
 

 

LAMPIRAN 

 

 

 



Lampiran 1 

PEDOMAN OBSERVASI 

Hari/ Tanggal  : 

Waktu   : 

Lokasi   : 

Keadaan  : 

No. Aspek Yang Diamati Keterangan 

1. Lokasi Penelitian  

2. Gambaran diri subjek secara umum  

3. Penampilan subjek dalam berpakaian  

4. Perilaku subjek dalam hal bersikap 

(body language) 

 

5. Interaksi subjek dengan orang lain  

6. Interaksi subjek dengan pasangan  

 

 

 

 

 



Lampiran 2 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Nama   : 

Umur   : 

Jenis Kelamin : 

Alamat  : 

Pekerjaan   : 

Status    :  

 

1. Ceritakan tentang keluarga anda? 

a. Anda berapa bersaudara? 

b. Saudara Anda laki-laki atau perempuan? 

c. Bagaimana hubungan Anda dengan saudara-saudara Anda? 

d. Apakah Anda dekat dan akrab dengan saudara kandung Anda? 

e. Apa pekerjaan orang tua Anda? 

f. Apakah Anda termasuk anak yang lebih dekat dengan Ayah, ibu, 

keduanya, atau Anda tidak dekat dengan keduanya? 

g. Apakah Anda mengagumi ayah Anda?  

h. Apakah Anda mengagumi ibu Anda? 

i. Bagaimana pola asuh orang tua Anda? 

 

 



2. Tolong ceritakan masa kecil sampai masa remaja anda: 

a. Dengan siapa biasanya Anda bermain? 

b. Bagaimana interaksi Anda dengan lawan jenis? 

c. Apakah anda mempunyai sahabat? 

3. Kapan pertama kali anda menyukai sesama jenis? 

4. Bagaimana proses kamu mengagap dirimu gay/lesbian? 

5. Apakah Anda pernah punya pasangan?  

a. Berapa kali Anda berpacaran? 

b. Bagaimana hubungan Anda dengan pasangan Lesbian/Gay Anda? 

c. Apa peran anda? 

d. Bagaimana keseharian anda dengan pasangan? 

e. Apa yang biasanya kalian lakukan? 

f. Apakah kalian pernah berkonflik? 

g. Bagaimana menyelesaikan konflik? 

h. Apakah Anda menyukai hubungan seksual? 

i. Bagaimana cara Anda berhubungan intim dengan pasangan Anda? 

j. Apakah Anda lebih mengarahkan atau tidak? 

k. Apakah Anda merasa nyaman dengan peran Anda sekarang? 

6. Bagaimana pendapat lingkungan sekitar Anda? 

7. Apakah Anda merasa bahagia dengan hidup Anda sekarang? 

 

 

 



Lampiran 3 

TRANSKIP OBSERVASI 

No Tanggal Kegiatan Keterangan 

1 Juli 2013 Observasi Peneliti melakukan diskusi dengan dosen 

tentang tema penelitian. Lalu peneliti 

menemui beberapa calon informan untuk 

melakukan pendekatan. 

2 November 

2013 

Observasi Peneliti melakukan observasi ke 

beberapa tempat yang direkomentasikan 

oleh teman peneliti untuk dijadikan 

tempat penelitian. 

3 Desember 

2013 

Observasi Peneliti melakukan pendekatan ke 

beberapa informan. 

4 25 Februari 

2014 

Izin Penelitian Peneliti mengurus izin penelitian di 

Kantor Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

5 26 Februari 

2014 

Observasi Peneliti Mengunjungi Kantor PLU Satu 

Hati sebagai salah satu organisasi yang 

konsen pada bidang LGBT di 

Yogyakarta. 

6 1 Maret 2014 Wawancara Peneliti melakukan wawancara pada 

informan Ali di kos informan. 



7 3 Maret 2014 Observasi Peneliti datang ke kantor PLU Satu Hati 

untuk melakukan diskusi dengan salah 

satu pengurus tentang proposal skripsi. 

8 4 Maret 2014 Wawancara Peneliti melakukan wawancara dengan 

informan Radit di Kolam Susu. 

9 5 Maret 2014 Wawancara Peneliti melakukan wawancara dengan 

informan Adi di Hoka-Hoka Bento. 

10 7 Maret 2014 Wawancara Peneliti melakukan wawancara dengan 

informan Ryan di Parsley Resto. 

11 10 Maret 

2014 

Observasi Peneliti datang ke kantor PLU Satu Hati 

untuk melakaukan diskusi tentang 

pedoman wawancara dengan salah satu 

pengurus PLU Satu Hati. 

12 12 Maret 

2014 

Wawancara Peneliti melakukan wawancara dengan 

informan Fema di kos informan. 

