diangkat 

tapi tidak secara hukum lho ya jadi 

tidak sah secara hukum. Kan 

nggak ada sistem adopsi jadi 

hanya diasuh keluarga di 

Bandung. 

  

Ohhh.. Keluarga yang di Bandung ini yang 

bekerja di Panti Asuhan tersebut 
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karena panti asuhan tersebut itu 

tahun 95 emm 95 deh kalau nggak 

salah itu tutup akhirnya aku diasuh 

sama pekerja di situ sama 7 anak 

lainnya tapi anak lainnya ini punya 

keluarga masing-masing. Kan 

cuma dititipin doang kalau aku 

emang dibuang iistilahnya. 

Emmm.. Kalau dari keluarga kandung aku 

berarti ayahku punya 2 istri. Istri 

pertama punya anak 2 itu kakakku 

semua ya berarti 

  

Iyaa.. Sebapak kalau dari mamaku aku 

punya adik 4. Aku ini kan kembar 

yaaa. Aku ini jadi kakaknya nah 

punya adik 3 ini yang kandung. 

Jadi yang 1 bapak 1 ibu kami 5 

bersaudara tapi kalau sebapak 7 

bersaudara tapi kalau dari 

keluarga asuh di Bandung aku 

punya kakak 4 

  

Emmm.. Jadi keluarga angkat istilahnya, 

aku anak yang kedua. 

  

Terus saudara 

kembaranya 

kemana? 

Saudara kembarku udah diadopsi 

secara sah oleh 1 keluarga jadi 

secara hukum dia sah. Jadi kami 

tidak pernah tinggal bareng. 

  

Dari kecil? Iya dari kecil karena kalau kita 

berbicara dari kecil kan secara 

memori seseorang itu biasanya 

bisa mengingat memori usia 2-3 

tahun kan ya? Dibawah itu kan 

tidak akan bisa mengingat memori. 

Nah kalau aku seingatku umur 3 

tahun itu nggak pernah bareng 

sama kembaranku. 

  

Nggak pernah 

bareng? 

Aku itu baru sadar punya 

kembaran itu aku kelas 6 SD kok 

  

Itu apa? Ketemu 

atau ada yang 

bilang? 

Kebetulan segereja jadi 

keluarganya segereja sama 

keluargaku. Ketika waktu aku kecil 

aku emang deket sama dia sih kan 

setiap minggu ketemu digereja ya 
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kami unik. “Nama kita sama ya, 

nanti berdoa bersama ya” Nama 

ku kan namaku G, dia G. 

Ohhh.. Kan kita bingung yaaaa   

Itu kembarannya 

cewek apa cowok? 

Cewek dan tanggal lahir kami kan 

sama dan kami dari kecil pun aku 

belum tahu dia kembaranku tapi 

kan dekat jadi aku merasa punya 

adik sendiri gitu lho. 

  

Ohhh Kita ulang tahun dirayain bareng, 

ya gituuu unik. Dan pas kelas 6 SD 

baru dikasih tahu kalau itu 

kembaranku. 

  

Yang ngasih tau? Yaa keluarga angkat kami. Bapak 

ibuku dan bapak ibu dia. Kan 

takutnya itu kami saling suka.  

  

Ohhh.. Iya takut padahal aku suka sama 

cowok dari dulu. 

PD ++ 

Oh aku mau nanya 

maaf yak, kristian 

itu dari orang tua 

kandung apa 

angkat? 

Angkat   

Kalau kandung? Ayahku ketua FPI   

Ohhh Mamaku.. Sebenernya aku udah 

pernah tinggal bersama dengan 

keluarga kandungku karena aku 

sudah diambil mereka lagi waktu 

SMP.  

  

Ohh.. SMP aku diambil lagi keluarga 

kandungku dan diajarkan menjadi 

seorang islam dimuslimkan. Aku 

masuk pesantren, bahkan aku 

dikatakan anak berprestasi 

dipesantren. Ketika ujian aku 

mendapat peringkat tertinggi 

sedepartemen Banten dengan nilai 

UN rata-rata 9,5 dengan Bahasa 

Arabku 9,8.Emang aku pernah 

tinggal bareng mereka tapi 

akhirnya tahun 2010 aku diusir. 

 

 

 

KB 

 

 

KB 

 

 

 

+++ 

 

 

+++ 

Diusir? Itu bukan karena aku sebagai 

seorang gay tapi karena aku tidak 
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mau pindah agama islam. 

Jadi itu masuk 

pesantrean agama 

masih Kristen? 

Orang tuaku memberiku 

kebebasan dan membiarkan aku 

belajar sehingga aku bersyukur 

aku dari kecil dididik secara 

demokratis sama keluarga.  

HL + 

Kaluarga angkat? Kandung dan angkatku juga 

demokratiswalaupun sebenarnya 

nggak demokratis sih kalau 

kekuarga kandungku soalnya aku 

diusir juga hahaha jadi sebenarnya 

mereka itu otoritertapi udahlah 

paling nggak mereka ngasih 

kesempatan aku belajar sampai 

umur 17 tahun dan diumur itu aku 

harus memutuskan mau jadi apa 

kriten apa islam. Tapi aku dari kecil 

didik Kristen dan aku tidak 

menemukan figur baik di islam 

sorry yaa. 

 

 

 

 

 

 

FK 

 

 

 

 

 

 

++ 

Heemm Aku tidak menemukan 97igure baik 

melihat ayahku dan keluargaku 

aku tidak menemukan 97igure 

baik, melihat ayahku istrinya ada 2, 

ngelihat dari bagaimana cara 

berpikir FPI, bagaimana seakan-

akan ingin menindas terus, ingin 

mempaido uwong terus haha jadi 

aku nggak melihat sesuatu yang 

baik disana. Makanya 2010 aku 

harus memutuskan, kan aku umur 

17 tahun mau jadi Kristen apa 

Islam itu orang tuaku udah tau. 

  

Itu umur segitu 

udah tau gay? 

Aku sadar aku seorang gay itu SD 

lho  

PD ++ 

Waktu SD? Iyaaa, aku tau aku tertarik itu ya 

waktu SD 

  

Itu umur 6 7 tahun? Iya 6 tahun   

Itu udah ada 

ketertarikan? 

Ada perasaan seneng ketika 

mandi bareng, ada keinginan 

dengerin dadanya dia,  

  

Oh hahaha Seriusaaann, itu bener-bener pas 

aku SD. Makannya aku pengen 
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mematahkan perspektif, teori-teori 

yang mengatakan bahwa LGBT itu 

bisa terjadi karena salah asuh, 

salah pergaulan, tidak 

mendapatkan figur yang baik dari 

ayah. Aku ingin mematahkan itu 

semua kenapa? Karena aku saksi 

hidup dimana aku tidak merasakan 

itu semua. Sosok ayahku itu jelas 

clear gitu ya. Aku tidak 

mendapatkan pengasuhan seperti 

anak perempuan dari kecil. Aku 

suka bermain bola, olahraga. Aku 

tidak salah didikanlah dari orang 

tuaku dengan background  

keluarga FPI, yang namanya figur 

laki-laki itu jelas. Aku tidak 

kehilangan sosok seorang ayah, 

aku tidak terlalu dekat dengannya 

jadi biasa aja. Jadi aku bilang itu 

yang mengatakan itu tidak bisa 

dari kecil aku megatakan itu dari 

kecil dan aku tidak kehilangan 

apapun juga dari teori-teori. Ya 

karena aku saksi hidup memang 

benar begini, aku sadar dari kecil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PD 

 

 

 

KD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 

 

 

 

+++ 

Itu tuh sadar 

deketnya sama 

keluarga kandung 

sama angkat gitu? 

Kalau keluarga kandungku kan 

ketemunya waktu SMP 

  

Berarti dari kecil itu 

figur ayah itu siapa? 

Orang tua angkat   

Itu deket? Deket, orang tuaku sayang sama 

aku semua kakak ku juga.  

FK ++ 

Terus coming out 

nya udah 

keduanya? 

Udaahh   

Dan respon 

mereka? 

Okee itu cerita unik haha   

Okee Karena aku pertama kali 

berpacaran itu kelas 5 SD dengan 

seseorang, temen gereja. Jadi aku 

bersahabat dengan dia dari kelas 
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4, ketika ada suatu momen kayak 

camping gitu, ya biasa tiba-tiba itu 

hahaha jadi ketika saat itu dia 

bilang. Sebelumnya kan kita mau 

mandi kan abis main bola kan ya. 

Heemm.. Terus mandilah ya, penuh kan itu 

kamar mandi akhirnya ‘kita mandi 

bareng aja yuk”. Nggak tau gimana 

ceritanya ketika udah dikamar 

mandi bareng, itu ada perasaan 

degdegdeg hahaha itu pas kelas 5 

SD lho itu serius. Dan termasuk 

dia juga dan tiba-tiba kami hanya 

terdiam, dan dia langsung tanya 

:kamu buka celana kamu nggak?”, 

aku bilang “ya bukalah kan aku 

mau mandi”, “tapi aku malu” dia 

bilang gitu, aku bilang “ngapain? 

Kan kita sama-sama cowok” aku 

bilang gitu haha. Akhirnya yaudah 

haha tapi disitu awalnya ada deg-

degan gitu lho haha malu juga ada 

sesekali aku ngelirik-lirik gitu 

hahaha 

  

Hahaha Yaudah abis mandi itu kita ke 

kamar pas abis itu.. 

  

Kok cepet banget 

mandinya haha 

Ya kan cuma di luar haha dan pas 

dikamar ganti baju 

  

Hooh… Langsung dia itu bilang “gigi aku 

sakit”, yaudah aku “coba liat 

gigimu”, pas aku cek giginya nah 

ada bolong sih dibagian kanan pa 

kiri ya ini kiri ya? 

  

Kirii Nah kiri yak. Kan aku lihat 

dikanannya dia kan hehe pas aku 

liat dikirinya bolong dibelakang tapi 

setelah itu dia tiba-tiba langsung 

nyium bibir. Cute kan? Disitu aku 

cuma gimana gitu 

  

Hemm Langsung dia bilang “kita jadian 

yuk, kita pacaran yuk E” itu kelas 5 

SD lho. 

  

Hahaha terus? Terus ya hahaha aku senang dan   
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akhirnya kita pacaran. 

Cie haha Itu aku kelas 5 SD aku udah 

pacaran sama dia dan prosesnya 

coming out sebenarnya bukan 

inisiatifku untuk coming out  

  

Heem.. Tapi akhirnya harus coming out 

karena ketahuan. Ketahuan 

darimana? 

  

Ohh Jadi kelas 2 SMP    

Masih sama? Iyaaa masih sama, ketika kelas 2 

SMP itu aku masih pacaran pas 

jaman SMP lah ya, kamu pernah 

SMP kan? 

  

Enggak belum Belum pernah waktu SMP? Kamu 

pacaran waktu kapan? 

  

Belum pernah 

pacaran 

Sama sekali? Aduhh ya ampun 

berarti kamu nggak bisa 

membayangkan ya hehe jadi 

pacaran SMP itu tuh kan suka 

pasang foto bareng gitu lhooo 

  

Iyaaa, alay-alaylah 

haha 

Iyaa jijik banget kan? Seriusan aku 

alamin itu sebuah jam jadi pas 

dibuka itu ada hati sebelah gitu. 

Nah aku pasang foto dia disitu, dia 

juga. Jadi kalau digabungin jadi 

hati gitu lho. 

  

Nyatuu ya, so sweet 

banget tuh 

Hahaha iyaa jadi ibuku dulu pas 

buka diruang TV ibu nanyain “E 

kamu gay?” tanyakan itu, aku 

belum tau sih itu artinya gay. 

Langsung mama nanya lagi “kamu 

suka sama F?” terus aku terdiam 

tiba-tiba netes air mata hahaha 

  

Hemmm Aku nggak mau ngelak dan aku 

nggak berani ngelak karena aku 

diajarkan dari dulu harus berkata 

jujur. Yaudah disaat itu di depan 

daripada aku dosa dimarahin, 

yaudah “iya ma aku cinta sama F, 

aku sayang sama dia” hahaha 

 

KD 

 

+++ 

So Sweet banget 

sih.. 

Aku nggak tau kenapa bisa sayang 

sama dia tapi aku cuma temen 

deket dia. 
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Hmmm.. Aku cinta sama dia. Yaa aku bilang 

gitu, akhirnya mama meluk aku 

mama cuma bilang “kamu tau 

resikonya seperti apa, kamu tau 

akibatnya akan seperti apa tapi 1 

hal bagi mama keputusan apapun 

itu jadilah dirimu sendiri”. Itu kalau 

mama kalau bapak enggak 

 

FK 

 

++ 

Gimana? 3 bulan itu diem   

Didiemin? Didieeemmmiiinnn   

Tapi gimana 

caranya bapak juga 

tau? 

Yaa pasti dari mama lah   

Itu diwaktu yang 

sama atau? 

Nggak ngerti kalau yang ngomong 

kayak gitu mama sendiri sih. 

  

Ngomong gimana? Mungkin setelah itu mama ngsih 

tau kali ya, didiemin hmm 

  

Berarti itu bukan 

karena mas E 

ngomong ke bapak? 

Bukan Cuma ke ibu doang tapi jadi 

tau kan? Ya wajarlah ya pastikan 

soal anaknya pasti tau. Di saat itu 

aku langsung didiemin bener-

bener. 

  

Padahal deket 

sama ayah? 

Dekeet sama ayah, sering curhat 

kalau pulang sekolah, ya ngobrol 

apa aja ke dia tapi tiba-tiba dia 

seakan-akan aku itu nggak ada  

FK ++ 

Heem Ketika aku pulang sekolah dia 

langsung masuk kamar. Biasanya 

duduk didepan, nonton tv. Dia 

nggak nanya sama sekali selama 3 

bulan bayangin. 

  

Itu gimana 

perasaannya? 

Hancur. Aku dari seseorang yang 

berprestasi ya aku bersyukur sih 

dari SD aku mendapatkan 

kemampuan dalam berpikir yang 

Tuhan berikan. Jadi aku dari SD 

kan peringkat 1 waktu UN. Ketika 

di SMP aku juga masuk yang 

terbaik dan aku masuk di kelas 

terbaik. Dulu aku masuk dikelas 

SBI (Sekolah Berbasis 

Internasional). 

 

 

 

 

KB 

 

 

 

 

+++ 

Iyaaa Dan aku masuk dikelas bilingual itu KB +++ 
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dan disana udah jelas banget yang 

juara 1 dikelas itu pasti jadi juara 1 

paralel di sekolahan itu pasti dan 

itu aku. 

Wohhh.. Selalu. Ketika aku kelas 1 aku 

dapet juara 1 nilai tertinggi disatu 

sekolah diangkatanku. Aku bisa 

mngealahkan lebih dari 456an 

siswa tapi tiba-tiba ketika hahaha 

ayah ngebiarin itu aku didiemin 3 

bulan waktu ujian akhir UTS pas 

itu yang biasanya aku dapet 90, 

100 tiba-tiba nilaiku 12 , 20 karena 

aku stress.  

KB +++ 

Heem Aku ngerasa kayak kehilangan 

seseorang yang bener-bener 

berharga 

  

Deket? Deket gitu lho, gimana sih kalau 

orang diabaikan?  

  

Beneran kayak 

nggak ada gitu ya? 

Kayak aku nggak berharga gitu lho   

3 bulan itu lama 

banget lhoo 

Bangeettt   

Itu bener-bener 

udah ganggu pikiran 

banget ya? 

Mengganggu   

Akademik? Sosial 

gitu? 

Akademik iya, sosial juga aku lebih 

pendiem. 

  

Pas didiemin itu? Iya bener-bener lebih diem karena 

aku kepikiran. 

  

Tapi ada nanya 

nggak? 

Komunikasi? 

Bgaimana aku mau komunikasi? 

Setiap aku mendekatinya dia 

menjauh. 

  

Terus gimana bisa 

baikan? 

Nah dari nilai itu, kan terjun bebas 

haha dari aku peringkat 1 tiba-tiba 

aku jatuh ke peringkat. Emm UTS 

itu pokoknya dikelas diperingkat 

terakhir. Secara paralel itu aku jadi 

peringkat ke.. Emm dikelas itu kan 

cuma ada 28 anak itu peringkat ke 

38 39 bahkan diparalel itu aku 

kayak terbuang gitu lho. Guruku 

juga menanyakan, “kenapa kok 
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kamu seperti ini?”, pas ada 

hasilnya itu aku langsung dipanggil 

ke ruang BP. Ditanyain “kenapa? 

Ada masalah apa?”, aku cuma 

diem doang. Akhirnya langsunglah 

orang tua dipanggil. 

Karena nilai terjun? Iya terjun tinggi hahaha terjunnya 

bebas banget kayak melayang gitu 

  

Skydiving Langsung lho bener-bener 

ditanyain abis pulang dari situ 

langsung ngomong “kamu 

kenapa? Nilainya kok bisa seperti 

itu?”. Itu ada mama disitu. 

  

Ohhh Disitu aku menangis.Aku cuma 

bilang “aku nggak bisa diginiin, aku 

nggak bisa hidup seperti ini 

didiemin seperti ini. Aku ngerasa 

kayak aku nggak dihargain dan 

aku kayak nggak dianggep, 

kenapa nggak sekalian buang aku 

aja?”.Nah disitu ayah langsung 

meluk aku, kemudian langsung 

ngomong dan kejadian itu nggak 

akan pernah aku lupakan.  

 

 

 

 

 

 

 

FK 

 

 

 

 

 

 

 

++ 

Emmm Ketika dia meluk bilang kayak gini 

“mau bagaimanapun kamu, seperti 

apapun kamu, mau kamu suka 

103esame jenis itu tidak akan 

menghapus nama dan statusmu 

sebagai anak ku sampai kapanpun 

jadilah dirimu sendiri. 1 hal kamu 

akan dipandang sebelah mata oleh 

dunia, kamu akan dianggap oleh 

dunia seseorang yang jelek oleh 

karena itu tunjukkan kepada dunia 

kalau kamu hebat sehingga tidak 

ada seorangpun yang 

merendahkan kamu” itu perkataan 

ayah seketika aku semangat lagi 

dan langsung nilaiku meningkat 

kembali ke posisi awal waktu 

kenaikan. 

  

Kok bisa tiba-tiba Enggak, ya mungkin menurutku   
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langsung menerima 

tau nggak kenapa? 

bagi seorang ayah pasti 

memikrikanlah. 

Iyaa walaupun 

diemin 

Iyaa dan dia juga pasti mikir nilai 

anak saya bagus tiba-tiba kok 

anjlok. 

  

Kalau ayah 

angkatnya? 

Kalau keluarga angkat pasti tau 

dari keluarga kandung. 

  

Ohh jadi coming out 

nya pas majang foto 

pas sama orang tua 

kandung? 

Iyaaa   

Terus kalau orang 

tua angkatnya 

gimana? 

Karena mereka lebih deket 

denganku dan juga bisa lebih 

menerima diriku mereka akhirnya 

yaudah menerimaku apa adanya 

beneran apa adanya. 

FK ++ 

Kalau merasakan 

titik terberat jadi 

seorang gay? 

Ketika aku sekolah disekolah 

agama itu lho 

  

Ohhh kenapa? Karena aku harus berkutik dengan 

pikiranku sendiri, aku dosa nggak 

ya? Aku salah nggak ya? Aku 

bakal masuk mana ini? Neraka 

apa surga? Nah ituuuu terberatku, 

terus aku memutuskan untuk 

kembali lagi kuliah yang 

mempelajari keagamaan, untuk 

apa? Agar aku bisa menerima 

diriku. Itu titik terberatku, mau 

bunuh diri. 

 

 

 

 

 

HR 

 

 

 

 

 

++ 

Bunuh diri? Dengan 

cara? 

Aku udah minum obat sampai 32 

obat sekaligus, aku udah mencoba 

untuk menusuk kulitku, sudah 

mencoba dengan cutter. Aku udah 

mencoba melakukan 3 percobaan 

bunuh diri. 

  

Itu kuliah? Iya kuliah   

Terus? Pas kuliah 

diagama itu? 

Dan akhirnya aku mendalami 

bener-bener punya komunitas di 

dalam situ. 

  

Ohhh Mempelajari bagaimana komunitas 

diperjanjian lama, perjanjian baru. 

dari konteks agama lain seperti 
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apa. Aku sampai mempelajari 

bahasa-bahasanya, bahasa 

aslinya. Aku nggak mau 

mempelajari dengan bahasa 

terjemahan dan ternyataaa..jauh 

dari bahasa aslinya termasuk 

terjemahan-terjemahan Al-Quran 

saat ini. 

Oh hmm.. Bahkan itu tidak menggambarkan 

kondisi riil pencatatan itu gitu lho. 

Makanya aku lebih baik 

mengartikan sendiri dari struktur 

katanya langsung daripada melihat 

arti dari orang lain yang mungkin 

sesungguhnya dia memiliki nilai 

dan niat di dalamnya untuk 

membuat suatu pemahaman yang 

lain. Ya aku akhirnya mempelajari 

langsung, itu titik terberatku. 

Sampai aku mendapatkan 

kekerasan. 

  

Kekerasan? Aku di skorsing gara-gara aku gay.   

Gara-gara gay? Heem..   

Kok bisa tau? Kan setelah dari SMP itu aku 

coming out kemana-mana. 

  

Ohhhh.. Jadi orang-orang itu kan 

merasakan denial dulu baru 

menerima diri ya? 

  

Iyaaa.. Kalau aku udah menerima diriku 

dulu tapi aku di tengah-tengah diri 

itu denial gitu lho 

  

Hmm… Merasa berdosa aku tu tapi setelah 

aku belajar lebih dalam aku benar-

benar bisa menerima diriku. 

 

KD 

 

+++ 

Tapi yang lebih 

bikin tersiksa itu 

perasaan dosa atau 

karena omongan 

orang? 

Perasaan dosa itu bisa terjadi 

karena omongan orang. Aku ini 

dibilang “kamu itu lho dosa, kamu 

itu ini, itu”. 

  

Banyak omongan 

orang kayak gitu? 

Banyaaakkk padahal aku udah 

terbuka, ketika ada cewek yang 

deketin aku aku bilang “maaf ya 

aku nggak suka cewek sukanya 
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cowok”. 

Terus cewek itu 

langsung gimana? 

Kagetlah   

Langsung berubah? Enggak sih tapi ada juga. Merasa 

dikecewakan 

  

Wooo.. Sampai ada yang update status 

“kamu lebih meilih cowok” hahaha 

tahi kucing haha 

  

Kalau menurut mas 

E kekurangan mas 

E apa? 

Kekurangan aku? Hahaha   

Heem Ini kayak ngelamar pekerjaan ya? 

Hahahaha 

  

Masa sih? Hahaha Kekurangan aku kelebihan aku itu 

hahah 

  

Iya ntar abis ini 

kelebihan haha 

Kekurangan apa ya? Emm..dalam 

konteks apa dulu nih? 

  

Yang mungkin 

seperti manajemen 

waktu atau apa? 

Perilaku gitu? 

Aku moody¸ jadi ketika aku lagi 

nggak mood yaudah jangan 

berharap aku melakukan sesuatu. 

PD ++ 

Sama siapapun? Sama siapapun, kalau kondisi 

moodku nggak baik aku lebih 

memilih tidur. Jadi mau siapapun 

bahkan mas O direkturnya gitu 

menghubungi aku itu susah 

PD ++ 

Wihhhsss.. Dan mereka itu udah paham sih 

kalau misalkan aku susah 

dihubungin pasti aku lagi 

badmoood dan cara yang paling 

ampuh adalah mereka yang 

dateng ke rumah termasuk 

keluargaku juga taunya gitu. 

Misalkan aku udah males-males 

keluar dari kamar pasti moodku 

lagi males gitu lho hahaha lagi 

nggak baik. Kayak mereka makan 

nyamperin ke kamar “makan dulu, 

kamu ngapain?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Emang apa yang 

biasanya bikin 

badmood? 

Nggak tau sih, sometimes ketika 

lagi bangun pagi kita dapet 

seusatu yang bikin shock gitu lho, 

yang buat nggak enak. Aku 

 

 

 

PD 

 

 

 

++ 
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orangnya moody banget. 

Hemm orangnya 

moody banget 

Iyaa misalnya aku lagi bangun 

pagi, tiba-tiba dapet shock terapi 

gitu ada sesuatu yang 

mengejutkan bisa bikin aku 

badmood lho hahaha example aku 

lagi emm aku nggak tau ya 

perfeksionis itu bisa dikatakan 

suatu kekurangan apa kelebihan, 

tapi aku mengatakan itu bisa suatu 

kekurangan bisa juga kelebihan. 

Kelebihannya aku bisa detail 

kekurangannya aku sampai harus 

moody itu dalam hal gini ketika aku 

mendapatkan kuliah aku itu dulu 

paling sering kena moodyku 

karena gara-gara nilai karena aku 

yang selalu perfeksionis aku itu 

selalu berekspetasi sesuatu hal 

yang sempurna.Sehingga sesuatu 

yang tidak sempurna jadi badmood  

  

Itu semua masalah 

perfeksionis kayak 

gitu 

Betul termasuk juga saat 

berorganisasi, dulu waktu aku 

SMP SMA aku jadi ketua OSIS. 

Ketika kuliah aku ketua BEM, aku 

dipercaya untuk berorganisasi itu 

luar biasa.Aku punya pengalaman 

organisasi dari tingkat kecil sampai 

nasional itu mengalami semua. 

Jadiii…. Dan ketika moodku itu 

disitu, kayak contoh aku diberikan 

tanggung jawab sampai titik aku itu 

nggak bisa percaya sama orang 

pernah lho. 

 

KB 

 

+++ 

Hmmm  Lebiih baik aku mengerjakan 

dengan diriku sendiri karena aku 

bisa yakin kalau aku yang 

mengerjakan aku itu perfect dan 

memang selalu berhasil. 

Dibandingkan orang lain 

mengerjakan. 

 

 

KD 

 

 

+++ 

Ini kalau 

kelompokan gitu 

nggak bisa 

Nah kalau kelompokkan aku 

kurang percaya, ya itu emang 

kesalahan dari dulu sih, jelek itu. 

PD ++ 
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percaya? Karena dulu waktu aku SMP, SMA 

kerja kelompok tiu temen-temenku 

Cuma nyantum nama doang. 

Ohhh Karena pasti yang mengerjakan 

aku, karena aku nggak mau 

mereka yang mengerjakan. Aku 

nggak mau mereka menyentuh 

tugas-tugas karena aku merasa 

seakan-akan itu mengotori nilai 

gitu haha beneran itu dulu waktu 

SMA gitu hahaha aku nggak bisa 

percaya sama orang. 

 

 

 

 

 

 

 

PD 

 

 

 

 

 

 

 

++ 

Waduhh.. Dulu tuh ketika aku masih kuliah 

aku sadar harus belajar 

pendelegasian, aku tuh paham 

belajar itu dari proses untuk bisa 

memberikan kepercayaan pada 

orang lain, aku belajar sehingga 

waktu kuliah ada perkembangan. 

Perkembangannya apa? Ketika 

ada tugas kelompok 

 

PD 

 

++ 

Heem.. Oke kayak bikin makalah 

presentasi gitu, karya ilmiah kan 

kayak gitu-gitu teruskan? 

  

Heem.. Aku yang akan mengerjakan 

makalahnya semuanya aku yang 

mengerjakan silakan, tapi setelah 

beres power point(PPT) nanti ku 

serahkan mereka jadi aku nggak 

mau ikut campur masalah 

itu.Kasihkan materinya ke mereka, 

mereka buat PPT mereka yang 

presentasi. Bagiku itu 

perkembangan, dulu aku nggak 

gitu. Dulu ngehandle semuanya, 

aku yang ngerjain makalah, 

presentasi. Ketika ada tanya jawab 

juga aku yang ngejawab, temen-

temen cuma tinggal menerima nilai 

dapet 90 cuma terima enak jadinya 

doang gitu lho.  

 

KD 

 

+++ 

Tapi kayak gitu 

perasaannya 

Nggak papa haha dulu waktu SMA 

nggak papa karena yang penting 

 

KD 

 

+++ 
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gimana? Nggak 

papa? 

itu nilaiku tuh bagus.  

