
LAMP IRAN 



LAMPlRAN A 

Naskah waWlincara subyck I 

Nama 

Usia 

Alamat 

Suku bangsa 

Latar belakang budaya 

Agama 

PClldidikan tcrakhir 

l'ckcljaall 

Urutan kelahiran 

:J 

: 24 tal1Un 

: KI, Surabaya 

: Jawa 

: Jawa 

: Islam 

: Sarjana Ekonomi 

: Bclul11 bckclja 

: Anak ke 2 dari 3 bersaudara 

Pc.-tcmulln I 

Hari / tgl 

Pukul 

Tempat 

: Selasa /16 Dcsember 2003 

: 15.00-16.20 WIB 

: Kantin, Fakultas Ekonomi salah satu Universitas di Surabaya 

WllWllncara Kepadll Subyek 

Keterangan : selama wawancara berlangsung peneliti ditemani oleh seorang rekan 

peneliti yang memperkenalkan peneliti dengan J dan ikut serta dalam bertanya 

pada subyek. 

? : J kCllalill tcman ku, Nathan. (pencliti dan J saling jabat tangan dan 

memperkcnalkall diri) 

J : Gil11ana Ros kabamya ? 

? : Biasa aja J, bisa bantuin tel11enku gak ? 

J : Bantu apaan ? 

? : Tcmen ku lagi cari data l11engenai homoseksual, tolong dibantu ya ! 

J: (diam sebentar) emil ... oke dell ! 

? : J masih kuliah ya ') 
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J : Sudah selesai, baru aja wisllda 

? : Kalau pekerjaan ? 

J : Belum kerja, aku sich pinginnya di entertainment tapi papa kurang setuju. 

? : T ertarik di entertainment memangnya kenapa ? 

J : Dulu khan aku punya pengalaman di model waktu SMA. 

? : Sekarang gimana ? 

J : ya, udah gak aktif. Aku berhenti akhir SMA dulu. 

? : Rumahmu dimana J ? 

J: Kl 

? : kalau gitu asli Surabaya dong? 

J : nggak sich, dullU1ya aku tinggal di Jakarta. Baru tinggal disini kelas 2 SMP. 

? : kalu gitu J orang Sunda dong? 

J : ngak, orangtuaku semuanya Jawa. 

? : nama orangtua J siapa ? 

J : Papa M, mama U. 

? : Pindah Surabaya dulu kenapa ? 

J : Papa pindah ke Surabaya untuk keperluan kerja, mulai coba-coba dagang. 

? : Kalau gitu semuanya pindah Surabaya ? 

J : iya, semuanya pindall ke Surabaya 

? : Satu keluarga J, siapa saja ? 
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J : Keluargaku semuanya ada 5 orang tennasuk aku. Kakakku sekarang kerja di 

Kalimantan, kalau adikku bam 5 talUU1. 

? : Kok bedajauh, kalo sama kakak J ? 

J : Sama kakak selisih 2 talmn. (diam agak lama) sebenarnya ini rallasia, adikku 

itu sebenarnya anakku dengan S teman SMAku sekarang diluar negeri 

anaknya. Keluargaku yang meminta lU1tuk diangkat anak, ya sekarang jadi 

adikku. 

? : Nama anaknya siapa ? 

J: C 

? : Menurut J, Homoseksual itu gimana sich ? 

J : (senyum kecil) homoseksual itu, ya ketertarikan seksual dengan samajenis. 
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? : Pertama kali melakukan hubungan homoseksuaI gimana ? 

J : Pertama kaIi, sama paman usianya hampir sama dengan ku. Saat usia (mencoba 

mengingat) 9 tahun. keluargaku gak pemah tallll mengenai masalall uli. 

? : kalau yang sekarang gimana J ? 