13 13 Maret 

2014 

Observasi & 

Wawancara 

Peneliti mengikuti acara open house dan 

pemutaran film its get better di kantor 

PLU Satu Hati. Setelah acara selesai 

peneliti melakukan wawancara dengan 

informan Awan dan informan Badu. 

Malam harinya peneliti melakukan 

wawancara dengan informan Deka di 

Kolam Susu. 



14 19 Maret 

2014 

Wawancara Peneliti melakukan wawancara dengan 

informan Nomy di Lombok Abang. 

15 27 Maret 

2014 

Wawancara Peneliti melakukan wawancara dengan 

informan Dewi di Food Court UNY pada 

pagi hari dan informan Julia di Kampus 

informan pada malam hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 4 

KETERANGAN KODE 

No Kode Kepanjangan Keterangan 

A. Tahapan Pembentukan Identitas Lesbian dan Gay 

 

1 L Lesbian Sebutan untuk homoseksual perempuan 

2 G Gay Sebutan untuk homoseksual laki-laki 

3 I Identitas Idenitas informan 

4 THP Tahapan Tahapan pembentukan identitas 

informan 

5 AWL Awal Proses awal menentukan pilihan 

menjadi seorang homoseksual 

 JS Jumlah Saudara Jumlah saudara informan 

 AS Asal Kota asal informan 

 PP Pendapat Pendapat informan 

B. Pembentukan Perilaku Seksual Lesbian dan Gay 
 

1 PA Pola Asuh Pola asuh orangtua informan 

2 MM Media Massa Media yang mempengaruhi proses 

pembentukan perilaku seksual 

3 KS Kelompok Sebaya Teman bermain informan 

4 LK Lingkungan Lingkungan tempat informan tinggal 

5 DS Dorongan Seksual Sesuatu yang memunculkan perilaku 

seksual 



C. Penampilan Lesbian dan Gay dalam Berperilaku 

 

1 M Masculine Sifat informan 

2 F Feminin Sifat informan 

3 T Tomboi Sebutan untuk perempuan maskulin 

4 N Ngondhek Sebutan untuk laki-laki feminin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 5 

TRANSKIP WAWANCARA 1 

 

Nama   : Deka 

Umur   : 20 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Alamat  : Palembang 

Pekerjaan   : Mahasiswa 

 

8. Ceritakan tentang keluarga anda? 

j. Anda berapa bersaudara? 

2 

k. Saudara Anda laki-laki atau perempuan? 

Cowok 

Kelas berapa? 

kelas 2 SMP 

berarti masih di palembang ya? 

Iya di palembang 

l. Bagaimana hubungan Anda dengan saudara-saudara Anda? 

Ya biasa aja, 

m. Apakah Anda dekat dan akrab dengan saudara kandung Anda? 

Comment [D1]: JS 
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kurang deket sih sebenarnya, Nggak tau, emang dari SMA tuh udah 

jauh kan udah di asrama jadi emang saat itu ya biasa aja paling kalo 

ketemu ya nggak begitu deket. 

di rumah tinggal dengan siapa saja? 

Berempat sama aku. 

Nggak ada sodara lain mungkin? 

Nggak ada. 

n. Apa pekerjaan orang tua Anda? 

Pekerjaan orang tua sih wiraswasta dua-duanya. 

o. Kira-kira dengan pekerjaan itu orang taunya sering diluar atau di 

rumah? 

Sering di rumah, gak pernah keluar, malah sering di rumah, gitu. 

p. Kerjanya di rumah? 

di sebelah rumah, jadi gabung kaya ruko gitu loh, mas. 

Berarti sering ketemu dengan ayah ibu? 

Dulu, waktu jaman masih SMP, SMA kan aku di asrama, aku 

asramanya jauh dari palembang 3 jam, di daerah sekayu, nah sejak di 

asrama itu jadi kaya apa ya, bebas sih jauh dari pantauan orang tua. 

q. Kira-kira bisa gambarkan sosok seorang ayah? 

Ayah itu gimana yah, dia baik, terus tanggung jawab, tapi keras juga 

sih dan aku liat sih ayahku itu sayang banget sama aku tapi dia nggak 

nunjukin, kaya cuek tapi sebenarnya dia itu, di dalam dirinya itu care 

banget sama aku gitu. 
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r. Jika sama Ibu bagaimana? 

Sama juga sih, ibu lebih perhatian sama aku, yang sering nanya-nanya 

gitu, sekolahnya gimana, suka nanya juga pacarnya siapa, gitu-gitu, ya 

lebih banyak ngobrol kalo sama ibu.  

s. Apakah Anda termasuk anak mengagumi Ayah, ibu, atau keduanya? 

Ayah, gak tau lebih suka aja sama ayah karena orangnya tu apa ya, 

mungkin karena kepala keluarga jadi dia bertanggung jawab banget 

sama keluarganya, jadi lebih suka sama ayah aja.  

t. Bagaimana pola asuh orang tua Anda? 

