
 

Lampiran 3 

 

Transkip Wawancara 

 

A. Hari/tanggal  : Minggu, 15 Desember 2013 

Lokasi   : Angkringan Wijilan 

 

Nama   : Joe 

Alamat   : Pacitan 

Pekerjaan  : marketing 

Umur   : 24 

Orientasi Seksual : homoseksual (gay) 

Label   : top 

   

1. Peneliti : Bagaimana latar belakang keluarga Anda ?  

Joe  : Gue lahir di Krawang gue coba kuliah di Madiun akhirnya sampai 

sekarang gue bisa tinggal di Jogja. Gue lahir dari keluarga sederhana sekali 

bisa dibilang kasta menengah ke bawah cuman saat ini gue mencari jati diri 

gue hidup di antara kaum minoritas. Gue dari umur 4 tahun gue coba untuk 

pisah sama orang tua gue tinggal di Jatim gue tinggal sama saudara tante ma 

om gue sebenarnya mereka ngatur gue beneran benar jadi orang yang baik dan 

bertanggung jawab ketika gue mengenal banyak teman dimana....(bikin gue 

nangis)...ee....itu gak bisa dicritakan- matiin dulu aja... 

 

2. Peneliti : Sejak kapan Anda menyadari bahwa orientasi seksual lebih 

dominan terhadap sesama jenis (homoseksual) dan bagaimana proses 

penerimaan diri Anda terhadap diri sendiri (coming in) ? 

Joe  : Kuliah semester pertama daya tarik gue sama cewek sedikit 

berkurang mungkin dalam diri gue ada bibit mengarah  ke homoseksual dan 

akhirnya pada suatu saat gue ketemu sahabat gue di Solo itu sebenarnya cerita 
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era gue terjun di dunia ini. Dia itu sabahat mulai dari SMP sampai SMA satu 

kelas bareng satu bangku bareng dan kita terpisah gue kuliah di Madiun dia 

kuliah di Solo. Nah akhirnya kita ketemu, jalan bareng pulang malam pada 

saat itu kejadian hal gak diinginkan. Setelah kejadian itu ngrasain ada sesuatu 

yang aneh dalam diri gue yang dulu gue cuma sebatas penasaran aja dengan 

dunia homoseksual tapi ternyata secara tidak langsung gue terjun secara gak 

langsung. Di kuliah sudah mengenal dunia kampus pendatang-pendatang dari 

luar dan banyak kebiasaan yang buruk dan ataupun mereka kaum 

minoritasnya juga banyak. Gini kalau kita udah kumpul ama orang kita gak 

bisa kita gak bisa maaf, jangan ngomongin masalah ini kita gak bisa melarang 

orang melarang orang berbicara masalah homoseksual lesbian segala macem 

dan dari situ gue berpikir meraka menyalurkan nafsu homo meraka, dari situ 

gue merasa sedikit tertantang untuk tahu secara detail tentang kehidupan 

mereka. 

 

 

3. Peneliti : Bagaimana proses penerimaan diri Anda terhadap orang lain 

(coming out) ? 

Joe  : Gue bilang sama mama gue. Ma kalau misal salah satu di 

keluarga kita ada rahasia gimana ? tergantung rahasianya apa, ya anggep 

ajalah aib lah yang orang lain gak usah tahu...emang siapa yang punya rahasia, 

siapa? kamu ? kalau iya gimana ? tergantung rahasianya apa gitu kan dan 

akhirnya nyokap bilang kamu punya rahasia apa crita aja...ada gak sih 

homoseksual itu ? ya ada jaman nabi Luth dulu banyak yang namanya kaum 

sodom. Kalau salah satu anak mama gitu gimana ? siapa kamu ? iya aku 

gay...beliau seperti diam kamu sekarang balik ke tempat Pak Lekmu dan 

jangan kesini lagi dan aku tidak akan menganggap kamu sebagai anak. Gue 

bilang, aku gak bisa jangan nanti siang aku balik tapi jangan menganggap aku 

bukan sebagai anakmu bagaimanapun sejelek apapun aku adalah anak kamu. 