Haha yang penting 

orang nggak 

mengkotori tugas 

Heem. Dulu waktu aku SMA gitu 

banget lho, nah waktu kuliah aku 

bisa memberikan kepercayaan ke 

tahap yang lebih lagi dan ketika 

aku mencoba itu aku baru sadar 

kalau aku melakukan kayak gini 

aku nggak capek-capek banget 

ya?  

 

FL 

 

+++ 

Iyalahh.. Jadi aku mulai sadar yaaa, mulai 

aku memiliki kepercayaan dan 

mulai mengurangi rasa 

perfeksionisku. Perfeksionis dalam 

arti di sini ketika realita dan 

sesudah ekspektasi aku tidak 

terlalu banyak kepikiran. 

Yaudahlah kan kita udah 

berusaha, aku jadi mencoba untuk 

menghargai. Soalnya dulu 

PD ++ 

Heem Waktu aku SMA, ekspektasi 

acaraku seperti itu tapi kenyataan 

apa yang terjadi beda aku bisa 

marah-marah sama seluruh 

anggota OSIS lho. 

  

Ohhh Bisa kena marah, kena semprotku 

semua. Tapi akhirnya ketika di sini 

masa kuliah aku belajar karena 

aku bertemu dengan banyak orang 

kan, aku sebagai ketua BEM gitu 

Universitas kan bukan sesuatu hal 

yang kecil. 

 

 

FL 

 

KB 

 

 

+++ 

 

+++ 

BEM petinggi kayak 

Senat ya? 

Yappp, dan aku belajar ketika aku 

bertemu dengan BEM-BEM Undip 

biar nggak merasa terbebani 

kanya, aku belajar banyak hal. 

Akhirnya aku belajar 

pendelegasian karena aku nggak 

mungkin ngurusin sendiri kan? Aku 

belajar menghargai usaha mereka. 

FL 

 

 

 

 

 

 

FL 

+++ 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Pendelegasian 

tugas? 

Iya aku belajar kayak gitu   

Emm.. Kalau Aku itu fleksibel, mudah untuk PD ++ 
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keunggulan apa 

nih? Kelebihan? 

belajar sehingga seakan membuat 

orang-orang pada iri. Irinya 

kenapa? Saya bilang kayak gini 

dari dulu “ah kamu itu nggak 

pernah belajar di sekolahan jadi 

tugas kerjaanmu tidur”, aku tidak 

pernah mengikuti les lho sama 

sekali.  

Nggak pernah ikut 

apa? 

Les   

Hmmm Dan aku nggak pernah belajar 

setiap malam, sama sekali nggak 

pernah belajar tetapi aku juga 

heran nilaiku juga selalu bagus 

dan itu selalu yang membuat 

orang-orang pada iri. “kerjaanmu 

cuma tidur doang tapi kenapa 

nilaimu selalu bagus”, karena 

prinsipku adalah ketika aku di 

dalam kelas aku mendengarkan 

orang berbicara dan aku mencatat 

itu di dalam otakku. Jadi aku tidak 

perlu belajar susah, jadi ketika aku 

membaca “ohh yaudah”. Prinsipku 

itu di dalam kelas karena bagiku itu 

belajar itu di sekolah kalau misal di 

rumah itu untuk bermain gitu lho. 

Aku nggak mau diribetkan sama 

hal lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KD 

 

 

 

 

 

KD 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

+++ 

Yaiya belajar di 

sekolah haha 

Yaa iyalah haha di rumah itu 

saatnya aku untuk istirahat, nonton 

tv, ya kan? hahaha 

  

Nyantai dong Ituu jadi itu aku fleksibel mudah 

untuk belajar, aku tipe orang yang 

mudah menerima masukan 

sekarang, dulu aku tidak. 

PD 

 

++ 

Masukan? Aku itu sampai SMA kelas 2 itu 

aku nggak bisa terima masukkan, 

orang ngasih masukkan aku lebih 

daripada mereka jadi aku tidak 

mau mendengarkan. Dulu aku 

egois banget tapi sekarang aku 

adalah orang yang bisa menerima 

 

 

 

 

PD 

 

 

 

 

++ 



111 
 

 
 

masukan, mudah belajar, secara 

manajemen aku dikatakan baik 

juga leadershipku baik. Itu sih 

keunggulanku. Oh dan public 

speaking 

Kalau cita-cita? Kalau cita-cita dari aku kecil 

sampai saat ini itu nggak pernah 

berubah aku ingin jadi seorang 

professor. 

  

Profesor hmm lalu 

apa yang sudah 

dilakukan? 

Melakukan penelitian, pendidikan. 

Aku harus menempuh 2 lagi 

pendidikan, S2 dan S3. 

HR ++ 

Itu ditargetin? Iyaah paling tidak umur 35 tahun 

aku sudah jadi seorang professor. 

  

35 tahun 10 tahun 

lagi berarti? 

S2 kan palingan 2-3 tahun, S3 kan 

3 tahun. Ya 6 tahun aku udah S3 

udah gitu mulai 4 tahunnya lagi 

aku menyelesaikan 20 penelitian. 

Pokoknya berapa gitu kan 3 kali 

penelitian udah karya ilmiah akn 

persyaratannya kan harus 20. 

HR ++ 

Hmmm Jadi persyaratan jadi professor   

Emang kenapa 

professor? 

Nggak tau ya   

Pernah lihat sosok 

profesor apa 

gimana? 

Aku dari kecil tu pengen aja 

kayaknya hebat gitu lho.  

  

Yaaa sih Pinter ya kayak gimana gitu   

Ada botak-botaknya 

gimana gitu hehe 

Tapi nggak masalah botaknya 

hahaha tapi nggak tau kenapa ya 

aku tuh nggak bisa 

mendeskripsikan kenapa ya 

pengen jadi profesor karena 

impian besarku. Profesor itu 

dihargai dimana saja kayaknya yaa 

  

Makanya mau jadi 

profesor? 

Iya kan? Keren gitu karena yang 

pasti aku tau profesor itu sudah 

memberikan kontribusi yang 

sangat besar untuk negara, 

masyarakat dan mereka menjadi 

seorang impact yang menjadi 

seseorang yang memiliki dampak 

aku ingin menjadi seperti itu. Aku 

 

 

 

 

 

 

 

HR 

 

 

 

 

 

 

 

++ 
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ingin memberi dampak yang besar 

bagi masyarakat, buat Indonesia. 

Rencananya mau 

lanjut S2 dimana? 

S2 Puji Tuhan aku dah diterima di 

Amerika beasiswa juga udah goal 

sebenernya aku tinggal berangkat 

aja tahun ini tapi permasalahannya 

adalah aku tidak bisa berangkat 

tahun ini dikarenakan visaku bakal 

2 kali  

KB +++ 

2 kali? Jadi tahun ini aku tuh udah 

berangkat jadi tahun ini aku 

diterima di 5 Univerisitas di 

Malaysia 1, di Australia 1, di Filipin 

1, di Amerika 2. Aku udah ketrima 

di Universitas ini 

 

KB 

 

+++ 

Heem Tapi kembali lagi aku ini orangnya 

idealis, egoku tinggi. Egoku tinggi 

dalam arti di sini bukan berarti 

egoku secara negative ya 

PD ++ 

Iyaa Jadi egonya ke idiealisku, jadi gini 

karena aku punya impian ke 

Amerika dari kecil lho aku nggak 

tau kenapa karena keren gitu lho 

seriusan. 

  

Itu juga impianku Iya hahaha   

Tapi nggak tau 

caranya gimana 

haha 

Oya haha aku tuh emang dari dulu 

ingin banget ke Amerika jadi aku 

sakinginginnya melupakan yang 3 

ini. 

  

Emm heem.. Ketika aku keterima di Filipin, 

Australia Malaysia itu tuh gimana 

gitu. Ternyata ketika aku menolak 

3 ini aku malah nggak bisa dateng 

ke Amerika karena visaku gagal. 

  

Tapi kan itu masih 

ada kesempatan 

Aku masih punya kurung waktu 

tahun depan, karena S2 tu 2 tahun 

kesempatan dan termasuk 

kesempatan masuknya 2 tahun 

hilang kesempatan tapi kalau 

tahun depan aku masih belum bisa 

bikin visa aku akan melepas itu. 

  

Lalu? Aku akan mencoba untuk di 

Indonesia terlebih dahulu atau aku 

HR ++ 
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coba negara lain karena kalau aku 

tetep kekeh tahun depan itu aku 

harus mengulang lagi dari 0 lagi 

lho. Beasiswa cari lagi, 

pendaftaran lagi, TOEFL juga 

pendaftaran lagi, kan TOEFL 

Cuma 2 tahun doang sertifikatnya.  

Amerikanya 

dimana? 

Universitasnya? 

New York University    

Itu keduanya disitu? Satunya lagi itu Dallas University   

Milih yang mana? Aku bisa ambil double degree 

mereka memberikan kesempatan. 

Jadi aku bisa kuliah di dua tempat. 

KB +++ 

Ohhh.. Lalu apa ya 

sekarang? Hehehe 

Sekarang harap-harap cemas sih 

visaku bisa keluar apa nggak ya. 

  

Emang susah? Susah gara-gara kemarin waktu 

aku pembuatan pas terjadi itu 

lho… bom di Surabaya 

  

Ohhh Jadi inikan siapa namanya? Emm.. 

Trump benci banget sama negara 

Islam, Trump bisa benci dan dia itu 

kan bener-bener security 

systemnya kan sangat kuat. Gara-

gara kejadian hehe di Surabaya 

semua orang-orang Amerika 

imigrasi ditarik lagi kesana. 

  

Ohh Penduduk yang di Indonesia suruh 

balik kesana daaannn visa ke 

Amerika ditutup semuanya. 

  

Waduhh.. Indonesia nggak bisa, bukanya 

paling Filipin  

  

Semoga nanti goal 

ya 

Eh bentar ya di pause dulu ya 

pertanyaannya hahah aku mau ke 

belakang 

  

Hahaha okee, eh 

keterbukaan temen 

kak E keluarga gitu 

tentang ak E 

sebagai gay 

gimana? 

Maksudnya keterbukaan?   

Ya yang mereka itu 

gimana ya.. 

Aku nggak paham dengan 

pertanyaannya, maksudnya 
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Menyikapi kak E 

gay itu gimana? 

menyikapi dengan seperti apa dulu 

nih? 

Emm menyikapinya 

mereka misalnya 

positif apa 

114egative? 

Sampai saat ini sih positif-positif 

aja. Kalau temen-temen udah pada 

tau kalau aku gay tapi mereka 

tetap berteman denganku kok. 

FL +++ 

Kalau kayak temen 

di fakultas yang 

dulu BEM gitu? 

Baik-baik saja sih. FL +++ 

Mereka tau? Tauu   

Mereka menerima? Tidak semua anak emm gimana ya 

karena sikapku yang cuek jadi 

dalam arti terserah omongan mulut 

lu gue nggak ladenin, ngerti kan? 

Jadi ketika ada orang bersikap 

apatis aku nggak sadar mungkin 

haha jadi dalam arti aku sih 

melihat mereka dalam sudut 

pandang positif terus. Ada yang 

menjauhi jelas, ada yang suka 

nyindir “alah dasar sukanya sama 

pisang juga” ya kayak gitu ya tapi 

aku bersikapnya yaudahlah kayak 

bercandaan gitu. 

 

KD 

 

 

 

 

KD 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

+++ 

Menanggapinya 

bercanda ya? 

Hooh   

Nggak peduli? Nggak peduli KD +++ 

Terus kayak 

misalnya di 

Indonesia gini 

masih illegal 

segalanya masih 

belum membatulah 

gimana menurut 

mas E? 

Huh..Itu berat karena sampai saat 

ini itu juga yang aku perjuangkan 

ya bukan cuma aku tapi kami 

perjuangkan dari RPI. Bukan untuk 

menjadi melegalkan pernikahan 

sesama jenis bukan tapi untuk 

mendapatkan hak yang sama 

dengan WNI yang lainnya. Kita 

mendapatkan keadilan yang sama, 

kita mendapatkan perlakuan yang 

sama. 

 

 

 

 

HR 

 

 

 

 

 

++ 

Haknya itu 

contohnya kayak 

gimana? 

Tidak ada lagi diskriminasi, nggak 

ada lagi intimidasi, nggak ada lagi 

bullying, nggak ada lagi dipandang 

sebelah mata. 

HR ++ 

Kalau itu dari Iyaa dan itu memang harapan   
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masyarakat ya? besarku. Bukan Cuma aku tapi 

orang-orang yang dikatakan aktivis 

ya. 

Heem Orang-orang yang dikatakan 

berjuang untuk itu semua. 

  

Terus kalau 

pandangan kak E 

tentang hubungan 

kak E sama 

pasangan untuk ke 

depan? 

Maksudnya?   

Kan ini masih belum 

boleh nih untuk 

menikah, nah itu 

mau diterusin apa 

gimana? 

Aku akan terus menjalankan 

hubungan itu hak ku kok untuk 

hidup, hak ku mendapatkan 

pasangan, aku untuk bisa mencari 

siapa yang bisa menjadi 

pasanganku. 

KD +++ 

Kalau untu 

menikah? 

Untuk menikah ya hak ku tapi aku 

melihat realitas yang ada kan di 

Indonesia kan nggak bisa to? 

  

Iyaa lalu? Yaa aku akan berusaha untuk 

mencoba keluar kali. 

  

Luar negeri? Iyaa kan yang melegalkan luar 

negeri bukan Indoensia, kalau di 

Indonesia udah melegalkan entah 

kapan waktunya mungkin aku akan 

menikah di Indonesia tapi mbuh ya 

haha kondisi sekarang bukannya 

maju malah mundur kayaknya 

butuh berapa tahun ya hahaha 

  

Lama keburu udah 

jadi profesor 

Hahaha makanya, ini aja kondisi 

10 tahun lalu itu lho Amerika 15 

tahun yang lalu di Amerika, ini 

malah makin mundur. 

  

Ohh iyaa Mungkin Indonesia akan 10 apa 15 

tahun yang akan mendatang 

  

20 tahun kayaknya 

hahaha 

Mungkin, kalau mereka nggak 

mundur ke zaman megalitikum ya 

hahaha tiba-tiba nanti jadi mundur 

lagi ke peradaban kuno. 

  

Ada nggak sih yang 

membebani pikiran 

menjadi seorang 

Bukan untuk diriku tapi bebanku 

adalah teman-teman. Kerinduanku 

pada anak-anak komunitas, hatiku 
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gay? yang besar untuk komunitas itu 

yang membuatku menjadi cukup 

berat.Ketika melihat teman-teman 

mendapat diskriminasi, ketika 

melihat teman-teman dilakukan 

persekskusi. Kayak 

kemarinkejadian di Lampung yang 

paling baru 3 waria mereka 

ditangkap dan tiba-tiba mereka 

disemprot pakai pemadam 

kebakaran dengan kata itu mandi 

wajib itu membuat hatiku kancur, 

mereka itu manusia lho bukan 

hewan tengah malam lho 

diperlakukan seperti itu. 

 

 

 

FL 

 

 

 

+++ 

Iyayaa Betapa dianggap seperti 

binatangnya mereka itu padahal 

mereka manusia, itu yang 

membebaniku sih. 

  

Jadi kayak 

perlakuan orang 

terhadap…. 

Perlakuan orang-orang terhadap 

komunitas itu yang menjadi beban 

sampai saat ini. 

  

Tapi kalau untuk 

kak E sendiri? 

Kalau masalah tekanan aku udah 

sering dapat tekanan ya. Sampai 

satu titik aku bisa memastikan 

walaupun tidak 100% aku bisa 

bertahan dan berjuang, dan aku 

kuat tetapi aku memikirkan teman-

teman yang lainnya. 

SE 

 

 

 

 

FL 

+ 

 

 

 

 

+++ 

heem Sekarang ini aku udah banyak 

belajar jadi sudah tidak 

menunjukkan egoku, ya itu teman-

teman kasihan. 

FL +++ 

Emm kalau sama 

keluarga baik-baik? 

Kalau keluarga kandung nggak 

baik ya dengan ayah khususnya 

karena aku tidak mau pindah 

agama jadi nggak ada komunikasi. 

  

Emang 

tanggepannya dia 

kak E nggak mau 

pindah agama 

gimana? 

Woo.. Aku diusir langsung malam 

itu juga, aku mau dibunuh lho. 

Katanya “aku bisa ngebunuh lho 

116ala mini juga”. 

  

Terus nggak pernah Dari tahun 2010   
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ketemu sampai 

sekarang? 

Trakhir ketemu? Kalau sama mama, adik-adik ku 

masih komunikasi terus. Ini aja 

masih chatan sama mama. 

FK ++ 

Kecuali sama ayah? Ayah doang, yang bermasalah itu 

ayah. 

  

Padahal itu ketemu 

ayah kandung SMP 

ya? 

Iyaaa   

Berarti sebentar ya? 5 tahun doang.   

Pas mau diusir 

memang dia 

nanyain mau 

pindah? 

Yaa memang itu kesepakatan dari 

awal gitu kok. “kamu masuk 

mana? Kristen apa Islam?”, ku 

jawab langsung aku milih Kristen.  

  

Teus langsung pergi 

apa gimana itu? 

Diusirrr hari itu juga tapi aku pergi 

besoknya soalnya itu udah malam 

banget jam 11, ketika pergi pun 

mama masih ngasih uang “buat 

kamu pergi ke Bandung”. 

  

Kalau ayah udah 

nggak mau? 

Heem   

Ohh iya ding, kalau 

sama ibu baik-baik 

aja ya? 

Baik-baik aja semua FK ++ 

Kalau sama 

saudara 

kembarnya? 

Baik-baik ajalah FK ++ 

Tapi nggak pernah 

ketemu? 

Seringlah kalau ke Bandung pasti 

ketemu, pasti. 

  

Dia gimana? Maksudnya gimana?   

Relasinya sama kak 

E? 

Baik sangat baik FK ++ 

Tanggapannya 

tentang kak E gay? 

Aku itu sekarang unik sama 

keluargaku, kalau pulang bukan 

ditanyain “kapan kamu nikah? 

Kamu udah umur segini nggak 

mau nikah?” Tapi sekarang 

menjadi seperti ini “mau sampai 

kapan kamu cari pasangan ganti-

ganti”, jadi yaudahlah 1 aja 

mending kamu sampai nanti tua. 

  

Kalau saudara 117i amah selalu mendukung FL +++ 
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kembar kak E? keputusanku karena aku juga 

selalu mendukung dia dan aku 

selalu support dia. 

Mirip banget 

mukanya? 

Enggak bahkan persamaan kalau 

kita kembar. Kalau kembar laki-laki 

dan perempuan pasti nggak ada 

yang mirip nggak ada. 

  

Tetanggaku ada 

nggak mirip sih 

Nggak mirip kan? Kalau laki-laki 

perempuan nggak ada yang mirip. 

  

Cuma lahirnya 

bareng aja 

Iyaaa   

Kalau prestasi yang 

pernah dicapai, apa 

aja? 

Oh iya kalau olimpiade itu ekonomi 

akuntansi padahal aku anak IPA, 

serius. 

KB +++ 

Itu ikut olimpiade 

apa? 

Olimpiade   

Mewakili apa? Dari sekolah ke OSN, kalau OSN 

kan ada olimpiade macem-macem 

nggak cuma IPA doang kan ada 

IPSnya juga kan? Nah aku ikut 

yang IPS dan aku dapet juara juga 

disitu walaupun nggak setingkat 

Nasional ya, tapi kalau tingkat 

Nasional aku lebih ke seninya.Nah 

kayak FLS2N Festival Lomba Seni 

tingkat Nasional, aku sampai ke 

tingkat Nasional dalam lomba 

membaca puisi.Dan aku sama 

kembaranku kita punya kesamaan, 

kita sama-sama suka music. Aku 

dan dia suka nyanyi, dan aku di 

Semarang ini suka di panggil di CL 

sama Paragon kalau ada acara-

acara nyanyi dan juga kalau ada 

wedding singer aku kan ikut EO di 

Semarang juga. Kalau ada acara 

ngeMC, acara-acranya nyanyi ya 

aku dipanggil. 

 

 

 

 

KB 

 

KB 

 

 

 

 

 

 

 

 

KB 

 

 

 

 

+++ 

 

+++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Wah suaranya 

bagus nih? 

Menurutku biasa aja sih hahaha   

Ohh Pretasiku sendiri juga pernah jadi 

duta Pariwisata juga waktu itu 

tahun 2010. Kalau di Semarang itu 

KB +++ 
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Denok Kenang 

Ohhh Kalau di Jakarta Abang None, 

kalau di Banten namanya Kang 

Nong 

  

Wahh track 

recordnya udah 

banyak banget ya 

Kalau prestasi aku bisa katakan 

aku udah bisa memberikan 

kontribusi buat sekolahan, buat 

kampus udah banyak makanya 

aku bilang kenapa aku bisa 

menjadi seperti itu karena 

memegang kata-kata ayahku 

“jangan sampai orang-orang 

merendahkanku”. Jadi sampai saat 

ini mungkin orang-orang tidak ada 

yang menghinaku karena mereka 

mlihat prestasiku. 

 

 

 

 

 

KD 

 

 

 

 

 

+++ 

Biar orang menilai 

bukan siapa kamu 

tapi apa yang kamu 

lakukan? 

Karena kalau haha aku liat siapa 

aku dipandang sebelah mata 

karena sebagai seorang gay itu. 

Bersyukur aja sih bisa punya 

kelebihan gini. 

 

 

 

SE 

 

 

 

+ 

Iya pinter lagi ya Untuungnya   

Kalau misal nggak 

pinter gimana ya? 

Aku itu udah nggak kebayang deh 

kalau misalnya aku jelek, nggak 

pinter, bodoh hahaha 

  

Kalau nggak pinter 

gimana? 

Nggak tau hahaha   

Pinter banget sih 

tapi 

Aku sendiri juga nggak paham. Itu 

nggak kerasa aku pinter kok itu 

karena belum menjadi seorang 

profesor. 

 

KD 

 

+++ 

Soon Orang yang paling pinter itu adalah 

profesor bagiku. Soalnya dia itu 

udah menciptakan sesuatu yang 

baru. 

  

Iya karena sudah 

membuat 

penelitiannya 

sendiri. 

Persyaratannya jadi profesor 

susah lho 

  

Emang 

kacamatanya udah 

kayak profesor lhoo 

heheh 

Kayak challenge yang luar biasa 

gitu lho goal bangetlah. 
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Ditunggu gelar 

profesornya hehe 

Amin, ingin banget punya harapan 

diumur 28 udah jadi profesor gitu 

lho tapi nggak mungkin itu pasti 

nggak mungkin. Karena umur 28 

itu kan jadi profesor termuda di 

Indonesia. 

HR ++ 

Bagus dong hehe Tapi kan nggak mungkin aku aja 

belum S2 udah umur 25. S2 belum 

S3 belum karena profesor termuda 

saat ini usianya 32. 

HR ++ 

32 emm 30lah Nggak bisa jugalah, kalau aku 

S2nya tahun depan 26 S2 berarti 

sampai 28. S3 kan 3 tahun baru 

lulus aja aku umur 31 

HR ++ 

Itu kok bisa sampai 

dapet beasiswa di 

luar negeri gimana 

sih? 

Cari-cari haha dulu waktu aku S1, 

aku dapet beasiswa dari 

pemerintah. 

KB +++ 

Yang sekolah 

bahasa inggrisnya? 

Waktu yang di sekolah lainnya 

juga yang Teologi itu beasiswa. 

  

Hmm Bagiku Tuhan baik karena ketika 

merasakan denial itu tiba-tiba ada 

pembukaan beasiswa. 

  

Lalu? Dari yang mendaftar 800 orang 

yang menerima beasiswa berapa 

orang coba? Cuma 1, Cuma 1 lho 

dan yang keterima itu aku. Dan 

aku tuh surprise sama Kuasa 

Tuhan itu dalam arti Baik gitu lho. 

KB +++ 

Itu pas lgi denial 

ya? 

Iyaa   

Tapi tetep diambil 

nggak? 

Yaa akhirnya ku ambilah kan 

kesempatan besar. Udah beasiswa 

full dari awal sampe aku lulus dan 

bulanan aku juga dapet uang siapa 

yang nggak mau? Orang kalau 

kuliah itu ngeluarin duit, kalau aku 

dari kuliahku yang pertama sampai 

kedua aku malah yang dapet duit. 

 

KB 

 

+++ 

Wahh keren Siapa yang nggak mau coba? 

Bersyukur sih. 

  

Denialnya itu 

gimana sih? 

Kayak merasa berdosa, merasa 

bersalah nggak bisa menerima 
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diriku. Itu proses nggak 

penerimaan diri dan bagiku itu 

absurd banget soalnya kenapa aku 

nggak bisa menerima diriku ketika 

aku udah menerima diriku 

sebelumnya gitu lho. 

Emmm berarti 

menerima dulu? 

Malah menolak kan lucu kan? 

Orang-orang ketika tidak sadar 

mereka akan denial, setelah denial 

baru bisa menerima diri mereka. 

Aku udah menerima diriku dahulu, 

terbuka ke orang-orang. 

  

Pacaran dulu enak Hooh tiba-tiba denial.   

Yang bikin denial itu 

apa? 

Ya itu yang aku 121atakana 

omongan masyarakat, jadi suka 

nyinyir gitu lho. 

  

Tambah dosa gitu Apalagi dulu aku udah nonton film 

hidayah yang ada pasangan 

lesbian gitu lho 

  

Oh hehe Udah gitu kena azab kan tahi 

hahaha 

  

Hahaha Seriusss gara-gara itu aku 

semakin denial yoo 

  

Lalu yang membuat 

lepas dari denial itu 

apa? 

Yaa tadi itu aku setelah melakukan 

penelitian banyak hal, aku 

menemukan bahwa aku tidak 

berdosa. Jadi aku menerima 

secara utuh. 

KD +++ 

Bahwa diagama 

yang dilarang itu 

berzina? 

Iyaaapp bukan sesama jenis. 

Makanya aku bilang sama teman-

teman juga, kalau masalah kalian 

berhubungan belajarlah untuk setia 

dan yang namanya berhubungan 

nggak harus yang namanya 

melakukan hubungan seksual. 

Kalau perihal masalah perzinaan, 

perzinaan juga terjadi karena tidak 

adanya pernikahan orang dikatakn 

berzina ketika dia tidak dianggap 

sah oleh pemerintah dan agama, 

bukan agama sih tapi pemerintah 

menurutku kalau agama sendiri 

kan bisa melakukan pernikahan 

 

FL 

 

+++ 
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lebih dari 1 juga. Tapi tetep akan 

dianggap perzinaan itu ketika 

pemerintah tidak mengeluarkan 

bukti sah makanya pemerintah 

mmberkan akta pernikahan. Nah 

sekarang Indonesia tidak akan 

mungkin nggak berzina untuk 

teman-teman komunitas, karena 

mereka nggak diakomodir jadi 

sehingga aku katakana ketika 

teman-teman berhubungan badan 

dengan pasangannya bukan 

perzinaan tapi bentuk kebutuhan 

biologis, kebutuhan biologis 

seseorang. Toh negara nggak 

mengakomodir, gimana caranya 

biar nggak perzinaan? Yaa 

legalkanlah pernikahan, nggak 

akan berzina kan? Negara 

memberikan peraturan tapi tidak 

memberikan jawaban, tidak 

memberikan penyelesaian. Itu 

Indonesia hebat. 

Quote of the day nih Iyaa, negara Indonesia seperti itu 

hebatnya membuat peraturan tapi 

tidak memberikan jalan keluar. 

Ngapain juga ada negara kalau 

kayak gitu. 

  

Yaa bete banget itu 

tuh haha 

Yaa jengkel aku lho sama 

pemerintahan, aku itu masih emosi 

dengan kejadian di Lampung 

kemarin seriusan. 3 orang 

disemprot pakai pemadam 

kebakaran. 

  

Itu kenceng banget 

ya 

Yaa makanya itu ditonton 

masyarakat, apa nggak gila. 

  

Itu emang 

hukumannya kayak 

gitu apa gimana 

sih? 

Nggak tau alesannya mandi wajib.   

Nggak 

berperikemanusiaan 

Nggak berperikemanusiaan, 

bangkai banget emang. 

