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Interviewer Interviewee 

Hai, met siang. 

Hehehehehehehe. Cong, hari ini 

bantuin aku ya. Kita mulai aja 

wawancaranya. Hmmm, ceritain 

latar belakangmu yaaa. 

Mampos gue ! lo nanya ginian sih, mbing. Berasa 

ketangkep tramtib gue, ketauan mangkal di tebet. 

Hahaha gila deh. Boleh gak nama gue disamarin? 

As a private aja sih, gue kasiin nama beken gue aje, 

udah gak jaman ini pake nama beneran. So, pake 

nama beken aje yee..  apa gue bikin CV ajee? 

Hahaha  

Ya, boleh laaaa, kan ntar juga di 

hasil penelitian pasti nama mu 

tinggal inisial gitu cong. 

Hehehehehehehe. 

Sekalian ya cong ama 

pendidikan, trus kerjaan, 

keluarga. Hehehehehehe.  

Nama gue A.S. Keluarga gue oke, gue anak ke 2, 

punya engkoh sebiji. Emang cuma 2 besodara 

makanya gak punya adek. Tapi ada untungnya, 

kesian ade gue kalo punya engkoh cong kyk gue. 

Hahaha. bokap gue dulunya pengusaha, trus nyokap 

punya usaha fashion outlet gitu dulu di bandung. 

Sekarang tetep di bandung juga. Hahaha gak 

penting, sumpah! I stayed in Bandung, Indonesia 

for 17 years, moved to Jakarta to further my study 

for four years, then got work as a creative graphic 

designer for a company, worked for hmm maybe 9 

years, before I got this scholarship, moved to 

Germany for several months, then here I am today 

!! have a deal with some HUGE cigarette factory in 

Indonesia, that I must learn much about this graphic 

designs for advertising at some design university in 

Singapore, then I work for them ! thats both of my 

educational and life history. Hahaha pake 

ngangguk-ngangguk ah lo! Kayak ngerti aje.  

Btw cong, kamu umur berapa 

sekarang nih?? Wkwkwkwkwk. 

Kaga pake bo’ong yaa. 

Hahaha . soal umur ye, sekarang gue 27. Nape?? 

Mo kata gue tuir? Pulang ga bawa kaki lo ntar! 

Hahaha belom pernah ditabok cong mangkal lagi 
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mabok??  

Kaga pernah kalo yang itu cong. 

Hahahaha. Kalo ukuran body, 

cong?? 

Gue 168/61. Body fat Index 15.6%. Gue sih gym 

mulu kerjaannya. Male must go gym, donk! Separo 

male sih gue. Hahaha . Beberapa temen-temen gue 

protes, kalo gue terlalu ketat dietnya, berusaha 

keras untuk six pack dan langsing. Katanya jangan 

terlalu six pack, jangan terlalu kering body-nya, 

ntar dipeluk gak empuk lagi. Gak ada love handle 

yang enak kalo dimain-mainin. Lho??? Hahaha. 

Hahahahahahaha. Mpe sekarang 

juga kamu masih nge gym aja 

kan cong?? 

Hmmmm, trus cong, gimana 

kehidupan sosial kamu?? 

Soal hubungan sosial ya? Hm, bentar gue pikir 

dolo. Gue sih hobinya curhat gitu sih ya, mbing! 

Gue tipe cowok yang banyakan ngomong 

sebenernye. I admit lo sekarang pasti dalem ati lagi 

ngangguk-ngangguk pake melotot, iye kan?! Ngaku 

lo! Tampar ! gak hobi curhat doank, gue suka 

nonton bokep. In a way, all gay men should watch 

porn! Tapi jangan dimulai dengan Japan-porn, ntar 

bisanya ML gaya batang pisang lengkap dengan 

ciuman gaya ikan mas koki kehabisan oksigen. 

Hahaha gila ah. Hubungan sosial gue oke kok. 

Banyak temen dimana-mana, cewe, cowo, trans, 

queer, pokoknya semua habis gue libas. Apa lagi 

soal brondong lucu di gym2 indo, pokoknya semua 

gue jadiin temen dah. Hahaha . Those silent 

conversation in your mind kan sekarang? Tampar ! 

hahaha . well, gue gay yang gak sembarangan juga 

sih, mbing ! gue sih milih-milih soal hidup gue. 

Pokoknya sih ya buat gue, everything gue jalanin 

supaya orang-orang gak mandang rendah gue cuma 

gara-gara gue gay.  
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Hmmm, jadi mpe sekarang, ga 

ada masalah interaksi sosial laaa 

yaaa. 

Yep.  

Kalo hubungan ama orang tua 

gimana cong?? 

Relation bonyok gue yee? Hmm, baek2 aja si bisa 

dibilang gitu. Bokap gue orangnya kaga bisa betah 

diem dirumah. Maunye dia pergi mulu itu. Pagi ke 

toko sampe siang, sore pas udah kelar maen ketoko 

temennye, malem masi maen ga tau kemana, jadi 

pulang kerumahnye yaa suka2 diee. Buset yee 

bokap gue, kerjaannya maen mulu, prinsipnya sii 

katanya dia yg penting tetep ngasi duit ke kita nih. 

Tapi idup kan ga cuma soal duit, man.. Soal relasi. 

Hahahaha ! Sok imut gue ! Padahal gue ajeee matre 

sampe kuku kaki. Hahahaha ! Bokap nyokap pada 

cuek2an sihh yee, jarang pegi2 bareng, jarang 

makan bareng, kentut bareng, mandi bareng gitu sih 

jarang. Hahahaha. Yaa iya lah yaa, kualat ih gue! 

Ke anak2nye juga bonyok sih ga terlalu yg gmn2 

banget. Kita lebih dibebasin aja mau ngapainnye. 

Kayak engkoh gue yg freak bgt naek gunung, yaa 

udah dibebasin aja gitu, mau balik kek, gak balik 

kek, terserah aja lah. Mau dimakan kebo juga sih 

terserah. Ke gue juga gitu, suka2 aja. 

Jadi yaa udh. Ga terlalu deket antara keluarga sih. 

Buktinya gue aje gak tau ukuran sepatu bokap gue ! 

Hahahaha, gak penting yee ! Jadi yee pola asuh nye 

gitu itu, serba independent gitu. Lo mau apa aje yaa 

suka2, asal lo ga bawa pegi duit mak lo aje, pulang 

megang kpala lo ndiri ntar. Hahahahaaaa.  

Jadi kamu sama orang tua Ho’ oh mbing.  



121 
 

 
 

emang dari kecil ga deket ya 

cong ya. 

Kalo ama koko yang kamu 

sebutin tadi gimana hubungan 

kamu sama dia, cong?? 

Kalo soal hubungan gue ama engkoh gue si biasa. 

Kalo waktu kecil kita sering maen bareng. Tapi 

males sih, diee kan laki banget mainannya yaa sama 

temen2nya gitu, pada lari2an, keringetan, aduhh 

males gue! Lengket gitu, ntar jerawatan gueee, bo'. 

Haduhh.. Gak banget yee. Jadi gue sih sering 

ditinggal mulu kalo dia maenan. Kecilan gue 

paling2 yee gue maennya ama 3 orang doank temen 

gue. Cewek 1, cowok 2. Kita biasa maenannya 

cuma guru2an, cerita2an, gitu tuh. Trus pernah yee, 

anggap temen gue namanye Budi, nah pas maen, 

titit gue pernah kepegang diee. Aduhh boooooo', 

pengen terbang gue, sukaaa banget! Hahahaaa! 

Soalnya si Budi tuh manis gitu yee, jadi gue pernah 

yg flirt2 gitu jg ke diee. Hahahahhaa! Tampar gue, 

donk!! 

Hahahahahahaha. Berarti dari 

kecil juga kamu uda sukanya 

ama cowok gitu dong cong. 

Surprisingly yes, mbing. Apalagi kaloo yang 

bodynya six pack gitu. Suka kaga tahan gue mah. 

Emangnya, sejak kapan kamu 

sadarnya cong? 

Perasaan banyak amat ya pertanyaannya? Hahaha, 

dalem ati lo pasti gini nih ‘dasar bencong! Banyak 

komplen ajee, tinggal jawab napa si? Malah balik 

nanya!’ hahaha . iye nggak? Ngaku lo !  

Hahahahahaha. Banyak ye 

cong? Namanya juga penelitian. 

Trus trus? 

Gue nyadarnya gue gay sejak kecil sih sekitaran 

umur 8 taon gitu. Gue males banget kalo udah 

urusin mainan cowok yang ngadu-ngadu otot, 

kepala gitu. Gue senengnya cara cewek, pake 

cakar-cakaran, jambak-jambakan gitu. Hahaha gelo 
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! gak sih, gue awalnya seneng aja liat abang gue, 

otot-ototnya itu, trus gue sekali pernah liat majalah 

FHM punya om gue yang kececer. Kayaknya 

emang rencana takdir gue nemu majalah itu. Trus 

abis gue udah puber, bisa ngaceng, eh gue makin 

horny kalo liat gituan. Gue mulai flirt ke anak-anak 

cowok kelas gue yang uh-uh gitu gayanya, yg suka 

olahragaan. Gue suka nari banget. Waktu 

perpisahan sekolah, gue nampil ama 4 anak cewek 

laen. Gue jadi koreografer gitu deh. Hahaha 

Kalo udah dari kecil, ada ga tuh 

temen yang ngejek-ngejek kamu 

disekolahan? 

Yg ngejek sii yaa ada yaa 1 apa 2 org gitu. 

Ngejeknya lebih ke yg gue ga suka ama mainan2 

cowo gitu. Pada bilang gue banci gitu. Here I am 

now, gue emg cong, trus knapa? Males gue! Tapi 

gue ga pernah yg nanggepin kyk gimana2 sih, 

soalnya emg gue pinter sih di sekolah, jadi gue 

banyak temennya juga. Lagian gue bkn tipe yg 

penyendiri kok. Gue kan emg seneng gosip dr orok, 

hahahaha! 

Ooowww, hmmmm. 

Sadarnya awalnya karena apa 

cong? 

Gue ceritain ye, jadi waktu itu guelagi ngumpet di 

kamar dengan 2 orang temen cowok gue. Lagi 

nonton bokep, nemu punya abang di kamarnya. 