Gimana ya, gitu-gitu aja si mas, maksudnya gimana ni?. Bebas sih di 

rumah gak terlalu ini banget, kalo di rumah itu misalnya punya 

pendapat ya didengerin, gak terlalu manut sama satu orang gitu loh, 

ayah ibu itu tetep dengerin pendapatnya kita, jadi kita juga denger 

pendapat mereka gitu.  

 

9. Tolong ceritakan masa kecil anda? 

Dulu tu sempet tinggal sama si Om, sama keluarga, jadi sama sepupu juga, 

tapi cuman beberapa tahun, aku tu dari kecil itu gak tau ya emang udah 

kayak gini gara-gara apa, ayah tu dari kecil pengen punya anak cowok tapi 

keluarnya cewek, jadi dari kecil aku didandani kayak cowok itu lo, dari 

aku masih kecil banget udah cowok, TK pun waktu pakek seragam polisi 

aku pakek celana kan harusnya pake rok, nah aku pakek celana. Dari kecil 

emang udah terbiasa tomboi sampe sekarang ya kayak gitu. 
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d. Dengan siapa biasanya Anda bermain waktu kecil? 

Sama sepupu, cewek, dan sepupuku juga kayak gitu. Baru taunya sih 

gimana ya, taunya baru-baru ini sih dua apa tiga tahun ini. Tau aja sih 

mas, kan kita pernah ngalamin ya kan. Kalo emang orang yang 

perasaannya ke cewek sama ke cowok itu beda aja.  

e. Bagaimana interaksi Anda dengan lawan jenis? 

Biasa aja, malah lebih PD aku sama lawan jenis, lebih apa ya, kalo 

sama cowok ya ayok gitu, gak ada deg-degkan, gak ada malu apa 

gimana, lebih santai kalo sama cowok.  

f. Apakah anda mempunyai sahabat? 

Punya, kalo dari kecil gak ada. SMA ada, kuliah juga ada. Eh yang 

SMP ada juga cewek, dulu sahabatan sama dia deket banget sampe, ya 

mungkin di SMP saking deketnya gak tau sih rasanya kayak gimana, 

SMP kan belum ngerti kayak gini, jadi menjurusnya kayak gitu kalo 

aku mikirnya, tapi semenjak aku pindah udah jadi jauh sama dia gitu 

lo, kalo SMA ya temen di asrama itu aja dan temen-temen asramaku 

rata-rata 70%nya sama. 

Apakah waktu kecil sama temen-temenya di bully? 

Gak tuh, justru waktu SD sampe SMP itu aku feminin banget, serius. 

Jadi aku tu mulai, emmm emang sih aku dulu tu tomboi. Semenjak 

SMP sampe SMA itu rambutku masih panjang, pas SMA itu gara-gara 

gini, pelatihku bilang kamu kalo rambutnya gak mau dikuncir 

dipotong aja, makanya aku potong rambut. Dari situ aku potong 
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rambut jadi kebawa sampe sekarang gitu. Makin kesini bergaulnya 

sama cowok gitu loh, makin tomboi. 

Kalo sekarang sering di ledekin, ya gitu sama anak-anak kelas 

ditanyain koe doyan wedok opo lanang sih, ceweknya siapa sekarang, 

pada nyeletuk kayak gitu yah kalo ledek-ledekan mesti kayak gitu. 

 

10. Kapan pertama kali anda menyukai sesama jenis? 

Pertama kali SD, tapi gak ngerti aku kayak gini, oh lucu gitu, suka aja. 

Terus baru ngerti ternyata aku kayak gini tu SMP waktu aku sama 

sahabatku sendiri itu. Apa ya, akutu ngerasanya beda aja gitu loh. Kalo 

sama cewek tu rasanya beda gitu lo mas, beda aja pokoknya beda. Aku 

taunya buka internet belajar, oh ternyata saya seperti ini, dari situ aku 

ngerti oh ternyata diriku itu kayak gini. Dan ternyata aku itu sukanya 

kayak gini, di situ kan banyak banget,aku belajar tentang label ya, oh 

ternyata aku labelnya yang ini. Dulu si aku ngakunya B, makin kesini 

kayak gak punya lebel gitu, emang penampilanku kayak gini, tapi kalo 

sifat dan kelakuanku itu lebih ke arah Fnya karena apa ya, aku gak nyari 

label si mas. Tapi kalo lihat cewek itu lebih suka aja lihat cewek rambut 

panjang.  

11. Bagaimana proses kamu mengagap dirimu lesbian? 

Kayaknya aku langsung nerima-nerima aja itu loh, oh emang dari kecil itu 

aku udah beda. Aku pernah pacaran sama cowok sampe 3 kali, tapi gak 

ngerasa gimana gitu dibanding aku pacaran sama cewek itu beda aja gitu. 
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Dan nerimanya emang nerima bange gitu, suka aja sih. Akunya juga 

bahagia kayak gini, yaudah jalanin aja. 