  

Pengen pindah Hatiku paling dalam tidak pengen   
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WNA? haha karena aku bangga di Indonesia 

tapi hatiku paling luar pengen dan 

banyak ya yang penegn hahaha 

Hahaha Jadi banyak pengennya sih kayak 

istilahnya dititik terdalam hahaha 

titik nggak pengennya itu cuma 

segini tapi 

  

Hahaha Titik yang luar segini haha jangan 

sampai terkecoh dengan ini yang 

seakan-akan yang paling so sweet 

padahal ini kecil lho hahaha 

  

Paling dalem tapi 

intinya kecil haha 

Iya haha udah kalau paling dalam 

mau tapi diluar itu mau hahaha gila 

Indonesia kok keadaannya kayak 

gini nih 

  

Hmm kalo 

hubungan papah 

sama mamah 

gimana? Yang 

kandung 

Maksudnya hubungan? Hubungan 

gimana? 

  

Baik atau gimana? Baik   

Baiknya gimana? Ya seperti sewajarnya pasangan 

gimana si suami istri. 

  

Tapi kan yang 

waktu itu sempet 

ngusir gimana? 

Reaksinya mamah 

gimana? 

Kalo mamah si sebenernya, 

gimana ya bahasanya? Jadi kayak 

membela aku gitulo, membela aku 

tapi karena mama ku berpikir 

ayahku ini imam di keluarga, jadi 

mama akhirnya harus melapas aku 

 

 

 

FK 

 

 

 

++ 

Terus setelah mas 

E ngga disitu papah 

sama mamah ngga 

ada cekcok atau 

apa?  

Soalnya kami kan ngga ada 

komunikasi, paska diusir itu aku 

ngga ada komunikasi sampe tujuh 

tahun. 

  

Terus mulai lagi? Tahun 2017. Tahun 2017 baru ada 

komunikasi lagi dan setelah 

komunikasi itu sendiri mereka baik-

baik saja, sampe sekarang. 

 

 

FK 

 

 

++ 

Kalo sosok ayah 

yang 

backgroundnya itu 

FPI, perlakuannya 

ke anak-anak 

Unik, dalam arti unik disini, dia itu 

menganjurkan kepada kami semua 

untuk taat, sholat lima waktu dan 

sebagainya, tetapi dia tidak 

memberikan teladan itu. Dalam arti 
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gimana? ya jumatan dia juga jarang.  

Sholat lima waktu? Jarang. Tapi dia menyuruh kami 

semua untuk melakukan itu, tapi 

dia jarang. 

  

Itu gimana 

perasaannya? 

Disuruh tapi yang 

nyuruh tidak 

melakukan? 

Ketika dia menyuruh, aku dan 

adek ku si, yang cowok ya, yaudah 

si kita lakuin aja. Tapi, kita ngga 

ada pemikiran apa-apa si, cuman 

kadang-kadang kalo sampe dalam 

tahap kita udah capek, pulang kita 

disuruh “loh ayah aja ngga 

ngelakuin ngapain si ayah maksa-

maksa kita”. Jadi kalo sampe dia 

maksa banget baru kita 

  

Terus kalo udah 

ngomong gitu? Dia 

kasar ngga? 

Engga   

Pernah kasar ngga? Enggak.    

Dulu kan pernah 

didiemin selama 

tiga bulan, terus 

baikan, terus diusir. 

Itu gimana 

perasannya? 

Aku itu yang diusir itu, yang 

sebenernya sakit hati ya. Karna 

bagaimana pun juga aku berpikir, 

ya ampun binatang aja ngga 

mungkin sampe kayak gitu kan? Ini 

manusia gitulo. Sempet hancur 

perasaan, sakit hati pake banget 

nget nget nget nget, sakit hati 

banget. 

  

Sama waktu yang 

didiemin itu? 

Ya pasti sakit yang diusir lah. Tapi 

kan diusir bukan gara-gara 

masalah identitas seksual 

  

Heem, agama  Iya    

Dua hal yang 

berbeda 

Dua hal berbeda jadi ngga bisa 

dipadukan, sebenernya ngga bisa 

disamakan. Karna berbeda 

konteks gitulo.  

  

Kalo sekolah kan 

emang akademik tu 

pinter ya hem 

Hemm   

Iya  Biasa aja si hahahaha   

Hahaha, nah waktu 

itu kan bilang suka 

musik, nah itu suka 

musik sejak kapan? 

Sejak SMP, SD malah. Padahal di 

keluarga ku ngga ada yang suka 

musik. Tapi ngga tau aku dan adik-

adik ku semuanya suka musik. 
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Aneh. 

Itu apa? Nyanyi 

atau? 

Kalo aku nyanyi iya, main musik 

iya 

  

Alat musik apa? Aku bisa semua   

Wo  Kalo nyanyi masih..kalo alat musik 

aku bisa piano, gitar, sama biola, 

drum aku pernah mencoba tapi 

belom bisa dikatakan aku bisa, tapi 

kalo yang bisa ya itu piano, biola, 

ama gitar itu bisa. Kalo adek ku, 

dia yang cowok dia bisanya gitar 

sama bass, adek ku yang cewe 

nyanyi 

KB +++ 

Yang kembaran itu Kalo yang kembaran ku itu nyanyi. 

Kami suka nyanyi bareng dan dia 

juga bisa main gitar, tapi kalo adek 

ku yang perempuan yang dibawah 

ku lagi, yang dibawah adek ku 

yang cowok itu dia bisa apa 

namanya nyanyi, yang terakhir 

juga sama, nyanyi sama main 

piano. Tapi bapak ibu ngga ada 

yang bisa. 

  

Ngga ada jiwa 

musik?  

Ngga ada. Blas.   

Mungkin dari nenek Ngga juga, kami tu heran 

makanya, kami tu heran. Dan di 

keluarga juga makanya heran, 

kenapa anak-anak pada bisa 

musik. Sepupu-sepupu kami ngga 

ada yang bisa. Ngga ada lho. 

  

Itu apa autodidak 

apa? 

Autodidak, awalnya autodidak tapi 

terus diasah dengan les, tapi 

diasah les itu ngga pernah 

bertahan lama, aku les musik gitu 

ya, les piano, itu cuman sebulan 

HL + 

Bosen? Bosen, akhirnya autodidak belajar 

sendiri. Aku lebih, aku dan adik-

adik ku lebih suka belajar ngeliat 

youtube dengan teknik-teknik yang 

ada disana terus kita cobain. 

Diandingan disuatu kelas 

dibelajarkan, kalo vocal ni ya 
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diajarkan coba ni dari do sampe do 

lagi, terus nanti dengerin musik, 

ngga suka. Dan diasah dengan 

ekstra kurikuler yang ada di 

sekolah. Kami semua ikut ekstra 

kurikuler musik.  

Itu kelas berapa? Dari SMP, eh kursus?   

Heem  SMP. Tapi semuanya ngga ada 

yang bertahan. Semuanya paling 

lama tu aku sampe dua bulan, 

adek ku itu palingan satu bulan, 

satu bulan itukan empat kali 

pertemuan kan ya biasanya, adek 

ku itu cuman dua kali dateng, terus 

sisanya ngga mau dateng lagi. dia 

bilang bosen, belajarnya gitu-gitu 

doang.  

  

Itu karna cerdas kali 

ya? 

Ngga ngerti. Karena ya kalo aku 

sendiri tidak mau ikut sebuah 

kursus dikarenakan yang aku 

impikan saat ikut sebuah kursus 

bukan masalah teknik yang 

dibicarakan, tapi aku bisa 

membaca not balok. Itu yang aku 

inginkan. 

  

Kalo kursus 

kebanyakan teori 

Teori doang. Dan makanya, 

ekspetasi ketika kursus itu kayak 

ngga sesuai. Gitu.  

  

Itu semua bisa suka 

alat musik karna 

dieksplor sama 

orang tua apa 

gimana? 

Aku gatau deh, gini deh kalo aku 

dan kembaran ku kan emang suka 

musik dari kecil, orang tua ngga 

pernah ngeksplor apa-apa. Dan 

ikutan dan seneng aja gituloh. Dan 

kalo kita latihan ya orang tua tu ya 

silahkan gituloh, kita yang minta 

tolong beliin piano dong, yaudah 

mereka beli tapi mereka ngga 

pernah mengajarkan, ngga pernah 

ngapa-ngapain. Adek-adek liat 

kami. 

  

Heem  Jadi ikut-ikutan gituloh, gitu doang.   

Kalau misalnya 

temen-temen 

Konteks betenya itu kayak 

gimana? Bete terhadap kasus? 
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komunitas apa 

temen LGBT yang 

kena kasus kan 

mas E mikirn kan itu 

bete nggak? 

Maksudnya kan ada 

ketidakadilan 

Atau bete ke orang yang 

melakukann tindakan tersebut? 

Kalau ada kasus? Kalau ada kasus mah ya nggak ya 

I mean tetep harus kita bantu kita 

dampingin tapi jatuhnya bete ke 

orang-orang yang melakukan itu 

dalam arti contoh ya kan ada yang 

dapet kekerasan. Aku tiba-tiba 

nanya kenapa sih manusia harus 

ngelakuin kekerasan ke orang lain, 

apa sih masalahnya? Tujuannya 

apa? Gitu lho 

 

FL 

 

+++ 

Ohhh Jadi betenya gara-gara itu bukan 

gara-gara “ih ada kasus males 

banget sih, kenapa sih harus 

didampingin gitu-gitu capek”, 

bukan kayak gitu. Ya seperti yang 

tadi aku bilang betenya “kenapa 

sih harus terjadi kayak gini? 

Kenapa manusia harus melakukan 

hal seperti itu?” 

  

Hmm yaya Contohnya pekerjaan ya, ada yang 

dikeluarkan karena orientasi 

seksual. Nah aku bete dengan 

pelaku dikantor tersebut, emang 

kenapa gitu kalau mereka berbeda 

dengan yang lainnya? Masalahnya 

apa gitu lho, kenapa harus ada 

acara dipecat segala. Jadi beteku 

itu karena manusia yang 

melakukan tindakan kekerasan 

tersebut bukan karena kasusnya. 

  

Seringnggak ada 

kasus kayak gitu? 

Adalah sering kalau yang paling 

booming sekarang yang masuk 

berita di Polda 

  

Aku nggak tau Oh nggak tau?   

Enggak apa? Lho masuk ke berita juga lho   

Jarang nonton Hih ya ampun haha itu lho anggota   



128 
 

 
 

berita hehe Polda Jawa Tengah menggugat 

KaPolda di PT. UN gara-gara dia 

dipecat karena dia seorang gay 

ada lho itu booming  

Terus itu mas E 

ikut? 

Iyalah   

Pasti ikut kalau ada 

kayak gitu? 

Jelass aku mendampingin FL +++ 

Itu karena dia anak 

komunitas? 

Iya kan dia pecat gara-gara gay   

Anak komunitas? Iyaa   

Kira-kira dalam 

sebulan ada berapa 

kasus? Sesering 

apa gitu 

Duhh.. Kita nggak bisa 

mengatakan dalam bulan dalam 

arti kita akumulasi setahun. 

Kadang sebulan nggak ada kasus 

nih tapi bulan depan ada gitu lho. 

Kalau akumulasi itu ditahun 2018, 

eh 2019 dari awal tahun sampai 

bulan ini itu kurang lebih ada 80 

kasus dan itu meningkat dari tahun 

lalu. 

  

Wahhh Dulu tuh 2016 cuma setahun 

doang cuma ada 14 kasus, 2017 

naik jadi 32, 2018 itu naik 60 nah 

ini belum sampai akhir tahun 

  

Ohhh yayaa berarti 

keterbukaan 

masyarakatnya 

main berkurang apa 

gimana? 

Masyarakat itu banyak yang tau 

tapi mereka tidak mau membuka 

diri sudah mabuk agama. 

  

Mabuk agama 

gimana? 

Sudah dicekokin yang 

sesungguhnya nggak logis gitu lho, 

jadi didoktrinisasi akan 

pengetahuan yang tidak diketahui 

maksudnya apa. Seksualitas itu 

cair, ada ilmu sugestinya mereka 

itu nggak tau dan nggak mau tahu 

yang penting kata orang lain salah 

ya salah. Itu problemnya. 

  

Ohhh, mas E itu 

udah coming out 

kemana-mana nih 

nah itu pas sebelum 

Adalahh   
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dan sesudah 

coming out ada 

perbedaannya 

nggak? Misal 

sesudah wah 

ternyata gini ya 

efeknya gitu 

Ada gimana? Ketika aku belum coming out aku 

harus sembunyi-sembunyi, takut, 

khawatir jadi ada beban gimana ya 

gitu lho. Tapi ketika udah aku 

merasa feel free gitulah 

 

 

 

SE 

 

 

 

+ 

Lho berarti 

bebannya 

berkurang? 

Berkurang tapi ada beban baru lagi 

yak arena konteks masyarakat kan 

ya, hujatan, di bully, dihina, 

dipermasalahkan karena orientasi 

karena masalah baru. 

  

Tapi masalah baru 

itu bikin nyesel 

nggak? 

Tidak karena yang paling penting 

aku bisa menerima diriku sendiri 

sih dan keluarga yang paling 

penting. 

KD +++ 

Ohh, terus kalau 

hujatan hinaan 

gimana? 

Aku mah tipe orang bodo amat ya, 

yaudahlah ya gitu ini juga hidup 

gua ini yaudah sih 

PD ++ 

Hmm yaya Nggak terlalu diambil pusing untuk 

masalah itu 

  

Terus kalau 

pasangan udah 

punya? 

Udaah   

Udah berapa lama? 3 tahun setengah   

Anak komunitas 

juga? 

Nah ini hahahaha   

Oh pantesan kok 

berdua hehe 

Lah emang baru sadar? Hahaha   

Nggak haha cuma 

sempet waktu 

ngetik verbatim itu 

kayak ohh ini, 

soalnya mas H 

bilang beda agama 

Hooh   

Nah terus gimana 

nih orientasinya gay 

terus beda agama 

Susah sebenarnya ya, susahnya 

disini itu keluargaku itu bukan 

mempermasalhkan aku gay apa 
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itu gimana 

menjalaninnya? 

nggak , aku punya pasangan 

nggak bukan 

Ohh Mempermasalahkannya sama dia 

ini karena beda keyakinan 

  

Karena akunya 

denger-denger 

cerita temen-temen 

ku beda agama itu 

kayak dinding yang 

paling tinggi 

Iya memang   

Berarti lebih berat 

dibeda agamanya 

ya? 

Iya aku backstreet jadi keluarga ku 

itu awalnya tau tapi akhirnya aku 

menutupin diri aku bilang udah 

putus 

  

Ohhh Karena keluargaku itu emm ya kita 

beda keyakinan dan mereka itu 

nggak suka akan hal itu 

  

Terus ke depannya 

akan gimana? 

Aku nggak tau   

Sebenarnya beban 

nggak sih? 

Sangat beban gimana sih nggak 

diterima keluarga gitu lho, 

istilahnya dulu mantan-mantan ku 

diterima sama keluargaku yang 

dari pertama sampai ketiga 

diterima karena sama 

keyakinannya 

  

Ohh Nah ini nggak diterima sama 

keluarga ya sama aja kayak yang 

heteroseksual pacaran sama beda 

agama 

  

Hehe iya paling 

berat sih 

Nah iya jadi akunya gimana, 

susahkan? Dan ada satu sisi aku 

berkata “It’s like I can’t not be with 

him” gitu lho jadi kayak nggak bisa, 

suatu saat kayak nggak tau akan 

seperti apa. Kalau misal 

sekeyakinan nanti kita bisa hidup 

bareng-bareng terus ya, kita juga 

punya satu tujuan visi yang sama 

bisa ke jenjang yang bener-bener 

lebih serius tapi Tuhan 

membentengi aku it’s hard tapi ya 

biarin ini berjalan dulu ngalir. 
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Terus tapi apa 

beban yang kayak 

gitu ada kepikiran 

buat emm deket 

pengen nikah gitu? 

Hmm ya ada dengan laki-laki ya 

bukan dengan perempuan ya 

KD +++ 

Iyaa hehe Yaa karena udah yakin tapi 

masalahnya dengan laki-laki yang 

mana ada dong, nikahnya dimana 

ngga mungkin di Indonesia 

  

Tapi kok bisa 3,5 

tahun itu gimana? 

Kecocokannya? 

Yaa aku merasa paling pas 

dibandingin mantan-mantanku 

sebelumnya karena kenapa kan 

mantan-mantanku sebelumnya 

masih mencari jati diri ya 

  

Ohhh Jadi mereka itu pacaran dengan 

laki-laki aku doang 

  

Hmmm Setelah putus denganku mereka 

dengan cewek tapi uniknya 

mereka balikan lagi dengan laki-

laki tapi cowoknya aku doang 

  

Kok gitu? Mereka 

masih bingung gitu 

ya? 

Mereka itu nggak suka dengan 

laki-laki tapi suka dengan aku 

  

Kok bisa? I don’t know mereka   

Bikin baper ya? Nggak ngerti padahal ketika 

mereka pacaran pertama kali, 

mereka nembak 

  

Tapi seneng nggak? Aku tidak bisa hmm aku bahkan 

mengatakan kalau mereka bukan 

gay deh karena mereka sukanya 

dengan cewek juga apa nggak 

suka entah 

  

Ohhh nggak suka 

cewek? 

Nggak ngerti tapi sekarang mereka 

pacarannya sama cewek jadi 

pacaran dengan cowok itu 

denganku. Jadi aku nggak bisa 

mengatakan mereka gay 

  

Ohhh Karena aku nanya “kamu gay?” 

Mereka nggak jawab, aku itu 

bukan gay aku itu cuma sekedar 

pengen 

  

Kok bisa? Nggak ngerti aku juga nggak 

paham 
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Kalau emm kemarin 

aku nanya mas O, 

cowoknya juga yang 

sering ikut 

wawancara itu 

Ohh itu   

Heem oh jadi 

sukanya berpasang-

pasang gitu ya? 

Kalau pergi? 

Yaa memang hehehe soalnya 

kalau nggak ada pasangan nanti 

baper hehe ngambek 

  

Ada sering 

cemburu-

cemburuan nggak? 

Yaiyalah namanya juga pacaran 

hehe 

  

Emang cemburunya 

gimana? 

Yaa sama ketika kamu 

berhubungan dengan laki-laki jalan 

sama cewek lain gimana 

perasaanmu? 

  

Nggak tau belum 

pernah hehe 

Nanti coba deh hahaha tapi dia tau 

kalau dia jalan sama cewek aku 

nggak cemburu 

  

Tapi udah berapa 

kali dibikin 

cemburu? 

Emm kalau jalan sama cowok jalan 

gitu kan hehehe berkali-kalilahh 

cemburu kan dari diri sendiri jadi 

ya ketika aku nggak pernah 

sengaja bikin cemburu ah enggak 

  

Ohhh Tapi ketika ada suatu acara 

momentum sama orang lain gitu ya 

tiba-tiba dia cemburu gitu padahal 

lagi event nggak ada niatan apa-

apa sih 

  

Ohh hahaha kalau 

mas E cemburunya 

giaman? 

Ketika dia mencoba menghubungi 

orang lain beda aku dengan dia. 

Kalau dia tipe orang yang sering 

ngehubungin jadi dia yang cari 

masalah dulu, ngajak kenalan 

orang 

  

Oh hohoho haha Hahaha dia kayak gitu kalau aku 

cemburunya kalau misal ada orang 

ngajak kenalan ke aku mah dia 

baru siapa sih ini gitu, tiba-tiba 

dichat duluan haha kebalikan kalau 

dia malah yang ngajak hahaha 

beda 

  

Wah hehe Dan dia cuka cemburu karena aku   
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tipe orang kalau mantanan itu 

bukan berati mantan dalam arti 

tetap bisa jadi saudara tetap bisa 

sahabat dan aku keep in touch 

dengan mantanku tapi sebatas 

sahabat, temen mereka ngajak 

balikan pun aku nggak tau nah dia 

tahu. Nah dia cemburu kalau aku 

udah chat sama mantan padahal 

chatnya biasa aja, mereka yang 

nggak biasa. 

Kok gitu? Hehe Kan aku kalau bales chat pakai 

emot kayak hidup babi hahaha 

gambar telek kayak kebakaran 

jenggot 

  

Mudik ke rumah 

mas H kan di mana 

mas? 

Di Rembang   

Tapi tau nggak 

keluarganya mas 

H? 

Ya enggaklah kan dia belum 

coming out 

  

Oiyaya lupa Keluarganya taunya temennya tapi 

keluarganya sangat deket sama 

aku 

 

FL 

 

+++ 

 

Gimana mas E 

menyikapi mas H 

yang belum coming 

out? 

Itu juga susah masalahnya dia 

kayak menemukan dunia baru 

buatku, pertama yang bener-bener 

pacaran gay denganku dia, kedua 

beda keyakinan dan ketiga belum 

coming out jujur aku merasa kayak 

baru sebelum-sebelumnya orang 

tuanya mereka tau kalau kita 

pacaran 

  

Ohh Aku dikenalin keluarga besar 

mereka sebagai pacar dengan tiga 

mantanku sebelumnya 

  

Berarti ini dikenal 

sebagai teman? 

Iyaa jadi kembali lagi yaudah ku 

jalanin aja, mau sampai kapan dan 

gimana ya nanti aja waktu yang 

menentukan yang pasti ku jalanin 

saat ini dengan memiliki tujuan ke 

depannya seperti apa 

 

 

 

KD 

 

 

 

+++ 

Tujuan seperti apa? Yaa berharap ke depan kita punya   
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rumah ya jalanin dulu 

Karier ya pasti? Pasti udah nggak mikirin masalah 

percintaan lagi sih udah bukan 

fasenya, keluargaku juga nanyain 

teruskan mau sampai kapan cari 

pasangan yang tetap. 

  

Udah berapa kali 

mudik kerumah mas 

H? 

Uhh berkali-kali lah   

Terus nggak 

dicurigain gitu? 

Dicurigain sih ya kayak gimana sih 

aku nggak ngerti yang ngerti 

karakter keluarganya kan dia 

  

Tapi pernah 

ditanyain sama 

keluarganya? Kok 

kamu sering kesini? 

Selama ini nggak pernah kalau dia 

nggak ngerti 

  

Ohhh Kalau dia sendiri ke keluargaku 

baru 2 kali ya ke Bandung sama 

sekali keluargaku ke sini 

  

Ohh kalau sama 

mas E aku udah 

banyak nanya ya 

Iyaa   

Kalau wawancara 

paling lama sama 

mas E 

Oh iyaa   

Oya kan mas O ke 

Kamboja mas E 

ikut? 

Yaa ikut daftar tapi yang dipilih 

dikomunitas kan dia. Saatnya 

menuai kan dia udah banyak 

menabur, pengalaman lebih 

banyakan dia daripada aku. 

PD ++ 

Kalau mas E 

pengalamannya 

sejauh ini? 

Yaa yang pasti banyak dia kalau 

dia udah dari 2009 kalau aku baru 

dari 2016 sangat baru 

  

Tapi kalau mas O 

ada temennya yang 

kenapa gitu kan 

nyantai tapi kalau 

mas E aku lihat 

yang dipikirin 

Greget   

Iya lebih greget 

kayak mikirin 

banget apa karena 

belum banyak asam 

Kalau aku lebih mengatakan ini 

dulu dia seperti itu sendiri 

sekarang dia lebih tenang karena 

dia menyerahkan ke aku  
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manisnya apa.. 

Ohhh diserahin ke 

mas E? 

Heem semuanya “E ada kasus nih, 

tanganin dong, dampingin dong” 

dia udah di fase capek di fase 

dimana dia mau berhenti 

  

Jadi keluar dari 

komunitas? 

Dalam pergerakan dia pengen 

berhenti 

  

Kalau misal berhenti 

yang gantiin 

ketuanya kira-kira? 

Nggak tau, dia sih menyerahkan 

tongkat itu ke aku tapi aku sendiri 

tidak menaruh tongkat itu 

  

Kenapa? Aku bukan orang Semarang   

Masak karena 

bukan, kan ini 

rumah pelangi 

indonesia 

Posisinya di mana?   

Semarang Menangani wilayah mana? Jawa 

Tengah, aku bukan asli di sini aku 

Bandung. Aku tidak tau masalah di 

Semarang seperti apa, kultur, aku 

banyak beberapa hal yang tidak 

bisa aku tembus disini 

  

Apa contohnya? Masuk ke dalam pemerintahan 

untuk menggotong pemerintahan, 

untuk mengakses apapun itu aku 

terhalang karena aku bukan orang 

semarang. Contohnya kayak gini 

deh masalah UKM 

  

Heem Masalah kemandirian 

pemerintahan, akau nggak 

bisamasuk ke acara-acara tersebut 

karena KTPku kan Bandung kalau 

O kan Semarang jadi bisa 

  

Kalau kayak gitu 

harus ini ya 

Sesuai dengan KTP jadi aku nggak 

bisa menembus beberapa tembok 

dan itu sangat nggak efisien, aku 

sih nggak papa diserahin mandat 

tersebut karena bukan KTP 

semarang. 

  

Ohhh kan ini 

rencana mau kuliah 

lagi, mau ambil apa 

sih? 

Rencana Master Education and 

Theology juga 

HR  

Nanti bisa buat apa Dosen bisa lebih enak dosen dan HR ++ 
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itu? aku kan pengen jadi profesor dari 

aku kecil 

Wihhh Iya dan itu nggak pernah lupa   

Mas E kalau 

pacaran ngapain? 

Kemana? Hehe 

Yaa kalau kita kan beda, aku suka 

liburan untuk memanfaatkan waktu 

istirahat di rumah kalau pergi ke 

tempat yang berbau alam. Pergi 

jauh langsung tapi kalau H lebih 

suka ke mall karena dia dari alam 

dari desa sedangkan aku dari kota 

  

Sombong nih hehe Enggak kan dari kecil aku 

makanan sehari-hari, yang 

dibutuhkan alam sukanya kayak ke 

pantai, naik gunung. 

  

Udah pernah naik 

gunung? 

Udah   

Mana aja? Ungaran pernah, udah gitu di 

Dieng, Lawu satunya duhh satunya 

lupa daerah deket Boyolali eh kok 

Boyolali hmm daerahnya lupa 

  

Pas naik gunng 

nggak sama mas 

H? 

Sama temen-temen kampus dulu   

Tapi kalau naik 

gunung mistik 

banget nggak sih 

mas? 

Iyaa pasti, aku kalau abis naik 

gunung butuh waktu istirahat total 

2 hari. Capek soalnya, pas kuliah 

aku masih bagus sekarang 

kebayang mampu nggak 

  

Emang tahun 

berapa? 

Pas 2017 eh 2016   

Udah lama ya Udah lama bangett, terakhir aja 

bobotku udah 63 pas 2016 

sekarang 89 hahaha waktu 63 aja 

gunung lain aja udah ngos-ngosan 

  

Tapi ada 2000 m? Itu tuh nggak ada apa-apa gunung 

Ungaran itu, orang-orang kalau 

masih basic banget kan itu. 

  

Iya temen aku ini 

pertama Ungaran 

Pasti soalnya ya itu, itu aja dulu 

aku ngos-ngosan apalagi 

sekarang. 

  

Hahaha ke pantai 

aja kali 

Dulu kan naik haha sekarang 

bawah aja yang bisa diakses 

melalui kendaraan. Kalau dia 
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nggak sukanya ke mall 

Paling sering ke 

mana? 

CL kan sama dia, kalau ke mall 

aku suka nonton dengan catatan 

luar negeri jangan Indonesia haha 

kecuali Raditya Dika 

  

Kalau barat pasti 

nonton? Aladin? 

Pasti kan suka aku kalau Disney 

jadi semua aku tonton, Marvel, 

Transformer suka, Harry Potter, 

Twilight, horror aku suka tapi 

hanya penulis tertentu Annabelle, 

The Counjuring yang gitu-gitu 

  

Kalau 

romance?Kayak 

The Fault in our 

Stars? 

Sukaaa ih kamu nonton juga?   

Ihh selera filmnya 

kita sama deh 

Lho kamu juga suka?   