J : aku pemah menjalin hubungan dengan R, ternan satu kampus. Awalnya sich 

bercanda, waktu itu R maen ke rum alum, R tanya "hujan-hujan gini enaknya 

ngapain ?", aku jawab "ya enaknya ngefuck". "sarna siapa dong, arna kamu ?" 

balasnya, ya akujawab "kan bisa dicoba". Terns waktu itu ya terjadi hubungan 

seksual dengannya. 

? : Sampai sekarang hubungan dengan R gimana ? 

J : Udall putus. 

?: kenapa? 

J : ya, hubungan sama jeni situ resikonya besar, aku pemall diancarn dibunuh ama 

pasangan R sebeIUlllilya gara-gara jadian ama R sampai sekarang aku gak mau 

Iagi jadian ama sam a jenis. 

? : Pandangan ma~yarakat gimana J ? 

J : Pandangan masyarakat ya negatif, karena masyarakat kurang mengerti 

mengenai seksualitas. Tapi untuk nguball pandangan illi sangat sulit karena 

sudah jadi ketentuan umum dalam masyarakat sich. 

? : Pernall mendapat kesulitan ngak J, mengenai orientasi seksualnya? 

J : ya, adanya pandangan negatif itu cukup menggangu, jadi gak bebas aja. 

? : oke J, saya rasa cukup dalmlu, nanti kalau saya butuh lagi akan saya hubungi, 

terima kasih. 

J : ya, sam a-sarna. 

J>crtcmuan II 

Hari / tgI 

Pukul 

Tern pat 

: Kamis / 18 Desember 2003 

: 13.00-13.50 WIB 

: Kantin, Fakultas Ekonomi salall satu Universitas di Surabaya 
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Wawancara Kepada Subyek 

Keterangan : selama proses wawancara peneliti didarnpingi olell rekan peneliti 

yang ikut dalam bertanya. 

? : Gimana kabamya J ? 

] : Baik-baik aja. 

? : Melanjlltkan pertemuan sebelumnya bisa bantukan ? 

] : ya, akll coba bantu. 

? : Kesehariannya apa yang biasa dilakukan oleh ] ? 

] : Sehari-hari biasanya ya aku maen sarna temen-temcn, aku jarang sekali 

dirumah. biasanya ke TP, kalall malamnya biasanya dugem. 

? : Orangtua ] gimana ? 

J : Orangtua keliatannya gak tahu, aku khan tinggal sendirian. 

? : Jadi di Kl itu sendirian. 

J : ya, papa yang sumhjaga habis gak ada yangjaga. 

? : Sejak kapan tinggal sendirian ? 

J : Sejak awal-awal kuliah dulu. 

? : Hubungan J dengan keluarga gimana ? 

] : Hubllnganku dengan orangtua biasa aja, cuma aku lebih sering maen sarna 

ternan 

? : Kalau pingin ngelakuin hubungan seksual gimana ? 

] : Aku sich gak pernah nyari, biasanya aku nunggu dipakai. Temen-temen 

biasanya yang sering pakai aku kalau lagi teler habis minum atau nginek. 

? : Temen-temen ] tahu dari mana? 

J : Gak tahu, aku gak pemah kasih tahu orang lain kalau aku gay, keluargaku 

sendiri aja gak aku kasih tahu. 

? : Perasaanmu gimana saat dipakai sarna temen-temenmu ? 

] : Ya, biasa aja. 

?: Marah? 

J : Gak, sama-sama ngerti aja, mereka juga ingin kok. 

? : ] hubunganmu dengan R sekarang gimana ? 



J : Sejak ada masalah ilu aku udah gak pemah hublUlgan sama R, cuma kalau 

ketemu sich cukup sering 

? : Gak coba untuk cari pasangan lagi ? 

] : (mengelengkan kepala) kayaknya gak usah cari deh, resikonya terlalu besar 

kalau jadian, nyawa bisa melayang, enakan sekarang gak ada beban. 

? : kalall paman J, gimana ? 

] : Sekarang dia masih tetep di Jakarta. Aku kurang tahu kabamya, keluargaku 

jarang hllbllngan dengan dia. 

? : C'llkllP dulu aja J, makasih sudah mau cerita. 