Apakah keluarga tahu? 

Gak tau, paling cuman sepupuku itu yang tau.  

 

12. Apakah Anda pernah punya pasangan?  

punya 

l. Berapa kali Anda berpacaran? 

Sek yo, kalo cewek itu sempet kan pacaran dunia maya, lewat telpon, 

lewat sms itu pernah tujuh kali aku ada. Tapi kalo pacaran bener-bener 

kita jalan berdua, misalnya pacaran kayak orang biasa itu aku ada 

empat orang. Bosen pacaran sama telpon, cari yang nyata dong. Aku 

kenal sama yang tujuh orang itu dari facebook, jadi awalnya gini kakak 

ade an, terus makin deket-deket yaudah muncul deh rasa sayang, 

yaudah jadi jalan gitu aja. Di telpon di SMS. Paling lama itu hampir 

enam bulan, kalo paling cepet tiga bulan. 

m. Bagaimana hubungan Anda dengan pasangan Lesbian Anda? 

Kalo paling masih diinget nomor tiga, bukan saling ketemu hahha, jadi 

curhat. Emang rasanya itu sama dia paling beda. Kayak apa ya mas ya, 

kayak diri aku itu sebagian ada di dia, emang gak bisa nyatu itu loh. 

Jadi diakan jauh dibatam dulu, karna putusnya gak wajar aja sih.. 
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n. Apa peran anda? 

Lebih ke B, tapi sebenernya gak setuju si sama lebel itu, emang 

perasaan harus pakek lebel-lebel emang barang. Kita itu kayak gini 

emang butuh sosok, dan kita itu emang dasarnya suka wanita. Emang 

sih sukanya beda-beda, tapi kan kalo untuk lebel lebih membatasi loh, 

jadi kita kalo suka emang harus ya B sama F, F sama B, enggak kan, 

jaman sekarang aja buktinya B sama B ada, F sama F juga ada. 

Makanya gak setuju ada lebel itu. 

o. Bagaimana keseharian anda dengan pasangan? 

Ya biasa kayak orang pacara biasanya gitu, jalan, nonton, maen, tapi 

kan aku pacarannya LDR dulu, di Batam dan aku di Jogja, dia 

nyamperin ke sini. Dia nginep di kosan harian itu lo. 

p. Apa yang biasanya kalian lakukan? 

Paling pengennya apa gitu, saling ngerti sih, karena kan cewek emang 

pengen saling dimerti ya sama-sama ngerti aja pengennya apa. Paling 

cuman maen, nonton sama jalan si mas. Paling ngobrol cerita-cerita, 

cerita tentang keluarganya dia, tentang kuliahnya, tentang keadaan 

itunya ya gitulah. Kadang-kadang sih iya gandengan di depan publik, 

tapi ya lihat-lihat tempat. Kalo sekarangkan kayaknya pada ngerti ya 

apa lagi udah banyak banget yang tahu duia kayak gini, aku rasa setiap 

orang pasti tau. Jaga-jaga tempat aja kalo mau kayak gitu. Jadi kayak 

temen deket. Biasa. 
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q. Aspek feminin dan masculin itu berpengaruh gak di hubungan kalian? 

Kalo aku sama yang terakhir sih enggak, karena kita sama-sama lebih 

ngerti. Yang terakhir juga bilangin kamu jangan trlalu yang mikirin 

kayak lebel gitu deh, jalanin aja ceweknya kamu itu kayak gimana. 

Jadi kalo berdua sih kita saling bayarin, kalo boncengin kalo aku capek 

ya gantian dia yang boncengin. Jadi gak terlalu menuntut. 

r. Apakah kalian pernah berkonflik? 

Ya paling berantem gara-gara beda pendapat. Kalo berantem lebih 

parah cewek sama cewek tau mas, ya keras juga sih, kekerasan juga 

ada di situ. Gak tau sih, tapi aku juga pernah ngalamin, juga pernah 

ngerasain kekerasan gitu loh. Cuman gara-gara beda pendapat aja 

marah besar, terus sampe ngelakuin hal-hal yang gak harus dilakuin, 

padahal kita sama-sama cewek pengennya saling di ngertiin. Tapi ini 

malah ada kekerasan gitu loh, ya nampar, mukul atau ngomong kasar, 

itu kan kalo cewek dibilang gitu yo gak mau gitu lo.  

s. Bagaimana menyelesaikan konflik? 

Paling aku diem, sama-sama diem. Paling siapa yang mau ngalah 

duluan terus ngomong-ngomong dari awal-awal juga. 

t. Suka dandan gak? 