Deg-degan liat perempuan telanjang, apalagi yang 

laki-laki. Bikin syur. Nah, mulai dari situ gue tau 

banget gue gak se horny kalo liat cowok dibanding 

waktu liat cewek. Gue sih gak yang ngerasa 

sebenernya cewek gitu, tapi gue tetep sayang sama 

joni gue, gue tetep bangga sama diri gue sebagai 

cowok. Justru gue agak-agak yang jijik gimana gitu 

liat badan cewek. Sori nih ya, maap aje gue 
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ngomongnye, tapi emang gue gak tertarik banget 

sama vagina sih. Waktu itu emang masih dasar 

banget sih ya, yang bikin gue tertarik emang baru 

secara fisik doank waktu itu. Ketambahan yang 

laen-laen yang bikin gue nambah-nambah gak 

napsu ama cewek tuh soal cengengnya lah, hobi 

belanja yang sama ama gue, ga suka aja gue. 

Cerewetnya minta ampon, kayak kucing minta 

kawin. Meski ga semua cewek gitu sih. Level 

excitement aku perbandingan cowok sama cewek 

tuh 10 banding 1. 

Wow, jauh banget cong? Kok 

isa gitu? 

Ya itu dia mbing, gue sih ya sejak awal emang 

ketertarikan bagi gue tuh pertama liat dari fisik 

dulu. Dan emang ga tertarik. Gimane tuh? 

Hahahahahahaha 

Ada pengalaman tertentu yang 

berkaitan kaga? 

Ya ngga si mbing. Gue emang dari dulu kalo 

ngebayangin aja deh yang namanya vagina tuh, 

udah jijik gimana gitu. Berlendir-lendir. Iiiihhhhh, 

kan gue orangnya bersihan gitu mbing. Ga ngerti 

juga sih secara jelas kenapa. Ya jijik aja 

ngebayangin bentuk dan lendirnya. 

Ooowww, gitu. Aneh ya cong.  

Hahahahaha 

Trus, balik lagi nih. Kamu 

waktu sadar, trus perasaanmu 

gimana cong? 

Gue awalnya ya takutlah, mbing ! by age, waktu itu 

kan itungannya gue masih yang muda belia 

kenceng gitu bo’. Hahaha . Gue yang takut aja ama 

diri gue sendiri yang yah lo tau lah, beda ama yang 

laen-laen. Cowok-cowok keren di sekolah gue yang 

udah gandengan sama cewek-cewek cheers gitu 

yang pada bitchy2, eh gue terpuruk sama poto 

bugilnya leonardo di caprio yang gue simpenin 

dalem dompet gue. Hahaha masi ada gak yaa foto 

itu? Malu gue ngingetnya. Gue suka liatin tuh foto 
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sambil self service kalo gue pengen. Hahaha .Gue 

jadi jauhin nyokap bokap gue, abang gue, gue takut 

mereka tau gue gini, gue takut mereka malu punya 

keluarga macam gue yang nyimpen aib jauh dalam 

ketampanan gue yang banyak orang kagumin. Iya 

lah, secara abang gue doyannya naek-naek 

kepuncak gunung ngeliat pohon cemara, jadi dekil, 

bau, item, gitu. Gue aja kadang-kadang pengen 

mati mendadak nyium kaos kakinya kalo abis dia 

pulang hiking. Ngomong dalam hati gue, seumur 

hidup gue gak bakal ngebiarin kaki gue yang mulus 

dan cantik ini berjamur kayak gitu, sumpah! 

sekarang gue bayanginnya aje gue pengen hoek loh. 

Sorry to say, mbing. Hahaha . sebenernya sih gue 

takut banget kalo sampe ketahuan orang-orang laen, 

gue simpen rapat-rapat deh pokoknya apa yang gue 

rasain. Gitu juga sama gebetan gue, gue pura-pura 

jadi suka bola demi deketin dia. Sumpah, gue 

menderita banget mesti dengerin cowok-cowok itu 

pada ngomongin mainan aneh yang ditendang-

tendangi banyak kaki berbulu itu. Hahaha. Demi 

sih yaaa.. takutnya gue waktu itu juga soal dosa sih. 

Gue kristen kan, dalam ajaran agama gue sendiri ga 

bener hubungan sesama jenis itu. Katanyakan 

Tuhan nyiptainnya Adam dan Eve, bukan Adam 

dan Steve. Hahaha . gelo yah. Gue takut banget 

dosa, gue sempet desperate nanya-nanyain Tuhan 

sebenernya apa yg salah sama gue sampe gue gini. 

Trus ya tetep aja gak dapet jawaban. Iyalah, kalo 

Tuhan tiba-tiba nyamperin jawab doa gue langsung, 

bakal kabur kali gue. Hahaha . tapi yah, gue tetep 
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berusaha buat hidup kayak biasa aja dengan sejuta 

rahasia kengondekan gue, kecintaan gue sama 

muscle-muscle artis yang gue liat di tipi, hasrat gue 

yang pengen banget ngomongin soal grooming 

sama temen-temen gue, hahaha. Semua itu gue 

pendem, sampe gue stres sendiri. Sampe gue sering 

ngelamun sendiri. Kalo liat muka bokap nyokap 

gue, kadang gue berasa gak tega ngekhianatin 

mereka pake cara ginian, cara yang pasti mereka 

gak suka. Cara yang pasti menghentikan mereka 

buat ngebanggain gue kayak biasanya. Yah, gitu 

deh.  

Hahahahahahaha 

Pasti waktu itu kamu serba salah 

banget ya cong. Trus reaksi 

kamu abis itu? 

Iyalaaaa, secara.. Reaksi gue waktu itu yaa 

pertamanya masih yg takut2 gitu yaa.. Kaget juga 

napa gue musti kyk gitu itu.. Gue juga ga berusaha 

buat ngerefuse yang terlalu gimana sih, cuma 

kadang aja gue suka deg2an sendiri, parno kalo aja 

ada yg liat kalo gue lg ngebayangin ketua kelas gue 

bugil. Hahahaha . Mati gak lo ! Secara ketua kelas 

gue itu yaa ampon bodinya mirip kyk si itu loh, 

sapa sih artis indo yg asik bgt itu? Lupa gue ah ! 

Pokoknya asik banget dehh. Hahahaha . Reaksi gue 

sih mungkin kalo gue pikir2 sekarang mungkin 

agak2 yg lebay gitu yah. Soalnya waktu itu gue 

sempet malu ama diri gue. Kadang gue ngaca, 

nyari2 apa yg salah, tapi ga nemu tuh. Gue berasa 

biasa aja, tapi tetep gue suka ama laki! Cuma belom 

kepikir mau ngomong ke orang2 sih, apalagi ortu, 

mati di sunat gue kalo mereka tau. Gue juga ga yg 

langsung nerima diri gue sih. Sempet stres, males 

gereja, males ini males itu, ngerasa ga normal, tapi 
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yah ga bs juga gue nolak, gimana coba tuh?? 

Hahaha 

Bingung juga ya. Lha, trus apa 

yang kamu lakuin waktu stress 

gitu? Yah, kalo mpe ga 

beraktifitas dan males ngapa-

ngapain, bisa jadi gejala depresi 

lho. Trus gimana akhirnya isa 

ampe nerima diri? Secara waktu 

itu kamu takut banget kan? 

Hmm, agak lama sih yee, nek.. Soalnya itu gue 

masa2 yang parno sama yg namanya idup gue. Ga 

bisa mikir gue mesti ngejalanin kedepannya 

gimana. Desperate kan soalnye. Padahal gue kan 

yang terkenal gitu yee disekolah, karena kepinteran 

dan ketampanan gue, siapaaaa gitu yang ga kenal 

gue. Tapi gue sempet kehilangan percaya diri juga. 

Gimana gak? Gue berasa idup gue udh mau 

diujung, sisa mampus doank? Heeehh, kalo orang2 

tau, jadi gule kali gue! Kayaknya dari gue nyadar 

pas umur 8 itu gue baru bisa nerima diri gue 

sebagai cong seutuhnya waktu gue SMA deh. 

Sekitar yah hampir 9 tahunan gitu. Kayak wajib 

belajar ajee yee, hahahaha! Mayan lama juga si 

perjuangan idup gue yah, mbing. Kesian kalo 

dipikir2 sekarang! Ehh, tapi ada begonye juga deh. 

Coba dipikir. Seandainya gue dewasa lebih cepetan 

ajee, mungkin gue cuma terpuruk yang 5 taonan 

gitu. Bisa hemat 4 taon kan yee?? Astaga, bego gue 

spent banyak bgt waktu ga guna cuma buat meratap 

doank. Hahahaha! Gue sih awalnya jelas lah yee, ga 

berani, takut, dikit2 narik diri sihh bisa dibilang. 

Takut ajee, mak gue mati mendadak kalo gue 

bilang suka ama titit. Hahhaha! 

Hahahahahah 

Ada-ada kamu nih cong. 

Trus selama 9 tahun itu kamu 

ngapain aja cong? Nyari-nyari 

info gitu? Sempat pacaran ama 

Gue 9 taon itu yaa banyak yg gue lakuin sih, 

mbing. Ada sih gue nyari2 info soal gay, tapi waktu 

jaman gue, itu tuh terbatas banget. Internet juga kan 

masi jarang yee, gue kebanyakan nanya-nanya 

sama om nya temen gue yang lama tinggal di 
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cowok gitu ga cong? aussie. Trus gue nanya-nanya soal cowok yang 

suka cowok, gitu kan. Dia share ke gue tentang 

kehidupan maho disana gitu. Heww, waktu itu gue 

pengen banget langsung cabut ke aussie tapi apa 

daya, gue masih bibit cong waktu itu, belum 

ngembang kayak sekarang ini. Hahahaha! Tapi 

semua info itu sih minim bgt, makanya gue belom 

ngerasa kebantu apa-apa. Udah kesini-sini, mulai 

ada internet, gue baru bisa nyari banyak info, mulai 

dari penyebab, gimana kejadinya, ada temennya 

apa gak, yaa gitu-gitu sih. Setelah gue banyak 

dapetin info, nguatin aja buat gue tetep ngelangkah 

maju. Cuma tetep aja gue masih takut-takut. 

Hahahahaa ! 

Trus yang kamu lakuin buat 

ngatasi kecemasn dan rasa takut 

kamu gimana cong? 

Euh, beberapa lama sih gue gak yang nyari cara 

apa-apaan ya buat nyelesein konflik-konflik itu. 