J: gak apa-apa. 

(kcgiatan pengulllpulan data pada J sudah selesai, peneliti meneruskall 

pembicaraan dengan J lIntllk mencari keterangan mengenai slIbyek beriklltnya.) 



LAMPIRANB 

Naskah wawancara subyek II 

Nama 

Usia 

AI am at 

Sulm bangsa 

Latar belakang budaya 

Agama 

Pendidikan terakhir 

Pekerjaan 

Urutan kelahiran 

:D 

: 28 tahun 

: KA, Surabaya. 

: Sunda 

: Sunda 

: Islam 

: SMA 

: Pemangkas rambut 

: Anak ke 2 dari 3 bersaudara. 

Pertemuan I 

Hari! tgl 

Pukul 

: Kanlis ! 18 Desember 2003 

: 14.40-15.40 WIB. 

Tempat : Salon temp at D bekerja. 

Wawancara Kepada Subyek 

79 

Keterangan : peneliti mengetahui D dari J, selama proses wawancara peneliti 

memakai jasa D llntuk memangkas ramblltnya. Sebelum mulai proses wawancara 

.I memberitahukan mengenai maksud pengambilan data pada D, peneliti juga 

ditemani seorang rekan yang ikut dalam memberikan pertanyaan. 

J : Mas D bisa bantu untllk data mengenai hubungan samajenis, mas ? (J 

kemlldian duduk disebelah rekan peneliti) 

D: (sambil menyiapkan perJengkapan untuk memangkas rambut). Bisa, Hubungan 

samajenis, akujuga hubungan samajenis. 

? : (menuju temp at duduk) Jadi mas gay? 

D: iya.(mulai memangkas rambut peneliti) 

? : Usia mas sekarang ? 



D: 28 tahun 

? : Mas D asalnya dari mana? 

D: Dari Bandung. 

? : DaIi Bandung, asli Sunda mas? 

D: iya 

? : Hubungalmya dengan keluarga gimana mas? 
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D: Sejak kecil dulu aku kurang dekat dengan keluargaku, aku gak mau keluargaku 

ikut campur dalam masalahku ini. Aku lebih seIing bennain dengan teman

temanku daripada harus tinggal di nunah dengan keluargaku. 

? : keluarganya masih di Bandung semua ? 

D: Tinggal Orallgtuaku, kakakku disekarang udah menetap dan kerja di Jakarta. 

? : Nama orangtua dan kakaknya siapa mas? 

D: Ayahku K, ibu R, kalau kakaku H. 

? : Jadi mas dua bersaudara ? 

D: Ngak, aku duIlI pllnya adik perempllan V namanya, sudah meninggaI, umur II 

? : Disini untllk keperIlIan kerja ya mas ? 

D: iya, sebelumnya pernah ikut kakak di Jakarta, tapi sebentar, gak enak sarna 

kakak, ya karena terbeban. 

? : Di sini tinggal dim ana mas ? 

D: kost, di KA, belakang sini. Sebelumnya ikut temall. 

? : Di kost sendirian mas? 

D: SaII1a anakku berdua 

? : kalau ibunya ? 

D: ibtmya sekarallg di Bandung sudah menikah, dulu ternan satu kelas waktu 

SMA. 

? : Anaknya laki atau perempuan mas? 

D: Laki-Iaki,masih 10 tahun 

? : Bedanya hubungan salna perempuan gimana mas? 

D: kalo sarna perempuan itu rasanya hall1bar (senyum kedl), perempuan itu 

lembut gak seperti laki-laki mereka kasar, kalo perempuan ya lembut aja gak 

kurang ada rasallya. 
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? : Penyebab homoseksual itu menurut mas? 

0: ya, dari dalam diri sendiri, aku sich gak percaya kalo kata orang gara-gara 

Iingkungan atau hubungan dalam keluarga, aku sendiri dengan keluarga baik

baik aja. Yang pasti berasal dari diri sendiri, kita gak USall mtmafik, ngapain 

mbohongi diri sendiri. Kalo suka sarna laki-laki, banyak kok yang lainnya. 