Sukaa Diamah film apa aja sukaa tapi dia 

jadi ngikuti aku. Kalau ngajak 

nonton Indonesia akunya yang 

nggak. Kalau aku film Indonesia 

apa sih ya nggak aja 

  

Kayak kasar, 

alurnya juga 

Iya dan itu gimana sih hehe kalau 

nonton film Indonesia itu kayak 

rugi. Paling ngga gini dulu aku 

nonton film-film Indonesia itu SMP 

  

Hmmm Sekarang mah hahaha kit amah 

kayak dunia yang berbeda ya 

  

Tapi kalian cocok 

sih ya karena apa 

ya 

Bagiku masih bentar karena dulu 

bisa lebih lama 

  

Wah setia dong 

sama pasangan 

Saat ini hahaha   

Hahaha kok gitu sih 

ngomongnya 

Yaa gitu emang dunia yang 

berbeda banget aku sama dia ini. 

Dia yang hemat aku yang 

konsumtif haha 

 

 

PD 

 

 

++ 

Di managed Akhirnya balance sekarang dia 

ajarin aku ngehemat, gue ngajarin 

dia jangan pelit buat diri sendiri. 

Jadi sekarang seimbang. 

FL +++ 

Kadang orang yang 

konsumtif suruh 

Yaa iya sih aku itu pengen ini lhi, 

dia bilang nanti dulu tapi kan 
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hemat bete nggak 

sih? 

pengen haha yaudah belajar nanti 

dulu. Dulu dia nggak bisa ngurus 

diri sendiri, sekarang bersih putih 

nggak kucel. 

Tapi beneran lho 

sekarang bersih 

putih 

Banget makanya aku bilang jangan 

pelit untuk diri sendiri 

FL +++ 

Ohh emang dia 

sekarang? 

Yaa karena aku nggak mau dia 

nggak sayang sama diri sendiri. 

Aku itu lebih worth it kalau beli 

pakaian itu di toko-toko walaupun 

harga mahal tapi awet sedangkan 

dia itu beli di johar sebulan rusak 

FL +++ 

Ujung-ujungnya 

ditompal hehe 

Iyaa makanya buat diri sendiri 

jangan pelit gitu lho, nggak bakal 

rugi dengan apapun itu. Jadi positif 

sekarang dia ngajarin aku biar 

nggak konsumtif karena sekarang 

aku mikir makan dan sebagainya, 

jadi itulah. 

KD +++ 

Ini bisa bersih 

banget skincare 

dimana? 

Larissa beli produk-produknya 

lebih aman walaupun lama 

prosesnya karena herbal kalau 

cepet Natasha oke 

  

Aku dulu pernah 

cepet banget 

karena pakai 

mercury dong 

Dimana itu?   

Di C Ohh oke   

Ih itu cepet banget 

mas cuma sebulan 

bisa kinclong 

banget 

Natasha juga tapi aku pakai 

produk Natasha itu hanya suntik 

vitamin C, handbody 

  

Aman tuh? I mean handbody buat tangan 

doang kan ya jadi aku nggak 

terlalu khawatir, tapai kalau 

masalah wajah nggak berani takut. 

Larissa lebih aman meski lama 

dan mahal haha 

  

Oh iya? Kalau dulu awal-awal bisa 500 tapi 

setelah lama pakai terus habis beli 

lagi tu paling 30 beda sama 

Natasha, handbody aja 100 wahh 
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Mahal yaa Iya emang kan daripada beli di 

indomart, nah biaya hidup pun dia 

dari awal sampai sekarang 

merasakan progressnya. Duluu 

waktu kos kecil sekamar berdua, 

ukuran 3x3 m akhirnya diberi 

kesempatan kontrak serumah 

dengan sekamar doang tapi nggak 

ada Kasur. 

  

Kasurnya beli 

sendiri? 

Enggak emang kita nggak punya 

setahun karena aku bukan tipe 

orang yang kalau ada uang aku 

gunakan buat barang-barang, aku 

kalau ada uang buat makan enak. 

Itu kalau aku 

  

Ohhh Kalau aku suka masalah makan 

nggak bakal eman-eman haha itu 

kan bagiku kita kerja dapat uang 

buat kebahagiaan kita, kapan lagi 

bisa menikmati makanan enak. 

Apalagi di Semarang aku dari kecil 

di bandung tau sendiri isinya 

makan terus, orang-orang 

Bandung kan suka nongkrong di 

kafe dan aku nggak mau 

mengubah itu karena kenikmatan 

makan itu efeknya ke fisik kalau 

makan kan menikmati meski ada 

yang suka belanja aku suka 

banget kuliner. Sampai aku bilang 

temen-temenku kalau nanya 

makanan di semarang yang murah 

hingga mahal, yang enak sampai 

nggak enak tau semua aku. 

  

Wah besok aku bisa 

minta referensi mas 

E ya? 

Silakan   

Asyikk hehe Kalau itu tuh Kampung Laut kan 

mahal buanget kan tapi ya view 

bagus deh rasa ya gitu lebih suka 

Mang Engking aku 

  

Ungaran ya? Iya bagiku itu enak   

Bisa sampai Iyaa kalau tembalang mah biasa   
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Ungaran ya? kan banyak kafe disana, kalau aku 

lihat tembalang itu kayak kota 

dalam kota 

Kayak dalam 

Semarang ada kota 

lagi gitu 

Hooh soalnya disana semua 

tersedia banyak banget 

  

Padahal makan di 

kafe kadang mahal 

kan ya 

Aku ngga bisa berkata mahal yang 

penting rasa, soalnya harga kafe di 

semarang lebih murah daripada di 

bandung. Jadi ketika harga dengan 

harga tapi kan aku dari bandung 

disana banyak kafe minuman bisa 

40 disini bisa 20 itu murah. Banyak 

nyari minum disana lebih murah. 

  

15.000? Iyaaa   

Oiya Bagiku disana enak buat jalan-

jalan nggak buat tempat tinggal 

karena macet, kalau lihat 

Semarang enak. Aku udah bilang 

ke dia pengen pindah dari 

semarang yang bener-bener sepi 

yak arena aku suka 

  

Kalimantan? Wah aku pernah disana panasnya 

melebihi Semarang dan nggak ada 

apa-apa, seriusan aku pernah 

disana. Soalnya mantanku kedua 

kan orang Kalimantan tengah, aku 

disana nggak ada alfamart, nggak 

ada indomart 

  

Demi apa? Hahaha Beneran jadi mereka punya toko-

toko sendiri dan mahalnya 

keterlaluan. Disana strawberry 4 

biji 25000 lho ngeri pokoknya, aku 

beli ayam 6 potong sayap, nasi 

sama es jeruk paling kan ya 

berapa es jeruk mah. 

  

Oh hmm Kalau diitung paling 25 disana 68, 

nggak worth it kalau kita nggak 

punya kebun karet disana. Kalau 

aku pengen salatiga dingin, nggak 

macet tapi nggak ada apa-apa. 

Kalau mau nonton melipir dulu ke 

semarang kalau nggak solo. 
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Ihh jauh ya tapi 

emang enak sih 

salatiga daripada 

ungaran 

Bagiku ungaran masih macet sih   

Tapi hawanya 

panas 

Itu juga kemarin kan macet banyak 

truk apalagi daerah pasar kan 

macet, aku itu suka sepi ketika aku 

jalan itu lost  kayak Kediri 

  

Tapi nggak ada 

mall? 

Ada tapi cuma 1 sedih nggak sih 

haha pengen rasanya bertemu 

alam gitulah rindu 

  

Terakhir bertemu 

alam kapan? 

Kemarin waktu lebaran itu ke 

pantai 

  

Selatan utara? Apa yaa kayaknya selatan bagus, 

bisa lihat sunset juga 

  

Kalau di semarang 

kan nggak 

Eh tapi jangan salah di semarang 

aja aku bahagia lho bisa lihat 

pantai 

  

Abis ini ada 

kegiatan mas? 

Nggak ada mau belanja bulanan, 

beras, minyak ya rumah tangga 

haha 

  

Shopping Karena tiap bulan ke lotte mart 

belanja bulanan deket 

  

Iya kalau dari 

ungaran jauh mas 

hehe 

Di ungaran ada nggak sih? Eh ini 

mah indogrosir, aku jadi kangen 

lotte mart. Kan kayak mall juga di 

bandung kan gede kayak paragon 

  

Isinya barang-

barang gitu? 

Belanjaan gituan? 

Namanya mart disana itu banyak 

kayak mall deh disini adanya 

indogrosir doang katanya terdekat 

ya Solo 

  

Terdekat ya, hmm 

nonton aladin bagus 

nggak? 

Bagusss nonton dimana?   

Paragon sih Aku di solo sekalian jalan-jalan 

hahaha 

  

Itu film bikin ngefly 

ya haha 

Semua film Disney kan gitu 

makanya alu suka film Disney 

  

Aladin sumpah 

parah banget 

Kalau aladin emang dari dulu 

kartun kan udah bagus ya tambah 

pemerannya keren 

  

Lion king? Wahhh pasti harus nonton itu jadi 

aku nungguin lion king, frozen, X-
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man coba-coba liat dulu kali aja 

preorder, marvel Disney, Walt 

Disney suka 

Tapi aku X-Man 

nggak nonton 

Coba deh google kemarin itu 

harusnya udah tayang cuma ini 

kok nggak ada, kebanyakan full 

gitu. Kegiatannya abis ini ngapain? 

  

Ini aja paling abis ini 

nonton aladin 

Nonton lagi? Hahaha   

Iya pengen sampai 

orang itu nonton 

sekali aku udah 

berkali-kali 

Sama aku nggak bosen kalau 

udah nonton aku ulangin. 

  

Itu tuh The greates 

Snowman 

Wahh itu mahh hmmm aku jatuh 

cinta sama film itu, kan walt dinesy 

itu film sama lagu-lagunya ya 

ampun semua ada musiknya 

  

Aku aja nangis pas 

nonton itu bagian 

nyanyi this is me 

Wah haha iya aku juga coba dalem 

banget haha tapi keren banget walt 

Disney itu, ini aku nunggu yang 

lion king 

  

Aku udah liat 

traillernya itu 

efeknya bagus 

Oiya? Aku belum nonton soalnya 

bukan kartun? 

  

Bukan efeknya 

bagus 

Ahhh iya bener? OMG hahaha 

keren dah 

  

Kayaknya bakal 

nangis nih 

Ya ampun iya iniiii   

Ih beneran deh 

selera film kita 

sama mas 

Iya ya film luar mah oke   

Mas E tipe yang 

gampang nangis 

nggak sih liat film? 

Iyaaaah ahahaha aku melankolis 

soalnya kan sanguine melankolis 

  

Aku melankolis juga Aku sanmel soalnya   

Ada campurannya 

berarti hehe 

Iya aku nangis paling film aja sih, 

bahagia pun ikutan nangis bahagia 

hahaha 

  

Baper Aku itu mudah tersentuh kalau 

sama film 

  

Iyaa soalnya apa ya 

kalau aktor film 

barat itu bikin 

Iyaa itu novel Twilight aku 

nungguin itu tuh hmm Persie of the 

jackson udah nonton? 
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nangis sih 

Belum itu action apa 

sih? 

Bagus coba searching aja deh itu 

baru keluar 2 bagus padahal 

novelnya banya 

  

Aku aja Harpot 

nggak nonton sama 

sekali 

Ya ampun sumpah? Padahal kan 

bagus baguuusss. Itu tuh yang 

persie di tonton soalnya novelnya 

bagus, aku suka yang fiktif-fiktif. 

Harpot nggak nonton kenapa? 

  

Soalnya dari awal 

udah ketinggalan 

mau nonton juga 

nggak bisa ngikutin 

Ah iya emang harus ngikutin dari 

awal soalnya, aku suka harry 

potter juga karena Daniel dulu 

masih kecil ganteng gedenya biasa 

haha 

  

Sekarang mah Zac 

efron yang ganteng 

Nah iyaaa   
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Verbatim Subjek H 

Pertanyaan Jawaban Koding Intensitas 

Kenalan dulu deh 

nama panjang 

siapa? 

Nama lengkapnya?   

Ehh nggak usah  

ding ya 

Nggakpapa   

Eh gimana sih ya 

haha 

Ngakpapa, nama saya anggara 

umur saya 22 tahun aslinya saya 

kota Rembang 

  

Ini di Semarang 

kerja? 

Di Semarang kerja   

Udah lama 

kerjanya? 

Dari akhir tahun 2014 sampai 

sekarang 

  

Lama yaa, berarti 

lulus SMA? 

Lulus SMA waktu dulu belum 

kayak pengumuman kelulusan itu 

aku udah berani untuk merantau 

ke Semarang. 

  

Keren... Rembang 

itu Jawa Tengah 

ya? 

Iya Jawa Tengah perbatasan Jawa 

Tengah, Jawa Timur. 

  

Terus ini ngekos 

berarti? 

Emm.. Ini ngontrak sama 

pasangan 

  

Itu dari 2014 

ngontrak? 

Belum jadi 2014 itu saya kerja itu 

ikut anaknya temen bapak saya 

  

Heem.. Itu kurang lebih 5 bulan terus 

pindah kerjaan di PT. yang ada di 

Semarang itu kurang lebih 2 tahun 

dan dari 2016 aku mulai kenal 

pasangan saya, kayak nggak 

sengaja gitu di emm.. di salah satu 

kafe di Pemuda dan setelah 

pertemuan malam itu haha 

terjadilah chat-chat yang yaaa.. 

  

Oh haha Kayak anak pacaran gitu yaa   

Baper? Heem   

Kok itu bisa ketemu 

dia? 

Jadi gini ceritanya, ketika waktu itu 

pasangan aku punya temen dan 

temen itu temenku dari temen ke 

temen gitu. Di ajak gabung 

nongkrong di kafe di Pemuda itu. 

  

Terus sampai 

sekarang? 

Heem.. dan dari tahun 2016 itu 

bulan Januari ehh Maret awal itu 
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ketemunya di kafe terus pas waktu 

tanggal 3 Maret 

Apal banget, 

keren..keren 

Ehehe eh Februari akhir ding 

ketemunya, 3 maret memutuskan 

saya tembak untuk jadi pacar saya 

haha dari tahun 2016 sampai 

tahun sekarang. Tahun 2016 saya 

masih kerja di PT dan saya masih 

belum memutuskan untuk hidup 

bareng, ngontrak bareng sama 

pasangan saya. Jadi penuh 

tantangan juga waktu juga, 

soalnya kan di PT kan dapet mess 

gitu kan? 

  

Heem Jadi mau nggak mau tinggal di 

mess dan yaaa.. 

  

Sendiri ya? Gimana?   

Kalau di mess 

sendiri? 

Yaa bareng sama temen-temen 

kerjaan gitu kan, jadi mau nggak 

mau sering keluar masuk mess 

kalau malem dan ketika itu aku 

kurang nyaman ketika temen-

temen awalnya aku nggak pernah 

keluar jadi sering keluar terus 

kalau malem. Dan akhirnya ada 

omongan yang nggak sedap ya 

dari temen-temen haha 

  

Kantor ya berarti? Temen-temen kantor juga dan aku 

memutuskan untuk resign dan itu 

salah satu faktornya juga, aku 

untuk ngontrak bareng dengan 

pasangan saya dan itu impian 

ketika awal-awal pacaran gitu 

pengen tinggal bareng dan 

akhirnya penuh drama juga sih dari 

kantor, dari temen-temen kayak 

gitu. 

 

 

 

FL 

 

 

 

+++ 

Tapi dari kantor 

yang udah resign itu 

seberapa 

ngaruhnya kayak 

temen-temen yang 

udah ngomong 

Heem.. Itu mungkin dari berapa 

bulan ya emm.. Kurang lebih ada 

yaaa nggak ada 1 tahun sih 7 

bulanan kalau nggak salah, aku 

memutuskan resign itu. 
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nggak enak gitu, 

ngaruhnya 

seberapa? 

Itu berarti di mess 

ada omongan kayak 

gitu di kantor juga 

ada omongan kayak 

gitu? 

Iya juga kayak dari temen mess sih 

kayak dibawa ke kantor gitu lho 

dan itu yang bikin aku nggak 

nyaman. 

  

Itu suasananya 

gimana tuh? Di 

kantor dengan 

orang-orang yang 

kayak gitu? 

Yaaa..Aku santai aja sih 

nanggepinya. 

SE ++ 

Nggak peduli? Nggak peduli   

Terus mas H itu 

berapa bersaudara 

sih? 

Saya itu 7 saudara   

Oiyaa? Anak ke? Heem, anak ke 6   

Ohh hampir bungsu 

ya 

Iyaa haha   

Itu apa namanya 

emm..keluarga 

gimana? 

Kalau untuk keluarga penerimaan 

diri sebagai seorang gay untuk 

keluarga belum sih, untuk keluarga 

sepenuhnya belum cuma ada adik 

saya yang udah menerima saya. 

 

 

 

 

 

FL 

 

 

 

 

 

+++ 

Yang nomor 7 itu? Hooh yang udah menerima saya 

jadi seorang gay dan ketika awal 

saya di Semarang saya udah 

memutuskan untuk apa ya..untuk 

bisa bener-bener jadi seorang gay 

gitu. 

FL +++ 

Berarti kayak 

coming outnya di 

Semarang gitu? 

Yaa di Semarang hehe soalnya 

kalau dikampung dulu lingkungan 

masih religi gitu kan? 

  

Ohhh Masih agamis gitu kan nggak 

mungkin, heem..Itu kan nanti ada 

pengaruhnya di lingkungan juga 

 

FL 

 

+++ 

Adiknya umur 

berapa? 

Sama 22 tahun   

Oh hiya? Cewek 

apa cowok? 

Cowok   

Tapi dia yang baru Yang ngerti baru dia   
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ngerti? 

Kakak-kakak, orang 

tua? 

Beluum semuanya   

Tapi mas H udah 

coming out  ke 

mereka? 

Coming out  keee?   

Orangtua? Belum   

Terus kenapa 

adikny bisa tau? 

Karena dia di Semarang   

Ohhh Karena tinggal bareng dan baru-

baru ini saudara saya tinggal 

bareng sama saya dan pasangan 

saya, jadi ngontrak bertiga gitu 

 

FL 

 

+++ 

Tapi adiknya mas H 

nggak ngomong ke 

orang tua? 

Enggak   

Terus gimana 

perasaannya belum 

coming out? 

Ke orangtua?   

Heem Yaa masih santai aja sih 

ngejalaninnya tapi nanti ke 

depannya ketika orang tua, 

keluarga udah pada tau saya udah 

punya strategi sendiri untuk 

mengahadapi, untuk coming 

outnya gitu sih saya sudah punya 

strategi sendiri. 

SE 

 

 

 

++ 

Strategi? Ketika mereka udah tau saya 

menjadi seorang gay  

  

Menurut mas H 

mereka bakal 

menerima atau 

nggak? 

Menerima atu nggak ya? 

Emm..aku udah positif aja sih bisa 

menerima 

 

SE 

 

++ 

Amin Doain aja hehe   

Emang udah 

merasa gay dari 

kapan? 

Kalau gay itu dari waktu MTS sih PD +++ 

SMP itu? Yaa dari SMP. Jadi dulu kayak 

punya apa ya emm..aura-aura 

kalau ngeliat cowok ganteng itu 

kayak aduh ganteng banget ya tapi 

itu Cuma dibantin doang haha 

terus mulai SMA itu pas itu ada 

PD +++ 
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kejadian salah satu dari temen 

aku. Jadi aku kan Pembina 

pramuka gitu kan 

Ohhh Jadi ketika ada kemah gitu kan? 

Istirahat buat malemnya lembur, 

buat kemah besok. Jadi waktu itu 

ada nonton bokep hehe segala 

macem sama cowok-cowok tapi 

bokepnya itu cowok cewek gitu 

kan 

  

Oyaa Cuma pas waktu tidur itu aku 

dipeluk sama temen 

  

Di apa? Waktu tidur aku nggak sengaja 

dipeluk sama temenku cowok 

  

Oh haha Adik kelas dan itu lebih tinggi dari 

aku ngerasa nyaman gitu kan dan 

nggak sengaja dia megang salah 

satu hehehe 

  

Ohhh hehe Bagian itu itu kan? Hehehe dan itu 

bikin aku nyaman 

  

Itu dia sengaja atau 

nggak? 

Nggak sengaja dan bercanda juga 

sih hehe 

  

Itu adik kelas ya 

berarti? 

Iya adik kelas dan mulai dari situ 

ngerasa kalau liat setiap cowok 

kayak kagum dalam batinku kayak 

bilang “ih ganteng banget ya, 

kapan aku punya pacar cowok 

kayak gitu?”. Dan setelah itu aku 

pas ke Semarang baru 

terealisasikan secara face to face 

ketemu cowok gitu 

 

PD 

 

+++ 

Ohh berarti baru di 

Semarang ini ya? 

Iyaaa   

2016? Iya 2016 itu aku 3 Maret aku jadian 

sama dia, sebelum-sebelumnya 

udah ada mantan-mantan yang 

ada di Semarang. 

  

Ohh..udah ada 

mantannya? 

Iya salah satunya ada di kampus 

Unissula ada 1, terus yang kedua 

kerja juga di Semarang. 

  

Itu cowok semua? Cowok semua    

Pernah pacaran 

sama cewek apa 

Pernah waktu masih SMA, jadi 

kelas 1 SMA aku pacaran sama 
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gimana? cewek, kelas 2 ganti lagi sama 

cewek, kelas 3 ganti lagi sama 

cewek hehe tapi dulu waktu aku 

pacaran sama cewek ngerasa 

kayak kurang lepas, kurang 

nyaman. 

 

 

 

PD 

 

 

 

+++ 

Terus motivasi 

pacaran sama 

cewek apa? 

Emm..Motivasi pacaran sama 

cewek mungkin dari temen ya, 

pergi kemana-mana sering pergi 

sama cewek gitu jadi aku harus 

cari cewek nih 

FL +++ 

Terus? Padahal dalam hati yang sangat 

dalam nggak nyaman hahaha 

  

Malah nggak 

nyaman? 

Belum haha nyamannya malah 

sama cowok kettika di Semarang. 

  

Emang gimana 

pacaran sama 

cewek nggak 

nyamannya gimana 

sih? 

Nggak nyamannya kayak gimana 

ya emm..sebenernya aku udah 

pikir-pikir sih sama aja kayak 

nyakitin perempuan gitu kan? 

Kalau apa..aku pacarin padahal 

realitanya aku kurang sreg sama 

cewek untuk menjalin hubungan 

kayak gitu. Jadi aku memutuskan 

untuk yaudahlah aku pengen 

merantau aja dan ketika di 

Semarang ya itu dari awal main 

social media 

  

BBM? BBM, facebook ada jadi 

untukmencari kenalan gay aku 

menggunakan sosial media yang 

fake kayak facebook misalnya 

terus tuker pin BBM seperti itu. 

  

Tapi sebelumnya 

mohon maaf ya mas 

Heem   

Ma H itu agamanya 

apa? 

Saya muslim pasangan saya non 

muslim. 

  

Tapi dari kecil 

pendidikan 

agamanya dari 

orang tua itu 

gimana? 

Pendidikan agama dari orang tua 

bagus banget kalau di kampung 

dibandingin di kota, saya bisa 

membandingkan ketika saya udah 

merantau di Semarang saya bisa 

membandingkan masalah agama 

di kota dan di kampung. Di 

FK 

 

 

 

 

 

 

+ 
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lingkungan saya mungkin lebih apa 

ya emm lebih banyak pelajaran 

ilmu yang aku dapat di kampung 

tentang agama hehe 

 

 

FL 

 

 

+++ 

Terus apa sih 

perasaannya apa ya 

emm istilahnya 

kalau gay itu kan di 

agama itu boleh 

nggak sih? 

Kalau di agama Islam di agama 

saya jelas-jelas nggak boleh 

  

Hmmm Tapi saya punya pendirian kayak 

apa ya..kayak aku seorang gay 

tapi aku tetap menjalankan sholat 

5 waktu kayak gitu. Jadi kayak aku 

berbuat maksiat tapi aku harus 

mengasah kembali kayak gitu tapi 

ada juga temen muslim gay gitu 

melakukan maksiat gitu kan 

istilahnya kayak gitu tapi dia nggak 

sholat karena merasa dirinya itu 

kotor gitu. Ada juga yang seperti 

itu tergantung orangnya sih. 

 

PD 

 

+++ 

Ohh solat tetep? Tetep tergantung orangnya sih 

ngejalanin kayak gitu. 

  

Terus apa emm 

mas H kekurangan 

dirinya apa? 

Kekurangan dalam apa 

maksudnya? 

  

Emmy a misalnya 

pemalas atau apa? 

Kalau kekurangan diri mungkin 

wawasan ya 

PD +++ 

Wawasan hmm Hooh   

Emang kenapa? Soalnya ketika aku sama 

pasangan kayak gitu yang 

pasangan saya notabennya public 

speakingnya bagus, pinter jadi aku 

itu kalau nyari pasangan dari awal 

pengen cari yang pinter heem dan 

nyaman. Kan jadi aku bisa belajar 

sama dia kayak gitu  

 

 

 

 

 

 

Ohhh Yaa mungkin kekuranganku 

wawasan sih 

  

Cara menanggapi 

kekurangan itu 

dengan? 

Ohh itu dengan aku menutupi 

kekurangan aku gitu ya? 
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Iyaa Aku kalau sama pasangan aku ya 

aku nggak pinter masalah 

wawasan dan public speaking tapi 

aku bisa emm bikin dia nyaman, 

contohnya kayak kalau ngontrak 

bareng kan segala macam 

kebutuhan rumah tangga kayak 

gitu, semisal masak aku bisa 

masakin dia dengan dianya yang 

kurang begitu pinter masak jadi 

aku bisa masakin dia contohnya 

gitu. 

 

PD 

 

 

 

 

KB 

 

+++ 

 

 

 

 

+ 

Sweet hehe Hehehe   

Kalau kelebihan? Kalau kelebihan diri aku ya bisa 

masak. 

PD +++ 

Selain itu? Bisa kayak bersih-bersih gitu kalau 

udah tinggal bareng. 

PD +++ 

Terus dengan bisa 

masak untuk 

pasangan gitu 

perasaannya? 

Perasaannya seneng, pasangan 

pun juga seneng. 

SE ++ 

Dia selalu kalau 

dimasakin 

appreciate nggak? 

Enak gitu, pasti “enak besok bkin 

lagi ya” 

HL + 

Dia emang tipe 

penyayang? 

Ha? Heem, terus aku juga nggak 

mau bikin dia kecewa istilahnya. 

Meskipun istilahnya dalam apa 

emm dalam pasangan seorang 

gay kan ada bot sama top kan jadi 

  

Heem Jadi yang top itu yang jadi laki-laki 

kalau bot itu yang jadi seorang 

perempuan. Dan disini aku 

sebagai seorang top sebagai laki-

lakinya dan pasangan saya 

sebagai bot perempuannya. Jadi 

meskipun di dalam rumah kayak 

pasangan suami istri gitu meskipun 

seorang top laki-lakinya masak aku 

nggak masalah kayak gitu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 

Emmm Kan mungkin dari luar pasangan 

yang apa ya..yang normal kan 

seorang laki-laki kan tulang 

punggung ya dan wanitanya harus 
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masak gitu ya tapi di sini aku 

nggak merasa rendah nggak 

merasa kayak gengsi atau apa 

sebagai laki-laki kok suka masak 

gitu. Soalnya aku pengen bikin dia 

nyaman juga, melayani dia kayak 

gitu. 

 

KD 

 

+ 

Itu kayak gitu 

kesepakatan atau 

gimana? 

Itu kesepakatan dalam diri dia 

masing-masing, kalau aku dari 

awal di Semarang udah 

memutuskan pengen jadi seorang 

gay puretop murni, kan ada 

versatile itu bisa memposisikan 

semuanya bisa jadi laki-lakinya 

bisa jadi perempuannya. Kalau di 

sini saya enjadi seorang top yang 

pure sebagai laki-laki. 

 

KD 

 

+ 

Pasangannya mas 

H menerima? 

Menerima dan pasangan saya 

memutuskan itu, setau saya ya. 

Soalnya dia juga nggak pernah 

beralih menjadi top kayak gitu. 

  

Dia lebih tua apa 

lebih muda? 

Dia lebih muda dari saya. Minum 

dulu yaa 

  

Monggo.. Mas H 

cita-citanya apa dari 

kecil? 