Soalnya gue juga nganggepnya tuh ya kalo sampe 

gue keliatan grusak grusuk kyk gimana ntar orang-

orang pada tau gue lagi ada masalah, ntar malah 

pada deket-deket gue, nginsulting gue, desak-desak 

gue cerita masalah yang lagi gue alamin. Males 

banget kan gue. Soalnya udah sering sih ya kayak 

gitu tuh. Dulu pernah gue punya masalah ya. Bisul 

di pantat gue. Emang sih gue gak mau ngasih tau 

ke orang-orang soal masalah haram ini, tapi yang 

namanya bisul yah, makin dipegang sih makin 

gede! makin gue gak bisa duduk, pengen gue 

pencet, bisa2 mati bediri gue gara2 sakitnya, belom 

lagi kalo ternyata gak pecah juga, kepala gue kali 

yang bakal pecah. Makanya gue sih nyari jalan 

keluarnya gak yang terlalu ngekspose gitu kan, gue 
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nyaro-nyari obat sendiri, ngolesin sendiri, bawa-

bawa bantal buat gue dudukin, biarpun gue udah 

nyoba segimanapun biar gak ketahuan, anak-anak 

akhirnya ngebaca gerak gerik gue, liat-liatin 

tingkah gue yang mungkin beda aja dari biasanya, 

trus desek-desek gue buat cerita. Sekali gue udah 

cerita eh semua pada ngakak aja gitu. Kurang ajar 

banget kan. Makanya urusan soal kehomoan gue 

ini, gue udah belajar aja dari pengalaman gue, 

makanya gue gak yang terlalu keliatan gimana, 

meski dalem ati ini gue juga yang agak-agak cemas 

gitu kan. Gue sih paling-paling dikit-dikit doa yah, 

emang gue takut banget juga sih ketemu Tuhan 

waktu itu, tapi doa dikit-dikit ngebantu gue buat 

lebih tenang. Trus gue nulis-nulis buku harian gitu 

boooo’. Hahaha. Tapi bukunya udah lama ilang, 

dulu rumah gue di bandung sempet kebakaran 

soalnya. Jadi banyak bukti sejarah gue ilang disana 

ga bersisa. Ya buku harian gue sih isinya curhatan-

curhatan gue doank. Gimana gue punya ambisi 

buat bentuk badan gue biar jadi keren gitu, gimana 

gue asik ngeflirt guru olahraga gue, gimana gue 

nyoba-nyoba liat bokep, gitu-gitu sih. Kadang gue 

juga nulisin tentang ketakutan gue sama dosa, sama 

kehomoan gue ini, doa-doa gue ke Tuhan biar dia 

mau ngampunin gue yang gak tau dari mana 

kehomoan gue berasal. Gitu sih ya. Meskipun 

akhirnya gue berani juga sih buat ngomong ke 

orang-orang kalo gue maho. Hahaha . 

Ya wajarlah masih takut-takut. 

Secara... 

Peristiwa khusus yang bikin gue accept diri gue 

yee? ada si a few yee. Waktu dulu gue kan sempet 
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Tapi cara kamu ngatasi ya tepat 

juga si cong. Bayangin kalo mpe 

mabuk-mabukan, ngobat ga 

jelas. Ga kebayang. 

Hahahahaha 

Ada peristiwa khusus ngga cong 

yang buat kamu menerima diri? 

pacaran ama pere nih, sekitar 5 apa 6 bulanan gitu. 

Gue sih emg ga suka gitu kan ama dia. Waktu itu 

gue smp sih kelas 2 an kayaknya. Tuh pere udh 

ngejar gue dari awal gue masuk ke sekolahan itu. 

Gue juga bingung sih kenapa dia begitu tergila2 

ama gue yg kayak gini nih. Hahahaha . Tapi kalo 

soal ketampanan gue sih ga perlu di pertanyakan 

lagi yaa, emg semua org juga mengakuinya. Ampe 

ke nenek gue juga ngomong kalo gue sih cucu 

paling cakepnye dia. Yaa iya lah, secara gue 

luluran 3 harian. Hahahaha! Bencong lo! Trus gue 

kan nyuekin dia terus nih yee, gue males aja 

ngegubris tuh pere. Sampe nyokap sekali cerita ke 

gue soal pacar barunya abang gue yg cakep, pinter 

masak, pokoknya nyokap fit abis lah sama tuh org. 

Trus nanyain gue, kapan gue punya pacar, kalo cari 

cewek yg tipe-tipe kayak gitu juga. Gue sih males, 

gue cuekin juga bebrapa kali. Tapi ga cuma nyokap 

yang kayak gitu, sampe ke

tante-tante gue juga suka nanya. Gue kan jg gak 

mungkin ngomong gue maho depan mereka. Ada 

pada jantungan tuh para tante, abis gue dosa. Trus 

gue pikir-pikir lagi, yaa udahlah ga ada salahnya 

gue cobain pacaran ma pere. Sapa tau doi ngajakin 

gue nyalon bareng abis ujian matik. Hahahaha 

bencong banget ! Gue pacaran deh ama nih pere, 

gue ajakin maen kerumah bebrapa kali, trus nyokap 

yang seneng banget gitu, abang gue sih sukanya 

ngebandingin ceweknya dia ama punya gue. Ga 

pernah dendam juga gue sih, soalnya yaa gue kan 

emang ga ada perasaan apa-apa ke nih pere. Gue 
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akuin sih, dia emang perhatian, suka cemburu gitu 

ke gue kalo gue deketan maen ama temen-temen 

cewek gue, iyalah! Temen gue kan banyakan 

cewek! Mustinya kan dia cemburunya kalo gue 

deketan ama cowok yeee, hahahaha! Kesian ihh! 

Trus gue tetep ngerasa ga nyaman. Gue berasa 

bo'ong dobel gitu. Bo'ong pertama karena 

nyembunyiin kemahoan gue, bohong dua, krn gue 

manfaatin ni pere doank buat status, biar orang-

orang taunya gue normal, bo'... Tapi trus beberapa 

lama sebelom gue minta putus itu, gue sih nyadar 

aja, ternyata gue ga bahagia idup gitu. Gue beban 

banget, ga enak gue mau ngapa2in, berasa berat bgt 

dosa gue. Akhirnya gue minta putus ke ni pere. 

Awalnya gue jg sedih karena dia baek bgt sama 

gue, tapi gue ga kuat idup gini mulu. Yaa udah, 

gue putusin tanpa alasan yang jelas gitu. Kesian 

banget sih yaa. Pengen nangis ihh gue ngingetnye. 

Secara dia baek banget. Abis itu, gue ngerasa bebas 

lagi, free aja gitu. Gue jadi ga peduli orang-orang 

mau nanyain pacar gue, gue tetep ngerasa gue 

bahagia ama pilihan gue. Pokoknya yaa gue aja 

gitu! Trus gue ngelanjutin idup gue lebih bahagia 

aja biarpun ga ada yg tau gue maho! Hahahaha. 

Nangis ga loooo?? 

Kasian ye cong ama dia. 

Tapi yah, keputusan kamu tepat 

juga. Daripada kamu ga 

bahagia? 

Hahahahaha 

Berarti itu kamu udah nerima 

Perasaan gue waktu udah bisa accept diri gue 

sendiri yaa yang pasti lebih seneng yaa, kayak yang 

gue ceritain tadi juga, gue jadi lebih bahagia ama 

hidup gue, gue jadi dikit cuek ama omongan orang-

orang yang bilang gue ga laku belom punya pacar. 

Ga tau aja tu org yang ngomong gitu, gue sodok, 
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diri dong cong. Perasaanmu 

gimana cong? 

diem kalii. Hoaaaahh.. Capek deh! Tapi yaa gue 

jadi lebih nyantai aja sihh ngejalanin idup gue, 

meskipun pasti masi ada perasaan takut-takut yang 

gimana gitu, tp udh gak sekaku sebelomnya. Gue 

sih masih bisa ngakak-ngakak aja kalo lagi ngaca 

sambil ngomong sendiri ' eh ganteng ! Lo tuh 

bencong, taukk! ' Hahahaha, rada gokil sih, tapi yaa 

emang gitu.  

Gitu ya cong. 

Wah, gitu-gitu butuh waktu 9 

tahun sendiri kok ya. 

Lama banget. 

Tapi ya jadinya ga main-main. 

Hahahahahaha 

Abis nerima diri, kamu coming 

out? 

Yaa, ga langsung juga sih. Gini ceritanya. Gue CO 

pertama kali ke temen gue yang namanya fox. Dia 

temen deket gue banget. Jangan lo pikir ni anak 

namanya fox trus ganteng kayak si Zac Efron 

yeeee. Cewek nih anak! namanye doank nama laki, 

sebenernye sih cewek. Gak tau bonyoknya 

keinspirasi dari mana ni anak dinamain kayak 

merek lem gitu yee? Hahaha. Habis digampar gue 

kalo sampe orangnya tau gue jelek-jelekin. hahaha . 

nah, yang bikin gue tiba2 mau ngaku kalo gue 

maho adalah doi duluan yang cerita ke gue kalo dia 

nih lesbi, naksir sama anak angkatan bawah gue 

namanya jane. Dia sih ngomong ke gue katanya 

karena dia udah nganggep gue kayak sodara ndiri 

dan emang penampilan gue yang cong abis gini, 

bikin dia percaya aja sama gue. Mulai deh ni anak 

cerita kalo dia lagi mendem ati banget sama anak 

yang namanya jane ini. Suka banget, katanya 

anaknya cute gitu, asik buat ngobrol, rada manja 

kalo ama dia, kalo makan ngegemesin bikin napsu 

pengen nyium aja. Bibirnya mungil, kalo ketawa 

mau masuk lobang kubur aja ni si fox, makin mikir 

kenapa gak dilahirin jadi cowok yang punya buntut 
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didepan. Hahaha. Sering banget nih si fox cerita ke 

gue tentang perasaannye ke jane. Beberapa kali gue 

sempet yang ngerasa iri aja sama ni anak. Secara 

dia tuh ceritanya kayak tanpa beban aja gitu. 

Penampilannya yang kecowok-cowokan juga bikin 

dia pede. Asik yee, anak cewek yang kayak cowok 

panggilannya tomboy! anak cowok yg kayak 

cewek, bencong! gak pernah adil emang dunia nih. 

Hahaha.  

Hahahahahah 

Yah gimana, budayanya masih 

gini ini. 

Trus kamu rencanain seksama 

apa spontan gitu ceritanya cong? 

Ya trus satu hari gue tekadin buat ngomong ke fox 

kalo gue juga sama kayak dia. Maho! udah gue 

rancang bener2 apa yang bakal gue omongin, apa 

yang bakal gue jelasin ke ni anak. Soalnya gue 

ngerasanya juga kan dia udah yang percaya banget 

sama gue. Gue juga jadi ikutan percaya aja sama 

dia. Makanya gue nekat aja mau gue ceritain ke dia 

sapa gue sebenernya. Jiah, kayak superman aja gue! 

hahaha. Trus gue akhirnya minta ketemuan berdua 

doank ma ni anak. Gue sih awalnya sempet yang 

gemeteran juga, gue takutnya dia malah balik 

ngetawain gue kayak pertama gue ngedenger 

kesaksiannya pertama kali kalo dia lesbi gitu. Tapi 

habis itu gue cerita aja ke dia kalo gue sempet 

kesengsem sama ketua osis gitu, trus dia nih yang 

ngedengerin gue seksama banget, sampe akhirnya 

dia simpulin sendiri pake suara yang nyaring “Jadi 

eta gay homo juga siah??!!“ mampus gak lo! 

untungnya gue sudah memprediksi hal ini bakal 

terjadi. Makanya gue ajak dia ketemuan di 

belakang sekolahan pas udah sepi. Btw, gue CO ke 

dia ini waktu udah SMA loh, kelas 2an gitu. Trus 
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dari hari itu, gue justru was-was kalo-kalo si gelo 

ini ceritaan, ngegosipin gue ke anak-anak yg laen. 

