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Lampiran 1 

PEDOMAN WAWANCARA  

(INFORMAN PRIMER/LESBIAN) 

 

1. Sejak umur berapa Anda menyadari jika Anda menyukai sesama jenis dan apa 

latar belakang yang menyebabkan Anda menyukai sesama jenis? 

2. Sejak kapan Anda mulai memberanikan diri untuk membangun hubungan 

dengan sesama jenis? 

3. Apakah Anda bergabung dengan komunitas LGBT dan apa tujuan Anda 

bergabung dengan kelompok/komunitas LGBT? 

4. Ada tanggapan masyarakat yang pro dan kontra dengan keputusan yang sudah 

Anda ambil, bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? 

5. Bagaimana cara Anda untuk bertahan di tengah lingkungan masyarakat yang 

masih sulit untuk menerima keadaan Anda? 

6. Sejak kapan Anda mulai memberanikan diri untuk membuka diri (coming out) 

dengan orang lain? 

7. Motivasi dan Tujuan apa yang membuat Anda berani membuka diri (coming 

out) dengan orang lain? 

8. Bagaimana cara Anda mengkomunikasikan kepada lingkungan sekitar Anda 

dalam melakukan keterbukaan diri (coming out)? 

9. Bagaimana respon lingkungan sekitar Anda dalam menanggapi keterbukaan 

diri Anda? 

10. Adakah suatu saat Anda memiliki keinginan untuk mencintai lawan jenis? 

Jika keinginan tersebut ada, kira-kira mengapa dan kapan masa itu terjadi? 

Jika tidak ada keinginan, mengapa dan bagaimana cara Anda untuk 

mempertahankan keadaan Anda sekarang? 

 

 



 

 

Lampiran 2 

PEDOMAN WAWANCARA 

(INFORMAN SKUNDER/NON LESBIAN) 

 

 

1. Bagaimana persepsi Anda dalam menanggapi keadaan teman Anda yang 

memiliki orientasi seksual lesbi? 

2. Bagaimana cara Anda menerima keterbukaan teman Anda perihal orientasi 

seksualnya? 

3. Bagaimana cara Anda menyikapi keadaan teman Anda yang memiliki 

orientasi seksual lesbi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 3 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

 

No Aspek yang diamati Keterangan 

1 Penampilan fisik 
Meliputi postur tubuh, cara duduk dan cara 

berjalan. 

2 Cara berpakaian 
Meliputi pakaian yang dipakai, aksesoris yang 

dikenakan dan pemakaian riasan wajah. 

3 Cara berkomunikasi 
Meliputi keterbukaan, kerjasama dan pola 

komunikasi yang digunakan. 

4 Label 

Meliputi kecenderungan peran seks yang 

diminati (dominan sebagai perempuan atau 

laki-laki). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 4 

TRANSKIP VERBATIM 

Nama   : LB#1 

Usia   : 21 tahun 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Tanggal Wawancara : 26 Maret 2017 

Waktu   : 21.30-23.00 WIB 

Lokasi Wawancara : Ling-Lung Kopi & Eatery 

Alamat   : Jl. Perumnas No. 134, Condongcatur, Depok, Sleman, DIY 

NO Verbatim Keterangan 

1 

dan 

2 

Sejak umur berapa Anda menyadari jika Anda 

menyukai sesama jenis dan apa latar belakang 

yang menyebabkan Anda menyukai sesama 

jenis? 

 

Sejak kapan Anda mulai memberanikan diri 

untuk membangun hubungan dengan sesama 

jenis? 

O ya, jadi aku sadar kalo aku tuh suka sama 

cewek tuh sejak SMP kelas 3. Tapi pas udah boleh 

pacarannya itu pas SMA kelas 2, kelas 2. Terus 

sebenernya yang bikin aku kayak gitu itu banyak 

banget. Pertama dari latar belakang orangtuaku. 

Aku dari kecil enggak pernah yang namanya 

dapet, apa sih? Kayak kasih sayang dari orangtua 

terutama ibu. Jadi kalo aku deket sama cewek, aku 

tuh nyaman gara-gara aku tuh dimanja ama 

cewek. Kan cewek tuh dimanjain tuh enak kan? 

Nyaman, makanya aku, aku suka. 

Waktu dan Latar 

belakang menjadi 

lesbian 

3 

Apakah Anda bergabung dengan komunitas 

LGBT dan apa tujuan Anda bergabung 

dengan kelompok/komunitas LGBT? 