Aku dari kecil saya suka sepele sih 

saya suka nonton acara-acara 

masak di tv jadi waktu masih TK, 

masih SD suka ngeribetin orang 

tua di dapur suka bantuin-bantuin. 

  

Memang dari dulu 

suka memasak ya? 

Suka masak, dari acara tv itu terus 

aku coba inisiatif ke dapur kayak 

bikin-bikin setelah liat tv bikin ini 

dan itu. Dan itu dari kecil dan 

setelah beranjak setelah SD, SMP, 

SMA kalau ada acara masak pasti 

ikut. 

  

Berarti emang 

hobinya masak 

Iyaa dan SMA waktu itu kan ada 

classmeeting acara-acara kayak 

gitu aku selalu jadi juara untuk 

juara masak hehe 

 

 

KB 

 

 

+ 

Kalau temenku 

classmeting suka 

bawa makanan dari 

rumah kamu masak 

Hehehehe   
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sendiri 

Kerennn, jadi 

pengen jadi chef? 

Iyaaa hahaha   

Terus ada nggak 

arahan jadi chef 

maksudnya untuk 

mendalami masak-

masak? 

Emm ada sih ya untuk sekarang ini 

kerja di temapat rumah makan, di 

restoran-restoran ini yang ketiga 

kalinya aku kerja di restoran. 

  

Jadi chef?  Emm pernah jadi yang masak 

pernah, jadi waiter juga pernah ini 

jadi kasirnya. Jadi untuk dunia 

kuliner aku coba semua di divisi-

divisinya. 

  

Kalau paling enak 

dibagian apa? 

Paling enak kalau menurutku 

bagan dapur 

  

Emm karena emang 

seneng disitu ya? 

Iyaaa   

Kalau misalnya ada 

yang ngomongin 

gay gitu bla..bla 

negatif gitu mas H 

gimana? 

Suka ngerasa kayak nggak suka 

gitu yaa? 

  

Heem Kalau aku selama di Semarang ini 

kalau ada yang dibilang temen 

kayak banci, gay, bencong segala 

macem aku nggak marah dan aku 

nggak masukin hati itu enggak 

soalnya aku udah menerima diriku 

sebagai seorang gay meskipun dia 

ngomonganya bercanda atau 

tidak. 

 

 

 

SE 

 

 

PD 

 

 

 

++ 

 

 

+++ 

Terus kalau 

misalnya diberita 

gitu kayak yang 

menolak gay kan? 

LGBTyaa   

Heem yang jelas-

jelas menolak gitu 

gimana? 

Yaa aku mencoba apa yaa kayak 

nggak takut gitu 

  

Nggak takut. Terus 

ke depannya 

gimana? Kalau 

153issal pernikahan 

LGBT itu belum di 

Yaa saya punya rencana sama 

pasangan saya akan pindah dan 

kemarin udah bikin paspor juga 

udah selesai jadi udah punya 

strategi 

FL +++ 
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legalkan di sini? 

Wahhh Katika nanti ada dari pemerintah 

belum melegalkan LGBT dan 

dilarang keras di Indonesia seperti 

itu kan? 

  

Hmm Aku udah punya strategi sendiri sih 

untuk ke depannya juga. 

  

Itu mau pindah 

kemana? 

Kalau pindahnya kemana kurang 

tau sih tapi pasangan saya lebih 

tau ya tentang negara-negara yang 

akan dikunjungi. 

  

Itu udah ada tujuan 

untuk kesana? 

Rencana-

rencananya? 

Nabung atau apa? 

Rencana nabung emm mungkin 

impian kami berdua ya sama akan 

bikin usaha berdua kuliner gitu sih, 

udah punya rencana kayak gitu sih 

HR + 

Tapi kan ada ya 

yang memaksa 

untuk sama 

perempuan nah 

mas H ini bener-

bener sama cowok? 

Oh sama cowok atau nanti akan 

geser ke cewek? 

  

Iyaa Kalau aku menurutku sampai saat 

ini ketika orang tua memaksa 

nikah sama cewek emm nantinya 

aku bakal aku akan mengeluarkan 

strategiku 

  

Strateginya apa? Hahaha jadi gini aku meskipun 

belum menikah dengan cewek 

  

Heem Dan orang tua pengen “cepet 

nikah cepet”, aku udah punya 

strategi aku pengen ngebahagiain 

orang tua dalam hal materi soalnya 

saya tau dengan lingkungan saya 

di kampung seperti apa kayak gitu, 

dengan situasi keluarga seperti 

apa saya sudah tau. 

 

 

HR 

 

 

FL 

 

 

+ 

 

 

+++ 

Itu di kampungnya 

msih yang gimana? 

Masih agamis, jadi punya pondok-

pondok kayak gitu 

  

Emm.. Banyak 

pondok pesantren? 

Iya dan sekolahnya pun dimasalah 

agama gitu, jadi kayak sekolah 

pagi ya sekolah MTS gitu kan? 

  

Hmmm Pulang siang nanti lanjut lagi   
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madrasah kayak gitu, pulang jam 5 

nanti ngaji sampai magrib nanti 

ngaji lagi kayak gitu. Jadi muter 

kayak gitu. 

Jadi memang 

agamis ya 

lingkungan mas H? 

Iyaa kurang lebihnya seperti itu.   

Terus kalau 

menurut mas H apa 

nih kalau dari 

lingkungan yang 

agamis mas H bisa? 

Bisa suka kayak cowok gitu ya?   

Iyaa Itu juga bisa karena lingkungan 

juga sih, kayak apa ya kalau liat 

cowok itu kekaguman dari 

kekaguman dari batin sih kalau liat 

cowok “kok ganteng ya”. Itu kan 

kalau di kampung kan belum 

berani mengungkapkan cuma 

berani dibatin aja sih. Ya setelah 

itu baru bisa. 

  

Kenapa pas pindah 

ke Semarang? 

Karena di Semarang menurut aku 

orang-orangnya kayak lebih 

terbuka, kalau menurut aku. 

HL + 

Welcome? Iya kayak lebih terbuka daripada di 

kampung gitu lho. Belum 

mengertilah kayaknya. 

HL + 

Mas H kan nggak 

coming out ke 

semua orang kan? 

Ke semua orang enggak   

Tapi kayak 

lingkungan kerja 

itu.. 

Yang sudah tau?   

Hooh Ada sudah tau   

Itu taunya karena 

mas H bilang apa 

menduga-duga? 

Saya orangnya sampai sekarang 

masih belajar karakteristik orang 

hahaha kayak dari mata, dari 

pengucapan, ngobrolnya gitu dari 

gertur tubuhnya gitu “oh mungkin 

anak ini tau tentang kayak gini, 

yaudah” mendekati ke dia, ada 

salah satu cowok yang 

sepekerjaan yang aku udah 
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coming out dengan dia 

Terus dia? Dan ketika aku cerita tentang 

LGBT gitu dia menerima saya dan 

sampai sekarang dia kayak 

menjadi temen baik dan juga 

sering main ke rumah.  

 

FL 

+++ 

Dia kenal sama 

pasangannya mas 

H? 

Kenal sama pasangan aku terus 

kenal juga sama adik aku. 

  

Kalau emm ada 

nggak sih perasaan 

takut atau nggak 

nyaman dari diri 

mas H sebagai 

gay? 

Perasaan takut mungkin kalau 

untuk sekarang kalau keluarga tau 

sih, belum siap. 

PD +++ 

Ma H belum siap? Belum siap, kalau nggak nyaman 

mungkin itu ya kalau dari omongan 

orang-orang yang udah keterlaluan 

kayak gitu kan? 

  

Keterlaluannya 

gimana tuh? 

Okelah sekali bercanda bilang 

“kamu suka cowok ya”, aku nggak 

masalah cuma kalau berhari-hari 

terus dengan orang yang satu itu-

itu aja dan itu aku mulai nggak 

nyaman dengan dia. 

  

Itu orang nembak 

langsung ke mas 

H? 

Ya langsung, mungkin kalau 

bercanda sama temen-temen 

“kamu suka cowok ya” itu sih aku 

nggak masalah sih ya biasa aja 

nggak marah. Tapi kalau orangnya 

satu itu terus kayak nembak 

langsung itu aku kayak risih kan? 

Nggak nyaman. 

  

Ada ya yang kayak 

gitu? 

Adaaa   

Itu temen kerja? Temen kerja ada tapi temen kerja 

sebelumnya ini semua pada tau 

kok aku sebagai seorang gay dan 

aku welcome juga. Mereka juga 

nyaman dong menerima aku hehe 

FL +++ 

Ada nggak mas 

yang tadinya biasa 

aja terus pas tau 

Ada emm ketika awal kenal biasa 

aja ketika dia udah tau aku 

sebagai gay dia kayak menjadi 
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mas H gay jadi 

berubah? 

temen deket juga ada. 

Ada? Ada perubahan kayak gitu juga 

ada. 

  

Itu waktu dulu 

masih di rumah 

sana mas H 

memendam ya? 

Iya memendam   

Itu gimana sih 

perasaannya? 

Kalau memendam mungkin aku 

palampiaskan dengan temen deket 

cowok si kalau itu. 

PD +++ 

Main? Main ke rumahnya, tidur bareng 

tapi nggak ngapa-ngapain sih 

paling cuma main berdua terus 

gitu-gitu aja sih. Kayak 

pelampiasanku belum terbuka 

kayak hal kecil gitu sih. 

 

 

 

 

 

Ma H ini orangnya 

pendiam atau 

gimana? 

Kalau dulu? Yang akunya?   

Hooh Yaa lebih pendiem sih kayak orang 

normal biasa. 

  

Tetep sama cowok 

cewek? 

Tetep sama cowok cewek biasa 

aja dan sampai sekarang orang 

kalau kenal aku kayak nggak 

percaya gitu. 

  

Emang kenapa? Kan kayak kelihatan ya cowok 

normal biasa, mungkin ya ada 

orang melihat dengan perspektif 

dia ngelihat jalan cowok kayak 

cewek mungkin mereka udah 

“twingg” heheh gitu ya ini suka 

sama cowok nih, ada yang seperti 

itu juga ada. 

  

Itu bukannya 

banyak yang 

macho-macho gitu 

ya? 

Banyak yang macho juga keliatan 

yang keker badannya mungkin ada 

orang yang memandang kayak gitu 

  

Kalau mas H 

tipenya yang kayak 

gimana? 

Kalau aku bukan masalah emm 

apa ya bukan face, body atau apa 

emang aku dari awal mau cari 

pasangan yang itu pinter, yang 

bisa membuat aku nyaman dan 

 

 

PD 

 

 

+++ 
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aku pengen buat dia nyaman gitu 

aja sih. 

Fisik nanti dulu.. Nah fisik kan bisa diubah haha   

Apa ya emm berarti 

ini mas H nggak 

ada merasa 

kesulitan? Apa stres 

gitu sebagai gay? 

Sama sekali nggak adaaa kata-

kata stres atau kesulitan dalam 

pekerjaan atau lingkungan juga 

temen-temen nggak ada sama 

sekali. Justru emm aku merasa 

lebih nyaman 

SE 

HL 

++ 

+ 

Sebagai gay? 

Emang kenapa? 

Heem   

Kan istilahnya ini 

kan minoritas 

Minoritas okee ya santai aja sih 

kayak gitu meskipun minoritas 

inilah aku seorang gay kayak gitu. 

Jadi nggak kayak seorang gay 

dikucilin sana sini, aku nggak mau 

seperti itu sih. Semua orang itu 

sama cuma sosialnya aja yang 

beda, kayaknya. 

PD +++ 

Berarti nggak ada 

perasaan depresi 

atau? 

Enggak, nggak ada SE ++ 

Woles aja.. Santai aja SE ++ 

Berarti tentang 

masalah pernikahan 

gini juga nggak 

membebani? 

Dari keluarga kayak gitu?   

Iya dari keluarga Temen-temen, saudara-saudara 

gitu 

  

Heem Ya itu aku akan bikin strategi kalau 

emang dah waktunya coming out 

tapi untuk sekarang kan masih 

keluarga masih belum nyuruh 

“jangan pacaran dulu”. Okelah aku 

nggak pacaran sama cewek haha 

tapi sama cowok aku batinnya 

kayak gitu yah aha kalau pulang 

kan pasti kayak gitu “jangan 

pacaran dulu, kerja yang bener” 

  

Emang kenapa 

belum berani bilang 

ke orang tua? 

Aku ngerasa belum waktunya 

belum saatnya, soalnya aku tau 

nanti kalau aku coming out 

sekarang aku udah tau nanti 

 

 

FL 

 

 

+++ 
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dampaknya ke orang tua. Kayak 

misal fisik orang tua. 

Orang tua sehat? Alhamdulillah sehat semua   

Nah terus kalau 

misal besok coming 

out aku masih 

penasaran nunggu 

apa sih? 

Coming outnya?   

Heem bukannya 

kalau kita coming 

out bikin kita lebih 

lega lagi 

Nyaman ya, aku untuk saat ini 

belum. Aku nunggu waktu yang 

pas aja tapi aku udah punya 

strategi tadi hehe 

  

Tapi lebih deket 

sama mama apa 

bapak? 

Lebih deket sama ibu sih, mama.   

Kenapa emang? Apa ya mungkin, kayak kata orang 

lain gitu biasanya anak laki-laki 

deket sama ibu dan anak 

perempuan lebih deketnya sama 

bapak biasanya sih gitu. Dan itu 

kayak ada di diriku. Emang aku 

deket sama ibu. 

 

 

 

 

 

 

PD 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Apa-apa ceritanya 

ke ibu? 

Iya lebih curhat kayak gitu lebih 

sukanya sama ibu kayak gini. 

  

Tapi kok curhat ini 

nggak? 

Masalah kayak gini? Ahaha beda 

lagi belum siap dan untuk keluarga 

udah tau sih pasanganku. Mungkin 

dia taunya sekedar temen dan 

sudah emm pernah sering ku ajak 

pulang ke Rembang gitu 

  

Tapi dikenalinnya 

sebagai temen? 

Sebagai temen yang udah kayak 

saudara sendiri dan orang tua 

saya udah bilang kayak saudara 

kandung apa-apa kok berdua tapi 

belum curiga 

  

Dia nggakpapa 

nggak diakuin 

sebagai pacar? 

Hehehe 

Santai aja sih dianya   

Tapi mas H pernah 

ketemu sama orang 

tuanya dia juga? 

Untuk orang tuanya dia sudah 

ketemu, keluarganya dia juga 

sudah ketemu dan ada perbedaan 

keluarganya dia itu sudah tau 
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tentang pasanganku udah coming 

outlah istilahnya sama keluarga. 

Dan ketika aku kesana ya biasa 

aja udah. 

Berarti keluarganya 

tau mas H jadi 

pacarnya? 

Sudah tau   

Terus? Mungkin kemarin kayak ada 

masalah kayak gitu kan, jadi ya 

kayak emm ada miskom sama 

keluarga tapi sekarang udah 

baikan. Soalnya kan kalau 

masalah kayak gitu kan agama 

ya? Jadikan aku seorang muslim 

dan keluarganya kan non kan, jadi 

dulu kalau ada masalah itu aku 

sering bukannya aku sih tapi dia 

sering meninggalkan ibadahnya 

dia gitu kan. Dan itu kan kayak 

permasalahan agama dan 

keluarganya kurang suka. Jadi 

meskipun pacaran tetap 

menjalankan ibadah. 

  

Ibadah masing-

masing ya? 

Heem seperti itu   

Nah tuh dia udah 

coming out ke orang 

tuanya? 

Setau saya sudah, keluarganya   

Oh haha aku tuh 

masih penasaran 

kok belum siap 

Aku itu masih belum siap dengan 

dampak kalau coming out ke 

orangtua masalah kesehatan 

PD +++ 

Masalah fisik? 

Gimana? 

Takutnya kaget, drop kayak gitu   

Berarti lebih mikirin 

kesehatan orang 

tua? 

Iya kesehatan aja, kalau saudara 

sih biasa aja sih cuma aku lebih 

penting menjaga fisik orang tua. 

 

 

KD 

 

 

+ 

Mau cerita apalagi 

deh mas H? 

Hehehe   

Mendoannya kok 

nggak dimakan? 

Iyaa, cerita aja   

Tapi kayaknya mas 

H ini woles aja ya 

orangnya? 

Hehehe santai aja sih   
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Hiruk pikuk orang 

ngomong ab ab apa 

Tapi dulu pas aku SD pas 

diomongin itukan, kan pas SD aku 

kebanyakan mainnya sama cewek 

kayak mainannya pun berbie ya? 

Jadi kalau main sama ini nggak 

punya aku kayak minta harus 

punya kayak itu, jadi dulu mainan 

berbi juga hahaha 

  

Ohhh Pasar-pasaran juga, masak-

masakan juga haha dari dulu juga 

  

Emang mainnya 

sama cewek ya? 

Seringnya sama cewek   

Bisa muncul 

ketertarikan sama 

cowok gara-gara? 

Yaa itu dulu aku inget waktu 

latihan drumband kan aku biasa 

kayak kagum gitu “ganteng ya, kok 

ganteng” batin doang sih hehe ya 

baru-baru ini maksudnya pas 

pindah Semarang lebih sering 

ketemu kayak gitu. Dan sampai 

sekarang pun masih proses 

hubungan dengan pasangan saya 

jadi setiap harinya berproses terus. 

Pasti ada kayak berantemlah 

kayak gitu. 

  

Berantemnya? Mungkin karena masalah waktu 

juga sih, dia harus ontime kayak 

gitu ya kayak masalah sepele itu 

ada tapi ya Alhamdulillah sampai 

sekarang masih bertahan. 

  

Dari 2016 yak? Heem, 3 Maret 2016 sampai nanti 

tahun depan udah 3 tahun hehehe 

  

2019 ya? Iya hahaha   

Terus mas H sering 

pulang ke 

Rembang? 

Dibilang sering enggak sih cuma 

kalau ada acara tertentu aja sih 

baru pulang. Soalnya kan 

pasangan di Semarang juga sih. 

  

Tapi komunikasi 

sama orang tua 

juga? 

Komunikasi sama orang tua masih 

tetep. 

FL +++ 

Jalan terus? Jalan terus.   

Sama adik-adik eh 

sama kakak-kakak 

ding? 

Masih   
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Kakaknya apa sih? Ada berapa maksudnya?   

Ada 5 ya? Kakaknya ada 2 mbaknya ada 3   

Emm itu udah 

berkeluarga? 

Udah berkeluarga semua tinggal 

aku sama adik ku 

  

Terus mas H nggak 

disuruh kamu kapan 

nikah gitu? 

Belum sih tapi kalau tetangga 

kayak gitu pasti kayak guyonan. 

Kapan emm dalam istilah jawa kan 

kapan rabine, kapan nikah gitu? 

  

Terus tuh 

strateginya gimana 

kalau 

Nanti orang tua nikah ya?   

Kalau disuruh nikah 

ama cewek gitu 

Intinya aku kayak pengen 

memuliakan orang tua kayak 

masalah materi.Kayak gitu sih 

karena aku udah tau situasi 

keluarga aku udah tau. Yaa 

semoga apa ya hehe bisa 

menghadapi nantinya hehe 

HR 

 

FL 

+ 

 

+++ 

Emang yang paling 

dipikirin itu ya? 

Heem emang udah punya strategi 

kayak gitu sih jadi nggak stres 

mikirin kalau nantinya ketahuan 

gimana-gimana. 

PD 

 

SE 

+++ 

 

++ 

Target ke 

depannya? 

Target apa?   

Untuk hubungan 

dengan pasangan? 

Emm sempet kemarin sering 

ngobrolin “kapan ya kita bisa nikah 

di luar negeri?” kayak gitu, ya 

nantilah itu pas aku yang ngomong 

kayak gitu dan aku bilang “ya 

nantilah kalau udah sukses 

bareng”. Yaa impian nanti kan bisa 

sukses bareng, bisa berbagi ke 

semua orang kayak gitu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasanga mas H 

juga kerja? 

Pasangan saya kerja juga dan 

pelayanan juga di gereja. 

  

Anak alim-alim juga 

ya ternyata 

Hahaha   

Terus rencana 

untuk diri sendiri, 

rencana karir? 

Yaa itu karir udah punya planning 

bikin usaha berdua dengan 

pasangan saya sih 

HR + 

Kuliner? Kuliner tadi di Semarang, insya 

Allah 

  

Terus kalau Kalau itu belum dipikirkan tapi   
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rencana nikah di 

luar negeri itu, itu 

ntar nikah doang 

apa tinggal juga? 

cuma udah ngobrol biasa sih 

kayak ngobrol-ngobrol sama 

pasangan saya seperti itu “kapan 

ya nikah nanti diluar negeri?” 

kayak gitu 

Terus kalau itu 

terjadi mas H mikirin 

orang tua nggak? 

Kalau misal belum 

menerima gimana? 

Kalau belum menerima dan aku 

akan berusaha untuk bisa 

menerima aku, untuk meyakinkan 

gitu. Soalnya aku tahu orang tua 

ku karakternya seperti apa. 

 

 

 

FL 

 

 

 

+++ 

Deket sama orang 

tua ya? 

Lebih deket ke ibu orang tuanya   

Tapi galak nggak 

bapaknya mas H? 

Sampai sekarang mukul kayak gitu 

nggak pernah, jadi kayak bener-

bener apa ya emm kayak udah 

terdidik dengan keluarga besar sih 

itu. 

FK + 

Itu religius semua 

sekeluarga? 

Sekeluarga semuanya paling yang 

nggak mondok Cuma aku sama 

adikku dari sekolah islam semua 

sih. 

  

Lainnya mondok 

pesantren? 

Mondok pesatren.   

Tanya apalagi yaa Apa lagi?   

Mau ditanya apalagi 

hehehe 

Masih dalam proses belajar dan 

sampai saat ini masih dalam 

proses belajar. Jadi untuk 

memperbaiki kesalahan-

kesalahan. 

PD +++ 

Kalau ada 

pertanyaan di dunia 

tinggal ada mas H 

sama 1 perempuan 

mas H gimana? 

Yaa kau mending emm kalau udah 

dari awal batin kayak auranya suka 

sama cowok yaudah nggak mau 

menyakitin, membohongin sama 

perempuan. Sama aja munafik kan 

buat apa suka sama cowok 

pacaran sama cewek buat kedok 

doang lebih baik sih jangan kalau 

menurut saya ya. 

 

KD 

 

+ 

Hmmm.. Ap yaa Emm terus masalah dalam ini kan 

udah ngontrak bareng kan? 

Masalah keuangan udah ada 

komitmen juga sih, uangmu ya 

uangku juga uangku ya uangmu 
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juga. Soalnya gini ada temen yang 

udah tinggal bareng, udah pada 

kerja semua masalah keuangan 

masih ada yang kayak uangmu ya 

uangmu, uangku uangku. Jadi 

nanti kayak pergi ke kafe makan 

gitu kan? Yaudah bayar-bayar 

sendiri, ada yang kayak gitu. Ada 

juga yang hutang dulu. 

Wahhh Nanti dibayar, meski tinggal 

bareng. Tapi kalau saya itu, 

uangmu uangku juga uangku 

uangmu juga. Jadi intinya tuh 

dalam hubungan dengan sesama 

sejenis menurut aku udah hampir 3 

tahun jadi ya masalah keuangan 

iklas. Kuncinya iklas kalau uangku 

dipakai ya iklas, biasa aja uangmu 

tak pakai yaudah iklas aja. Jadi 

kayak kan ada ya kan pasangan 

tuh masalah uang tuh 

 

 

 

FL 

 

 

 

+++ 

Perhitungan? Heem jadi masih banyak yang 

belum iklas kalau uangnya dipakai 

pasangannya sendiri 

  

Kalau mas H? Yaudah lepas aja kayak gitu.   

Mas H gimana ini 

emm dari perspektif 

agama gitu? Ada 

mikir perasaan dosa 

atau apa? 

Dosa? Oke kalau dari awal-

awalnya melakukan suatu 

hubungan mungkin masih mikir 

“aduh takut dosa” 

  

Melakukan suatu 

hubungan atau 

komitmen? 

Emm kalau dulunya pas belum 

terbuka maksudnya kayak 

melakukan ini tuh masih takut, pas 

waktu ketemu dengan ini kayak 

sebelum sama sesudah ketemu 

guru ngaji saya bukan guru ngaji 

sih ya temen saya lebih tua dari 

saya. Dia juga seorang gay tapi dia 

kayak belum terbuka dengan 

temen-temennya, lingkungannya 

emm belum terbuka belum pada 

tau. Tapi aku pernah dapet 

pelajaran dari dia, “meskipun kamu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 



165 
 

 
 

seorang gay dan itu udah jelas-

jelas dosa di agama Islam tapi 

kamu harus tetep menjalankan 

kayak ibadah gitu-gitu” kayak 

aturan Allah kan seperti itu. “Kamu 

melakukan maksiat ya kamu asah 

lagi dengan sholat”, kaya gitu. Itu 

kayak bikin yakin aku sampai 

sekarang hehe 

 

 

 

 

 

 

 

 

PD 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Jadi istilahnya 

meski kita 

melakukan itu tetap 

melakukan ibadah 

Soalnya gini kan yang tau 

semuanya, orang kan banyak doa 

tapi kan yang nilai kayak gitu kan 

cuma Tuhan. Kamu bilang dosa 

belum tentu Tuhan bilang dosa. 

Jadi kayak gitu tapi tergantung 

pribadinya sendiri-sendiri sih itu 

kan udah urusan pribadinya sama 

Tuhan kayak gitu. 

  

Kalau tentang 

masyarakat nih 

yang mungkin 

mereka masih 

gimana sama LGBT 

Kalau masalah masyarakat 

mungkin udah tau ya. Emm 

mungkin udah tau hubungan gay 

itu dosa masyarakat di kampung 

aku lingkungannya masih kolot ya 

tentang pengertian LGBT mungkin 

kan taunya kayak suka cowok 

sama cowok dosa kali ya dalam 

lingkungan kayak gitu. 

 

 

 

 

 

Tapi nggak 

membebani mas H? 

Kalau aku denger itu dari 

masyarakat ini yang udah tau jadi 

apa yang belum? 

  

Yang udah tau? Yang udah tau? Untungnya ini 

masyarakat belum tahu hahaha 

  

Kalau udah belum 

tau? 

Yaa belum tau, jadi belum bisa 

ngomong  

  

Perasaannya 

gimana? 

Yaa belum tapi mungkin kalau 

udah tau lingkungan ya mungkin 

aku mencoba mensiasati untuk 

pindahlah. 

  

Kayak tadi? Di 

kantor itu? 

Iyaa pindah.   

Tapi itu nggak 

membebani ya? 

Enggak membebani. Masalah hal 

utama itu paling masalah 

keuangan yang sering ada 
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masalah. 

Mas H ini focus 

untuk keuangan 

berdua ya? 

Keuangan berdua terus kayak 

proses memperbaiki diri masing-

masing. 

PD +++ 

Emang 

pasangannya umur 

berapa? 

Pasangan.. sekarang umur 25   

Nggak jauh 

selisihnya pas itu 

yak? 

3 tahun diatas saya   

Lebih dewasa yang 

mana? 

Lebih dewasa pasangan saya 

hehe. Alhamdulillah dia ngasih 

kesempatan sama aku sampai 

bertahan sampai sekarang. 

  

Tapi dia nggak 

pernah selingkuh? 

Dia nggak pernah selingkuh 

makanya aku sampai sekarang 

ngejagain dia, aku bener-bener 

kayak takut kehilangan dia soalnya 

udah diberi kesempatan juga kan? 

Jadi aku mencoba untuk 

memperbaiki diri nggak boleh 

aneh-aneh kayak gitu. 

 

 

 

 

 

PD 

 

 

 

 

 

+++ 

Emang kenapa bisa 

kepikiran selingkuh? 

Dulu mungkin aku masih labil 

masih anak-anak, masih pengen 

ketemuan gitu 

  

Selingkuhnya sama 

cowok? 

Cowok juga semua nggak ada 

yang cewek dan dari kesempatan 

terakhir yang dia berikan itu aku 

mencoba memperbaiki diri sampai 

sekarang 

 

 

 

PD 

 

 

 

+++ 

Dulu mau putus 

ceritanya? 