Mati semaput emak gue kalo tuh berita sampe ke 

telinganya. Heww. Udah buat dosa, pake durhaka 

pula kan gue jadinya ntar. Hahaha. Untungnya sih 

gak ya. Trus dari situ tiap hari ni anak ngesupport 

gue aja isinya. Ngomong ke gue kalo gue gak perlu 

takut lah ngejalanin idup yang kyk begini. Justru 

gue musti bangga jadi orang yang beda dari orang-

orang kebanyakan. Artinya gue lebih hebat aja 

dibandingin orang-orang laen. Udah gue bilang 

kan, ni anak emg rada-rada gelo. Tapi sih gue 

akuin, sedikit-sedikit, dukungan dari dia berdampak 

ke gue. Nyadar gak nyadar gitu yah. Gue ngerasa 

yang percaya diri aja gitu. Kalo sama dia kan gak 

perlu ada yang ditutup-tutupin nih, gue bisa cerita 

kalo gue seneng banget tadi gak sengaja kesentuh 

tangannya guru olahraga gue, atau gue suka gak 

nahan liat kumis tipisnya ketua osis gue, yaa gue 

kerasa asik aja ada yang bisa ngertiin gue tanpa 

ngejudge gue ini itu. Hahaha. dari situ gue mulai 

ngerasa gue idup aja. Gue mulai ngerasa bangga 

jadi orang yang berbeda dari org laennya. Mau 

perbedaan itu dinilai negatif ato positif sama org 

laen, gue udh ga mao terlalu mikirin aja. Hahaha. 

Dari si fox, gue mulai ngerasa idup gue emang 

jalannya gini, gue mulai ngerencanain untuk CO ke 

keluarga gue kalo gue udah lulus SMA trus 

langsung cabut buat lanjutin kuliah gue. Akhirnya 

sebelom gue lulus, beberapa temen deket gue, 

sekitar 4an orang gitu malah udah tau dari si fox. 
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Gue sempet marah juga ama nih anak, enak banget 

aja dia maen cerita tanpa ngomong dulu ke gue. 

Tapi gue sih juga gak terlalu yang bermasalah 

gimana, secara ini juga temen-temen deket gue. 

Waktu gue lulus SMA, akhirnya gue tekadi buat 

ngomong ke nyokap gue, kalo gue mau pindah 

jakarta nerusin kuliah sambil ngerintis karir gue, 

trus jujur aja soal orientasi seksual gue yang beda 

dari orang-orang. Jadi, jangan pernah berharap buat 

dapetin cucu dari hasil gue sendiri.  

Trus-trus? Eman gkamu ga 

cemas gitu cong? 

Ya iyalah mbing. Beberapa bulan sebelum gue 

lulus, gue juga masi cemas banget. Gimana 

ngadepin shock nya nyokap gue ntar, kemarahan 

abang gue mungkin, atau apalah kemungkinan 

buruknya. Atau gue bakal dipasung, diserahin ke 

gereja buat dibaptis ulang, mungkin dibawa ke 

dukun buat ngilangin pengaruh roh jahat yang 

mempengaruhi gue, dan masih banyak banget 

ketakutan gue.  

Hahahahahaha 

Parno lu cong.  

Mpe segitunya coba. 

Hahahahaha. Ya gimane? Lu kaga tau si mbing 

gimana takutnya gue waktu itu. Tapi namanya udah 

gue tekadin yah apapun gue jabanin donk kan. 

Sampe akhirnya beneran waktunya tiba, gue habis 

lulusan, gue ngajak ngomong nyokap. Gue sih 

awalnya gak langsung yang blak-blakan gitu yaaa. 

Gue cuma yang ngomong aja kalo gue beda. 

Nyokap mulai nanya-nanya apaan sih yang beda, 

katanya nyokap agak-agak yang ga ngerti gitu gue 

ngomong apaan.  Ya udah waktu itu jug ague gak 

mau bikin nyokap malah tambah bingung gak jelas, 
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akhirnya gue langsung ngomong aja. ‘mi, dede mau 

ngomong. Dede sebenernya cowok 

yang…..yang…em…yang suka sama cowok juga. 

Kalo bahasa ilmiahnya sih gay homo gituh, mi. 

dede juga gak ngerti kenapa bisa gini, tapi ya udah, 

gini aja. Dede gak sakit apa-apaan kok mi, tapi 

dede udah terima diri dede yang gini. Dede udah 

gede, udah lulus SMA, mau kuliah ke Jakarta. 

Mending mami tau dulu hal ini sebelom dede pegi. 

Dede maunya mami tau semua tentang dede aja’. 

Gue ngomong ini jadi pengen nangis ihh mbing! 

keingetan waktu itu lagi. Huhuhu.  

Hmmmmm 

Pasti waktu itu juga kamu 

bingung ya. 

Trus reaksi mama gimana cong? 

Yah reaksi nyokap gue sih yang shock gitu. Sempet 

gak ngomong beberapa saat gitu loh. Gue sampe 

takut banget. Gak lama nyokap nangis trus melukin 

gue. Nangis yang beneran nangis. Waktu bokap gue 

cabut aja nangisnya nyokap gak segitunya. Gue 

sampe takut banget nyokap kenapa-kenapa. Trus 

nyokap gue malah pake nyalah-nyalahin dirinya 

sendiri gitu. Katanya yg dia yang ga bisa didik gue 

lah, bokap gue yang bego lah, pokoknya maen 

nyalah-nyalahin orang aja gitu. Sempet semingguan 

kayaknya sampe gue mau cabut ke Jakarta tuh si 

nyokap masih terpukul banget. Gue yah ada 

perasaan bersalah juga. Tapi diatas semuanya gue 

ngerasa lega bgt bisa jujur sama nyokap gue. 

Sedangkan engkoh gue ya tetep cuek, gak ada yang 

gimana-gimana ke gue. Cuma sekali pernah marah 

trus bilang jijik punya ade yang homo kayak gue. 

Ahh tapi gue sih gak peduli ama apa yg dia 

omongin. Emang dari dulu kan gue emang gak 
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deket aja ama dia. Peduli amat sih. Hahaha. trus ya 

gitu, reaksi gue juga gak yang gimana-gimana, gue 

sih seolah2 gak ada apa-apaan, gue masih maen 

sama temen-temen gue, masih baek-baek sm 

nyokap, gitu deh. Cuma yang jelas gue bener-bener 

lega aja. Ngejalanin hidup gue sebagai identitas 

baru gue, CONG ! hahaha. Kayak yang lu kenal 

hari ini. 

Hahahahah 

Happy ending dong cong? 

Trus sekarang mama gimana 

cong? Udah yang nerima? 

Yaaa, bisa dibilang gitu mbing. Mama juga udah 

nyante aja. Soalnya udah lama mbing. Gue aja 

sekarang udah kemana aja? Hahahahaha. Hidup gue 

juga udah yang bahagia aja. Kemana-mana gue 

nyante aja ngaku cong. Orang-orang pada ga berani 

ama gue laa, secara gue kan terkenal pintar. 

Hahahahaha. Sombong dikit ye mbing. 

Trus kedepannya lu gimane 

cong? 

Ya ga gimana-gimana. Pokoknya gue mau jadi 

orang yang lebih sukses, isa mbahagiain nyokap, ga 

dipandang rendah ma orang-orang, dan tetep jadi 

cong. Hahahahaha. 

Hmmmm 

Oke dek cong. Thanks banget ya 

bantuannya. Hehehehehe. 

Don’t mention it lah mbing. Gue juga kan bantuin 

cong-cong lain yang masih tersesat kaya gue dulu. 

Hehehehehehe. Salam ye buat si bontot. 
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Interviewer Subyek 
Hai, gimana-gimana? hehehe Ini mulai dari mana nih? 
Hmmm, awalnya kamu tahu 
tuh kapan? 

Taunya ya? Ya sebenarnya sejak kelas 3 sampe 
kelas 4 SD kan aku punya pacar cewek. 

Cinta monyet ya? hahahaha Iya, cinta monyet. Hehehehehe 
Tapi aku tuh emang sejak saat itu udah ngerasa 
seneng kalo lihat cowok cakep. Itu tuh rasanya 
gimana gitu. “aduh, cakep ya”, gitu. Tapi waktu 
itu aku ngerasanya paling aku cuma ngefans. 
Masa sih aku suka sama cowok. Gitu. Trus aku 
mikir ga mungkin banget, aneh banget.  Trus 
kelas 6 itu aku dah ga punya pacar cewek lagi. 
Ini aku cerita dari awal aja ya. 

Oh ya, ok ok. Sebenarnya dari dulu tuh au diejekin banci-
banci-banci. 