 

Eee jadi aku tuh enggak gabung sama komunitas 

Eksistensi 



 

 

LGBT. Sebenernya tau aku tuh komunitas LGBT. 

Tau ada komunitas LGBT tuh tau, dari sosmed. 

Aku cuman iseng-iseng liat, kenapa aku enggak 

gabung? Pertama aku gak mau, gini kalo misalkan 

kita gabung di…ini persepsi aku ya. Kalo 

misalkan aku gabung di apa nih, komunitas itu, 

otomatis kita dikenal banyak orang kan? 

Maksudnya kita saling mengenal orang gitu. 

Sedangkan aku tuh enggak suka yang namanya 

kayak, eee…ntar misalnya aku suka sama si A, 

terus si A nya pacaran sama aku, terus tiba-tiba 

pas udah putus eee…jadian sama yang aku kenal 

juga. Aku tuh kayak kurang suka sih kayak gitu-

gitu. Mending makanya aku kenapa enggak 

gabung, ya maksudnya gini, aku tuh enggak 

pengen banyak orang lain tau lah. Kayak eee 

aku…………. Jujur ya aku punya temen belok tuh 

dikit. Itupun dari temen akun saya. Aku kenal 

sama satu orang, belok dan aku ken, aku kenapa 

punya banyak temen belok itu karena dikenalin 

dari temen aku itu. Misalnya kenal, kenal, kenal 

gitu enggak, enggak, enggak dari gabung dari, 

gabung dari apa namanya? Komunitas LGBT atau 

apa. Makanya tadi aku gak suka kayak, eee…ntar 

kayak keterkaitan gitu loh, aku gak suka kan, “eh 

itu kan mantan aku tuh, kok jadian sama kamu?”. 

Kan ntar malah males juga sih, gitu aja sih. Terus 

juga apa? Kalo aku liat sih anak-anak di kom, 

eee…yang lesbian ya, aku gak tau kalo yang gay 

dan lain sebagainya. Kalo di lesbian itu mereka 

rata-rata masih ya kayak umur-umurnya kecil gitu 

loh, dan masih suka-sukanya kayak main-main 

pacaran dan segala macem gitu, terus eee…pamer 

gitu apa kan, kayak aku kurang suka aja. Ada sih 

beberapa yang gabung disitu tuh kayak seumuran 

aku atau mungkin udah dewasa atau gimana. 

Cuman aku enggak, enggak mau kayak males lah. 

Ntar mending kenal personal aja sih, aku lebih 

suka yang gitu, nggak, nggak lewat grup atau 

komunitas, gitu aja sih. 

4 
Ada tanggapan masyarakat yang pro dan 

kontra dengan keputusan yang sudah Anda 
Sikap 



 

 

ambil, bagaimana Anda menyikapi hal 

tersebut? 

 

Eee…jadi tanggapan orang-orang yang pro atau 

kontra, kalo yang pro aku bakalan tetep ya 

berteman. Terus komunikasinya juga, aku bakal 

intens kalo misalnya diajak main, nongkrong atau 

kemanapun aku bakal mau. Cuman kalo yang 

kontra, mending aku ngejauh apa maksudnya 

ngehindar dari mereka. Karena apa, karena 

pemikiran aku sama mereka beda. Jadi kalo 

misalnya aku tetep berteman sama mereka, yang 

ada malah kayak dalam, kayak misalnya 

nongkrong itu pasti kayak diem-diem, kayak jaim-

jaiman, kayak enggak suka, kayak sungkan gitu. 

Makanya mending, mending sama yang pro. Kalo 

misalnya yang kontra itu mau diajak kayak 

misalnya…berpikir sedikit lebih terbuka, ooh aku 

baru mau. Liat-liat dulu sih. Kalo misalnya ada 

beberapa orang yang misalnya normal, tapi dia 

buktinya masih bisa nerima, masih bisa pengen 

apa, temenan sama kita juga. Mereka kan bodo. 

Aku sukanya gini, kalo orang yang kayak gitu itu 

berarti kan mereka bodo amat kan, masalah, itu 

kan, itu kan kita, maksudnya aku lesbi udah, aku 

gak bakal ngajak mereka supaya buat jadi lesbi 

atau jadi gay atau apa. Terserah mau mereka tetep 

berteman sama aku ya gak papa. Kalo enggak ya 

udah tinggalin, aku sih gitu. 

5 

Sejak kapan Anda mulai memberanikan diri 

untuk membuka diri (coming out) dengan 

orang lain? 