Balik sekarang atau nanti ya udah gue langsung balik gue nangis di kereta. 

Gue nyampek di Pacitan kamu kenapa nangis ? kenapa mamamu ngusir kamu 
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? kamu nakal ya? Gak kok. Kamu kenapa ? ada masalah cerita aja, aku crita 

gni kalau gay. Mereka kaget sempet shok kayak orang mau pingsan karena 

aku disana dididik sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri 

trus aku bilang ini bukan pilihan hidup ini mengalir aja. Iya tapi kenapa kamu 

harus kayak gini. Akhirnya mereka ngasih wejangan segala macem, aku 

ditrima walaupun gak diajak komunikasi. Mereka akan percaya aku sembuh 

kalau aku nikah. Nah bodohnya meraka kayak gitu. Aku gak mau ngomongin, 

trus gue nikah. Sampai saat ini tahunya gue sembuh trus keponakan gue tau 

kalau gue masih tahu kalau gue kayak gini. Keponakan yang di Pacitan. Gue 3 

bulan gak dianggap jadi anak dan akhirnya bokap sakit adik gue nelfon a’ak 

ee..babe lagi sakit butuh duwit buat operasi aduh aku ada tapi buat bayar 

kuliah emang bayar kuliahnya kapan ? aku bilang 2 minggu lagi kalau dipake 

dulu gimana ? sempet gue mikir ngapain juga mesti biayain babe disana apa 

anak-anaknya dia gak punya duwit dan akhirnya gue gak punya pikiran gue 

gak punya egois kalau gak ada babe gue gak bakal lahir kalau gak ada babe 

gue gak bakal jadi homo. Pasti gue gak ada gitu kan akhirnya, trus gue kasih, 

tapi jangan bilang nyokap jangan bilang mama kalau ini duwitku bilang aja 

kamu nabung atau beasiswa dan sebagainya soalnya gak mau nrima pasti kan. 

Akhirnya dipake buat bayarin rumah sakit dan babe sembuh adik gue bilang 

sebenarnya babe sakit kemarin bukan duwitku tapi duwuit a’ak. Loh kok 

duwit a’ak ? kamu bilang ya ? maaf tapi aku gak tega liyat mamah kayak gitu. 

Akhirnya gue ditelpon gue disuruh balik ke Kerawang ternyata yang namanya 

homoseksual bukan banci, ternyata gay itu dia punya segi positif mereka 

bukan sesuatu meraka bukan manusia yang punya kepribadian jelek 

contohnya adalah kamu nyokap sendiri yang minta maaf sama aku nanti 

uangnya biar ku kembalikan buat biaya kulaih kamu. Gak usah selama aku 

bisa sehat semangat bekerja aku nyari lagi toh gue yakin walaupun gue kayak 

gini Tuhan masih memberikan jalan buat gue untuk nyari duwit. Dari situ gue 

diterima lagi. Oh iya, istri gue, temen-temen kampus dan kerja, mertua laki-

laki gue juga tahu. 
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4. Peneliti : Bagaimana pengalaman romance Anda ? 

Joe  : Boleh dikatakan gue orangnya nakal, nakal dalam arti sebelum 

gue terjun ke dunia homoseksual ee...dulu gue sering gonta-ganti pasangan 

cewek. Aku mulai mengenal nama kata-kata cinta itu SMA kelas satu nah itu 

mulai SMA kelas dua gue udah mulai nakal, berarti udah berhubungan seks 

sama cewek. Gue udah berani gonta ganti bermain seks sama cewek bahkan di 

sekolah gue juga pernah nglakuin pada saat jam kosong. Nah gue kuliah 

semester perasaan, apa namanya daya tarik gue sama cewek sedikit berkurang. 