? : Mas sendiri sadar kalau tertarik sarna laki-Iaki ? 

0: Sejak 2 SMA, aku tertarik sarna A temanku disekolah, tiap hari ya pengennya 

dekat terus, (diam sebentar) tapi saat itu aku masih takut, jadi gak pemah 

ngomong sarna A. 

? : Apa mas cinta sarna A ? 

0: Gimana ya, hubungan sarna jenis itu gak ada yang narnanya cinta, dasamya 

hanya nafsu aja, gak ada cinta seperti pada hubungan heteroseksuaI. Mana 

mungkin orang lain mau sarna kita kalo bukan hanya nafsu aja. Kebanyakan 

mereka mau hanya pada uang kita, jadi gak ada cinta dalam hubungan sama 

jenis. 

(0 SUdall selesai memangkas rambut, pembicaraan dilanjutkan sambil menunggu 

rekan peneliti selesai creambath). 

? : Jadi selama ini kalau ingin berhubugan seksual gimana ? 

0: Ya, cari-cari di temp at hiburan, biasanya ada yang mau tapi kebanyakan 

mereka minta dibayar. Kalo aku stika, ya aku langsung ngomong. 

? : Kalo gitu, sering ganti-ganti pasangan dong. Apa gak takut kena HIVI AIDS? 

D : Kalo itu sich, biasanya tiap kali berhubungan aku selalu pakai kondom, jadi 

gak takut kena itu 

? ; Pandangan masyarakat mengenai orientasi seksual mas gimana ? 

0: ya ngapain peduli sarna pandangan orang lain, yang penting kita yang 

ngelakuin, orang lain bisa bilang itu penyakit atau apaptm yang negatif tapi 

kitakan yang ngelakuin. Pandangan orang itu salah, jadi buat apa 

dipennasalallkan. 

? : hubungan dengan rekan kerja disini gimana ? 

0: ya baik-baik aja, mereka bisa menerima kok. Semua yang kerja disini Udall 

tallU mengenai aku, aku sendiri gak mau nutupi ini. 



? : kalo gitu orang lain banyak yang udah tahu mengenai orientasi seksual mas ? 

D: Iya. 

? : kalo kelllarga mas gimana ? 

D: mereka belllm tahu, aku sendiri gak mau untuk kasik tallll, biar mereka tahu 

sendiri. 

? : Anak mas? 

D: Sama, juga gak tahu. 

? : Apa gak takut kalall ada orang lain yang memberitallU ? 

HZ 

D: ngak, keluargaku sich ngak mau denger omongan orang lain, kalo mereka tahu 

juga gak apa-apa. 

(Kemudian wawancara di hentikan karena D hams melakukan tugasnya untuk 

memangkas rambut orang lain, namun peneliti sempat membuatjanji dengan D 

untllk pertemllan selal1jutnya.) 

Pertemuan II 

Hari I tgl 

Pukul 

Tempat 

: Senin I 22 Desember 2003 

: 20.05-20.40 WIB. 

: Cafedi TP. 

Wawancara Kepada Subyek 

Keterangan : Wawancara dilakukan setelah D selesai bekerja. Selarna proses 

wawancara peneliti ditemani seorang rekan yang ikut dalarn memberikan 

pertanyaan pada subyek. 

? : Gimana kerjanya tadi mas? 

D: ya, sarna seperti biasanya. 

? : Mas bisa mangkas ram but ini dulunya gimana ? 

D: Aku dulu sempat kUfSUS di Bandung, kurang lebih satu setengah tallun belajar. 

pertarna kali tertarik untuk bisa itu waktu SMA, dulu aku pemah disuruh untuk 

memotong ram but salah satu temen baikku yang rambutnya gondrong oleh 

gumku. 



? : Jadi dari kursus, sambi I kuliah waktu itu mas? 