Suka kalo sendirian kalo di kamar, kadang pake wik, karna aku sadar 

aku tu wanita dan suatu saat ya aku mau gak mau berubah. Aku tau 

hubungan kayak gini tu gak bakal long last. Belum ada bukti yang bisa 

long last dengan hubungan kayak gini, kalo sekarang sih okelah masih 
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sama-sama muda, masih sama-sama oke tapi kalo kedepanya aku 

ngeliat belum ada.  

u. Suka nongkrong gak sih? 

Nongkrong sama temen yang kayak gitu?, ya paling sama temen-

temen main Cuma duduk-duduk doang, ngobrol. Biasanya di Gubuk, 

terus di teratai, kalo gak di tempat Bilyard juga. Kalo aku sih bebas 

nongkrongnya gak ngikutin komunitas. Tapi ya ada mantanku itu yang 

ikut komunitas ada jadwal kumpulnya, sama komunitas dia itu di kedai 

kita. Kalo nongkrong itu suka ngelirik-ngelirik ya cuci mata. 

v. Kalo di FB itu lebih frontal gak? 

Kalo dulu si iya tapi sekarang ngak sih, lebih membatasi. Aku punya 

dua akun tweet, satu untuk semua orang ta, yang satu akun khusus 

untuk dunia-dunia kayak gini. Kalo FB cuma satu doang. Aku bedain 

dua akun itu karna untuk lebih leluasa aja gitu lo. Jadi di akun satunya 

itu kita pure untuk dunia ini, jadi kita itu mau ngobrolin apapun lebin 

nyantai. 

w. Apakah Anda menyukai hubungan seksual? 

Ya pernah sih mas ciuman, pelukan. Namanya pacaran, itung-itung 

bonus lah. Biasanya di tempat tertutup, pokoknya di tempet pribadi. Di 

kosan, ya di tempet pribadi lah gak usah ngumbar kayak gini. Kalo di 

luar negeri mah enak, mau di mana aja sok gitu loh. Kalo berhubungan 

intim gak pernah.  
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13. Bagaimana pendapat lingkungan sekitar Anda? 

Kalo temen itu gak ada yang dukung kayak gini, ya kadang mereka nyuruh 

aku dandan kayak cewek lah,buat. Kalo lingkungan aku banyak yang tau, 

tapi mereka ya cuek. Hidup-hidup lo mau ngapain, ya cuek aja sih. 

14. Apakah Anda merasa bahagia dengan hidup Anda sekarang? 

Bahagia sih tapi belum sepenuhnya, karena di dalam sini tu masih kayak 

apa ya, akutu bahagia tapi sini sama sini itu gak pernah jadi satu kan. 

Tetep mikirin ke dapan aku itu harus gimana, gak mungkin kayak gini 

terus. Yang gak bikin bahagia itu hubungan kayak gini gak bakal long last. 

Tekanan masyarakat si iya, lebih ke tekanan keluarga. Lebih nyaman di 

Jogja karena lingkungannya itu mendukung. Orang di jogja itu gak terlalu 

ngusik gitu loh, kalo orang Palembang masih ngomongin ini ini. Kalo di 

Jogja itu lebih nyaman karena yang kayak gini kan banyak. 
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TRANSKIP WAWANCARA 2 

 

Nama   : Awan 

Umur   : 20 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Alamat  : Jl. Pandean Yogyakarta 

Pekerjaan   : Mahasiswa 

Status    : Berpacaran 

 

1. Ceritakan tentang keluarga anda? 

a. Anda berapa bersaudara? 

Kalo keluargaku, aku anak pertama dari dua bersaudara. Kalo di 

rumahku sendiri aku tinggal sama ayah, ibu sama adek. Tapi 

dibelakang rumahku ada nenek dan keluarga besar ibuku 

b. Saudara Anda laki-laki atau perempuan? 

Saudara saya perempuan umur sekarang 1,5 tahun bulan juni nanti 2 

tahun. Dulunya si anak tungal tapi terus ngak karena adikku lahir. 

c. Bagaimana hubungan Anda dengan saudara-saudara Anda? 

Deket sih, kebanyakan yang cowok soalnya yang cewek itu udah pada 

nikah kan yaudah yang cowok kan belum pada nikah yaudah sama 

yang cowok. 

d. Apakah Anda dekat dan akrab dengan saudara kandung Anda? 

Deket si, seneng kan anak kecil buat diajak main. 
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e. Apa pekerjaan orang tua Anda? 

Ibu, ibu rumah tangga, ayah buruh. 

f. Apakah Anda termasuk anak yang lebih dekat dengan Ayah, ibu, 

keduanya, atau Anda tidak dekat dengan keduanya? 

Aku lebih deket sama ibulah tentunya, apa ya kalo dari dulu deketnya 

si sama ibu. Ya mungkin dulu ada permasalahan keluarga sehingga 

menjauhnya bapak ya aku deketnya sama ibu. Karena semua urusantu 

kebayakan sama ibu. Kalo sama ayah seperlunya aja, kalo misalnya 

aku nelpon ke rumah mesti langsung di lempar sama ibu.  

g. Apakah Anda mengagumi ayah Anda?  