 

5. Peneliti : Bagaimana proses Anda melabelkan diri ? 

Joe  : Jadi intinya gue cuman nurutin apa yang dia mau jadi yang 

ngarahin dia  gue harus kayak gini gue harus kayak gini tapi  dalam 

prakatiknya dia yang dia yang dimasukin dia sendiri yang minta jadi gue 

cuman tidur gue cuman disuruh diem dia sendiri yang aktif karena gue belum 

tahu beda sama yang sekarang dan sekarang untuk label gue top. 

 

6. Apa fungsi label terhadap hubungan Anda ? 

Joe  : Apa ya, yang jelas kalau meraka udah nanya mereka top apa bott 

tujuannya jelas cuman seks, nafsu doang kalau udah jenuh dilemar gue. 

 

7. Pernahkah Anda berganti label ? mengapa ? 

Joe  : Si BG itu cuman mentingin seks doang dan dateng ke kos dia 

cuma menyalurkan nafsunya seks nya dia. Nah disitu label gue berubah gue 

gue bukan top lagi gue jadi bottom, kenapa gue mau bott karena kita sama-

sama top gak mugkin dan gue ngalah demi dia karena dulu gue sayang ama 

dia. 
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8. Peneliti : Menurut pendapat Anda bagaimana jika dalam sebuah hubungan 

tidak ada labelnya ? 

Joe  : Prinsipnya gini, selama gue jadi homo jadi gay gue jadi top gue 

sebagai laki-laki gue menjadi bott gak masalah. Itu cuman apa sih, bukan 

bukan hal yang penting tapi menurut gue pribadi gue gak bisa benar-benar jadi 

bott. Kayak vers gue belum bisa dikatakan vers label gue top pelabelan pada 

hubungan homosek itu bukan suatu yang penting kebetulan aja gue kenal 

sama si Adi vers ke bottom.  

 

9. Peneliti : Bagaimana pola relasi Anda dengan label yang Anda miliki 

mengenai peran sosial dan peran seksual ? 

Joe : Sekitar 3 minggu itu dia nganggur. Dia slalu nungguin dia tu bersih-

bersih nyuci segala macem. Dia tu benar-benar istri ya, dalam tanda kutip ya ? 

Joe beras abis, ini abis, gue bener-bener bangga gue suka nikmatin gue lebih 

baik ketemu sama si Adi. 

 

10. Peneliti : Apa adanya label menjadi salah satu penyebab konflik dalam 

hubungan Anda ? 

Joe  : Nah kayak gitu, dia prinsipnya kayak gitu, karena dia pure 100% 

buttom dia beranggapan aku ini istri kamu, aku ini cewek kamu. Bayangin aja 

seberapa sakitnya cewek ketika udah dientotin tapi kamu tinggalin begitu aja 

tanpa ada tanggung jawab. Dia gak trimanya di situ. Gue pernah berurusan ke 

polisi sama dia, dia buat laporan ke polisi kalau gue nyodomi dia. Namanya 

sodomi itu diperkosa ya kan ? tapi obyeknya cowok juga, tapi itu gak, 

kenyataan gue suka sama suka, kalau disodomi kenapa bisa lebih dari 3 kali 

misalnya selama beberapa bulan hubungan kenapa dia mau bahkan kalau gue 

bisa jujur dia yang memulai duluan grepek-grepek segala macem. 
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11. Peneliti : Bagaimana kekerasan baik secara verbal maupun fisik muncul 

dalam konflik tersebut ? 

Joe  : Akhirnya setelah gue nikah sorry gue ngomong kalau masalah 

pribadi. Gue nikah mulai dari segala macem pake biaya gue sendiri gue 

orangnya...di situ gue banyak masalah keuangan gue mulai gak stabil 

keuangan, gue orangnya sering marah tempramen, tempramen dan itu yang 

sering buat Adi gak nyaman sering bertengkar trus damai bertengkar damai 

dan akhirnya kejadian si Adi kenal sama si F. 

 

12. Pernahkan Anda melaporkan konflik yang sampai pada tindak kekerasan pada 

lembaga hukum ? 