D: Aku gak nerusin kuliah, gak ada biayanya (sambi I mengangkat bahu) ? 

? : Ayahnya dulu kerja apa ? 

D: KeIja di perusahaan garmen, kalau ibu gak keIja,jadi ya pas-pasan aja. 

? : Mas senang kerja disini ? 

D: ya begitulah, penghasilannya cukup buat keperluaan sehari-hari, suasananya 

juga menyenangkan, sekalian bisa cari-cari hiburan. 

? : Pertama kali ngelakuin hubungan seksual sama jenis gimana mas ? 

D: ya biasa aja. 

? : Smna siapa waktll itu ? 

D: Hr 

? : Umur berapa waktu itll mas? 

D: 20 tahun 

? : Kalo gitu hubungan seksual mas pertama kali sama perempuan ? 

D: Iya, cuma rasanya beda. 

? : Sebelumnya mas kenai sarna Hr ? 
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D: aku kenaI Hr itu dari kakakku yang di Jakarta, ya dari Hr ini aku tahu jadi tahu 

banyak. 

? : Jadi sempat jadian sama Hr ? 

D: ya nggak, cuma dulu sering sarna Hr, kalo sekarang ya ganti-ganti mana ya.'lg 

cocok. 

? : saya rasa cukup dulu mas, makasih atas waktunya mas? 

D: ya sama-sama. 

(Peneliti meneruskan minumnya bersama D, kemudian tidak lama kemudian 

berpamitan dengan D). 



LAMPlRANC 

Naskah wawancara subyek III 

Nama 

Usia 

Alamat 

Suku bangsa 

Latar belakang budaya 

Agama 

Pendidikan terakhir 

Pekerjaan 

Urutan kelahiran 

:F 

: 29 tahun 

: KS, Surabaya. 

: Jawa 

: Jawa 

: Sarjana Ekonomi 

: Event Organizer 

: Anak ke 2 dari 2 bersaudara. 

Pertemuan I 

Hari / tgl 

Pukul 

Tempat 

: Jumat / 19 Desember 2003 

: 00.50-01.30 WIB 

: Diskotik di JI. SD 

Wawancara Kepada Subyek 

34 

Keterangan : peneliti mendapatkan subyek pada saat melakukan kegiatan 

observasi ke diskotik di JI. SD, sebelumnya peneliti mendapatkan informasi 

mengenai acara Pemilihan Putra Putri Peduli AIDS yang dihadiri gay dan waria 

dari berbagai daerah. Saat pengambilan data ini peneliti dibantu oleh seorang 

rekan. 

? : Sendirian mas? 

F: Nggak sama temen ? 

? : T emennya mana mas ? 

F: Lagi dibawah. Mas sendirian juga? 

? : Sama temen juga, Jagi cari makan katanya. 

? : Oh ya, namanya siapa mas? 
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F: F, ini kartu namakll (mengeluarkan kartu nama dan menyerahkan pada peneliti) 

maen aja ketempatkll kalau ada waktu, tapi hubungi dulu ya. [ni nomemya 

(menunjukanno telp yang ada di kartu nama). Nama mas? 

? : Nathan (menjabat tangan F) 

F : Dari mana mas? 

?: Dari WM 

F : Rumahnya ? 

?: Oh, di Pasllruan 

F : Di sini kost mana? 

? : Irba 33 

F : Tahu tempat ini dari mana? 

?: Dari GN. 

F : Saru pertama kcsininya ? 

? : Va. Mas sering kesini ? 

F : Va, sama temen-temen. 

? : Kuliah dimana mas ? 

F : Aim udah lulus 

?: Juntsan? 

F : Ekonomi di WM fakultas apa ? 

? : fak"lltas Psikologi. 

? : Kerjanya apa mas ? 

F : aku di EO, event organizer. 

? : A walnya gimana mas? 

F: Va, dulu khan aku sering ikut kegiatan di kampusjadi udah biasa buat acara, 

rekan kerjaku juga banyak yang udah aku kenaI waktu kuliah dulu. 