 

Ok.. jadi aku mulai membuka diri untuk mengakui 

kalo aku lesbian itu kuliah ini. Kuliah semester 

berapa ya? Empat. Selama aku SMA, pacaran itu 

jadi kita kaya diem-diem gitu, backstreet. Ya kita 

seperti adik kakak gitu lah. Gitu, terus apa? 

Sebenernya temen-temen aku udah curiga tau, tapi 

aku nggak, nggak mau jawab itu. Kayak nanyain 

“eh pacar kamu cewek ya?” atau apa gitu. Tapi 

aku tetep diem aja kalo, kalo enggak aku kayak 

Waktu melakukan 

self-disclosure 



 

 

mengaihkan pembicaraan gitu, tapi, ayahku udah 

tau kalo aku tuh belok dari, eee…sejak SMA itu. 

Soalnya aku sering kadang sama mantanku tuh 

kayak kerumah gitu-gitu loh. Tapi pas aku bawa 

cowok, malah ayahku bilang “kamu, kamu ba, 

kamu bahagia nggak sama dia?” gitu. Oh ya udah 

berarti udah tau dong, udah tau. Akhirnya, baru 

eee…maksudnya baru, istilahnya baru 

memberanikan diri sama temenku ya pas kuliah-

kuliah ini. 

6 

dan 

7 

Motivasi dan Tujuan apa yang membuat Anda 

berani membuka diri (coming out) dengan 

orang lain? 

 

Bagaimana cara Anda mengkomunikasikan 

kepada lingkungan sekitar Anda dalam 

melakukan keterbukaan diri (coming out)? 

 

Jadi alasannya tuh kenapa aku berani kayak 

coming out ke temen-temen. Pertama, aku ya itu 

tadi, aku liat dulu anak-anaknya gimana. Kalo 

misalnya mereka, maksudnya gini, selama aku 

jujur merekanya ba, baik hati sama aku. Ok aku 

bakal tetep , tetep temenan. Tapi kalo enggk ya 

enggak, dan alasannya itu kenapa? Soalnya aku 

harus jujur sama diri aku. Maksudnya gini, aku 

enggak mau punya temen atau siapapun yang dia 

tuh kayak enggak tau aku sebenarnya gitu loh. 

Ntar kalo misalnya tiba-tiba tau aku pacaran sama 

cewek, dari misal dari entah dari sosmed atau eh, 

jujur ya kalo sosmed sih aku enggak seberapa 

nge-ekspose ini sih, aku sama pacar aku atau siapa 

dulu. Tapi aku pengen tau mereka itu, eee…aku 

pengen mereka tuh tau kalo aku tuh belok. Biar, 

biar mereka tuh enggak, istilahnya enggak salah 

faham gitu loh suatu saat nanti. Makanya aku 

harus bilang kayak gitu. Entah apapun 

jawabannya mereka atau apapun yang bakal 

mereka lakuin. Nah itu terserah mereka yang 

penting aku udah bilang kalo aku belok. Terserah 

kamu gimana, mau kenal sama aku apa enggak. 

Gitu sih. Rata-rata sih selama ini ya ada yang 

Motivasi, Tujuan dan 

cara berkomunikasi 

dalam self-disclosure 



 

 

pertama awalnya kayak “kok bisa sih.kamu gak 

takut dosa?” gitu-gitu kan.ya itu kan masalahnya 

mereka enggak ngerti apa yang bis, bikin aku 

kayak gini gitu loh. Makanya aku, oh ya udah. 

Maksudnya, terserah aku, aku cerita aku belok dan 

aku pengen kamu tau. Terserah kamu mau 

berteman sama aku apa enggak. Aku selalu bilang 

gitu sih sama temen-temen aku. Mungkin temen-

temen aku sih rata-rata udah tau sih kayak dari 

penampilan aku kan? Pasti mereka udah bisa 

nebak gitu kan, gitu sih. Paling mereka Tanya, eh 

kamu pacarnya cewek atau cowok sih? Pasti 

kayak gitu. Gitu aja sih. 

8 

Bagaimana respon lingkungan sekitar Anda 

dalam menanggapi keterbukaan diri Anda? 