Joe  : Gak gak, kalau gue pribadi gak sampai. Kalau gue udah selesai ya 

udah gue cuma marah-marah aja, gak sampai gue entah apa itu isu apalah 

lapor apalah. Temenku ada, karena udah bosen, semangat seks udah menurun 

bfnya curiga punya pacar lain. Temenku itu dia gak trima setiap ada masalah 

tanpa sadar dia gampar bfnya, trus gak trima anjing lo dan akhirnya mereka 

body contact. Bottnya pingsan dibawa ke rumah sakit, temenku dilaporin ke 

polsek. 
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B. Hari/tanggal  : Sabtu, 4  Januari 2014 

Lokasi   : Legend Cafe 

 

Nama   : Ophie 

Alamat   : Probolinggo 

Pekerjaan  : mahasiswa 

Umur   : 21 

Orientasi Seksual : homoseksual (lesbian) 

Label   : androbutch 

 

 

1. Peneliti : Bagaimana latar belakang keluarga Anda ? 

Ophie : Papaku tukang selingkuh, ceweknya pernah dateng ke rumah. 

Tiga cewek beda satunya pondok pesantren, pokoknya ada yang dateng ke 

rumah nyritain papaku nakal di luar padahal ya dia, tapi mamaku tahu, kayaknya 

adikku masih satu. Papaku udah udah gak udah berubah, SMP kelas 1 papaku 

udah gak nakal menjauhi hal-hal kayak gitu. Papaku sukanya bilyart kan berbau 

judi. Aku sering diajak ke tempat bilyart nya waktu itu aku masih kecil banget 

aku diajarin main bilyart juga. Itu ngomongnya jalan-jalan sore tapi dasarnya 

papaku emang masih muda emang main judi. Ibuku, ibu rumah tangga aja. 

 

2. Sejak kapan Anda menyadari bahwa orientasi seksual lebih dominan terhadap 

sesama jenis (homoseksual) dan bagaimana proses penerimaan diri Anda 

terhadap diri sendiri (coming in) ? 

Ophie : Orientasi cenderung ke lesbian itu dari kapan ya, nyaman gak 

nyamannya sama cowok oo...ya ya dari SMP. SD mungkin ya, tapi belum 

menyadari. Belum menyadari SD, SMP tu bener-bener kayak ngrasa masak sih 

aku karena banyak temen-teman yang ngatain aku  tu lesbi ya suka sama cewek 

ya ? karena mainnya sama cewek, karena tiap kali deket, bukan dekat gimana ya 

teman gitu sama satu cewek kayak malu-malu, dari rasa malu itu makanya 
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temen-temenku ngatain aku lesbi. SMP aku udah kayak punya, namanya Gita 

sama Karin, aku pengen temenan sama dua cewek itu aku gak kayak teman aja. 

Aku kayak nawarin kayak persahabatan gitu, aku cuman pengen teman sama 

kamu tapi kan kesannya kayak nembak. Surat itu gak jatuh ke dua orang itu 

malah dibaca  teman kelas. Aku gak percaya kalau aku lesbian. Awal SMA kelas 

Satu aku tetep masak sih aku kayak gini. Aku gak percaya, awal SMA kelas satu 

aku gak sengaja buat friendster aku, aku liyat orang misalnya Melda Lesbi. Ada 

ya ternyata aku add kan..hehehe dari aku add ternyata temenya kayak gitu 

semua. Pertama kali SMA tapi di dunia maya, dari situ chatting coba kamu ke 

mIRC. Ternyata banyak yang gabung, pertama kali kelas satu SMA mIRC itu 

emang khusus ada satu  room chatting oo itu emang anak-anak lesbian, kamu 

suggest dari siapa, kalau kamu gak jelas kamu bakal dikick, dari situ makin 

banyak kenal, aku jalin hubungan, Bandung-Probolinggo, Probolinggo- Jakarta, 

Manado-Probolinggo dan akhirnya deket-deket Surabaya, Malang, akhirnya kopi 

darat. Aku tu udah lebih dari 25 kali jalin hubungan sumpah. 