? : bedanya kala buat acara dengan saat kuliah dulu gimana ? 

F: Ya beda, Kerja di sini aku dapat banyak pengalaman dibandingkan saat kuliah 

dulu. Sering buat acara kelliar kotajuga. 

? : kalo gitu mas punya banyak teman ? 

F : Ya beginJlah, yang penting kita gak pemah mbeda-bedain orang untuk 

dijadikan teman, pasti banyak temannya. 
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7: Waktu kuliah dulu apa gak terganggu kalau aktif di kegiatan kemahasiswaan 7 

F: nggak sich, nggak ada kesulitan, semuanya lancar tepat waktu. Mungkin 

tunlllan, kakakkujuga selesai tepat waktu. 

7: (rekan peneliti datang) lha itu temenku (sambil memilljuk ke arah rekan 

peneliti) 

F : Dari mana mas ? 

? : Bam cari makan, gak ada. 

F : Oh ya, ini kartu namaku (memberikan kartu nama ke rekan peneliti) 

7 : (menerima kartu nama, kemudian menjabat tangan F) Peter. 

(pembicaraan terhenti agak lama) 

F : Apa gak salah masuk sini, kok keliahatannya dari tadi kalian beda. 

7 : Beda gimana 7 

F : Beda sama yang lain 7 

7 : Ya begih!lah, (diam sebentar) kesini unhlk cari data mengenai gay, buat tugas 

akhir. 

(peneliti menjelaskan maksud kedatangannya, dan meminta F untuk bersedia 

menjadi subyek penelitian, F kemudian bersedia) 

7 : menurut mas homoseksual itu apa 7 

F : homoseksual itu ya .... sama seperti heteroseksual cuma pasangan kita yang 

berbeda, sama jenis. Sama jenis ini bukan berarti aku benci pada wanita, 

namanya juga manusia ya hams salaing menghargai. 

7 : kok bisa gitu mas 7 

F : ya begitulah, aku sendiri gak pemah milih jadi homoseksual, tapi dari dalam 

sendiri ada ketertarikan dengan laki-Iaki, ya bisa dibilang aku bUhlh laki-Iaki 

gitu. 

? : Saat tahu beda dengan yang lain, gimana mas? 

F : ya awalnya, pikirku cuma sebatas kagum aja, tapi aku sendiri makin heran 

waktu SMA temanku yang lain bisa tertarik sama wanita, aku justru tidak. 

? : perasaannya waktu itu gimana ? 

F : ya takut. 

7 : Pertama kali hublillgan seksual samajenis gimana mas? 
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F : Pertama kaIi itu, waktu ke Jawa tengah ama temen-temenku, aku ikut ajakan 

L. 

? : temen-temen yang lain gak ada yang tahu ? 

F : ada sich, langslmg lihat sendiri lagi. 

? : Tindakan mas gimana waktu itu ? 

F : ya, awalnya sich aku jelasin, tapi ada yang gak mau ngerti, jadi jaga jarak 

sama aku. AIm sich gak masalah. 

? : Saat itu usia berapa mas? 

F : 22 talmn 

? : Sebelumnya mas talm kalau L itu juga gay? 

F : ya gak tahu 

? : Kesini juga sama sama L ? 

F : Nggak, L sekarang keIja di Kalimantan 

? : Dulunya pemahjadian sama L mas? 

F : Sebelum pergi ya, hampir 2 tahun. 

? : Sekarang sama siapa mas? 

F : A, meski udah jadian tapi juga sering sama yang lain buat variasi yang penting 

sama-sama tahu. 

? : Tahu A darimana ? 

F : Dari kenalan setelah L pergi, aku sering cari orang yang mau diajak, akhimya 

ketemu A, cocok tems ya jadian.? : carinya di temp at seperti ini ya mas? 

F : ya, temp at seperti ini banyak sekali gay-nya. 