Lho, kenapa? Jadi waktu aku kecil tuh, aku tuh sangat 
dimanja. Jadi tuh aku waktu SD itu orang tuaku 
cerai. Trus mama sama adik kandungku 
langsung pulang ke desa. Di Dieng. Seharusnya, 
aku tuh diasuh sama papaku kandung. Nah, 
papaku kandung itu orang nya ngga bertanggung 
jawab. Trus dia ninggalin aku di tempat kakek 
nenekku di Genuk Indah. Jadi sejak SD aku 
tinggalnya di Genuk Indah. Tapi sebelumnya 
kita sekeluarga tinggal di Jakarta. Setelah orang 
tuaku cerai, aku tinggal sama kakek nenekku. 
Nah, nenkku itu memperlakukanku tuh, 
pokoknya aku dimanja banget. Aku sangat 
dimanja. Sedangkan aku di SD, disitu tuh ada 
anak-anak, hmmm, anak-anak, apa ya namanya? 
Anak-anak kampung lah, yang mainnya di 
sawah, main layangan. Yang kaya gitu-gitulah. 
Sedangkan aku, aku kan sangat dimanja, jadi 
kalo mainan-mainan kaya gitu tuh aku tuh takut. 
Kaya main sepak bola gitu tuh aku takut. 
Makanya aku diejek banci. Aku kalo main sama 
cewek-cewek, kalo cewek tuh mainnya ga 
horror-horror. Nah, makanya aku sering sama 
anak-anak cewek. Dan aku merasa nyaman. 
Maka dari itu aku diejek banci. 
Trus abis itu, aku kan suka ngelihat cowok 
ganteng gitu. Aku tuh seneng sama cowok yang 
ganteng, temenku pas SD. Dia tuh berani. Saat 
itu sih aku ngerasanya aku ya kaya ngefans gitu 
sama dia. Aku mikirnya gitu.  
Trus kelas 1 SMP,  aku sekolah di Sultan Agung 
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Kaligawe. Disana tuh aku ga ada temen, dari 
temen SD ku ga ada yang masuk kesitu. Trus 
aku nyari-nyari gitu. Trus aku tuh ngelihat 
seorang cowok yang berdiri di depan mading. 
Aku mikir, kayanya ini orang Genuk Indah deh. 
Aku tahu orang ini. aku pernah kenal orang ini. 
daripada aku bingung-bingung, mending aku 
nyamperin dia aja, siapa tahu dia kenal aku. Trus 
aku samperin, tapi dia yang nyapa aku duluan, 
“kamu Een ya?”. Lalu aku jawab, lho kok kamu 
tahu aku. “Kamu orang Genuk Indah to?”. Iya, 
aku dulu ngaji di Muhajirin. Kan ada sekolah 
sore. Aku sama dia. Trus aku tanya dia, kamu 
siapa namanya? Aku lupa. “aku Edo”. Oh iya 
deng, Edo. Dari situ akhirnya kita deket. Dia 
sama-sama nda ada teman dari satu SD. Aku 
juga sama-sama nda ada teman dari satu SD. Kta 
tuh temenan baik sampai kelas 1 semester 2 kita 
tuh berantem. Aku tuh benci banget sama dia, 
dan dia tuh benci banget sama aku.  

Lho, kok? Emang kenapa? Aku juga ga ngerti kenapa. Pokonya dia tuh 
ngenyek-ngenyek aku terus. 
Lalu, trus kita kan udah kelas 2 semester 1, pas 
itu, aku kan pulang pake angkot. Kebetulan 
ketemu dia. Trus dia tuh kehabisan uang. Lalu 
dia minta maaf sama aku. Gini, “en, aku minta 
maaf dong”. Trus aku mikir, minta maaf buat 
apa gitu. Trus dia bilang lagi, “ En, aku minta 
maaf”. Lalu aku bilang, udah aku maafin. Lalu 
dia bilang,”En kamu punya seribu ngga?” trus 
aku mikir, menurutmu? Trus dia bilang lagi, 
“En, tolong, aku nda nduwe duit lho. Engko aku 
ra isa balik lho.” Trus aku kasih gitu. Setelah itu, 
di angkot dia baik-baikin aku. Dia bilang,”En, 
ntar jam 5 sore akku ke tempatmu yaa”. Trus 
aku bilang ok. Nah, sejak saat itu tuh, tiap jam 5 
sore pasti dia main ke rumahku.  
Aku tuh punya temen cewek namanya Beta. Si 
Beta ini naksir sama Edo dan minta dikenalin. 
Ternyata Edo juga naksir dan suka pada Beta. 
Trus ya aku comblangin gitu. Nah kan aku yang 
jadi mak comblang disitu, jadinya aku sering 
ketemu sama Edo dan menghabiskan waktu 
sama dia banyak banget.dari situ aku suka sama 
Edo. Aku bilang sama dia kalau dia ganteng, 
manis, macho, pokoknya cowok banget. Trus  
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aku jadi mikir, bisa nda ya aku jadi pacarnya 
dia. Gitu. Waktu itu aku jadi mikir,”gila ya En 
kamu bisa suka sama cowok. Pasti didunia ini 
cuma kamu yang kaya gini”. Karna aku ngerasa 
Cuma aku sendiri yang kayak gini, jadinya aku 
benar-benar nyomblangin mereka berdua. 
Soalnya kan aku suka sama Edo. Aku berharap 
dia bahagia. Kalau dia bahagia, aku juga bakal 
ikut bahagia.  

Waw. Hmmmm. Trus trus. Nah trus kan malam minggu. Pas malam minggu 
itu, kaya biasa kan si Edo tuh main ke rumahku 
jam 5 sore. Pas itu, ada juga temanku yang 
namanya Ari. Trus kita naik ke atas. Di atas tuh 
ada beranda yang terbuka gitu buat jemuran. 
Waktu udah malam, kita bertiga tuh baring di 
beranda itu sambil  liat-liat bintang gitu. 
Hehehehehe. 

Romantis ya En. Hehehehehe  Nah, pas itu, Edo kan tiduran di sebelah kiriku. 
Aku ditengah, trus di sebelah kananku ya ada si 
Ari itu. Nah trus tiba-tiba, si Edo kan biasanya 
suka ngelitikin aku, meluk-meluk aku gitu. Aku 
kan anggap itu ya dia cuma guyonan, bercanda. 
Maksudnya dia waktu itu ya Cuma guyon. Tapi 
aku diguyonin kaya gitu ya seneng. 
Hehehehehehe. Malam itu, kan lagi ngeliatin 
bintang itu, (subyek tersenyum lebar). 

Kamu kelihatan senang 
banget. Hahahahahaha. 

Ya iyalah seneng. Hehehehehehe. Trus kan aku 
kan nyanyi lagu. Lagu yang itu lhoo, twinkle 
twinkle little star. Trus kamu tau ga? Di meluk 
aku, trus kan dia kan bawa handphone, 
handphone nya itu tuh dia letakin diantara kami 
dari atas. Itu tuh posisinya kita deket banget. 
Deket banget, orang hembusan nafasnya aja 
kerasa dimukaku. Aku deg-degan banget. Aku 
tuh taku, takut banget. Tapi ya takut-takut 
seneng. Hehehehehehe. 
Abis itu, kan handphone nya mati, jadi gelap 
kan, trus aku tuh ngerasa ada yang nempel di 
bibirku. Trus aku mikir, “si Edo nyium aku”. 
Trus abis itu, aku bilang, “kamu gila deh, kok 
kamu nyium aku?”. Trus si Edo bilang, “En, 
lagi”. Trus kami ciuman lagi. Itu tuh pertama 
kalinya aku ciuman. Begitu pula itu ciuman 
pertama buat dia. Aku juga nda tau gimana, 
pokoknya ngalir aja. Kita main lidah. Tiba-tiba 
aku dah diatas dan dia ada dibawah. 
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Hahahahahaha. Sepertinya 
kamu senang banget, En? 

Iya. Aku bahagia banget. Sampe sekarang tiap 
inget juga rasanya seneng. 

Lho, temenmu si Ari itu 
gimana? Dia ga sadar? 

Dia itu tidur. Jadi dia sama sekali ga tau. Trus 
dia tuh bergerak, ngolet gitu. Lalu kita berhenti 
ciuman. Trus ya aku diam aja. Aku diam sambil 
senyam-senyum sendiri. Trus aku mikir, “ya 
ampun, cowok yang aku sukai nyium aku?” aku 
tuh seneng banget. Pokoknya seneng. Pake 
sangat.  
Besoknya jam 5 sore, kaya biasanya dia 
kerumahku. Dia diem aja mainan handphone. 
Nah, kan di teras tuh. Trus dia bilang, “En, ke 
atas yuk”. Lalu aku tanya dia mau ngapain di 
atas. Dia jawab, “disini panas oq, En. Ke atas aja 
yuk. Kan diatas banyak angin”. Trus aku bilang 
oke. 
Diatas dia mainan handphone lagi. Trus aku 
tanya sama dia, “Do, aku mau tanya sesuatu 
sama kamu. Kamu sadar ga malam kemarin 
kamu ngapain sama aku?”  
Trus dia jawab dia ga sadar. Ya aku bilang aja, 
“ya udah”. Trus aku diam. Lama gitu. Trus dia 
bilang kalo dia sadar kok. Nah sejak saat itu, 
setiap dia datang kerumahku jam 5 sore, kita 
ciuman. Dia selalu datang jam 5 sore dan pulang 
pas maghrib. Selama itu, kita ciuman, mesra-
mesraan. Ya di tempat jemuran itu. Tiap hari 
gitu terus. Kita ciuman, mesra-mesraan. 
Nah, trus kan malam minggu lagi. Udah satu 
minggu lagi. Waktunya dia ketemu sama si 
Beta. Kan si Beta minta aku ketemuin sama si 
Edo. Dari situ aku dah mulai sakit hati. Tapi aku 
juga posisinya juga bingung. Trus ya udahlah, 
aku ketemuin mereka berdua. Kita bertiga tuh 
jalan-jalan muter-muter kompleks. Mereka tuh 
bermesraan gitu di depanku. Aku tuh diem aja, 
murung gitu. Abis itu kita berdua nganterin Beta 
pulang. Lalu kita pulang berdua, jalan berdua. 
Aku kan sedih, aku diem aja. Trus dia tanya, 
“En, kamu napa?”. Lalu aku bilang, aku 
ndapapa. Trus dia tanya lagi, “kamu nangis 
kenapa, En?”. Lalu aku bilang, “mana ada. Ga 
ada ya”. Gitu. Dia bilang, “aku ki ngerti ya, En”. 
Aku jawab, “ngerti opo kowe ki?”. Nda lama 
kemudian si Edo bilang, “ya udah, Beta aku 
lepas demi kamu”. Hahahahaha. Piye 
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perasaanmu?  
Trus kamu gimana? Aku langsung yang teriak, “Apa?!” gitu. “Ga ya 

Do, ga gitu ya”. Edo bilang, “halah, aku ngerti 
oq En”. Lalu besoknya, siang si Beta telepon 
aku dan bilang kalau dia diputusin sama si Edo. 
Aku tuh yang ngerasa senang dan gimana gitu. 
Trus aku pura-pura nda tau. Aku tanya sama dia, 
“masa sih Bet?kok bisa gitu?”. Beta bilangnya 
dia nda tau alasan Edo putusin dia kenapa. Ya 
aku bilang aja mending dia cari yang lain. Gitu. 
Pokoknya aku pura-pura nda tau.  
Nah mulai dari situ, kita pacaran selama 2 tahun, 
dari kelas 2 sampai kelulusan SMP.  