Kayaknya aku tu juga karena masa laluku. Mama kan gak tahu waktu aku terjadi 

kelas 4 SD, waktu aku kelas 4 SD main ibu-ibuan sama mbak Nensi. Rambutku 

pendek. Jadi dia ibunya dan aku jadi bapaknya. Kita main boneka. Dia sempet 

cium aku dan ciumnya bukan cium biasa ciumnya ke arah french kiss  dia 

nglakuin itu berkali-kali di depan teman sebayaku..Aku gak nolak, aku nikmatin 

kayaknya. 

 

3. Peneliti : Bagaimana proses penerimaan diri Anda terhadap orang lain 

(coming out) ? 

Ophie  : Pas SMA itu kelas 1 itu belum ada yang tahu dan aku gak tahan 

buat medem, aku sering ke cewek, ini temenku, padahal itu pacarku kamu ini po 

? kamu Lesbian ? gak ini temenku tapi aku gak tahan aku bilang aku tu ini aku tu 

yang tak critaan itu temenku kamu jangan bilang siapa-siapa kamu aja yang tahu, 

dia gak ember tiap kali menjalin hubungan punya fotonya dia tak critain. Ada 

temenku namanya Osa (laki-laki), SMP kita gak ketemu SMA ketemu lagi. 

Ternyata dia temen kecilku mama papanya kita tu saling kenal. Dia tu suka 
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secara gak langsung sama aku, namanya orang suka kan tahu gelagatnya aku 

bilang waktu kita ketemu, Sa jangan pernah suka sama aku jangan pernah suka 

sama aku jangan pernah suka sama aku  la kenapa ? ya gak papa ya ga papa. 

Kamu punya pacar ? aku tu punya cewek masalahnya, aku tu lesbi, tapi yang tahu 

cuma kalian berdua. 

 

4. Peneliti : Bagaimana pengalaman romance Anda ? 

Ophie  : Aku ngiranya aku tertarik ama cowok aku sempet jalani 

hubungan dua tahun, SMP kelas satu ke kelas dua aku menjalin hubungan ama 

cowok nah itu kayak untuk buktiin juga tapi aku gak kok suka sama dia. Itu 

bukan suka secara seksual dan lain-lain cuman semacam kagum. Kita cuma 

pegangan tangan, cium pipi itu paling kenceng. Pengalaman perilaku seksual pol-

polannya bibir ya ? dan itu udah ngeri. Kayaknya itu tu gak mengasikkan. 

 

5. Peneliti : Bagaimana proses Anda melabelkan diri ? 

Ophie  : Karena rambut sebahu aku labelin diriku femme karena aku 

ngrasa aku gak bener-bener tomboi kalau style dari dulu kayak gini, tapi 

pacarannya sama femme juga. Aku tu ngrasa jadi femme gak menarik. Aku ngrasa 

femme to femme itu jarang, banyaknya yang maskulin sama feminin. Nah ini 

rambutku udah pendek itu aku juga pacaran sama butch. Dulu kita femme to 

femme terus butch to butch sama-sama kaget. Awalnya aku nyaman aja, trus gak 

nyamannya ketika dalam hubungan seksual aku tetep yang harus didominansi. 

Lalu kenal Citra, aku melabelkan androbutch ada sisi femininnya di beberapa 

waktu setelah aku pikir butch itu kudu macho ya cowok lah, itu cuma ada di fisik 

aja, sikap perilaku gak ada yang maskulin. 

  

6. Peneliti : Apa fungsi label terhadap hubungan Anda ? 

Ophie  : Gak tahu, aku dulu pacarannya cuma telfonan, obrolan-obrolan 

satu topik aja, masalah kesehatan aku bisa sampek 8 jam gak putus kalau 

telfonan. 
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7. Peneliti : Pernahkah Anda berganti label ? mengapa ? 

Ophie  : Aku ngrasa dulu tiap kali aku masih labil masih kecil karena itu 

lagi posisiku sebagai femme itu kurang menarik kemudian aku butch, dan aku 

pikir butch itu kudu macho ya cowok lah. Kenal Citra aku androbutch karena itu 

cuma di fisik aja, sikap perilaku gak ada yang maskulin, pokoknya aku lesbian. 

