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LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1 

 

Transkip Observasi 

No Tanggal Agenda Keterangan 

1 September 2012 Tugas kuliah Peneliti dan teman-teman kuliah 

datang ke PLUSH, wawancara dengan 

lesbian bernama Alvi. Selanjutnya 

peneliti mengenal teman-teman 

LGBT.  

2 Maret 2013 Observasi Awal 

 

Makrab di Kaliurang. Peneliti 

mengikuti kajian seksualitas kemudian 

mengenal Renate yaitu salah satu 

pengurus PLUSH. Di acara ini, 

peneliti bertemu Putra untuk pertama 

kali dan bertemu Icha untuk yang 

kedua kalinya setelah acara curcol di 

sekretariat PLUSH. 

3 April 2013 Observasi Awal Peneliti bertemu dengan Putra dan 

Samuel di Aniaya Cafe. 

Peneliti pertama kali bertemu dengan 

Samuel. 

4 Juli 2013 Observasi Awal Peneliti bertemu dengan Ophie dan 

Citra untuk pertama kali dalam acara 

nonton bareng film ranah tiga titik di 

Legend Cafe. 

Penampilan Ophie menonjolkan sisi 

maskulin dengan memakai kaos 

berkerah, celana jeans, sepatu sport 



 
 

 
 

dan Citra feminin dengan memakai 

short dress warna merah dan memoles 

wajahnya dengan make up. Jadi 

seolah-olah ada performatif 

heteronormatif. 

Keesokan harinya, peneliti mengikuti 

acara pawai di malioboro dalam 

rangka menyambut bulan Ramadhan 

yang diikuti oleh berbagai komunitas 

salah satunya LGBT. 

5 30 November 2013 Wawancara Peneliti wawancara dengan Icha dan 

W di kos teman Icha yang bernama Er. 

6 3 Desember 2013 Observasi Peneliti pergi ke Ambarukmo Plaza 

bersama Putra dan Samuel. Sepanjang 

perjalanan menuju tempat tersebut, 

Samuel yang mengendarai motor yang 

berada di depan sedangkan Putra 

berada di belakang sambil 

berpegangan pinggang Samuel. 

Mereka bergurau mesra.  

7 8 Desember 2013 Wawancara Peneliti melakukan wawancara dengan 

Samuel di ruang tamu kosnya yang 

beralamat jalan Pattimura. Beberapa 

saat kemudian Putra datang dan 

menyapu lantai kamar mereka. Tidak 

lama setelah itu, Putra pergi tanpa 

berpamitan dengan Samuel. Ibu kos 

tidak mengetahui orientasi mereka, 

namun ada beberapa teman kos yang 

mengetahuinya.  



 
 

 
 

Setelah wawancara dengan Samuel, 

peneliti melakukan wawancara dengan 

Adi selisih sekitar 6 jam. Peneliti 

melakukan wawancara dengan Adi di 

kos temannya Adi yaitu F. 

8 11 Desember 2013 Observasi Peneliti makan siang bersama Putra 

dan Samuel di taman kuliner 

Karangmalang. Di situ terlihat Samuel 

yang membayar makanan Putra. 

9 15 Desember 2013 Wawancara Peneliti wawancara dengan Putra di 

Araya Cafe selama kurang lebih 2 jam, 

setelah itu menuju Legend Cafe 

menemui Joe dan Adi. Di tempat 

tersebut mereka sedang makan. 

Setelah makanan mereka habis, 

peneliti wawancara dengan Joe di 

Angkringan Wijilan dan Adi pergi 

dengan F. 

10 22 November 2013 Wawancara Peneliti wawancara dengan Ren di 

Legend Cafe. Peneliti pertama kali 

bertemu dengan Ren. Pertama kali 

bicara memang masih canggung untuk 

terbuka namun lama-kelamaan sudah 

bisa mengakrabi satu sama lain. Saat 

wawancara berlangsung ada salah satu 

waitress yang mempunyai tampilan 

maskulin, tomboi sehingga peneliti 

dan Ren mempunyai anggapan yang 

sama, ada kecenderungan waitress 

tersebut lesbian. It’s just kidding. 



 
 

 
 

11 29 Desember 2013 Wawancara Peneliti wawancara dengan Yuni di 

Mariane Cafe. Yuni ditemani oleh 

Ren. Peneliti pertama kali bertemu 

Yuni dan dia kurang vokal. Jadi saat 

wawancara Ren banyak mengarahkan 

Yuni maksud dari pertanyaan peneliti. 

Saat pulang, peneliti melihat Ren yang 

membonceng Yuni. 

12 4 Januari 2014 Wawancara Peneliti bertemu dengan Ophie di 

Legend Cafe untuk wawancara. Kita 

harus berkeliling mencari tempat yang 

nyaman untuk wawancara karena saat 

itu keadaannya sedang rame. Ophie 

orangnya terbuka mengenai dirinya. 

13 5 Januari 2014 Wawancara Peneliti datang ke kos Citra dan Ophie 

di daerah dekat jalan Wates. Peneliti 

datang ke kos mereka sebab Citra 

mempunyai kegiatan yang cukup 

padat. Saat peneliti datang Citra 

sedang tidur. Tidak lama kemudian 

Citra bangun kemudian dia berkata 

lapar. Ophie segera menawarkannya 

makanana. Ophie juga menawari 

peneliti makanan. Akhirnya kita 

bertiga makan bakso. Setelah itu, 

peneliti wawancara dengan Citra. Dia 

orangnya tidak langsung bisa akrab, 

tapi dia juga terbuka sama dengan 

Ophie. 

14 12 Januari 2014 Observasi Peneliti bersama seorang teman dari 



 
 

 
 

 

satu kelas Jurusan Sosiologi UNY 

mengunjungi beberapa tempat seperti 

Alun-alun Utara, Malioboro, dan 

Taman Budaya Yogyakarta. Di Alun-

alun Utara peneliti bertemu dengan F 

dan berkeliling. F menunjukkan 

tempat-tempat yang biasanya 

digunakan oleh gay untuk 

menyalurkan gairah seksualnya atau 

atau hanya sekedar main. 

15 14 Januari 2014 Observasi Saat itu peneliti datang ke kos Adi dan 

Joe. Joe sedang bersiap-siap kerja. 

Beberapa menit kemudian Adi datang 

membawa kantong plastik yang berisi 

makanan dan mempersilahkan peneliti 

masuk. Adi membukakan bungkus 

makanan, mengambilkan sendok, dan 

mempersilahkan Joe makan. Adi dan 

Joe juga menawari peneliti untuk 

makan. 

16 7 Februari 2014  Peneliti bertemu dengan Putra sekedar 

berbincang-bincang dan menanyakan 

apakah kabar bahwa dia berdandan 

juga terkait orientasi seksualnya. Putra 

menjelaskan bahwa dia berdandan 

hanya sekedar iseng. Putra menawari 

peneliti untuk ikut ke Boshe, ada acara 

G-night. Namun, karena keterbatasan 

peneliti, peneliti tidak bisa ikut ke 

Boshe. 