Lama juga ya En. Iya. 2 tahun. Nah pas kelulusan itu, dia apa 
namanya, ya dia mutusin aku. Satu minggu 
sebelum ujian nasional. Eh salah, hmmm, 
misalnya ini hari Sabtu ya, nah besok Senin itu 
aku ujian nasional. Dia bilang sama aku gini, 
“En, mulai hari ini kamu jangan urusin aku lagi 
ya. Aku juga ga ngurusin kamu lagi mulai hari 
ini. Kamu jangan ganggu aku lagi, dan aku juga 
ga akan ganggu kamu lagi kok. Abis ini kan kita 
lulus, kita bakal beda sekolah. Aku ga mau lagi 
satu sekolahan sama kamu. Dah ya, kita sampai 
disini aja.” Trus aku ya diem. Aku nangis 
gerung-gerung. Kamu bayangin ya Kak, aku tuh 
Senin harus ujian nasional. Gila ga Kak. Aku 
stress berat waktu itu. Aku tuh sampe trauma 
gara-gara cinta. Sampe 2 tahun aku tuh trauma 
gara-gara cinta. Aku jadi takut buat jalanin 
hubungan lagi yang serius sama orang lain. 

Lho, kenapa si Edo tiba-tiba 
gitu? Ga ada tanda-tandanya? 

Aku juga ga tau. Aku juga ga ngerti dia ya. Jadi 
dia tuh jadi gay cuma sama aku aja. Jadi dia 
masih seneng cewek. Dia tuh seneng sama 
cowok ya sama aku aja. 

Apa mungkin karna dapat 
chemistry nya cuma sama 
kamu ya En? 

Ya mungkin juga gitu. Ya menurutku juga gitu. 
Baru sekarang aku kepikiran kaya gitu. Sampe 
sekarang kan aku masih sering dengar kabar dari 
dia kan. Ya sampe sekarang dia tuh terkenal 
suka mainin cewek. Playboy. Suka perawanin 
cewek. Ya ampun cowok banget sih. Tapi 
bekasku. Hahahahahaha. Dia tuh pacaran 
pertama sama aku. Jadi gay pertama juga sama 
aku. 

Kamu juga kan En? Dia kan 
pacar pertama kamu. 

He eh. Iya. Jadi ya sama-sama. Aku teman 
pertama dia waktu di SMP. Dia juga teman 
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pertama aku di SMP. Ya kan dari awal. 
Pokoknya dia tuh serba pertama. Bahkan trauma 
cintaku yang pertama juga sama dia. Trauma 
banget aku. 2 tahun aku, apa namanya, itu 
trauma cinta itu. Nah di SMA aku lebih banyak 
masalah keluarga. Aku nda terlalu mikirin cinta. 
Jadi kakek nenekku, mulai aku kelas 3 SMP, 
mereka mulai sering bertengkar, karna mereka 
kan berdua sama-sama pensiunan PNS. Lha tapi, 
dari nenekku tuh, selama menikah sama 
kakekku itu selama 30 tahun, kakekku nda 
pernah ngasi uang sama sekali buat nenekku. 
Bingung kan uangnya kakek kemana. Nah, 
ternyata setiap gajian itu uangnya dikasi ke 
papaku. Dia kan sayang banget sama papaku. 
Jadi papaku tuh ya morotin kakekku dan juga 
nenekku. Padahal nenekku itu uangnya ya Cuma 
buat aku aja. Buat aku sekolah. Nenekku tuh 
biayain aku sampe aku SMA kelas 2. Intinya, 
akhirnya papaku ngejual rumah yang aku 
tinggali sama nenek dan kakekku di Genuk 
Indah itu tanpa sepengetahuanku sama nenekku. 
Jadi uangnya dipake sama papaku sama 
kakekku. Nda tau itu uang buat apa. Padahal 
nenekku, nenekku yang sayang banget sama aku 
itu tuh nenek tiri. Kakekku kandung sama 
papaku kandung malah yang jahat kaya gitu ke 
aku. Trus kan nenekku karena sering berantem 
itu yang tadi, dia pindah ke Purwodadi, ke 
tempat adiknya. Di sana tuh, dia tinggal dan ga 
mau pulang ke Genuk Indah lagi. Sedangkan 
aku masih SMA di Semarang kan. Aku 
sebenarnya disuruh ikut nenekku ke Purwodadi, 
sedangkan aku di Semarang udah kelas 2 dan 
udah mau kenaikan kelas 3. Aku ngerasa eman-
eman kalau pindah. Aku harus mbayar uang 
masuk lagi. Kan eman-eman. Nah, aku pikir  ya 
udahlah aku disini dulu aja. Bertahan 1 tahun 
lagi. Aku pikir gitu. Ternyata pas lebaran tahun 
kemarin (2010), aku pulang lebaran kan. Pas 
nyampe rumah tuh, rumah dalam keadaan 
kosong semua. Lemari, tv, semua ga ada, 
kecuali baju-bajuku, buku-bukuku, semuanya 
berserakan di lantai semua. Trus aku tanya kan 
sama tetangga, “lha ini kakekku kemana?”. Aku 
dikasih tau tetangga kalo kakekku dah pindah. 
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Trus aku tanya gimana dengan rumahnya. Kata 
tetangga aku, rumahnya udah dijual. Bayangin 
coba. Trus aku tanya rumah itu dijual sama 
siapa.  Tetangga aku bilang dibeli sama tetangga 
belakang rumahku. Lalu aku tanya sama yang 
beli. Aku tanya kakekku pindah kemana. 
Tetanggaku itu bilang pindah ke Purworejo, tapi 
ga tau dimananya. Sampe-sampe tetanggaku itu 
tanya kalo itu tuh kakekku bener apa ga sih. Kok 
jahat banget sama aku. Nah, aku kan bingung, 
trus aku tanya alasannya ngomong gitu. Dia 
bilang kalau kakekku itu jahat banget sama aku. 
Rupanya dia itu dipesen buat ngebuang dan 
ngebakar semua buku-buku sama pakaian-
pakaian aku. Bayangin coba. Karna ibu itu tau 
kalau barang-barang itu punyaku, makanya 
dibiarin. Untungnya gitu. Akhirnya aku tinggal 
di Budeku. Budeku itu tinggalnya tetanggaan lah 
sama aku. Budeku ini saudaranya mamaku 
kandung. Budeku ini chinese, agamanya non-
Islam. Semua berawal dari sini lagi. 
Aku ga tau papaku sama kakekku kemana. Aku 
juga ga tau uang 100 juta itu dibuat apa karna 
aku sama sekali nda dapat bagian. Nenekku pun 
ga dikasi sepeserpun. Aku sama nenekku ya 
udah ngikhlasin. Ga urusanlah mau gimana, 
bodoh amat, yang penting aku harus tetap 
nerusin sekolahku. Karna aku tinggal sama 
budeku, aku dibiayain sama budeku. 
Nah, karena dari dulu tuh aku diberi kebebasan, 
dimanja banget. Sedangkan waktu tinggal sama 
budeku, beda banget prinsipnya. Kan dia itu 
chinese, jadi ya semuanya tuh diatur banget. 
Pulang malam jam segini, bangun jam segini, 
pulang sekolah pergi les. Ya gitu-gitu lah. Aku 
kan ga biasa kaya gitu. Aku ga betah banget, itu 
tuh ga aku banget.  

Ga kebiasa banget ya En Iya, aku ga terbiasa kaya gitu. Aku selalu pergi 
dan pulangnya malem. Pulang malem terus. Trus 
suatu sore aku tuh pergi sama temanku, 
namanya Tito. Dia itu ya sama kaya aku, binan 
juga. Tapi dia udah punya pacar. Aku bilang, 
To, kita ke mall yuk. Abis itu kita ke mall. 
Sampe disana aku ngomong sama si Tito ini, To, 
aku pengen ketemuan sama seseorang, aku 
pengen punya pacar lagi. Aku pengen punya 



145 
 

 
 

pacar lagi buat lupain masalah keluarga aku. 
Aku kan dah 2 tahun ga pacaran gara-gara 
trauma sama si Edo itu. Jadi ini aku udah kelas 3 
SMA. Waktu itu Oktober tahun lalu. 

2010? Iya. Nah aku dah sampe CL kan, trus aku sms 
seseorang yang aku kenal. Ini namanya aku 
samarin ya. Namanya Putra dan Gery. Aku sms 
si Putra. Kan aku dapet nomor mereka berdua 
dari facebook. Nah aku sms si Putra dulu dan 
aku ngajak ketemuan di CL dan dia setuju 
karena kebetulan dia juga mau ke CL. 

Tapi saat itu kalian berdua 
belum saling kenal? 

Belum, waktu itu belum kenal sama sekali. 
Sampai di CL, aku nungguin si Putra 30 menit, 
tapi dia ga dateng-dateng. Jadi aku sms si Gery 
dan ngajak ketemuan di CL juga. Trus ini Gery 
nya juga setuju dan bilang kalau dia juga mau ke 
CL. Ya udah, aku tunggu. Trus aku tanya sama 
si Tito gimana kalau pas Gery dateng ternyata si 
Putra juga dateng. Si Tito ini bilang ndapapa, 
nanti bisa ketemu di tempat yang berbeda. Dan 
ternyata kedua-duanya itu sms ke aku dan tanya 
aku lagi dimana. Mereka udah sampe di CL dan 
lagi di Matahari. Aku panik, dan bilang sama 
Tito kalau mereka sama-sama di Matahari. Sama 
Tito aku disuruh sms ke mereka tempat tujuan 
ketemuan masing-masing. Belum sempat aku 
sms ke mereka, mereka berdua udah sms ke aku 
kalau mereka ada di Matahari lantai 3. Dua-
duanya sms kaya gitu. Trus aku ngomong sama 
si Tito kayanya mereka temenan. Kalo mereka 
emang temenan, aku nda mau ketemu ah. Ntar 
aku dipikir apaan gitu. Masa minta ketemu 
langsung sama 2 orang. Ntar aku dipikir garong 
lagi. Hahahaha. Tapi si Tito suruh aku coba 
dulu. Jadilah aku sama dia pergi ke Matahari 
lantai 3. Disana aku liat mereka dari eskalator. 
Ada dua orang di depan Matahari lantai 3 itu. 
Aku kan udah pernah liat mereka lewat foto 
facebook. Mereka berduaan lagi waktu itu. Aku 
jadi panik. Mereka temenan aku bilang sama 
Tito gitu. Trus Tito bilang jadiin teman aja, ngga 
usah dijadiin pacar. Baru aku agak tenang dan 
setuju sama usul itu. Jadi aku ngampirin mereka 
berdua. Trus waktu udah didepan mereka, kan 
mereka ngeliatin aku dari atas ke bawah. Aku 
bilang sama mereka kalo kayanya mereka 
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menemui orang yang sama. Aku bilang sama 
mereka gitu. Trus mereka ketawa dan bilang 
ndapapa. Gitu.  
Nah aku kan ngelitin Gery gitu. Dari awal aku 
dah nyaman aja sama dia. Ya ampun aku tuh 
ngerasanya dia bisa banget nenangin aku. 
Pokoknya aku udah nyaman aja sama dia sejak 
pertama. Jadi aku ndeketin dia. Dia cerita sama 
aku kalau dia udah punya pacar. Trus aku tanya 
sama dia pacarnya dimana gitu kan. Trus dia 
jawab sambil nunjuk si Putra. Aku kan jadi 
bingung gitu. Ya secara Putra top, Gery juga 
top. Yang bener aja. Aku mastiin ke Putra saat 
itu juga. Aku tanya, bener ga. Gitu. Ternyata 
Putra jawabnya bener. Aku jadi tambah bingung 
gitu. Aku bilang aja sama mereka, kok aneh sih, 
kalian kan top sama top. Kok malah pacaran?  