 

8. Peneliti : Menurut pendapat Anda bagaimana jika dalam sebuah hubungan 

tidak ada labelnya ? 

Ophie  : Kalau homoseks aku ngrasa kayak gitu, gak nyaman kayak 

dikotak-kotakkan aku ngrasa yang lebih baik kayak gitu. Kalau dalam hubungan 

homoseks kayak ada peran apa bedanya sama hetero, kenapa gak sama cowok 

aja, kadang cowok ya maunya dominan. 

 

9. Peneliti : Bagaimana pola relasi Anda dengan label yang Anda miliki 

mengenai peran sosial dan peran seksual ? 

Ophie  : Pernah aku juga pernah fingerin juga tapi aku gak tahu masih apa 

gak (virgin), kalau sosial misal dia sibuk aku yang ngerjain, sama sama lah, sama 

sama asek lo ya sama ngerjain sekos bareng. 

 

10. Peneliti : Apa adanya label menjadi salah satu penyebab konflik dalam 

hubungan Anda ? 

Ophie  : Aku mulai potong segini, itu tu dia ngrasa dia tu cowoknya, aku 

harus nurutin apa yang dia bilang LDR sih, aku tu sebagai ceweknya aku gak 

boleh telfon harus dia yang nelfon kalau dia gak nelfon ya udah aku gak boleh 

marah gitu lo. Ya udah itu sepele. Dia ngrasa cowok dia yang ngubungin 

ceweknya. Temen-temenku yang menurutku yang lebih lama mateng mereka 

sendiri kadang-kadang masih lo, temenku masih untuk masalah SOGI gender 

udah mateng tapi latihannya sendiri pelabelan patriarki tu masih. Kalau 

hubunganku sama Citra, pokoknya kita dalam relasi kita ada komitmen stay 

bareng kerjaan rumah ya dibagi rata. Aku dulu pernah ngontrak bareng sama 
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femme sama bucth ya femmenya dia harus masak, cuci piring, intinya dia 

ngladenin. Ketika mereka konflik butchnya ya mukul ya nampar ya kayak orang 

tawuran jotos-jotosan beneran. Kalau ceweknya minta tolong, bisa diseret. 

 

11. Peneliti : Bagaimana kekerasan baik secara verbal maupun fisik muncul 

dalam konflik tersebut ? 

Ophie  : Jadi karena dia tu orangnya lebih keras, bukan lebih dominan. Dia 

itu cenderung dia yang mengambil keputusan dalam suatu hal itu berpengaruh 

juga sih, kalau dia tapi dia gak cenderung dominan, tapi aku cedurung mengalah 

dari yang dia putuskan. Dia  suka banting barang banting sesuatu dia ngrasa 

kalau udah banting sesuatu emosinya udah merada. Aku menahan dia gak 

banting barang tapi imbasnya aku kena kena pukul beberapa kali. Terakhir itu 

gara-gara tugasnya dia, jadi gini dia tu berangkat kuliah aku yang nganter. Waktu 

di jalan dia nelfon tugasnya ketinggalan, aku ngambil asal kresek ternyata 

karyanya dia yang dikerjain itu rusak, dia dimaki sama dosennya kamu tu gak 

becus karena aku dia marah banget, dia mukul nyabet pake celana. Aku nangis 

gitu karena aku lebih cengeng dari dia, ya kayak gitu, ya aku cuma nrima ya udah 

dia mukul aku, kerena aku gak mungkin bales. 

 

12. Peneliti : Pernahkan Anda melaporkan konflik yang sampai pada tindak 

kekerasan pada lembaga hukum ? 

Ophie  : Aku sih setelah kejadian itu dia bener-bener bilang kalau inget itu 

dia nyesel ya aku gak basa terus-terus kayak gitu, itu sering kita konsultasikan ke 

teman atau kita komunikasi aja. 
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