Kalo menganggumi, emmmm iya soalnya dia kan ayahku, ya tapi biasa 

aja. Bukan mengagumi sih lebih ke menghormati. Kalo kagum ngak. 

h. Apakah Anda mengagumi ibu Anda? 

Iya, dia yang berjasa banget buat aku dari yang aku kecil dia yang 

ngajarin aku baca, dia yang mikirin pendidikanku dan sampe sekarang 

yang ngingetin aku tentang skripsiku. Dia sih yang memotivasi banget 

buat aku dari pada ayahku. 

i. Bagaimana pola asuh orang tua Anda? 

Kalo ayahku itukayak yang kuceritakan tadi, jarang ngobrol di rumah, 

jarang banget bersosialisasi sama aku, paling kalo ada perlunya. Kalo 

sama ibu aku sering ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, ya kalo masalah 

pola asuh aku dididik dengan baik ya dan memikirkan pendidikanku, 

misalnya dalam menentukan pendidikan ibu lebih dominan. Terus 
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untuk kesehariannne mungkin kalo aku dituntut untuk mandiri sih 

lebih tepatnya si, misal kalo makan kan ibuku pergi, kamu makan 

sendiri aja, terus kalo apa namanya, aku dibiarin bangun siang dan gak 

pernah dibangun-bangunin gitu, paling cuman ngingetin-ngingetin aja. 

Kalo salah paling Cuma dimarahin sih kalo fisik ngak pernah paling 

aku diamrahin dan ditegor gitu sama ayahku kalo ibuku malah gak 

pernah malah bela aku walaupun aku salah. Ya paling kayak gitu sih 

paling ditegor tapi semenjak aku SMA ayahku gak berani marah sama 

aku, marahnya nanti lewat ibu, terus ibu nanti ngomong ke aku. Dulu 

kan kalo aku dimarahin sama ayahku kan paling cuman bisa diem, 

nangis, tapi kemaren kan pernah ada masalah ya mereka berdua lah, 

aku mau ikut nyelesaiin, entah kenapa aku berani bentak dan mau 

mukul, sejak saat itu sih dia mulai diem.  

 

2. Tolong ceritakan masa kecil anda. Dengan siapa biasanya Anda bermain? 

Kalo masa kecilku kalo di bilang bahagia ya bahagia, aku dulu dari SD itu 

mainnya sama cewek-cewek karna ya emang dari kecil tu emang suka 

sama cewek-cewek aja mainnya gitu. Udah naluri ajalah main sama 

cewek. kalo sama tetanggaku aku gak terlalu deket karena mereka suka 

main bola, nah aku gak suka kan walaupun kadang terpaksa aku ikut kalo 

gak jadi beck jadi kiper, terus apa lagi ya, sampe remaja aku di bully di 

katain banci lah, bencong lah karna kan kalo dulu ejek-ejekan nama orang 

tua kan dulu aku juga dikatain kayak gitu. Ya aku Cuma bisa nangis aja, 
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aku gak bisa melawan, karna mereka mungkin kekuatannya lebih besar 

dari pada aku. SD, SMP udah kayak gitu terus. Untuk masalah temen aku 

milih-milih temen cowok yang dia bener-bener bisa nerima aku gitu, kan 

aku sering dikatain gak bisa ngapa-ngapain, banci, letoy lah. Ya mungkin 

kayak gitu dan aku main sama beberapa temenku SMP ya aku main sama 

dia terus. 

3. Bagaimana interaksi Anda dengan lawan jenis? 

Ya biasa aja, malah lebih sering sih, aku mengangap mereka sebagai 

temen kan, yang bisa dideketin kan, kalo sama cowok kan aku ngedeketin, 

eh malah ngapain sih deketin sana dasar banci gitu.  

4. Apakah anda mempunyai sahabat? 

Punya, kalo SD, SMP temen biasa sih, gak sahabat. Kalo di SMA kan ada, 

aku punya temen namanya David, dia tu dari kelas 1 mulai dari masuk itu 

dia itu ngomong kalo dia itu seorang gay ke aku, gak tau kenapa kan, 

yaudah aku juga gay. Dari kelas 1 sampe kelas 3 tu aku selalu bareng dia 

kalo dikatain temen-temen angkatan soulmate lah. Dia selalu nyamperin 

aku, kalo aku gak bawa baju olahraga atau buku dia selalu minjemin aku. 

Terus ya udah, pokok e kalo aku pergi sekolah maupun pulang seklah tu 

sama dia terus. Untuk ketertarikan sama dia sih enggak soalnya kan kalo di 

dunia gay itu ada top, bottom gitu kan? Dan kita sama-sama bottom, dan 

biasanya kita ngerumpi-rumpi gak jelas, itu sih sama dia. Kalo sekarang 

banyak, terutama disini, tapi gak ada yang terlalu deket. 
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5. Kapan pertama kali anda menyukai sesama jenis? 