Trus, trus?? Nah, pernah aku tuh lagi pergi sama temanku si 
wahyu itu. Aku ternyata berdiri dibelakang 
motornya si oril. Itu motornya oril dibawa si jo. 
Aku tuh mikir ya ampun, kalo emang si oril tuh 
sayang sama jo kenapa sih dia terima aku gitu. 
Sakit hati aku. Aku mikirnya kenapa dia terima 
aku, kenapa dia janji-janji sama aku, apa aku 
mikirnya lagi, apa ini suatu bentuk 
konsekuensinya, oril sayang sama jo, jo minjem 
motor dibolehin sama si oril.  

Kenapa kamu takut kalo 
mereka lewat apa? 

Takut apa? Oril ? 

Jadi kamu sdh ga mencarinya 
dari yang kita ketemu 
kemaren? 

Ga, tapi kalo pas sendiri gitu aku pasti kepikir, 
ya butuh waktu lah ya. Tapi jujur udah kurang, 
berkurang banget. Tapi aku tuh bersyukur 
banget ya betapa aku tuh dapet kerjaan secepat 
itu, disaat yang tepat gitu. Itu kebantu banget lho 
itu, sangat sangat kebantu.  

Soalnya kamu jadi sibuk? Iya aku jadi sibuk. Haaa, kamu tau gak 
pegawainya nike yang kurus itu, kan aku lagi 
ngobrol sama supervisorku, pak,pak itu kan 
pegawai nike, he-eh, ya ampun itu ganteng ya 
pak, he-eh, itu kan pacarnya mas Obi, lho itu 
binan to pak. Iya, itu binan gimana sih kamu, tak 
telponin yaa. Malah ditelponin coba, trus 
dibilangin ada yang mau kenalan sama kamu. 
Trus kenalan, een-afif, namanya afif. Hahaa.. 
ternyata dia binan. Ternyata selama ini yang tak 
sukain ternyata binan. Hahahaa.. pantesan kok 
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ramah banget sokdong, tak pikir buat narik 
cutomer apa gimana, gak taunya binan juga. My 
god..hahaha..dia sempurna..dia sempurna.. 

Physically yaaa.. He euh.. 
Trus dia juga gak ada nyari-
nyari kamu gitu? 

Siapa?oril? aku takutnya itu, aku takutnya itu, 
kalo dia nyari-nyari aku lagi trus tau kosku yang 
sekarang takutnya aku malah mau balik lagi 
sama dia. Padahal aku kalo untuk pacaran 
sekarang-sekarang ini juga gak bisa. 

Gebetan tapi udah banyak? Udah, udah ada 2. Namanya pak Heri sama itu 
afif. 

Pak Heri tuh umurnya berapa? 23- 22 sama kayak oril.  
Masi muda banget? Iya emang masi muda. Yang aku gak nyangka 

tuh si itunya lho. nike nya itu lho, itu aku gak 
nyangka banget lho. 

Mimpi jadi kenyataan yaa.. He euh, habiskan aku sukanya udah dari dulu. 
Ya owoh cobaaa kalo dia binan, eh lah kok 
tenan, kok tenan binan. Aku bahagia yaa.. 
hahaha..   

En, sudah punya pacar… Iya. Aku gak mau jadi yang kedua lagi, mending 
nunggu dia itu ya, putus ya. Haha.. Ah tapi mas 
obi jelek banget oq. 

Lha kok bisa mau? Yaa orang kaya banget oq. 
Trus nih Ian dimana? Ian nih di Tong Dji, katanya dia liat aku disini 

sama kamu, tapi gak bilang apa-apa. 
Ya udah kamu bilang aja, yan, 
nih aku di Mcd sama mbak 
Ria, kalo kamu mau dateng, 
dateng aja gak papa.  

Trus dibilangin gitu ke dia? 

Gak, paling kita ngomong aja 
sampe kita selese, baru nanti 
aku omongin sama dia. 

Iya. Aku gak tau ya kalo aku ketemu oril. Ini 
kan aku ketemu oril sama jo pas aku lagi sibuk-
sibuknya, kalo gak gak tau deh. 

Emangnya oril buat kamu 
cakep ya? 

Nah, itu lho aku heran. Heran. Padahal tipeku 
juga enggak, cakep menurutku ya biasa aja, 
Cuma sifatnya yang aku suka. Bukan sikap yang 
itu lho, Cuma sikap kedewasaannya dia, trus 
sifat, bimbing aku, tuh aku suka. Dia cowok 
banget. Dan dia ngomong apa adanya. 

Aku jadi penasaran, Jo itu 
yang kayak apa sih orangnya? 

Jo tuh hebat. Hebat dia. Ganteng, hot, malah 
tipeku kalo dia tuh.  

Malah tipemu dia? Iya. Jo itu kayak pegawainya Nike, Cuma kalo 
pegawainya Nike tuh baru. Nike CL, gak gak 
kuat. Haha..  

Jadi kamu mau pindah kos 
nih? 

Iya, nih aku lagi mau pindah ke Mugas, tapi 
bingung, bingung bayar kos-kosannya. 
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Emang harus bayar di muka? He euh. Padahal kan uang jajanku masih bulan 
depan. Kalo aku pake uang kos yang ini kan, 
selama bulan ini aku makan apa? Padahal besok 
udah harus keluar dari kos itu. 

Emang kamu kerja disini gak 
dapet makan siang? 

Enggak. 

Dimasukkan ke gaji sekalian? Gak ada yang makan siang, makan siang gitu iq. 
Gak dikasih uang buat makan 
siang, sen?Masa sih? Padahal 
shiftmu tuh panjang loh. 

Iya, 8 jam. Istirahat 1 jam. 

Biasanya emang dikasih jatah 
buat makan siang kan? 

Gajinya kan 960 plus bonus. Bonusnya tuh kalo 
kerjaku bagus, aku misalnya dalam sebulan bisa 
ngejual lebih dari 100, 100 buah, nanti gajiku 
ditambahin 300 ribu. Kan lumayan. 

Mungkin uang makannya udah 
termasuk di dalam 900 ribu 
ya? 

Ya gak tau aku. Ya paling kali ya.. tapi 
menurutmu gimana mbak Ria, aku mau 
ngomong sesuatu. Tapi pasti kamu gak 
ngebolehin, tapi aku Cuma pengen ngasi hadiah 
terakhir. Mau ngasih jam ke oril. Tapi Cuma 
ngasih doank aku gak berharap lebih.  

 Tapi menurutmu gimana, mbak ria. Aku masih 
menargetkan satu, tapi kamu gak ngebolehin 
deh, Cuma aku Cuma pengen ngasih aja, pengen 
ngasih aja. 

Apa? Yaa apa? Ngasih jam ke Oril gitu boleh gak? Tapi Cuma 
ngasih aja gak berharap lebih, gak berharap 
untuk kembali lagi. Kalopun dia ngajak aku 
kembali aku gak mau. 

Kenapa kamu mau ngasih dia 
jam? 

Soalnya dari dulu dia gk pernah punya jam. Yaa 
itung-itungannya balas budi lah. Dia udah 
ngelakuin sesuatu yang berharga buat aku 
menurutku, lagian aku gak pernah ngasi apa-apa 
ke dia, jadi aku mikir yah aku mau ngasih jam 
ke dia. Yah kenang-kenangan gitu dari aku, 
mantannya. Temenku aja nanya kok ke jo kan, 
lho jo, kamu kenapa to sama e’en? Trus Jo 
bilang lho itu kan mantannya pacarku.  

 Duh aku lagi bingung gimana caranya 
ngedapetin uang 200 ribu buat pindahan.  

Emang kamu gak bisa minta 
gajimu dulu 200 ribu? 

Yaaa kayaknya sih gak bisa. Soalnya yang 
megang gajinya itu atasannya supervisorku. Dan 
aku gak kenal.  

Coba tanyain supervisormu, 
bisa minta tolong gak? Lha 
soalnya besok kamu sudah 
harus cabut kok. Kalo 

Gak mungkin. Makanya yang aku bingungin 
Cuma itu sih. Nyari dimana 200 ribu. Kalo aku 
pake uang ini, aku mikir, sebulan aku makan 
apaaa gitu kan, kan aku kerja kalo istirahat beli 
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numpang ditempat ian? makan sendiri, kalo aku mau minta mamaku, 
mamaku juga mau masukkin adekku, adekku 
lagi butuh uang 2 juta setengah, jadi gak 
mungkin. Jadi aku mau minjem sapa dulu gitu 
kan. Mikir mau minjem sapa gitu ntar kalo udah 
gajian aku ganti. Pikirnya ya gitu, ntar kalo udah 
gajian aku mau nyari kos yang deket sini aja, 
kan soalnya kemaren aku nyarik kos mendadak 
juga gitu kan, buru-buru. Kepancang sama jam 
kerjaku juga. Ada, kosong, belakang CL, tapi 
900 ribu perbulan yaa gak maulah. 
Hahahaaa..gajinya habis lah. Mau makan apaa.. 
hahahaa, makan angin AC??  

 Sudah cukup beban hidupku soal jo, oril, cukup! 
Rasanya 8 bulan yang sangat 
lama ya? 

Capek aku. Bener. Aku sudah sampe titik yang 
gimana, aku capek. Jadi aku mikirnya aku gak 
penting banget. Sampe kayak gini, bersyukur 
banget aku cepet dapet kerja juga. 

Kamu berangkat kerja pake 
apa? 

Angkot. Makanya kan aku pindah.  

Kamu katanya waktu itu mau 
jadi model gak jadi minta 
bantuan? Udah ada koneksi? 

Belom. Eh kemaren ita ding, kemaren oril lagi 
jalan-jalan sendiri ke CL, aku kan lagi ngelipat 
celana di belakang kasir, celananya aku naikin, 
trus aku turunin gini, oril tuh udah didepan aku 
trus kita liat-liatan gitu. Trus dia gini, gedor-
gedori kaca gitukan trus dia keluar. 

Jadi dia masih gitu banget ya 
sama kamu, en? 

Iya, mungkin dia takutnya aku yang jangan 
pergi, jangan pergi gitu kan, hahahahaa.. 