Dulu kayak aku mau putus sih tapi 

aku mita kesempatan 

  

Sayang banget? Sayang bangeet sampai sekarang, 

dulu aku nakal soalnya kan bisa 

bertahan sampai sekarang. Jadi 

kayak misal dia dichat sama cowok 

gitu mesra-mesra gitu aku nggak 

curiga, yaudah aku tau hatinya 

buat aku. 

FL +++ 

Percaya? Percaya sampai sekarang 

dihapenya ada chat sama cowok-

cowok tapi aku nggak marah 

  

Tapi pernah Pernah dia jujur daripada   
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nanyain? sembunyi-sembuyiin terus dihapus 

chatnya, aku juga suka jujur sama 

dia. Intagramku dipakai dia juga 

kayak media sosialku juga, kayak 

udah nggak ada nutupin-nutupin 

gitu nggak ada. Soalnya dia 

mungkin lebih pandangan 

organisasi, dia kan lebih apa 

yaa..tangan kanannya komunitas 

jadikan apa-apa kan mungkin 

orang-orang ngehubungin ke dia 

cowok-cowok ke dia. Aku mencoba 

untuk ya biasa aja tapi kan dia 

udah terkenal gitu dikomunitas. 

Berarti dia kan 

termasuk anak alim 

ya? Kan pelayanan 

juga 

Iya , aku nggak tau ya masalah 

tentang masalah gay diagama dia 

  

Nggak pernah 

nanyain? 

Pernah nanyain dalam Alkitabnya 

kalau nggak salah ya ada juga 

kayak melarang sih mungkin ada 

yang ngelarang tapi aku juga 

kurang tau sih tapi aku kayak 

pernah denger ya biasalah tetep 

dijalanin. 

  

Dan dia tetep 

woles? 

Woles kan ada yang beberapa 

pribadi kan ada yang coming out 

dengan orang ada yang enggak, 

mungkin ada beberapa yang itu 

mengharuskan coming out  ke 

orang. 

  

Terus kalau ih kok 

aku gini, merasa 

salah nggak? 

Hooh dulu takut dosa kayak gitu-

gitu tapi makin kesini ketika 

yaudahlah itu yang bikin aku yakin, 

menjalani sampai disini jadi nggak 

ada sampai depresi sampai berat 

itu nggak malah suka ketemuan 

sama orang malah nyaman 

hahaha suka-suka suka kaya gitu. 

Temen sana sini ya itu lebih enak, 

mungkin dulu ya sebelum aku 

kenal sama pasanganku sekarang 

aku lebih tau masalah kayak seks 

intim kayak gitu kan? Aku lebih tau 

 

 

 

 

SE 

 

FL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 

 

+++ 
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tentang pengamanan dalam 

berhubungan seks, kalau dulu kan 

nggak tau kan kayak..dulu emang 

udah tau tapi kayak dalam 

penyakit seks kayak gitu. Mungkin 

aku menjadi lebih tau ketika 

bertemu dengan pasanganku ini. 

Mungkin dulu kan belum tau 

masalah gitu masih poloskan? Ini 

lebih tau kayak pengamanan gitu. 

Boleh nanya nggak 

pertama kali 

berhubungan sama 

pasangan pertama? 

Enggak sama pasangan yang 

pertama, waktu itu aku nggak 

pernah sama sekali pakai 

pengaman 

  

Itu udah di 

Semarang? 

Di Semarang, kalau aku sama 

pasanganku nggak pernah pakai 

pengaman tapi kalau main fun 

doang aku pakai pengaman. 

Mungkin dulu aku belum tau ya 

kayak gitu kalau aku udah punya 

pasangan pengen komitmen bikin 

dia nyaman kayak gitu ya tadi 

kayak tanpa pengaman dan aku 

cuma hubungan sama itu-itu aja 

sama pasanganku. Dan sampai 

saat ini, dan pasanganku itu yang 

pertama kali ngerasain 

diperawanin sama aku. 

 

 

 

 

 

 

FL 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Emang beda ya dari 

pakai pengaman 

sama enggak? 

Kalau aku lebih enak tanpa 

pengaman 

  

Tetep beda? Iya soalnya aku kayak hubungan 

seks cuma itu-itu aja kan nggak 

boleh ganti-ganti kan? 

  

Hehehe nggak 

boleh 

Dan aku ya sering cek fisiti   

Apa itu? Jadi cek kayak HIV gitu kan dalam 

komunitas kami juga ada 

FL +++ 

Ohh ada to, itu 

tesnya pakai darah? 

Iya darah dan nanti konsultasi juga 

kan dan aku komitmen dari awal 

itu em kayak konsultasi sama 

dokter ya harus berdua biar nanti 

ditanyain jujur kayak “kamu pernah 
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main sama siapa aja? Sama 

pasangan gaymu doang apa 

lainnya”. Yaa aku pengennya 

berdua biar sama-sama tau ya 

kemarin Alhamdulillah negatif 

semua 3 bulan sekali sih tapi ini 

udah lebih belum sempet tes lagi. 

Jadi cek rutin masalah kesehatan 

juga sih kayak gitu. 

 

 

 

 

 

 

FL 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Itu emang keinginan 

sendiri? 

Keinginan sendiri juga ada, terus 

arahan komunitas juga ada. 

  

RPI? Heem   

Bagus ya 

komunitasnya? 

Heem itu pun kita nggak ada main 

sana main sini enggak, tapi tetep 

dalam lindungan masalah 

kesehatan itu ada kayak gitu. Jadi 

nggak asal main sana main sini, 

boleh main sana main sini tapi 

dianjurkan pakai pengaman kan? 

Kalau dalam kesehatan kayak gitu 

  

Lingkungan yang di 

Rembang itu 

gimana si? 

Kalo di lingkungan ku, menurut aku 

termasuk mm agamis.  

  

Agamis.. Soalnya, untuk pengajaran agama 

lebih kuat, kalo menurut aku 

  

Jadi kalo disana 

masyarakatnya 

emang lebih 

mengutamakan 

agama gitu? 

Betul   

Tapi mayoritas 

agama islam? 

Mayoritas agama islam.    

Kalo hubungan 

mamah sama 

papah gimana? 

Hubungan, hmm mama sama 

papah baik, sampe saat ini baik. 

FK + 

Emm papah itu tipe 

orang yang kasar 

atau gimana? 

Kalo papah, termasuk orang yang 

tegas, penyayang juga. 

FK + 

Teges, penyayang. 

Terus kalo orang 

tua ke anak-

anaknya itu 

gimana? 

Orang tua ke anaknya tu lebih 

pengertian. 

FK + 
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Hmm suka otoriter 

gitu ngga sih? 

Ngga sih, kalo orang tua setahu 

saya mamah sama papah dia lebih 

apaya kayak itu tanggung jawab 

kamu gitu. Sesuai pilihan, dan 

tidak ngelarang gitu, kalo itu positif 

ya, kembali ke anaknya. 

 

 

 

HL 

 

 

 

+ 

Kalo masa sekolah, 

kayak pergaulan 

sama temen-temen 

gimana? 

Masa sekolah, pergaulan sama 

temen-temen baik, lebih banyak 

temen cewe yang lebih care 

daripada temen cowo. 

  

Yang lebih care ke 

mas H? 

Iya yang care ke aku.   

Kalo ama cowok-

cowoknnya 

gimana? 

Cowo-cowoknya ya biasa-biasa 

aja tapi lebih deket ke cewe 

daripada sama cowoknya. 

  

Kalo, di sekolah 

gimana kayak 

pelajaran, prestasi.. 

Kalo prestasi kalo untuk akademik 

mungkin kurang ya, tapi kalo untuk 

yang non akademik, mungkin aku 

lebih depan 

PD +++ 

Contohnya? Contohnya, kayak ada acara kayak 

jadi pengurus-pengurus aku kan 

ikut kayak hmm dewan pramuka. 

KB + 

Itu berarti kalo ada 

pramuka, yang jadi 

bantuin 

pembinanya? 

Aku yang jadi Pembina.   

Oh Pembina..nih 

mas H kan pernah 

bilang kalo coming 

out ke orang tua 

kan positif kalo 

orang tua bakal 

nerima kan? 

Heem    

Emang apa yang 

bikin yakin? 

Hehe, mungkin hmm contoh kecil 

ya masalah materi. Aku kan 

mencoba bahagiain orang tua, 

dengan iming-iming materi gitu dan 

meyakinkan ke orang tua ngomong 

dengan cara yang baik-baik, insya 

Allah mungkin orang tua 

menerima.  

  

Ada ngga perasaan, 

kenapa ya kok gay, 

Oh iya ya. Pertama kali dah 

memutuskan menjadi seorang gay 
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ini tu salah atau 

engga? 

awal-awalnya mungkin merasa ini 

dosa gitu, selalu contoh kecil abis 

melakukan kayak ketemuan, 

berhubungan seks gitu 

Heem  Itu langsung yang berdoa gini gini 

gini, tapi setelah menemukan 

masanya yang bener-bener apaya, 

bener-bener serius. Aku kayak 

berpikir, kayak ukuran dosa setiap 

manusia itu yang tahu itu cuman 

Tuhan, bukan dinilai masyarakat 

orang lain. 

 

 

 

KD 

 

 

 

+ 

setuju Hehe, jadi gitu.   

Jadi karna dari itu.. Dan itu omongan itu saya, ngobrol 

santai dengan pasangan saya. jadi 

bukan orang lain yang menentukan 

banyak dosanya, tapi Tuhan. Itu 

aja si. Ada lagi? hehe 

  

Hmm iya, kenapa 

pas udah di 

semarang tiba-tiba 

open untuk menjadi 

gay? Emangnya 

masyarakat di 

Semarang itu mas 

H litany gimana si?  

Iya, karna aku melihat masyarakat 

Semarang, menurut ku lebih cuek 

ya, jadi beda sama lingkungan 

yang di kampung saya, jadi lebih 

terbuka, dan itupun faktor setelah 

saya mengikuti komunitas juga jadi 

memutuskan untuk open jadi gay. 

FL +++ 

Jadi karna ada 

kenalan di 

Semarang juga? 

Lewat komunitas. 

Iya lewat komunitas.   HL + 

Gimana mudiknya? 

Asyikk 

Mudiknya ck… ada senengnya ada 

nggak senengnya 

  

Kenapa? Nggak 

senengnya dulu deh 

Nggak senengnya jadi emm 

kemarin ada something hehehehe 

  

Something  apa? Jadi kemarin pas lebaran hari 

pertama 

  

Ohh emm Jadi emm lebaran kemarin ini 

pertama kalinya aku ngajak 

pasangan ke rumah 

  

Oh baru pertama? Iya lebaran aku ajak ketemu dan 

ketika lebaran pertama 

pasanganku kecewa dengan 

keluargaku 
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Hmmm Ketika aku emm dengan potongan 

rambut seperti ini 

  

Nyentrik gitu ya? Heeh ya, itu posisinya lagi ada 

sepupuku semuanya lagi pada 

kumpul dirumah kebanyakan dan 

aku dikatain seperti ivan 

gunawanlah terus potongannya 

kok kayak anak perempuanlah 

  

Masak sih? Emaang emang keluargaku fanatic 

seperti itu, jadi kayak hal-hal baru 

dari kota itu dianggap nggak lazim 

  

Masih tabu gitu Hooh padahal ini dikota udah biasa 

ya 

  

Sering kok malahan Sering hooh cowok seperti ini terus 

pake cincin dilaranglah 

  

Itu kenapa pakai 

cincin? 

Ini kan tanda hahaha sama   

Wah asyik Jadi ketika anniversary pasangaku 

aku beliin cincin kembar sama dia 

gitu, kayak tanda ikatan aja sih 

haha 

 

FL 

 

+++ 

Wahh so sweet 

banget sih 

Hooh lha kemarin pas ulang tahun 

juga aku beliin kalung, kalau ini 

anniv kalau ulang tahun kalung 

 

FL 

 

+++ 

Ohhh Yaa jadi seperti itu ketika itu 

posisinya pasanganku lagi bareng 

dengan temen-temen KKL juga 

  

Heeh hmm Jadi komen yang masalah rambut 

kan itu saudaraku 

  

Sepupu? Hemm, semuanya pada disitu 

kalau masalah cicin itu temen-

temenku gitu. Jadi di depan temen-

temenku orang tuaku itu 

potongannya kok kayak banci 

seperti itu. Itu secara spontan 

pasanganku merasa kecewa 

  

Kecewa sama 

omongannya? 

Heem sama omongan orang tuaku   

Kecewanya kira-kira 

kenapa? Cerita 

nggak? 

Yaa itu model rambutku, kalau aku 

sih nanggepinya lingkunganku kan 

fanatik, masih kolot, masih ya jawa 

banget kayak gitu kan. Jadi ketika 

orang tuaku seperti itu aku ya 
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dengerin aja. 

Tapi itu cicin mas E 

juga pakai kan? 

Terus enggak ada 

yang nanya? Kok 

cincinnya kembar? 

Jadi kalau ditanya kami sudah 

punya jawaban yang logislah, 

seperti ini kayak investasi 

  

Ohhh oke hehe Hasil kerja   

Investasiin ke cicin 

hehehe 

Jadi itu nggak senengnya 

pasanganku ke saudaraku, 

temenku, orangtua ku ketika aku 

diomongin seperti itu kayak 

potongan rambut, kayak pakai 

cicin gitu aja sih 

  

Kecewanya masak 

setertutup itu? 

Kayak bawa dari kota ke sini   

Tapi itu mas E 

nunjukin nggak 

kecewanya? 

Dia bilang ke aku   

Tapi ekspresi wajah 

dia didepan orang 

tua gimana? 

Ya biasa cuma pas dikamar 

ngobrol, kecewa gitu dia. Itu yang 

nggak seneng. 

  

Terus kan ngajak 

temen 

Kalau keluargaku udah kenal, 

lumayan sering sih aku ajak ke 

rumah pasanganku jadi udah 

kayak keluarga sendiri. 

  

Jadi nggak heran ya 

kok sering dateng 

gitu 

Enggak ketika orangtua ku ke 

Semarang ya tinggal bareng sama 

pasanganku 

  

Tapi pemikiran 

orang tua yang 

tertutup itu bikin 

beban buat mas H? 

Tertutup masalah identitasku?   

Yaa identitas, 

pikiran mereka yang 

jawa banget gitu 

Kalau aku sih nanggepinya 

yaudahlah aku kan tau gitu lho 

nanti akan seperti ini, kejadiannya 

seperti ini, ketika kemarin pas 

potong rambut pasti akan seperti 

ini dan itu terbukti 

  

Ohh udah nebak 

ya? 

Udah nebak jadi kayak pemikiran 

keluargaku udah tau 

  

Tapi emang 

potongan rambut 

kayak gitu 

Mas A juga saudaraku   
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pengennya mas H 

sendiri? 

Ohh tapi? Tapi lebih aku yang dikomen   

Kenapa emang? Kurang tahu sih cuma pas kemarin 

lagi dia nggak diikat mungkin 

  

Ohhh kalau nggak 

diikat gimana 

Panjang kelihatan jelek   

Oh hehehe 

terinspirasi potong 

rambut seperti itu 

dari siapa? 

Dari pasanganku, dia bilang kamu 

bagus lho potongan gitu. Kan dari 

omongan itu kan aku seneng, aku 

pengen ngebahagiain dia dari hal 

yang kecil gitu 

 

 

 

FL 

 

 

 

+++ 

Asyikk terus 

senengnya apalagi? 

Kalau senengnya ketika pas waktu 

mudik mampir di salah satu rumah 

makan di pati kalau nggak salah. 

Itu kan ada menu namanya entok 

se emm apa ya sejenis dengan 

bebek namanya entok tau kan 

entok yang warna putih? 

  

Iyaak tau Jadi kemarin makan disitu lha 

pasanganku kan suka “kok enak 

ya” baru pertama kali dia makan 

enthok itu kan. Jadi tekstur 

dagingnya itu tebel, berserat dan 

dagingnya itu warna merah 

  

Asyik wah hahaha Haha jadikan waktu pulang “aku 

pengen entok dong” dirumah kan 

punya peliharaan ayam, kambing, 

entok kayak gitu kan jadi ya tinggal 

sembelih sendiri haha dan ketika 

itu dia tak suruh meganging dia 

nggak berani haha 

  

Itu nyosor nggak 

sih? 

Nyosor haha jadi senengnya ya itu 

ketika aku megangin entok yang 

disembelih bapak ku, dia jadi 

motoin doang sambil mainan 

kambing di belakang rumah 

  

Wah hahaha Ya jadi beneran di belakang rumah 

kampug bener udah kayak pohon 

bamboo, belakangnya sawah terus 

main disawah aku ajak. Terus 

senengnya aku kenalin dia ke 

keluarga bapak aku, bulek aku 
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kenalin semua. 

Berarti itu pertama 

kali ketemu sama 

keluarga besar? 

Ini yang pertama kali aku kenalin 

ke beberapa keluarga gitu kalau 

yang kemarin kan cuma di rumah 

aja gitu 

  

Ohhh Cuma kanan kiri saudara aja kalau 

kemarin lebaran ada yang udah 

aku kenalin beberapa kayak bulik 

aku, mungkin aku ngerasa kayak 

hal baru kayak untuk rumah di 

jawa gimana. Kan kayak kayu-

kayu gitu kan ya keluargaku gitu, 

ya mungkin itu hal senengnya aku 

bisa kenalin pasanganku ke 

keluargaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 

Berarti dia seneng 

dong kan alam 

Iyaa alam emang terus sebelum 

lebaran pas puasa aku ajak 

kerumah jadi mainan disamping 

rumah kan ada sawah kayak aliran 

sungai kecil, dia mainan air seneng 

gitu, banyak padi-padi juga ya 

senengnya itu sih. 

  

Lebih dewasa mas 

H apa mas E? 

Mas E lebih dewasaan dia   

Kenapa bisa bilang 

gitu? 

Yaa aku merasa kapasitas 

kecerdasan dia lebih tinggi 

daripada aku 

PD +++ 

Ohh terus? Kenapa 

bisa tahu? 

Ya taulah hahaha keliatan dari 

public speakingnya haha dari apa 

ya hahaha kecerdasan dia aja sih 

  

Tapi kalau sikap 

lebih dewasa dia? 

Iyaa pasanganku sih   

Sekarang kerjanya 

pindah di mana? 

LBH   

Itu apa? Lembaga Bantuan Hukum   

Ohh lebih enak? Yaa senengnya lebih sering 

bareng sama pasangan sih 

  

Emang tempat 

kerjanya sama 

juga? 

Sama ya   

Ohhh tapi kalau dari 

lingkungan kerja 

yang lain selain itu 

Emmm kalau aku lebih enak 

barengan sama pasangan kalau 

kerja gitu. Kalau ditempat lain kan 
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gimana kerjanya udah di jamin segini-gini 

kalau ini lebih lebih banyak waktu 

bareng sama pasangan 

Nggak bosen 

bareng terus? 

Nggak ada bosen hehe   

Asyikkk ehehe Tinggal serumah sekamar kok 

haha 

  

Enak ya Bener-bener ngerti, bener-bener 

sepemikiran gitu hehe 

  

Enak ya pengen 

deh haha 

Hehehe jodoh pasti bertemu   

Yaaa amin, mas H 

kira-kira coming 

outnya masih lama 

nggak ke keluarga? 

Kurang tau berjalannya waktu aja 

masalah itu 

  

Itu berat nggak sih 

mikirin coming out 

gimana dan kapan 

Emm untuk saat ini mungkin apa 

yaa rasa takut pasti ada, cuma ya 

aku udah siap segala sesuatu 

yang terjadi ke depannya 

 

 

KD 

 

 

+ 

Yang ditakutin? Itu masalah perasaan orang tua 

sih hehe diluar itu aku nggak 

  

Kalau sikapnya ke 

mas H beda nggak 

mikirin? 

Aku nggak mikirin cuma aku 

takutnya nanti kalau tibia-tiba 

kayak masalah kesehatan jadi 

drop atau apa gitu 

  

Ohhh Itu yang aku takutin sih kalau untuk 

semuanya nggak ada 

  

Santai aja ya woles 

gitu hehe 

Jalanin aja sih   

Kalau ke depannya 

karir gimana? 

Kalau karir sama pasangan 

pengen kayak menjalani karir 

bareng-bareng pengennya cuma 

aku nggak tahu kan pasanganku 

punya title, masalahnya sarjana 

daripada aku yang lulusan SMK 

mungkin untuk masalah karir 

terhambatnya aku belum bisalah 

ya 

 

 

 

 

PD 

 

 

 

 

+++ 

Oh yayaya Yaa untuk menyamakan kayak gitu 

sih 

  

Tapi orang tua 

keras nggak sih? 

Enggak santai   

Tapi kalau santai Hm? Kan kita nggak tau hehe   
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kenapa takut? orang tua sesantai apa pun kalau 

tiba-tiba berubah kan nggak tahu 

haha 

Iya sih ya hehe 

bentar bingung aku 

nanyanya 

Hahaha iyaa, nanti mau nonton 

aladin? 

  

Iyaa nanti sih, 

nggak di DP? 

Nggak ikutan aja sih aku hehe   
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Verbatim Subjek O 

Pertanyaan Jawaban Koding Intensitas  

Asalnya dari mana 

mas? 

Aku dari Semarang aja, lahir dan 

besar di Semarang. Belum bisa 

move on dari Semarang 

  

Sekarang 

kegiatannya 

ngapain? 

Kalo aku si em…mungkin bukan 

berupa pekerjaan ya, jadi em 

ngurusin temen-temen aja 

  

Ngurusin temen-

temen komunitas? 

Iya bener   

Terus kuliah itu? 

Tadi ke kampus 

Iya karena aku ngerasa ada sesuatu 

yang dibutuhkan untuk 

em…menunjang pekerjaan em 

bukan pekerjaan em untuk bisa 

membantu temen-temen lebih luas 

lagi, aku ngerasa aku butuh 

pengetahuan lebih dalam tentang 

hukum,makanya aku kuliah di 

hukum. 

 

 

 

 

 

PD 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Awalnya kok bisa 

jadi aktivis? 

ee….aku bingung juga ya, maksud 

ku semua berjalan secara..mengalir 

begitu aja. Jadi awal dulu tu aku 

bikin grup facebook e….salah satu 

grup facebook itu aku..em….sifatnya 

rahasia, jadi hanya orang-orang 

yang aku inputkan dalam grup, baru 

bisa tau grup itu, sampai sekarang 

grup itu udah mencapai 6000an. 

Nah suatu saat itu ada satu temen 

em…apa dia dikurung di rumah. 

Temen gay yang dia dikurung di 

rumah selama dua bulan, nah dari 

dikurung itu akhirnya dia ada 

kesempatan untuk keluar. Orang 

yang pertama kali dihubungi waktu 

itu adalah aku, aku nggak tau 

kenapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Lewat facebook 

hubunginnya? 

Iya, jadi dia langsung telpon aku, 

jadi em..itu sesuatu yang buat aku 

berpikir jangan-jangan banyak ni 

temen-temen yang mengalami 

kekerasan, terus ketemu lagi ada 

temen SMA yang dia sudah lebih 

 

FL 

 

 

 

 

 

+++ 
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dari dua bulan dia nggak sekolah 

karena dibully di sekolah, diusir dari 

rumah juga karena ketawan gay, 

nah disitu akhirnya akumerasa aku 

butuh untuk em…sebuah wadah 

untuk bisa menghimpun makin 

banyak kawan-kawan cerita-cerita 

tentang betapa kekerasan itu real 

terjadi ada. Disitu langsung mengalir 

begitu aja sampai sekarang. 

 

 

 

FL 

Itu tahun berapa? Kalau mulai digerakan tahun 2005, 

terus em…bikin gathering pertama 

kali tahun 2009 

  

Mas O, nyadar 

pertama kali kalau 

gay itu sejak 

kapan? 

Nah, itu pertanyaannya memang 

pertanyaan yang bagiku sangat 

susah, karena em..dulu aku itu 

nggak kenal apa itu gay. Kalau 

pertanyaannya adalah kapan 

pertama kali aku jatuh cinta itu 

adalah pertanyaan yang paling 

mudah untuk aku jawab gitu. 

Em..pertanyaan pertama kali aku 

jatuh cinta itu di SMP kelas satu. 

Aku nggak tau itu namanya cinta 

sebenernya, jadi em..bener-bener 

kan SMP ku itu kan kalo istirahat 

pasti makan di luar kan, makan di 

luar dan pasti kita melewati satu 

lorong nah kita makan..aku masih 

inget banget aku beli siomay abis itu 

aku em..balik mau ke kelas terus 

tiba-tiba di lorong itu tu aku 

langsung papasan dengan 

seseorang gitu dan bener-bener 

mengalihkan dunia ku, jadi sejak 

saat itu aku pengen tau siapa nama 

dia, alamatnya dimana, tanggal 

lahirnya berapa, nama orangtua nya 

siapa gitu 

  

Itu cuman bertemu 

aja? atau mungkin 

bertatap mata 

gitu? 

Bertatap mata, jadi mungkin bukan 

bertatap mata si ya aku nggak tau, 

maksudnya aku ngelihat dia itu 

bener-bener yang kayak sinetron 

gitu ya, bener-bener. Jadi kayak 
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deg-degan panas dingin terus 

langsung gimana ya..bener-bener 

teralihkan, kayak film gitu, itu real 

terjadi ada. 

Itu umur dua 

belas, tiga belas 

ya? 

Iya umur dua belas, tiga belas gitu.   

Terus kalau 

ngomong ke 

orangtua, udah 

belum? 

Nah, jadi sebenernya mamah itu tau 

dari kelas dua SMP, jadi karena aku 

jatuh cinta itu kan aku jadi nggak 

kuat nahan gimana rasanya rindu 

aa..kelas ku itu di lantai dua, dan 

pas tepat di lorong itu, jadi setiap 

istirahat aku selalu menyediakan 

waktu untuk bisa melihat dia cuman 

lewat doang, jadi melihat dia cuman 

lewat doang, terus dia makan, dan 

tadinya..jadikan gini, disamping 

sekolah itukan ada jualan soto, nasi 

gitukan aku tu belum pernah yang 

namanya istirahat selama seumur-

umur e.. makan disitu. Aku tu makan 

disitu cuman biar bisa lihat dia 

diujung lagi mainan sama temen-

temennya. Nah kelas dua entah 

kenapa mungkin sintingnya lagi 

kumat emm..suatu saat aku curhat, 

bodohnya curhatnya di radio, dan 

nggak tau kenapa..aku bodohnya itu 

nyebut nama asli dan ngomong 

siapa yang aku sukai, namanya asli 

juga, terus akhirnya 

em..pulangsekolah mamah nyuruh 

em..”coba kamu duduk”  aku 

bingung kan mau apa terus mamah 

bilang “kamu beneran kayak gini?” 

kan terus aku nggak bisa ngomong 

apa-apa kan.Kalimat yang selalu 

aku ingat sampai detik ini “ya sudah, 

pahit manis hasil dari keputusan mu 

itu kamu sendiri yang akan 

ngelakuin, em..orangtua itu hanya 

berharap kamu bisa 

membahagiakan dan 

FK 
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membanggakan orangtua” dah titik. 

Dan itu diulangi lagi pas ketika aku 

mulai apa namanya em..terbuka, 

waktu itu kan masih denial kan, 

masih…biarpun kayak gitu kan 

masih tetep denial. 

Denial nya 

gimana? 

Banyak banget, jadi aku masih tetep 

merasa bahwa itu tu sesuatu yang 

salah. 

PD +++ 

Mencoba buat 

suka sama 

perempuan? 

Aku pacaran,aku di SMA itu 

em..dapet label playboy karena 

hampir setiap kelas itu aku 

punya..dianggep punya cewek, dan 

seumur-umur aku jadian sama 

cewek nggak pernah aku yang 

namanya em..nembak cewek yang 

ada justru cewek itu nembak aku. 

Dan aku nggak tau rasanya sampai 

detik ini ya , dulu aku berpikir waktu 

fase denial itu aku sempet ngobrol 

sama ngomong sama banyak orang 

bahwa cinta itu bisa dibikin kok, 

heem maksud ku waktu itu aku 

nggak ngeh kan sama apa yang 

namanya apa itu cinta, jadi aku 

bilang cinta bisa dibikin kok, gitu 

ketika ada cewek yang suka sama 

aku ya udah aku jadian aja, selesai. 