Sebenernya dari kecil sih, dari kecil uda ngerasa suka lah tapi untuk orang 

yang lebih tua dari aku, ya 30-40 tahunan karena menurut aku figur yang 

lebih tua lebih ngayomin lah. Lebih dewasa kan, aku mikirnya kayak gitu. 

Terus lambat laun ke sini yo kayaknya lebih suka yang lebih tua tapi gak 

yang terlalu tua. 

6. Bagaimana proses kamu mengagap dirimu gay/lesbian? 

Itu sih susah banget, itu-tu hehehe.. dulu aku kan SMA di luar kota, gak di 

Jepara. Jadi kan aku kos, aku masuk di sekolah agama yang religius. Di 

situ-tu aku anggep akutu salah apa bener. Itu-tu berkecamuklah di dalam 

diri, sampe aku shalat istigharah, sampe berdoalah, terus aku bingung, sku 

discreat aku gak mau dikatain gay sampe-sampe aku tetep berhubungan 

sama cewek. waktu SMA aku pernah pacaran sama cewek 2 kali. Kitra-

kira 1,5 tahun. Terus pada saat awal-awal kuliah kami putuskan untuk 

berpisah habis itu ya udah, gak tertarik lagi sama cewek. paling itu sih. 

Setelah itu aku beberapa kali jadian sama cowok tapi di screat. Dan 

akhirnya aku nemu PLU ini aku ikut dan yaudah deh, aku bener. Aku 

buka, dan ternyata di kampus tu kebuka, yaudah aku ketahuan dan aku 

nerima aja, oww.. reaksinya parah, waktu pertama kali tu temen-temen 

pada ngejauhin aku, ya temen-temen kelas, padahal di kelas juga ada yang 

kayak gitu, ee namanya baru, dan dulu semester 3 kan aku kerja, ketahuan 

ya mereka ngejahuin aku, di kelas aku kan jadi public enemy, dipojokkan 

tapi masih ada 3 temenku yang nemenin. Sampe sekarang sih, kan aku 
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masih ngulang sama adik kelas kan, yaudah itu mengakibatkan 

akademikku jeblok ada beberpa nilai yang dapet D gitu, ya dulu kan aku 

mikir dulu deket sama temen-temenku kok sekarang pada ngejauh sih, aku 

mikir kalo mereka itu gak nerima aku gituloh secara langsung kalo aku 

gay. Yaudah sih lambat laut akhirnya mereka nerima setahun lebih, waktu 

mau KKN baru mereka nerima. Yaudah mau kesebar sekarang ya 

gakpapa. Sulit banget ya itu, gara-gara itu IPku jeblok banget. Untung ada 

yang mengatkanku pertama pacar, kedua itu mungkin organisasi ini, oh 

jadi gay itu gak salah juga ya, gak dosa. Kan dulu aku mikir ini tu dosa, 

dilaknat oleh allah, ya aku mikir, setelah kesini diberi pemahaman tentang 

Shoek Gie ternyata ini benar, gak salah juga kok. Aku memiliki orientasi 

seperti ini. 

7. Apakah Anda pernah punya pasangan?  

a. Berapa kali Anda berpacaran? 

Emapat kali, sama cowok? Dan ini yang ke empat.  

b. Bagaimana hubungan Anda dengan pasangan Lesbian/Gay Anda? 

Hubungan sih kayak pacaran orang biasa, paling yo kalo bertengkar ya 

bertengkan mengenai hal sepele, kalo yang jelimet sih kalo aku 

digodain sama orang pertama, yang kedua sih ada mantan yang deketin 

aku lagi, dia gak suka sama mantan-mantanku kan. Terus apa lagi ya, 

mungkin masalah sepele ngomongin makan, makan dimana ya, makan 

dimana. 

 

Comment [D48]: KS 

Comment [D49]: DS 

Comment [D50]: DS 



c. Apa peran anda? 

Peran itu apa yang aku lakukan, misal aku menjadi seorang cewek 

yaudah aku akan berkelakuan seperti cewek. kalo di gay kan ada jenis-

jenisnya, aku lebih ke bottom. Aku tau istilah ini dari SMA, jadi tu aku 

itu sama David sering ke warnet jaman-jaman friendster beralih ke 

facebook terus yaudah itu, kan juga udah lama kan. Kamu top atau 

bottom, terus aku kan tanya itu apa sih, aku kan gak mudeng. Waktu 

itu david bilang top itu yang diatas, bottom yang dibawah gitu, 

maksudnya gimana sih aku kan, enggak top itu yang nusuk dan bottom 

tu yang ditusuk. Oh, aku ini aku B. Aku bingung kan yaudah aku B. 