Kamu selalu berpikir dia baik 
sih ya.. 

Hahahaaa, tanggepanmu kok gitu sih? 

Yaa soalnya kan dia nyari 
kamu kalo dia lagi gak sama 
Jo aja. Tapi kamu masih yang 
gitu, yaa baik sih tapi takutnya 
kamu yang carin perkara aja. 

Yaa aku ambil postifnya aja. Lagian aku juga 
sudah capek kok.  

Betulan? He euh, bener deh. Yang tadi aku mau ngasih 
jam ke dia, Cuma itu doank. Ntar aku mau 
ngomong sama dia. Aku mau ngasih jam ini ke 
kamu bukan karena aku mau ngajakin balikan 
atau apa, tapi aku mau ngasih hadiah ke kamu, 
sebagai teman atau kakak adik. Dari dulu sih 
aku pengen beliin dia jam, dari dulu. Aku 
pengen donk ditangannya itu bukan hanya 
gelang itu, tapi ini donk dari mantanku, 
setidaknya ada kenangan gitu.  

Yaa gak apa-apa sih kalo kamu Gak apa-apa kan kalo kayak gitu?  
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emang mau. 
Yaa bagiku sihh gak apa-apa. 
Kalo bagimu gak masalah yaa 
udah. 

Yaa bagiku sih gak masalah. 

Yaaa tapi kan gak sekarang-
sekarang ini en,  

Ya gak, aku tuh skitar 2 bulan lagi.  

Kan kalo sekarang kamu juga 
belum ada duit. 

He euh, makanya aku mikirnya 2 bulan lagi ah.  

Dan sapa tau 2 bulan lagi 
kamu sudah gak kepikiran. 

Yaa aku juga mikirnya gitu, aku juga mikirnya 
gitu. Bar no 2 bulan lagi aku mikirnya udah gak 
gitu kali ya, udah gak pengen beliin dia jam kali 
yaa.. udah pengen beliin buat orang lain kali 
ya..hahahaa 

En, kamu tuh loh. Kayak gak 
terjadi apa-apa aja gitu yah. 

Aku juga mikir gitu, tapi aku masih bisa survive 
kok. Apapun tantangannya aku pasti bisa 
survive. Ini aja aku mikirnya saat aku lagi 
banyak masalah, oril ninggalin aku, nyakitin 
aku, aku aja masih bisa survive kan. Jadi semua 
masalah yaa pasti bisa lah. Orang masalah-
masalah besar yang orang lain belum tentu bisa 
aja aku bisa. Kamu tuh udah hebat, en. Udah 
kuat.  

Padahal kan kamu kemarin 
masih bilang ndak bisa, 
sekarang udah bilang bisa,  

Ya sebenernya yang ngebantu banget tuh oril. 

Yang dia sms ngomong kalo 
dia butuh ngobrol itu? 

He euh, itu. Ngapain gitu lho, dia aja bisa 
kenapa kamu gak gitu. 

Tapi aku gak nyangka banget  Iya aklu gak nyangka banget juga. Tapi ya 
udahlah, mau sampai mati juga mereka gak akan 
tahu yang aku rasain.  

Betulan? Bener kok, mbak. Kecuali oril tiba-tiba dateng 
bawa bunga gitu..hahahahaaa..  

 Aku pengen banget yaa kalo sekali-sekali oril 
dateng belanja, yang ngelayanin aku, 
hubungannya kayak pegawai karyawan sama 
customernya. Bakalan gimana ya? Yaa aku mau 
nunjukkin ke dia, ni loh aku sudah bisa.  

Akan jadi seberapa aneh yaa 
itu? 

Aku pengen banget loh, aku pengen nunjukkiin 
kalo aku tuh bisa gitu loh, bisa. Biasa aja sama 
kamu. 

Wuiiihhh, dia gak jadi kerja di 
jakarta? 

Udah pulang, bener kata Jo. Hahaha.. kalo 
kehabisan uang pasti pulang. Hahaa.. dia emang 
gitu  kok, orang  pernah kok, waktu masih 
bareng aku dia bener-bener gak ada uang, di 
dompetnya tinggal uang 5 ribu. Tak pikir 
bercanda tapi ternyata bener kok.  
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En, sebenernya kamu sempet 
cerita tentang papamu nda’an? 

He euh. 

Sebenernya dia ninggalin 
kamu wantu kamu masih 
kecil? Umur berapa itu? 

He euh. Umur TK. 

TK?  Trus gak pernah ketemu selama 6 tahun, SMP, 
ketemu setahun 2 kali, SMA juga setahun 2 kali, 
terakhir lebaran kemaren trus dia meninggal. 

Emang kenapa sih dia 
ninggalin kalian? 

Kamu pernah, emm.. kamu di kalimantan sih ya. 
Kamu tau dulu namanya gendon pelawak jaman 
dulu? Lha itu, itu bapakku.  

Gendon? He euh, gendon temennya jojon, gitu-gitu, 
wowok. 

Ooohh, yang satu grup di 
srimulat itu? 

Nahh, itu dulu, temennya itu.  

Yang sering tampil di tv-tv 
itu? 

Dulu, dulu itu. Yaa soalnya dia jadinya gak 
genah, jadinya yaa ditinggal gitu. Tadi nanya 
apah? 

Kenapa bapakmu ninggalin 
kalian? 

Dulu keluargaku itu harmonis, baik-baik saja. 
Aku lahir, adikku lahir, kita tuh baik-baik saja. 
Kita sekeluarga tuh tinggal dijakarta. Trus 
karena kerjaan kita ke semarang. Lha itu aku 
masih TK. Udah di semarang kan trus bapakku 
ke jogja, aku masih di semarang. Trus beli 
rumah di Genuk Indah itu. Trus papaku ternyata 
kerjaannya di cirebon, di rolling gitu. Lha pas itu 
waktu itu aku masih kelas 1 SD, aku dibawa ke 
cirebon, pindah. 

Lho katamu, papamu sama 
mamamu cerai waktu kamu 
masih TK? 

Ya ini, kelas 1 ini. Trus mamaku nanya, trus 
nanti tidurnya dimana, ada rumah dinas disana, 
tenang aja, ntar ada yang jagain. Mamaku 
percaya aja, ya wes, jangan lama-lama. Mamaku 
sebenernya pengen ikut tapi gak dibolehin 
papaku to. Ya udah ngurusin adekku, adekku 
kan masih bayi, dirumah aja udah. Trus 
seminggu disana tuh aku gak ada kabar gitu lho, 
trus mamaku nekad kesana. Lha mamaku 
kesana, sampe kesana, sampe kerumah gitu aku 
lagi digendong sama apa,digendong sama baby 
sitter itu. Trus udah nginep disana kan. Trus 
besok pagi-paginya mamaku dimintain iuran 
rumah itu, di cirebon itu. Trus ditanyain, lho 
mbak, kamu siapanya pak heri? Saya istrinya, 
baru datang dari semarang kesini, mau jemput 
anak saya. Istrinya? Lho pak heri tuh bukannya 
baru nikah 2 hari yang lalu? Terus mamaku kan 
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sakit hari marah-marah gitu kan trus aku sama 
adekku dibawa pulang ke semarang, mamaku 
nangis-nangis sama kakek nenekku, trus 
tenang,tenang,tenang, trus mamaku balik 
kerumah yang di Genuk Indah itu, 2 hari 
kemudian, trus emmm apa namanya, 2 hari 
kemudian trus ada yang anterin makanan, orang 
cina, yang ngenterin makanan tuh orang cina, 
trus kan mamaku nanya, lho mbak, mbak siapa? 
Udah ini buat ibu, yaa tapi ini ada apa? Ada 
acara apa? Mbak itu siapa? Ya saya kan yang 
punya rumah ini, ternyata rumah itu sudah dijual 
buat acara nikahannya bapakku. Langsung aku 
ditinggal disemarang, adekku yang dibawa, 
mamaku kesana trus udah, cerai.  

Itu kan kamu masih kecil, 
perasaanmu gimana? 

Aku gak tau apa-apa.  

Trus kamu?  Yaa aku masih sering kangen, nangis. 
Nangis cari papa? He euh.  
Kamu, emm..trus kamu waktu 
ketemu papamu lagi ? 

Ketemu papaku lagi, yaa kayaknya SMP itu ya 
seneng, trus aku dibeli-belikan kayak buku gitu.  

Nnti aku coba search di google 
ah. 

Cari aja, coba aja cari gendon gitu pasti ada. 

Kamu besok kerja,en? Iya, aku belum ada libur selama aku masuk 
kerja. Minggu depan keliatannya ada libur 
jumat. 

Kalo gitu kamu besok kerja 
ya? 

Iya, besok aku siang masukknya. 

Ooo, apa ini kamu istirahat 
dulu? Kamu enaknya 
ketemunya pagi apa malem? 
Takutnya kamu kecapean. 

Aku nih gak capek lho sebenernya. Aku gak 
capek. Ya udah ini lanjutin aja ini.  

Aku nda masalah, aku Cuma 
tanya kapan lagi kamu ada 
waktunya.  

Gampang lah. Aku kalo masuk kerja, ini pagi, 
besok siang, besok pagi, besok siang. Hahaha.. 
ini disebelahku, umm, kamu taulah. Pasti 
psikolog tau. 

Hahahaa, nyaris, yaa 
secepatnya lah en.  

Ya ampun, 2 tahun lagi aku masuk-masuk kerja 
aku dikeluarin jangan-jangan.  

Jangan en, 3 tahun lagi aku 
sudah lulus kamu sudah kaya 
raya. Doanya gitu donk. 

Oh iyaa, amin aminn. Em, itu emang buat 
skripsi lama ya? 

Nda sih, tapi kan tetep aja kalo 
mau jadi psikolog kan harus 
S2. 

Hah, harus S2 ya? 

Iya, jadinya harus sekolah lagi. Mau lanjut disemarang lagi? 
Em, mungkin enggak. Dimana? 
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Eee, kemana-mana. Hahahaa.. Jogja coba? 
Gak ah, emm, gak ada univ-
univ yang membuat aku 
tertarik. 

Jakarta? 

Jakarta, terlalu banyak godaan. Em, surabaya? 
Ya mungkin, kalo gak 
Surabaya mungkin Bandung.  

Aku ya sudah kenal orang gitu ya, kamu bilang 
mau pindah gitu kan, aku jadi ngerasanya apa, 
suatu saat nanti apa kamu akan jadi kenanganku. 
Kita gak ketemu lagi. 

Nanti kita ketemu lagi en, kalo 
kamu udah jadi orang kaya 
raya, nanti aku kerja sama 
kamu. Hahaha, jadi 
penasehatmu. 

Haahahaaa..  
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