Kita udah pacaran, dan itu aku 

anggep sebagai cinta. Nah begitu 

putus dan beberapa e..sempet 

kakak ku bilang kan dua hari 

langsung bisa move on, dua tiga 

hari langsung bisa move on, “kok 

kamu aneh ya?” kata kakaku “abis 

putus dari cewek kok kayak nggak 

baru putus gitu?” nah akhirnya ada 

satu fase dimana aku menarik diri 

dan mencari, sebenernya apa sih 

yang aku rasain? Gitu. Apakah 

bener ini yang namanya cinta? Cinta 

itu apa sih? Aku sampai detik ini 

belum pernah ngerasain yang 

namanya aku jatuh cinta sama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PD 
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cewek. Aku bisa ngomong begitu 

karena aku pernah jatuh cinta sama 

cowok. Dan aku baru menyadari 

bahwa itu adalah jatuh cinta, jadi 

fase itu akhirnya aku menarik diri, 

aku berpikir, aku belajar em…baik 

yang pro maupun kontra akhirnya 

aku menemukan suatu tititk dimana 

aku em..pengen berpikir bahwa 

kalau kamu pengen jujur sama diri 

mu ya jujur aja, kalau kamu suka 

bilang suka, kalau nggak suka 

bilang nggak suka. Jangan 

memaksakan diri apalagi sesuatu 

yang sifatnya adalah perasaan, 

karena kalau ngomongin soal 

perasaan kamu hanya akan 

menyakiti pasangan mu kamu juga 

akan menyakiti dirimu sendiri. 

Bahkan sampai pada fase dimana 

aku pernah mencoba bunuh diri 

cuman karena..karena kok aku 

merasa aneh gitu. 

Itu umur berapa? SMP pernah, SMA pernah. Jadi aku 

tiga kali coba melakukan upaya 

bunuh diri, bukan hanya perasaan 

aja. jadi udah coba melakukan 

em..percobaan bunuh diri 

  

Dengan cara? Dua kali mencoba gantung diri, satu 

kali menyilet tangan. Jadi aku 

ngerasa aneh gitu, aku ngerasa 

kayak nggak normal, dalam tanda 

kutip ya. Kok yang lain bisa jatuh 

cinta sama cewek , kok aku enggak. 

Masalahnya apa? Dimana? Kenapa 

aku jadi seperti ini? Terus maksud 

Tuhan itu apa? Aku 

mempertanyakan tentang apa 

maksud Tuhan kenapa aku dikasih 

perasaan jatuh cinta ama sesuatu 

yang dianggap salah oleh 

masyarakat, sampai pada titik 

dimana aku berpikir ya udah kamu 

harus jujur sama diri mu sendiri aja, 

 

 

PD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE 

 

 

+++ 
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lepaskan dirimu, bebaskan, jadi 

nggak usah dipasksakan kalau 

kamu nggak suka ya bilang aja 

kamu nggak suka.  

Itu gimana kok 

bisa sampai di titik 

sadar.. 

Itupun ngga gampang, jadi aku 

typical orang yang introvert, jadi aku 

akhirnya em..menarik diri aku 

sempet pernah em..masuk ke 

pesantren 6 tahun, karena aku 

ngerasa aku dalam tanda kutip 

pengen sembuh, terus pacaran ama 

cewek dan lain-lain sebagainya, 

bahkan aku coba pernah melakukan 

em..penetrasi dengan cewek 

dengan alasan ah aku bisa kok em 

kalo cuma penetrasi tapi tetep waktu 

aku melakukan penetrasi pun aku 

ngerasa ada sesuatu yang lain gitu 

aku ngerasa itu bukan diriku ada 

sesuatu yang aneh dan aku sorry 

maaf serius ya aku ngerasa tubuh 

cewek tu aneh gitu yakin, aneh. Aku 

nggak tau kenapa tapi ini perasaan 

yang bener-bener sangat personal 

yang susah untuk diungkapkan 

dalam kata-kata konteks anehnya 

seperti apa gitu tapi bener-bener 

aneh gitu aku ngerasa kayak asing 

dan waktu itu ngerasa ini tu bukan 

aku, jadi waktu aku melakukan 

penetrasi itu aku ngerasa aku itu 

bukan aku 

PD 

 

 

 

PD 

+++ 

 

 

 

+++ 

Terus itu di 

pesantren enam 

tahun waktu 

kapan? 

SMP kelas dua.   

Dimasukin sama 

orangtua apa.. 

Enggak, aku waktu itu berpikir 

karena ketawan mamah itu, terus 

ditawarin ama papah “kamu mau 

nggak masuk pesantren?” aku 

bilang “ya” karena aku pikir siapa 

tau aku di pesantren bisa 

mendapatkan banyak pencerahan 

dan sebagainya, tapi di pesantren 

FK + 
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pun justru makin membuatku 

eh…gundah gulana gitu, karena 

bayangkan aja di pesantren dimana 

kanan kiri itu cowok, bahkan kalo 

mandi juga bener-bener telanjang 

itu…jadi kalo pesantren ku itu kan 

e…apa namanya kamar mandinya 

itu kan bukan kamar mandi yang 

personal satu-satu gitukan bener-

bener yang apa.. 

Yang kayak di 

kolam renang.. 

Heem kayak gitu, jadi mandi bareng-

bareng dan sering banget misalkan 

kita mandi bareng pasti ada yang 

telanjang. 

  

Tapi, ilmu yang 

ada di pesantren 

kayak 

lingkungannya gitu 

bantu mas O buat 

menerima atau.. 

Iya, justru awalnya dulu aku berpikir 

bahwa, em…aku sedang mengikuti 

sudah mengikuti apa 

namanya..sudah mengikuti agama 

yang aku anut gitu, tapi  e..lepas 

dari pesantren itu dan aku mencoba 

untuk e..menarik diri itukan 

sebenernya juga niru mencontoh 

e..ke nabian sebelumnya gitu, ketika 

mempertanyakan lingkungan ketika 

kita mempertanyakan sosial ketika 

itulah kita merasa nggak sreg sama 

apa yang di hati kita terus kita 

mencoba istilahnya bermeditasi dan 

menanyakan tentang diri kita, kita tu 

siapa? Kenapa seperti ini? 

Harusnya seperti apa? Kan gitu, 

kenapa si O diciptakan? Kenapa si 

aku lahir itu kenapa? Kenapa 

aka…..diciptakan? kenapa aku 

muncul perasaan seperti itu? Dan itu 

nggak gampang, selama hampir 3 

bulan lebih bener-bener aku 

mengurung diri dalam kamar dan 

tiap hari aku ibaratnya sholat malam 

dan berharap ada satu petunjuk 

sampai pada satu titik dimana aku 

e..semacam menemukan 

pencerahan bahwa, kan waktu itu 

aku berpikir bahwa pokoknya aku 
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harus bisa sampai menemukan titik, 

dan titik itu dimana ya aku harus 

bisa berdamai dengan diri mu, kamu 

harus bisa bersahabat dengan rasa 

cinta mu, nggak ada yang salah 

dengan rasa cinta, karena rasa cinta 

nggak ada yang menciptakan, rasa 

cinta itu murni dan datang dari hari. 

Disitu aku percaya bahwa cinta itu 

bukan sesuatu yang diciptakan.  

Berarti mas O 

waktu abis 

mamahnya tau, 

papahnya tau 

juga? 

Enggak, itu masih em..masa kuliah, 

jadi begitu aku sudah menemukan 

jawaban itu, kan aku seumur hidup 

jarang banget ngajakain cowok main 

ke rumah, dan itu cowok pertama ku 

aku ajak ke rumah, terus mamah 

ngeh ya namanya ibu mungkin 

itunya kuat ya, terus dia tanya “inget 

ya pahit manis hasil keputusan mu 

tu kamu sendiri nanti yang akan 

nentuin, kamu sendiri yang akan 

rasain” “iya mah” dan ke papah aku 

bilang “pah, kalo papah pengen 

keturunan dari aku, minta maaf aku 

nggak bisa ngasih” terus papah 

tanya “kenapa?” “ya suatu saat 

papah pasti akan tau sendiri” dan 

akhirnya papah juga tau. 

  

Berarti yang waktu 

masuk pesantren 

itu kan papah 

belum tau, tapi 

udah nawarin 

masuk pesantren? 

Ya, karena papah waktu itu juga 

mengalami proses itu ya 

spriritualitas, jadi dulu papah orang 

yang sangat nasionalis maksudnya 

abangan banget, jadi sholat nggak 

pernah, apalagi jumatan juga nggak 

pernah, terus ketika SMP kelas dua 

itukan, kakek meninggal, pas kakek 

meninggal itu aku pikir mungkin 

papah menemukan spiritualitasnya 

gitu, dan akhirnya mulai sholat dan 

sebagainya, terus akhirnya ditawarin 

sama..kebetulan sahabatnya dari 

SMP itu orang pesantren, terus 

ditawarin “udah masukin aja ke 

pesantren anak mu” karena kan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



186 
 

 
 

papah merasa nggak pernah 

ngajarin tentang agama gitu. 

 

Kalo mas O lebih 

deket ke mamah 

atau ke papah? 

Dulu aku berpikir aku jauh lebih 

deket sama mamah, tapi, setelah 

aku dalami dan aku resapi aku 

merasa balance sebenernya, dulu 

aku sempet pernah di fase denial , 

fase menyalahkan tanda kutip 

menyalahkan papah, menyalahkan 

dengan segala sifat papah yang 

keras dan sebagainya, tapi setelah 

aku pikir-pikir dalam proses 

pendewasaan ya, em..cara orang 

memperlakukan setiap orang itu 

pasti akan berbeda, kita nggak bisa 

memaksakan untuk kita harus 

disamakan dengan orang lain. Dari 

fase itu akhirnya aku bisa berdamai 

dengan seksualitas, dan aku baru 

bisa ngeh bahwa papah ku 

sebenernya juga punya rasa cinta 

yang sama dan sayang yang sama. 

Satu titik pernah aku ngalamin 

em..paska aku ketawan sebagai gay 

itu, makanya aku bersyukur gitu, aku 

sakit tipes 14 hari di rumah sakit, 

dan suatu saat e..aku lupa hari 

ketiga apa keempat, papah itu 

ngiben, jadi mandiin aku tapi pake 

air..iya heem, itu sambil nangis, jadi 

aku ngerasa justru sekarang ini aku 

ngerasa bersyukur gitu karena itu 

jadi membuat aku makin memahami 

papah ku juga rasa cinta yang 

sama, cuman bentuk perlakuannya 

mungkin akan berbeda-beda, begitu 

juga dengan mamah. 

FL 
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+++ 

Kalo mamah lebih 

lembut gitu? 

Yaa sebenernya nggak lembut-

lembut juga sih, sama kayak..ya 

cerewet. 

  

Tapi, pas udah tau 

mas O ini gay, ada 

yang berubah 

nggak dari sikap 

Aku ngerasa justru jauh lebih deket 

sama mereka terutama papah, aku 

jauh lebih bisa memahami perasaan 

mereka, aku jauh lebih bisa 

FL 

 

 

 

+++ 
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orangtua? memahami kebutuhan mereka, jadi 

begitu aku terbuka tentang 

seksualitas ku, aku jadi bisa 

ngerasain rasa cinta mereka 

terhadap ku. Bagaimana mereka 

bisa menerimaku apa adanya, dan 

itu bener-bener yang luar biasa 

dalam hidup ku, karena bayangan 

ku itu udah yang mau diusir lah, 

nggak dianggep anak lah, dan 

sebagainya, tapi enggak mereka 

bener-bener menerima ku 

 

 

 

 

HL 

 

 

 

 

 

HL 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

Kalau saudara? Nah, begitu aku coming out, kakak 

dan adik-adik ku mulai tau, justru 

kak sama adik-adik ku mereka juga 

nggak pernah mempermasalahkan 

itu. Kadang-kadang justru mereka 

membela ku, kalau aku ngerasa 

ya..kadang-kadang kan ya namanya 

orangtua dapet tekanan dari 

lingkungan juga kan, terus berpikir 

kapan aku menikah dan akhirnya 

mamah juga nanyain kapan aku 

menikah, adik ku atau kakak ku 

pasti ngomong “udah nggak usah 

dibahas” atau kadang-kadang 

ngomong “ah O itu nggak doyan 

cewek, nggak usah dipaksain” 

bahkan adik ku yang aku ngerasa 

adik ku cowok, itu kan aku ngerasa 

kalau dia sangat konsevatif, aku 

ngerasa cara berpikir dia itu sangat 

konservatif, tapi ketika aku terbuka 

dengan seksualitas ku dia sama 

sekali nggak pernah sedikit pun 

mempermasalahkan itu, bahkan 

kadang-kadang membela aku di 

depan papah atau mamah yang 

kadang dia ngerasa ada sesuatu 

yang dianggap buruk oleh papah 

sama mamah. Karena aku kan dari 

kapan ya…e…SD kelas 6 

sampai…..kuliah pun pernah satu 

ranjang sama adik ku, jadi dia 

HL 
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mungkin merasakan juga bahwa 

seksualitas ku itu bukan sesuatu 

yang ada, bukan karena lingkungan 

gitu. 

 

 

 

 

Terus kalau 

lingkungan rumah 

tu masih yang 

kayak religius 

atau..? 

Kalau lingkungan rumah aku nggak 

tau ya, karena aku berpikir, aku 

kalau mau terbuka mending terbuka 

sama keluarga inti, sekelilingnya aku 

tidak peduli si sebenernya, karena  

ya waktu itu pemikiran ku adalah 

e…keluarga inti perlu tau, karena 

aku nggak bisa hidup tanpa aku 

harus jujur sama diri ku sendiri, 

kalau aku hidup dengan menutupi 

diri sendiri kan nggak enak. 

Makanya aku berpikir waktu itu 

terbuka ya sama keluarga inti, 

termasuk suami dari kakak, istri dari 

kakak, suami dari adik, itu pasti aku 

terbuka. 

 

FL 

 

 

 

 

 

PD 

 

+++ 

 

 

 

 

 

+++ 

Jadi keluarga inti 

tu udah pada tau? 

Iya, nah kalau yang lain misalnya 

tetangga dan sebagainya aku tidak 

terlalu peduli, mungkin akhir-akhir ini 

baru mulai peduli karena aku 

ngerasa mamah jadi ada tekanan 

dari lingkungan dari tetangga gitu, 

yang mempertanyakan tentang 

kapan nikah dan sebagainya 

 

 

FL 

 

 

+++ 

Nah terus mas O 

dengan 

pertanyaan kayak 

gitu gimana? 

Ya aku pernah…ya okelah aku 

pernah ngomong sama mamah, 

karena aku merasa penerimaan 

mereka itu udah luar biasa, jadi aku 

serahkan pada mereka, tapi aku 

bilang sama papah sama mamah 

kalau pengen liat aku menikah, ya 

nikahin. Karena kalau mereka nggak 

nikahin ya aku nggak akan pernah 

bisa menikah. Biarpun papah ada 

ngomong “tapikan nanti kalau kamu 

nggak sreg gimana?” terus aku 

bilang “papah sreg aku sreg o” dan 

pernah dicoba, bener-bener dicoba 

sampai taraf istilah jawanya ndodok 

lawang, jadi awal-awal lamaran, 

 

 

FK 

 

 

+ 



189 
 

 
 

proses lamaran, itu pernah dicoba 

dan gagal.  

Gagal karena.. Ya karena emang nggak ada 

perasaan 

  

Terus nanti 

kedepannya 

gimana? Kan 

pertanyaan itu 

mesti akan nada 

terus kan ya 

Ya, aku sebenernya paska terbuka 

dengan seksualitas ku aku pun 

sudah berpikir bahwa ada faktor 

resiko faktor resiko yang akan aku 

temuin, salah satunya ya e….yang 

pasti aku pikirin adalah masa depan 

ku nggak ada anak-anak , anak-

anak secara biologis ya. Karena aku 

juga nggak pernah bisa 

membayangkan disaat aku menikah 

kayaknya lucu gitu aku menikah 

terus ada cewek tidur disebalahku , 

terus cewek itu hamil, merasa aneh 

gitu terus punya anak. Aku suka 

anak-anak cuman nglihat prosesnya 

dari ketika perempuan itu hamil 

terus melahirkan itu aneh, kan aku 

mengikuti ya kakak ku hamil, istrinya 

adik ku hamil gitu aku kan juga 

mengikuti, proses mereka ngomong 

“eh aku sudah hamil lho” aku nggak 

ada perasaan yang ih aku pengen 

itu nggak ada tapi berpikir bahwa 

aku pengen punya anak iya, aku 

pengen jadi bayangan ku ki masa 

depan e..aku mandiri dengan diri ku 

aku mandiri secara ekonomi, aku 

mandiri secara sosial aku 

mendirikan yayasan yatim piatu, dan 

aku mengasuh anak-anak yatim 

piatu. Itu bayangan ku dulu. Karena 

sampai sekarang belum terwujud ya, 

dari mulai aku ketika terbuka 

dengan seksualitas jadi belum bisa 

dilihat 

PD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FL 

 

 

 

 

 

 

 

 

HR 

+++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Tapi itu masih jadi 

angan-angan? 

Iya, itu masih jadi cita-cita.   

Udah ada apa 

langkah-langkah 

untuk itu? 

Yang jelas sekarang, aku lagi mikir 

untuk punya rumah sendiri dulu, 

baru mikir bagaimana kedepannya, 

HR 

 

 

+ 
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maksud kedepannya itu apakah aku 

akan tetep  ngadopsi anak atau 

tidak. Nah itu kan aku berpikir lebih 

matang kan, nggak bisa aku tiba-

tiba langsung ah yuk ngadopsi anak, 

ngadopsi anak kan itu manusia gitu 

kalau sekedar ngadopsi ya nggak 

papa, tapi kita harus mikirin gimana 

hidupnya dia, sekolahnya dia. 

 

 

 

 

 

FL 

 

 

 

 

 

+++ 

Terus mas O 

gimana kalau ada 

orang-orang yang 

ngomongin ketus-

ketus, atau 

homophobia gitu? 

Ya, aku berpikir begini..ketika aku 

sudah berdamai dengan seksualitas 

ku, aku sudah tidak memperdulikan 

tanggapan-tanggapan orang lain, 

prinsip ku cuman satu, toh mereka 

nggak ngejalanin kok, untuk aku 

terbuka dengan seksualitas ku itu 

bukan sesuatu yang gampang, aku 

mengalami fase yang luar biasa, 

yang orang nggak pernah ngalamin 

itu, orang yang nyiyirin itu nggak 

pernah ngalamin fase-fase itu, 

ketika orang komen di facebook 

misalkan ya e..atau di sosial media 

yang lain ngomongin “kamu tu 

dilaknat” “kaum nabi Lut” fase-fase 

itu udah pernah aku laluin, belajar 

tentang apa narasi-narasi yang lebih 

seimbang itu dah pernah ku alami, 

jadi udah nggak pernah peduli. 

SE 

 

 

 

 

 

 

PD 

+ 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Kalau sekarang ni, 

kesulitan yang lagi 

dialami apa? 

Kesulitan yang sebenernya paling 

mengganggu pikiran ku saat ini 

adalah, tekanan lingkungan itu 

makin kuat, aku kuat tapi aku nggak 

tau orangtua ku seperti apa, 

beberapa kali aku ngerasa orangtua 

ku juga down dan bagi ku itu 

e..wajar karena orangtua ku pasti 

juga nglami fase yang sama, fase 

denial, ngerasa ah nggak mungkin 

ah anak ku seperti ini, dan 

sebagainya. Makanya itu akhirnya 

yang aku pikirin sampai detik ini, jadi 

e..gimana caranya bisa 

mendamaikan perasaan orangtua 

 

 

 

 

 

FL 

 

 

 

 

 

FL 
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ku, walaupun aku sudah 

menemukan cara-caranya tapi 

belum menemukan satu momen, 

terutama tentang aku pengen 

berterima kasih sama mereka, 

karena mau menerima ku.  

Tadi mas O bilang 

kalau papah nya 

mas O oke, mas O 

oke, tapi ternyata 

gagal  

Heem, gagal dan itu nggak cuman 

sekali, sampai tiga kali. 

  

Nah terus gimana 

dong itu berarti 

kan nggak oke.. 

Ya emang nggak oke hehehe, 

karena proses oke dan nggak oke 

itukan bukan sekedar ngomongin 

soal fase menunggu pernikahan 

kan, tapi juga bagaimana aku me -

manage perasaanku, kan gimana 

ya..emang sesuatu yang bukan 

perasaan mu terus tiba-tiba kamu 

harus memaksakan diri untuk 

e..memenuhi itu kan jadi timpang 

gitu, ada sesuatu yang pasti kurang, 

sama aja kamu suka e..dunia 

psikologi, kamu cinta banget sama 

psikologi tapi kamu disuruh mikirin 

misalkan matematik statistik ya 

mungkin bisa, tapi kan bukan dari 

hati jadikan nggak, nggak bisa 

dieskpresikan.  

  

Untuk pernikahan 

nanti kedepannya 

mas O tetep mau 

sama perempuan? 

Aku sebenernya secara pribadi tidak 

pernah berpikir untuk e..menikah 

sebenernya. Jadi konteks mau 

menikah sama laki mau ama cewek 

itu udah nggak kepikiran ketika aku 

berdamai sama seksualitas ku. 

Ketika aku dah siap untuk hidup 

sendiri si sebenernya. Tapi aku 

selalu berpikir optimis bahwa akan 

ada orang yang mau menerimaku 

apa adanya, dan menemaniku 

sampai hari tua. Makanya aku 

e..berpikir untuk tetep membuka 

pintu tapi karna perasaan ku sama 

cowok ya pasti aku akan sama 

KD 
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cowok, nah persoalan untuk 

menikah atau tidak mungkin kita 

harus berpikir dari kacamata hukum 

kalau cuman mau nikah secara 

culture aku pikir ketika aku hidup 

bareng satu rumah kita sama-sama 

konsen kita menjalin sebuah 

hubungan bagiku itu sudah 

menikah, tapi kalau secara hukum 

jelas agak susah yak arena hukum 

belum mengakui.  

Di lingkungan 

tempat tinggal 

mas O sekarang 

itu kos atau 

kontrak? 

Kalo aku sekarang ngekos   

Itu lingkungan 

disana gimana? 

Ya kalo lingkungan kos jelas nggak 

tau, kalo lingkungan rumah, 

kemungkinan besar itu tahu 

  

Kalo lingkungas 

kos emang pada 

cuek atau 

gimana? 

Emm kalo lingkungan kos sekarang, 

emm aku emang nyari kos yang itu 

yang apa namanya bener-bener 

private, jadi upayakan untuk nyari 

tempat yang emm tetangga tu ngga 

kepo, makanya kosan itu cuman kos 

dua kamar doang, dan cuman aku 

yang ngekos disitu. Yang satu 

kosong. 

  

Kenapa nyari 

tempat yang 

kayak gitu? 

Ya karena memang emm kos itu aku 

bangun sebagai ruang aman ku, jadi 

aku si berharap itu akan tetep aman 

sampai kapan pun. 

  

Yang nanti mas O 

lakuin kalo udah 

dapet title sarjana 

hukum? 

Yang jelas emm salah satu tujuan 

ku emm kuliah di hukum itukan 

pengen beracara secara langsung, 

karena kawan-kawan dari komunitas 

yang punya title sarjana hukum yang 

dia ikut PKPA ngambil apa emm 

advokat itukan ada di dalamnya 

sehingga aku merasa punya 

kebutuhan itu minimal untuk diriku 

sendiri aku memahami kerangka 

hukum secara utuh, gitu sih 

 

 

 

FL 
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+++ 

 

 

 



193 
 

 
 

sehingga ketika aku mendampingi 

kawan-kawan tu langkah-langkah 

untuk mendampingi jadi terstruktur 

dan rapi itu tujuan ku 

HR + 

Terus ntar kalo 

udah jadi sarjana 

hukum 

pandangannya 

mau jadi apa? 

Iya advokat. Advokat khusus untuk 

kelompok minoritas, jadi 

bayanganku nanti bukan sekedar 

untuk temen-temen emm LGBT tapi 

juga nanti untuk kelompok buruh, 

petani. Aku mencoba untuk emm 

advokat-advokat yang bergerak 

secara apa namaya..apa sih 

bahasanya emm tidak dibayar 

 

 

HR 

 

 

+ 

Heem  Karena pendampingan dia, apa sih 

namanya kok jadi lupa, probono. 

Jadi probono itu lakukan 

pendampingan hukum secara free, 

nah aku sih berharap nantinya 

bukan untuk temen-temen 

komunitas tapi untuk kelompok 

miskin kota untuk buruh, untuk 

petani, gitu. 

 

 

 

 

HR 

 

 

 

 

+ 

Kenapa mas O 

bisa jadi ketua 

RPI? 

Kenapa? Mungkin karena aku 

pendirinya kali ya hahhaha, jadi 

secara otomatis jadi ketua,  tapi 

nanti aku berharap kelak nggak 

cuma O, jadi ada penerus-penerus, 

jadi nanti aku mati RPI itu akan tetep 

berjalan, pergerakan itu akan tetep 

terjalan 

KB 

 

 

 

 

+ 

Tapi ngerasa ada 

skill apa gitu? 

Emm karena memang aku kalo 

ngerasa skill si, aku tipikal orang 

yang suka ngerasa emm 

membangun organisasi dari dulu, 

jadi dari dulu emang udah jadi 

aktivis, jadi begitu masuk ke 

komunitas ya jadi aktivis. 

 

PD 

 

 

KB 

 

+++ 

 

 

+ 

Emm kalo 

hubungan mamah 

sama papah mas 

O gimana? 

Fine, baik-baik aja. malah sekarang 

mereka jauh lebih mesra dari pada 

dulu. Jadikan mereka sudah belajar 

bagaimana membangun relasi yang 

lebih sehat dan emm waktu 

membuktikan kalo mereka juga 

FK + 
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belajar dari pengalaman masa lalu 

Umurnya berapa 

si kalo boleh tau? 

Kalo papah mungkin 60an, 

pokoknya kelahiran tahun, papah tu 

55 kalo nggak salah. Berarti 60 ya, 

sekitar 60. Ah aku lupa tanggal 12 

mamah ku ultah 

  

12 Desember? Heeh.   

Udah ngucapin 

belom? 

Aku  lupa, yah aku jadi sedih.   

Ini hari ibu lho Iya   

Oke, kalo orang 

tua sama anak-

anaknya 

hubungannya 

gimana? 

Baik, justru emm apa namanya kita 

tu anak-anak punya grup sendiri di 

wa dan kita selalu ngrumpiin hal-hal 

yang emm ya ngerumpiin papah 

mamah kadang-kadang ngerumpiin 

sesuatu yang sifatnya tentang kita, 

tentang anak-anak. 

FK + 

Otoriter atau.. Siapa?    

Orang tua Enggak, mereka justru sangat 

demokratis, justru kebiasaan kita 

dikeluarga itu, tiap kali emm ada 

kebiasaan dah lama si jadi dari kecil 

kita dah dibiasakan untuk suka 

membaca, setelah itu memang 

keluarga itu dididik, dibangun 

dengan cara yang demokratis. Jadi 

misalkan, paling gampang lah 

misalkan aku mau masuk ke SMP 

mana, SMA mana. Kalo aku nggak 

ada referensi, nanti pasti papah atau 

mamah ngasih referensi, ni ada 

abcd, kamu mau yang mana, kalo 

yang itu nanti kelebihannya ini, kalo 

yang ini kelebihannya ini. Terus 

mereka ngasih itu kebebasan untuk 

memilih, atau mereka nyaranin 

daftar aja semuanya.  

HL 
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+ 

Asik ya Heem, termasuk misalkan bahkan 

sampe ke taraf perbedaan pilar 

politik, jadi satu keluarga tu nggak 

ada pilihan politiknya yang sama.  

  

Apalagi sekarang 

ni.. 

Lagi rame-ramenya, dan politik 

antara aku dan kakak ku, antara aku 

 

 

 

 



195 
 

 
 

dan adik-adik ku tu bisa beda sama 

mamah ku juga bisa beda. Jadi kita 

udah terbiasa dengan perbedaan. 

Jadi tiap kali ada berita pasti kita 

akan membahas gitu, siapa yang 

pro siapa yang kontra. Dan itu udah 

biasa. 

 

FL 

 

+++ 

Tapi itu suka bikin 

panas nggak gara-

gara beda politik? 