Semenjak itu ya udah, kesini-sini ada verst. Aku kan tanya verst itu 

apa? Oh ternyata bisa dua-duanya. Yaudah semenjak SMA aku udah 

tau. 

d. Bagaimana keseharian anda dengan pasangan? 

Yaudah paling, kan kita beda kos, paling smsan, makan bareng, 

kadang dia nginep, paling jalan sih kalo malem, kalo gak sama temen-

temenku yang itu, ya jalan berdua kemana gitu. Pacarku ikut PLU 

juga, soalnya aku ikut ini juga gara-gara pacarku yang terakhir. 

e. Apa yang biasanya kalian lakukan? 

Biasanya malah bercandaan sih, soalnya apa ya aku kan orangnya 

diem kan gak terlalu banyak omong, paling dia ngajakin bercanda. 

Kalo di kamar malah sering bercandaan sih.  
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f. Apakah Anda menyukai hubungan seksual? 

Menurutku perilaku seksual itu ciuman masuk, paling ya itu-itu sih. 

Pernah sih berhubungan seksual. 

g. Apakah Anda lebih mengarahkan atau tidak? 

Mungkin pasanganku kali ya. 

h. Apakah Anda merasa nyaman dengan peran Anda sekarang? 

Nyaman, gak pernah merubah, aku emang gak mau, aku udah nyaman 

jadi bottom dan dia udah nyaman jadi top. Pernah sih pernah sekali 

terus habis itu gak mau.. untuk berhubungan seksual ya, aku gak 

nyaman dan dia juga gak mau. 

8. Bagaimana pendapat lingkungan sekitar Anda? 

Kalo keluarga mungkin udah tau dari ciri-ciri fisik ku. Soalnya pacar 

terakhirku udah ku ajak kerumah, malah ibuku ngomong ke pacarku itu, 

kok AW kayak cewek ya, dari sikapku udah kelihatan kan, dulu aku 

dikatain banci-banci gitu kan mungkin orang tuaku udah tau, erus aku suka 

tukeran make up sama ibuku, misalnya aku bawa krim ini lo bu, pake ini 

aja,yaudah kamu pake ini kemarin aku beli handbody ini. Sejauh ini 

enggak mempersalahkan yaudah, adikmu ini besok kamu yang nanggung 

karena ayah sama ibu kan udah tua jadi gak bisa nanggung. Untuk masalah 

nikah, punya pacar dan lain-lain mereka gak terlalu ngurusin lah. Asal aku 

bisa nanggung adikku besok, yaudah. 

Karena dirumahku ansos, kurang bersosialisasi ya udah biasa aja. Karena 

gak pernah ngumpul sama orang-orang sekampung. 
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9. Apakah Anda merasa bahagia dengan hidup Anda sekarang? 

Bahagia sih , tapi satu lagi gak bahagia karena orang tuaku belum tau. Aku 

nyaman dan aku udah nerima karena aku udah membuka diri sebagai gay. 

Di kampus kan udah bocor, yaudah aku udah kayak gini. Masih ada kok 

yang mau nerima aku jadi temen. 

10. Aspek Maskulin dan Feminin? 

Gak juga sih, mungkin ada ya feminin, maskulin. Tapi ngak deh karena 

pacarku juga agak feminin aku juga feminin, menurutku hgak terlalu 

berpengaruh sih. Sebenernya kan kita pacaran itu nyari rasa amannya aja 

kan.  

11. Media Sosial 

Kalo untuk temen via facebook pernah, dan beberapa mantanku dari fb, 

tapi yang terakhir di kenalin temenku. Ya itu sih kalo dari fb gak begitu 

kenal. Kalo yang pacar pertama seminggu, ya empat bulan kebawah lah. 

Kalo yang terakhir ini udah dua tahun. 

12. Kaum Gay di Jogja 

Parah sih, setiap tahun itu bertambah karena banyak mahasiswa baru. Paah 

banyak yang ngajakin ML lah, ada yang maksa juga. Di FB tu parah lah, 

di Android juga ada aplikasi, Jack D. Dulu semester 3 aku sering tiap 

bulan pasti ke boshe, G-nite. Kalo nongkrong sering di legend premium. 

Sering ada dance di sana. Kalo lagi bokek bokeknya di K24 di seturan. 
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Lampiran 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Acara Open House PLU Satu Hati 

(Dokumen Pribadi, diambil pada 13 Maret 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foto 2. Acara Open House PLU Satu Hati 

(Dokumen Pribadi, diambil pada 13 Maret 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3. Acara Nonton Bareng PLU Satu Hati 

(Dokumen Pribadi, diambil pada 13 Maret 2014) 



 

Foto 4. Acara Diskusi Women Day PLU Satu Hati 

(Dokumen Pribadi, diambil pada 18 Maret 2014) 

 

 