(tidak lama kemudian ternan F datang untuk mengajaknya pergi, peneliti 

melanjutkan kegiatan observasinya di diskotik ini) 

Pertemuaan II 

Hari 1 tgl 

Pukul 

Tempat 

: Rabu 124 Desember 2003 

: 14.30-15.30 

: RumahF 



Wawancara Kepada Subyek 

Keterangan : wawancara dilakukan di ruang tamu F, selama proses wawancara 

peneliti ditemani oleh seorang rekan 

(F dengan ramah mempersilakan duduk bagi peneliti dan rekannya) 

F : Silakan duduk ' 

? : Terima kasih (kemudian duduk) 

F : Tunggu sebentar (masuk kedalam) 

(F keluar dengan menyuguhkan air putih) 

r: Silakan diminllm , 

? : Lho, Mas tinggal selldirian ? 

88 

F: Ya, Orangtuaku sekarang tinggal di Mojokerto, Mas B udah tinggal di Malang, 

udah berkeluarga. 

? : Mas anak bllllgsunya ? 

F: Iya 

? : Di Mojokerto bekerja ? 

F : Nggak, dulUllya tinggal sarna disini, karyawan swasta. 

? : Dua-duanya kerja 

F: nggak bapak saja. 

? : Nama orangtuanya ? 

F : Bapak G, kalau ibu E. 

? : Hubungan mas dengan keluarga gimana ? 

F : Baik-baik aja, akll sangat dengan mas sejak kecil, mas B itll orangnya baik 

mall nolongin akall kalau ada masalah, akll sering cerita-cerita sama mas. 

Sampai sekarang sering ke Malang kalau ada kesempatan. 

? : Kalo orangtua gimana ? 

F : Sarna, namanya juga anak bungsu, ya dimanja orangtua. 

? : Enak kalo gitu ? 

F: Waktu kecil dulu sich ellak, tapi saat remaja aku ngerasa gak bebas. Sekarang 

ini aja sering nyuruh cari istri, jadi malas ketemll. 

? : Lho keluarga mas gak ada yang tahu kalau mas gay? 



F : nggak, mas Baja yang udah tahu. 

? : emangnya mas sekarang umur berapa ? 

F: 29 tahun 

? : Mas B tahunya dari ? 

F : Ya dari aku, aIm khan sering cerita sama masku. 

? : Reaksi mas B pertama gimana waktu itu ? 
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F : (tertawa kecil) ya kaget, bingung. Awalnya gak bisa nerima sich, aIm dibantu 

agar gak kayak gini lagi, tapi gaga!. Ya dari iill aku makin yakin kalo 

semuanya berasal dari dalarnjadi gak bisa diubah. 

? : Mas sendiri gak mau cerita sarna sarna orangtua ? 

F : gak dulu deh, kayaknya belum bisa nerima. Pandangan masyarakatkan masih 

negatif, orangtuaku juga gak bisa terima kelihatannya. 

? : (Sambil melihat simbol keagamaan) Mas taat beragarna ya ? 

F : Oh itu, sejak kecil kecil keluargaku taat, cuma aIm sendiri udah ngak, tapi 

masih percaya sarna Tuhan Iho. 

? : Kenapa mas? 

F : Ya, gimana lagi. Aku gak mau dianggap dosa gara-gara aku gay sich. Dalarn 

pandangan agama khan homoseksual itu perbuatan dosa, karena itu udah tiga 

talnm aim putusin gak memeluk agama. 

? :Dalam kesehariannya apa mas gak ada kesulitan untuk mengungkapkan 

keinginan seksual ? 

F: Ya gimana lagi, budaya kitakan masih belum bisa terima itu, yang 

heteroseksual aja kesulitan, apalagi kita yang homoseksual. 

? : Terus caranya gimana ? 

F: Ya sama temen-temen ke temp at hiburan, kayak hari Kamis lalu. 

?: Saya rasa udah dulu mas, makasih atas waktunya. 

F: Ya sarna-sarna. 

(peneliti kemudian berpamitan dengan F.) 
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