Enggak, itu dah biasa dari dulu 

kayak gitu, ya mungkin biasalah 

namanya lagi adu argument ngotot-

ngototan juga biasa tapi setelah itu 

ya udah selesai, tapi emang itu jadi 

kebiasan kita dari dulu. Jadi 

perbedaan itu ya sesuatu yang emm 

sangat dibiasakan dikeluarga gitu 

lho. Perbedaaan politik, perbedaaan 

pilihan, perbedaaan emm apa ya 

pilihan hidup juga. 

 

 

 

 

 

 

FL 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Kan waktu itu mas 

O pernah bilang, 

sempat 

menyalahkan 

sosok ayah  

Heem   

Nah, itu kenapa? 

Kenapa bisa 

menyalahkan? 

Ya karena waktu itu emmm kan 

mausia berproses ya dulu papah 

pasti juga berproses, ada fase 

papah dengan sifat yang sangat 

maskulin dan emm apa patriarki dan 

dia keras, kadang-kadang main 

pukul tapi emm aku udah pernah 

cerita kan jadi begitu aku coming out 

terus aku masuk rumah sakit karena 

tipes dan dia nyiben aku sampe 

nangis itu membuat aku berputar 

180 derajat, maksudnya emm cara 

orang emm tekanan terhadap 

maskulinitas itu nggak cuman emm 

perempuan yang merasakan, ayah 

pun begitu, itu menjadi beban berat 

ayah. Termasuk anak-anak yang 

sering kali jadi korban. 

  

heem Disitu aku belajar banyak laki-laki 

juga punya rasa sayang, cuman 

bagaimana dia mengungkapkan 
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rasa sayang itu yang menjadi..jadi 

afeksi terhadap rasa sayang dia 

terhadap anak-anaknya itu beda-

beda. Mamah juga beda-beda, 

mamah juga galak kok dulu. 

Galak?  Heem   

Tapi nggak main 

pukul 

Ya sama aja main pukul. Jadi dulu 

tu sampe temen-temen sekolah ku 

tu emm aku terkenal apa namanya, 

mamah ku dikira galak sampe nggak 

ada yang berani main ke rumah . 

  

Karena dianggap 

galak 

Heem, karena mamah ku dianggap 

galak. Dan dia memang tipe yang 

maskulin banget juga, jadi pernah 

bertengakar sama preman dan dia 

ngelawan. Padahal premannya 

bawa golok. 

  

Wahh  Heem itu mamah   

Strong ya Mamah ku strong, dan pernah dia 

nganter aku sampe ke Jogja dan 

pulang sendiri lho naik motor, strong 

mamah ku. 

  

Tadi kan bilang 

papahnya main 

pukul, nah itu 

yang dipukul 

anak-anaknya 

apa.. 

Anak-anaknya dan semua juga 

ngerasain nggak cuman aku. 

Cuman yo kadang-kadang aku 

egois, aku ngerasa kadang-kadang 

aku egois sih jadi aku ngerasa yang 

dipukul cuman aku. 

 

 

PD 

 

 

+++ 

Kenapa mas O, 

waktu masih 

denial itu ngerasa 

kalo jadi gay itu 

salah? 

Ya karna lingkungan menganggap 

aku itu salah. Dan aku jadi 

mempertanyakan mengapa aku 

nggak punya perasaan seperti yang 

lain gitu. Aku tu juga waktu itu 

pengen ngerasain jatuh cinta sama 

cewek, seperti apa bentuknya. Itu 

perasaan-perasaan yang muncul 

saat itu, dan waktu itu narasi-narasi 

tentang gay itu salah, gay itu bedosa 

kan lebih kuat dari pada emm 

narasi-narasi yang mendamaikan, 

emm itu yang lebih kuat yang lebih 

menonjol dan membuat aku perang 

dengan diriku sendiri 
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Itu fase denial itu 

pas sebelum 

masuk pesantren 

apa se.. 

Selama masuk pesantren pun masih 

denial.  

  

Kalo prestasi di 

sekolah apa aja 

yang menurut mas 

O prestasi 

Aku dulu sepuluh besar terus KB + 

Sepuluh besar? 

wow 

Heem, juara satu juara tiga, dan itu 

pun pasti dua puluh besar di 

sekoahan. 

KB + 

Itu apa? SD? 

SMP? SMA? 

SD, SMP, SMA   

Waduh, pinter ya SMA aku pernah juara satu, jadi aku 

belum pernah yang ngerasain emm 

ranking lima itu pernah 

KB + 

Berarti.. Jelek-jeleknya itu pas kelas tiga, jadi 

pas fase-fase denial kuat itu kelas 

tiga SMA, itupun ranking 13, dan 

itupun aku dipanggil beberapa kali 

ke BP, karena kok berubah. Dulu 

kan aku dianggep rajin, pinter kok 

tiba-tiba rankingnya turunya drastis 

gitu dari ranking satu dua tiga, terus 

tiba-tiba lima, terus tiba-tiba dua 

belas apa tiga belas aku lupa 

pokoknya sekitar itu lah 

 

PD 

 

FL 

 

+++ 

 

+++ 

Itu masih bagus 

loh ranking segitu 

ya 

Makanya, terus ditanyain, sama aku 

masih inget jadi ditanyain ama guru 

BP “kamu tu ada apa” dan karna 

waktu itu aku lagi denial dan lagi 

ada masalah sendiri aku bilang 

“nggak ada apa-apa” ahhaha 

 

FL 

 

+++ 

Tapi eamng waktu 

itu apa yang 

dirasain kok bisa 

turun? 

Ya kacau aja pikiran, jadi semua lagi 

bentrok, di dalam otak tu lagi 

bentrok. 

  

Masalah kayak 

kenapa.. 

Heem mempertanyakan diri sendiri.   

Terus ada lagi 

nggak prestasi 

ngapain gitu? 

Kalo ikut lomba, aku belom pernah 

ikut lomba terus menang. Oh pernah 

deng menang juara dua tingkat 

Jawa Tengah, itu lomba tari si.  

 

 

KB 

 

 

+ 
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Wah jago berarti 

ya 

Heem. Terus kalo PMR itu juga 

pernah juara 1,2,3 belum pernah si 

tapi juara harapan paling sering. 

Harapan 1, harapan 2. Dan aku 

pasti akan terpilih jadi tim yang ikut 

lomba 

KB 

 

 

HL 

+ 

 

 

+ 

Dipilih sekolah ya? Heem, jadi yang milih sekolah.   

Wah. Hmm udah 

deh 

Udah?   

Udah haha Oke makasih   

 Bentuk-bentuk kekerasannya 

macam-macam terbanyak emang 

intimidasi, ya lainnya ada kayak 

pemecatan 

  

Pemecatan? Iya kan ada pemecatan sepihak. 

Jadi ada satu kasus lucu misalkan 

emm dia cuma bawa lipstick hmm.. 

tapi ya mungkin akumulasi ya ini, 

jadi dia bawa lipstick terus dipecat 

  

Terus itu dipecat 

kantornya? 

Iya termasuk ada pemecatan karena 

dia termasuk statusnya HIV 

  

Ohhh kena HIV 

dipecat? 

Entah gimana pihak kantornya itu 

aku nggak tahu, gimana kantornya 

juga tahu. Sampai dia bilang 

“gimana caranya dia harus 

dipecat”,terus kalau gugatan polisi 

dalam konteks razia-razia gitu 

  

Itu ada yang 

sering kena? 

Emm ya, sebenarnya nggak ada 

barang-barang yang melanggar 

ketentuan hukum misalkan apa 

namanya mm kasus yang pernah 

terjadi itu dia cuma punya CD video 

film 

  

Ohh hmm Bangkok Love Story itu film tapi wis 

emm dia didapati membawa video 

porno 

  

Masa cuma kayak 

gitu kena? 

Iyaa realitas, diusir dari rumah ada 

emm sing aku kelingan siji karena 

aku ingat pasangan ketahuan terus 

emm akhirnya mereka diusir dari 

rumah dua-duanya terus yang 

satunya menggelandang ya jadi 

gelandangan sekarang 
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Tapi ikut 

komunitas mas? 

Hemm tapi dia udah terlanjur 

nyaman di jalan jadi yang kita 

damping ada dua orang yang 

gelandangan 

 

FL 

 

+++ 

Itu 

didampinginnya 

gimana? 

Maksudnya 

didampingi secara 

psikologis? 

Iya hooh tapi kan kita nggak bisa 

gini ya kalau pendampingan 

psikologis tetap tergantung 

kebutuhan klien ya misalkan dia 

udah nyaman dijalan yaudah. Sing 

satu aku tawarin kerja di tembalang 

tapi nggak mau yaudah nggak 

maksa. Kan yang namanya orang 

 

 

 

 

FL 

 

 

 

 

+++ 

Terus kalau ada 

kasus kayak gitu 

mas O gimana? 

Mikirinkah? 

Pokoknya 

perasaannya 

gimana? 

Yaa begini memang Rumah Pelangi 

Indonesia itu kan kita bangun untuk 

rumahnya bagi temen-temen. Aku 

paham kan aku pernah ngalamin 

fase denial emm yang kuat bahkan 

sebegitu kuatnya sampai ada 

percobaan bunuh diri. Jadi aku 

berpikir bahwa banyak teman-teman 

yang mengalami masalah sama 

ketika aku denial aku merasa aku 

nggak ada temen, nggak ada 

sahabat, nggak ada orang sama 

sekali buat aku curhat apalagi aku 

introvert 

FL 

 

 

 

 

 

 

FL 

 

 

 

 

 

PD 

+++ 

 

 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

+++ 

Ohhh Bahkan kadang dilabeli antisosial 

saking maksudnya nggak punya 

temen emm untuk membangun trust 

ke orang susahnya minta ampun 

gitu. Jadi aku merasa bahwa temen-

temenku mengalami masalah yang 

sama dan aku nggak pengen emm 

fase-fase denial ku itu dirasain 

temen-temen karena aku mengalami 

fase itu berat banget lho sebegitu 

beratnya peperangan antara 

bagaimana aku bisa memahami 

seorang O, bagaimana lingkungan 

membangun perspektifnya sendiri 

kan lingkungan membangun 

perspektif bahwa laki-laki harus 

sama perempuan, laki-laki harus gini 

ya kan? 

 

 

PD 

 

 

 

FL 

 

 

+++ 

 

 

 

+++ 
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Iya heem hehe Harus bekerja, bekerja pun harus 

dikantoran jadi streotipkan melekat 

pada kita jadi untuk bisa 

membongkar paradigma itu kan 

nggak segampang yang 

dibayangkan orang. Fase denial ku 

fase sing teramat sangat menyiksa 

makanya aku pengen berbagi 

ruangan bercerita sama kawan-

kawan itu aja sebenernya nggak ada 

niatan lebih. 

 

 

 

 

 

 

 

FL 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Hmmm Lha dalam perjalanan ternyata 

niatan yang simple itu impactnya 

luar biasa sampai rumahku 

didatengin polisi 

  

Wohhh ya rumah 

orang tua? 

Heem didatengin polisi jadi mama 

papaku itu udah biasa ketika aku 

ada masalah dengan kepolisian 

  

Ohh Jadi mereka biasa aja cuma ya tau 

sendiri namanya orang tua pasti 

“mbok kamu jangan begini, jangan 

gini” gitu 

  

Kalau yang 

disekap polisi itu 

gimana? 

Yaa ditangani lha kebetulan orang 

tuanya termasuk orang yang kuat 

jadi mereka punya kenalan petinggi-

petinggi gitu lho bupati, gubernur 

terus suatu saat dia pengen ngobrol 

sama orang tuanya 

  

Ngobrol apa Padahal beberapa minggu 

sebelumnya dia pernah kena polisi 

juga 

  

Karena ketahuan? Iya ketahuan terus yo gitulah 

pengen “disembuhkan” terus pas 

kesana nihh sama dia hehe 

  

Gimana? “Aku disekap”   

Berdua? Sama pasangan, temenku jadi 

menegangkan deg-degan 

  

Di kantor polisi? Nggak dirumah si    

Di sekap? Kok 

serem sih 

nyekapnya 

dirumah 

Iyaa dijaga polisi, setiap berapa jam 

menit ngawasin udah pada tidur 

belum dan itu unpredictable 

maksudnya emm berangkat dari 

sebuah keinginan sederhana 
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Iyaa Ya yang memahami ternyata 

persoalan kawan-kawanku 

kompleks banget dan begitu 

besarnya, digoreng haha. Dulu 

waktu CFD kita mau dibunuh 

  

Dibunuh? Masak 

sih? 

Iya diancam mau dibunuh sama 

orang 

  

Tapi bukan 

kepolisian gitu? 

Enggak polisinya moto-moto haha   

Kenapa? Ada yang bikin “kiamat datang lebih 

cepat” haha makanya harus dibunuh 

  

Itu yang bikin 

kalimat kayak gitu 

siapa? 

Yaa orang yang menggelikan gitu 

haha tapi itu realitas ya kondisinya 

lagi nggak bersahabat dengan kita 

  

Ini lagi digoreng 

itu gimana? 

Ya begitu nggak ada hubungannya 

dihubung-hubungkan yang kemarin 

pas gempa, tsunami kayak misalnya 

paling gampang pas pemilu kemarin 

  

Nah yaa Kan sempet simbolnya Jokowi 

dianggap sebagai emm LGBT, 

simbol 1 itu terus kalau di Prabowo 

akan mengomongkan soal anaknya 

yang gay juga hmm 

  

Mas tapi kan 

banyak kasus gitu 

kepikiran nggak? 

Kepikiran sih pasti tapi ki 

kepikirannya konteksnya gini karena 

kita berpikir gini semakin ini terlihat 

ini semakin jadi apa namanya emm 

bukti bahwa diskriminasi ke temen-

temen itu ada itu exist. 

  

Ohh kepikirannya 

gitu, nggak 

sampai 

menganggu 

aktvitas? 

Sudah biasa wong pas disekap 

polisi yang paling bingung dia kok, 

paling kelabakan dia sama E 

  

Oh mas E juga? E nggak ikut tapi maksudnya jadi 

kepikiran kebingungan dewe gitu 

lho. Aku masih bisa menghadapi 

dengan santai padahal aku mau 

dipikul lho waktu itu 

 

 

SE 

 

 

+ 

Oh nggak boleh 

bawa hp? 

Yaa nanti kalau misal diambil terus 

datanya juga takutnya kan 

komunikasi di dalamnya lebih 

banyak bisa buat barang bukti gitu 
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Serem ya urusan 

sama polisi hmm 

tapi kalau mas S 

kok apa-apa 

dipikirin banget ya 

kayaknya? 

Yaa kita emang beda apa yaa, aku 

sebenernya introvert maksudnya 

ketika ada masalah aku akan 

berpikir sampai detail gitu, Cuma 

bedanya aku sama E itu di jam 

terbang aja. 

  

Oh yayaa Kalau aku sudah terbiasa dengan 

persoalan-persoalan jadi ketika 

menemukan persoalan aku jadi bisa 

paham apa yang akan aku lakukan. 

Nah kalau E kan nggak, dia baru 

sadar bahwa ternyata ketika aku 

visible aku coming out bahkan 

disosial media itu impactnya nggak 

Cuma sekedar ngomongin soal 

hmm ya orang tau dia LGBT terus 

ngomong “nggak gue nyantai kok 

kalau emang ngomong kayak gitu ya 

santai”. 

SE + 

Ohhh ya Bahkan nggak sebatas itu, dia baru 

sadar bahwa dia akan berimbas 

pada keluarganya E yang pasti akan 

ditekan lingkungan, gereja dia 

  

Ohh baru sadar Baru sadar bahwa nggak sebatas 

ngomongin emm “oke aku lawan 

oke aku berani lawan”. Kalau gitu 

aku juga bisa tapi ketika temen-

temen kelabakan, ketika aku 

komentar dimedia itu haha yo 

karena aku terlalu positive thinking 

ketika ada orang tanya ya aku jawab 

adanya aku tuh terlalu lugu haha 

 

 

 

 

 

 

PD 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Berpikiran positif 

ya? 

Terlalu berpikir positif jadi gitu haha   

Berarti kalau 

ditanya soal 

perasaan 

kayaknya stabil 

banget ya? 

Stabil makanya aku kuliah lagi 

dihukum karena aku pengen 

mendalami bagaimana emm kan 

selama ini aku lebih ke konselor 

psikologis, nah aku kuliah dihukum 

harapannya biar bisa jauh 

mendalami persoalan hukum 

 

 

 

 

HR 

 

 

 

 

+ 

Kalau tadinya 

kuliah apa? 

Di ilmu komunikasi   
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Ohh terus lanjut 

hukum? Wahhh 

Iyaa   

Tapi mas O kan 

orang tuanya 

otoriter kalau mas 

O gimana? 

Dulunya sih otoriter tapi aku 

menyadari adanya perubahan besar 

dengan adanya aku bercerita ketika 

kakek ku meniggal 

  

Ohh hooh Itu kan terus dia jadi orang yang 

religiuskan tapi kita satu keluarga 

punya kebiasaan yang sama. Waktu 

aku cerita kita suka ketika ada berita 

kita diskusikan dan seringnya beda 

pendapat antara aku, papaku, 

mamaku, kakak ku dan it’s fine dan 

disitu pas aku coming out justru 

emm jauh berubah lagi aku melihat 

ketika aku sakit dirumah sakit 

  

Iyaaa oh yang itu 

papa 

Iya yang dulu cerita, aku baru 

pertama kali lihat dia nangis lho 

seumur hidup sih. Dan pemikiranku 

tentang dia ya berubah 

  

Udah yang nggak 

kasar keras gitu? 

Iyaa   

Tapi kan kalau 

apa yaa 

perbedaan 

pendapat tentang 

berita itu ngomong 

tapi kalau ini kan 

mas O anaknya 

gimana? 

Iyaa kan aku pernah ngomong sama 

papa bahwa aku nggak pengen 

nikah, aku pengen sarjana aku 

sampaikan papa juga 

menyampaikan “lho seenak-

enaknya anak adopsi masih enakan 

anak sendiri lho”. Yaa kayak gitulah 

masih pemikiran gitu, kalau anak 

sendiri pasti sayangnya beda gini-

ginilah nggak ada yang bisa jawab 

tak bilangin. Mau anak kandung, 

mau anak angkat kalau dia nggak 

suka sama orang tuanya ya nggak 

suka dan aku pikir ketika aku 

menyayangi seseorang, aku tulus 

memberikan kasih sayang itu tanpa 

harus berimbas bahwa anak itu 

nanti akan merawatku ketika aku 

tua. Yaa besok aku tua aku produktif 

  

Amin Produktif itu minimal tidak 

merepotkan anak-anak mereka bisa 
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melalang buana kemana-mana 

karena ini yo itu aku bilang introvert 

jadi aku bisa menikmati kesendirian 

 

 

PD 

 

 

+++ 

Aku juga introvert Jadi kesendirian bukan sesuatu 

yang membosankan gitu aku enjoy 

dengan kesendirian. 

  

Tapi orang lain 

ngeliatnya ini kok 

sendirian sih 

Ya itu hmm coba aku pikir ya gitu 

biarkan mengalir apa adanya 

  

Terus kalau 

pasangan mas O 

udah punya? 

Ituuu   

Udah berapa 

lama? 

2 tahun   

Sebelumnya? Jalan setahun dan nggak asyiklah, 

sering kekerasan. 

  

Kalau ngobrol 

sama orang yang 

pacaran beda 

agama itukan 

mereka depresi 

katanya didingnya 

tinggi nah kalau 

mas O gimana? 

Em kalau aku pernah beda agama 4 

tahun beda kultur, 180 derajat, aku 

kan dari keluarga yang kejawen 

kental unggah-ungguhe tinggi 

sedangkan pasanganku dari bali 

dan mataram campuran jadi yo 

ngono kui bahasane kasar 

  

Ohhh Cablak dan kebetulan temen-

temene orang Indonesia timur gitu 

jadi ceplas-ceplos. Awal-awal pas 

aku sama dia ngono kuwi tukaran 

terus tiap hari 

  

Berapa lama? Setahunan dan itu aku isih kelingan 

soale mbahku pernah ngomong 

ngene “O kalau namane pasangan 

to setahun awal-awal ki mesti 

tukaran karena kui proses 

penyesuaian” 

  

Ohh heem ya 

bener berarti 

berantemkan 

katanya? 

Berantem sampai pukul-pukulan lho 

aku sama dia 

  

Oh iyaa? Heem tak tendangi, jotosi dekne yo 

podo haha tapi justru ketika kita 

memutuskan untuk berpisah itu hal-

hal kayak gitu seru banget, tukaran 
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sering kita sering berantem pada hal 

yang nggak penting 

Oh haha Yaa itu suasana sama orangnya, 

kalau orangnya udah nggak sih. 

  

Kalau sama yang 

ini akur terus? 

Nah itu bedanya karena kita sama 

orang jawa yen tukaran meneng-

menengan kalau sama yang 4 tahun 

berantem 

  

Lho menurut mas 

O berat nggak 

emm sebagai gay 

relationshipnya? 

Aku nggak merasa berat justru aku 

bisa lebih memahami apa itu 

perasaan cemburu, ketika sakit hati 

ditinggalkan, sesuatu yang dulu aku 

nggak paham 

SE + 

Cemburunya 

gimana? 

Aku nggak pernah sadar kalau aku 

cemburu. Misalnya aku dalam 

kondisi denial aku pernah deket 

sama seseorang dan aku baru sadar 

pas coming out aku jatuh cinta gitu 

  

Ohhh hehe Aku baru sadar bahwa itu cemburu, 

dulu kan pernah sekontrakan sama 

temen-temen kampus jaman bahula. 

Ya kan emm ya aku harus ngomong 

jujur sekarang aku tertarik sama dia 

kan waktu itu nggak haha aku tuh 

nggak sadar bahwa itu aku tertarik. 

Jadi ketika dekne menjalin 

relationship sama cewek 

  

Sebel? Yo sebel dan aku tuh marah-marah   

Haha kok lucu sih Aku tuh nggak sadar cemburu 

namanya, terus kan aku deket sama 

ceweknya kan. Jadi kalau ceweknya 

ngomongin cowoknya aku ikut 

manasin 

  

Hahaha jadi 

pelakor 

Haha ketika cowoknya ngomongin 

ceweknya aku juga ikut manasin tapi 

tetap ngomong dalam porsinya 

yaaa. Aku itu baru sadar bahwa itu 

cemburu 

  

Wahhh haha 

manas-manasin 

Ketika aku memahami seksualitas 

itu tuh namanya jatuh cinta, 

namanya cemburu 

  

Berarti itu dia 

ngga gay kan? 

Emm nggak   
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Terus itu udah 

berapa kali pernah 

suka sama orang 

yang nggak gay? 

Kalau aku hitung dalam hidupku itu 

3 kali 

  

Gimana 

perasaannya? 

Yooo kalau pas itu nggak sadar 

kalau itu namanya jatuh cinta 

  

Berarti nggak ada 

usaha buat.. 

Ada kayak misalkan aku kontrak 

sama dia, aku tidur disebelah dia. 

Pas aku tidur aku meluk dia, aku itu 

nggak tahu kalau itu namanya jatuh 

cinta 

  

Hahaha gimana 

kok nggak tau sih 

Iyaaa haha bingungkan. Terus aku 

pernah deket sama seseorang dia 

pernah ngajarin aku nyetir mobil 

muter-muter, terus kalau ada 

ceweknya gitu aku jengkel banget 

tapi ya pacaran bertiga. Eh ya 

maksudnya dia sama pacarnya 

sama aku terus kita muter-muter. 

  

Wah panas itu 

hehehe 

Iyaaa tapi rasa jengkel itu aku nggak 

sadar itu namanya cemburu 

  

Berarti ada niat 

bikin dia baper 

nggak sih? Kan 

nggak sadar nih 

kalau itu cinta 

Aku itu nggak ada niatan bikin 

baper, maksudnya bagaimana biar 

aku sama jadian engga ya karena 

aku nggak tau kalau itu namanya 

jatuh cinta 

  

Oh haha ya allah 

terus akhirnya? 

Jadi pas ngontrak bareng tuh selalu 

menyediakan waktu, menyediakan 

tempat buat aku tidur sama dia bisa 

meluk dia. 

  

Dah cuma itu 

doang usahanya? 

Dan itu udah bikin aku baper   

Dianya tau? Nggak tau sih pasti nggak tau, aku 

merasa nggak enak 

  

Tapi ada niatan 

bilang nggak? 

Nggak tau kalau itu, aku nggak 

sadar kalau itu cinta 

  

Kok bisa sih? 

Nggak ngerasa 

deg-degan gitu? 

Namanya orang nggak tau cinta 

gimana coba? Haha 

  

Itu awal-awal 

banget berarti? 

Iyaa kalau ketemu deg-degan 

apalagi pas meluk itu wuuuuuu 

hahaha 

  

Hahaha Liat wajah dia waktu tidur itu adem   
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Kok lucu sih haha Tapi aku nggak sadar kalau itu jatuh 

cinta 

  

Tapi pertama kali 

tau kalau jatuh 

cinta kapan? 

Yaa ketika aku menyadari 

seksualitas itu 

  

Baru itu? Iya terus aku bisa mnegidentifikasi 

banyak hal. Ketika aku kecil oh 

ternyata aku punya potensi 

 

PD 

 

+++ 

Potensi apa 

contohnya? 

Aku itu sering merasa nggak 

nyaman ketika diajak mandi bareng 

sama temen-temen cowok 

  

Malah nggak 

nyaman? 

Iyaa, mereka telanjang apalagi 

acara pramuka kalau diasrama. Dan 

kita kan mandi bareng-bareng ya 

pas itu biasa aja tapi malu tapi 

bukan sekedar malu aku merasa 

tempatnya kayak bukan disitu. 

  

Kok malah gitu sih Yaa merasa kayak ditempat yang 

salah haha terus pas aku pramuka 

mandi bareng. Aku syok kan karena 

pada mandi-mandi sebagian pada 

telanjang gitu 

  

Itu SMP apa SD? SMP, aku cuma ditanya temenku 

kamu kok disitu nggak ikut mandi? 

Aku jaga pintu aja siapa tau ada 

yang masuk. Haha nggak realistik 

kan? 

  

Hooh hehe iyaa Waktu itu akau tetep nggak tau haha 

terus misalkan suka film ular putih 

tau? 

  

Enggak Siluman itu aku suka menirukan 

adegan hanwen 

  

Emang kenapa? Cewek dan aku mendandani diriku 

didepan cermin pakai sarung tak 

blebet-blebet 

  

Itu merasa mas O 

merasa itu salah 

satu tanda? 

Heem aku sih merasa bahwa oh 

ternyata dulu aku pernah seperti ini 

ya. Aku baru mengidentifikasi baru 

itu 

  

Kalau orang tua 

sendiri pernah ada 

niatan bikin mas O 

berubah? 

Iyalah pasti karena sampai detik ini 

aku berpikir karena lingkungan 
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Kok bisa? Ya nggak tau sih perasaanku aja, 

aku denger mbok bawa cewek, dah 

kalau mau nikah tak modalin. Yaa 

enak 

  

Sampai berkali-

kali ndodok 

lawang ya? 

Iyaa hem   

Terus kalau bawa 

mas O ke tempat 

terapi pernah? 

Enggakkk sampai sebegitunya. Aku 

yang disuruh mencari pemahan 

seksualitas ke psikolog 

  

Mas O sendiri? Heem   

Itu waktu belum 

menerima ya? 

Iyaaa, chatting nanya-nanya   

Lha terus setelah 

nanya-nanya gitu? 

Ada 1 yang menggunakan alat-alat 

gitu aku nggak paham. Terus aku 

telah mengidentifikasi diriku sebagai 

gay dan psikolog itu mengidentifikasi 

aku sebagai biseksual karena aku 

dianggap pernah melakukan 

hubungan seksual dengan 

perempuan. 

  

Kok gitu? Padahal 

kan nggak ada 

rasa gitu 

Tapi ya gitu nggak ada perasaan 

pas main, kayak aku terperangkap. 

  

Berarti mas O 

lebaran di 

Kamboja ya? 

Iyaaa acaranya pas banget pas 

lebaran mulai tanggal 5 

  

Ma O semester 

berapa? 

Ini masih 3 sih   
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