 

Jadi, eee…kalo yang istilahnya temen-temen 

deketku yang dulu SMA toh. Siapapun itu, begitu 

tau aku, sebenarnya gini, mereka rata-rata pada ini 

sih kayak penasaran gitu kan. Soalnya aku tuh 

pertama gak pernah, eee…posting di sosmed atau 

apapun. Paling posting kayak misalnya kayak 

bikin penasaran gitu-gitu loh. Tapi emang aku 

bukan tipe orang yang suka nge-ekspose 

hubungan aku sih. Terus ada yang beberapa, kalo 

misalnya gini, kalo misalnya mereka pengen 

langsung aku bakal ngejawab. Kalo misalnya 

mereka cuman sekedar kepo atau apa aku gak 

bakal jawab. Rata-rata ada sih temen dulu SMA 

ku, dari tau sekarang aku belok mereka “ih apaan 

sih, kamu kok udah kayak gitu?, ih jijik deh, ih 

plis!, jadi selama ini kamu ntar suka lagi sama 

aku?”, gitu-gitu loh. Tapi aku mikirnya, apa gini, 

aku, aku sih kayak bodo amat kayak cuek gitu sih, 

terserah mau mereka bilang apa gitu kan. Kalo,  

ini kalo misalnya di keluargaku yang tau kan baru 

ayahku. Ibu aku kan enggak, aku enggak tau sih 

tau apa enggak. Mungkin dia udah tau tapi nggak 

mau bilang atau gimana aku juga nggak tau. 

Selama ini sih, aku apa? Berusaha ngasih tau 

mereka sih ya dengan sikap sih. Nggak pernah aku 

bilang “Yah aku belok atau Bu aku belok”. 

Respon lingkungan 

sekitar terhadap self-

disclosure 



 

 

Cuman kalo sama nenek, nenekku aku berusaha 

bersikap nggak terlalu ini banget sih, nggak 

ngeliatin banget kalo aku belok. 

9 

Bagaimana cara Anda untuk bertahan di 

tengah lingkungan masyarakat yang masih 

sulit untuk menerima keadaan Anda? 

 

Cara aku buat bertahan itu tetep, tetep, 

eee…menutup, menutup diri sih kayak berbicara 

sama orang itu seperlunya aja. Secara kalo aku ya, 

berbicara sama orang seperlunya, terus entah mau 

pendapat orang, misalnya nilai aku dari 

penampilan dulu, “ih ini orang tomboy banget 

sih”, gitu-gitu. Ya itu terserah persepsi mereka, 

yang penting, eee…aku nggak ganggu hidup dia 

dan dia nggak ganggu hidup aku. Kalo misal 

lingkungan aku gitu semua, ya aku berusaha 

menyesuaikan sih. Kayak misalnya lingkungannya 

misalnya Islamic banget gitu ya, kalo misalnya 

aku disuruh pengajian ya aku ikut pengajian udah. 

Pake kerudung, pake kerudung. Intinya sih kayak 

menyesuaikan aja, soalnya kan ya aku sadar aku 

tinggal di lingkungan Indonesia yang belum ada 

legalitas soal tentang LGBT, dan di agama pun 

semua agama juga pasti enggak boleh kan. Tapi 

mau gimana lagi kan emang, sebenarnya gini, kalo 

masalah ini kan sebenernya, al aku sih percaya 

karena yang bikin, yang bikin kayak gini ki ada 

jalannya gitu kan. Yang bikin jalan kan, kan dari 

Tuhan. Jadi aku percaya kalo yang bikin semua 

kayak gini tuh sebenarnya ya Tuhan. Jadi Tuhan 

tuh paling, aku sih mikirnya gini, eee…mungkin 

Tuhan tuh pengen lihat aku tuh……..berapa 

sampe seberapa gitu loh. Apa imanku atau gimana 

gitu. 

Cara bertahan di 

tengah lingkungan 

masyarakat yang 

kontra 

10 

Adakah suatau saat Anda memiliki keinginan 

untuk mencintai lawan jenis? Jika keinginan 

tersebut ada, kira-kira mengapa dan kapan 

masa itu terjadi? Jika tidak ada keinginan, 

mengapa dan bagaimana cara Anda untuk 

mempertahankan keadaan Anda sekarang? 

Kalo keinginan untuk saat ini, saat ini ya, belum. 

Harapan untuk 

kehidupan kedepan 



 

 

Belum ada buat menyukai lawan jenis. Tapi suatu 

saat nanti, aku entah di usia berapa aku mungkin 

merubah penampilan dulu. Tapi aku tetep belok. 

Misalnya kalo suka sama cowok, itu mungkin, 

eee…gini a itu-itu rumit sih, tapi kalo untuk 

sekarang aku nggak, nggak, nggak kepikiran 

untuk pacaran sama cowok. Karena apa? Karena 

di persepsi aku, pacaran sama cewek cowok aja 

bisa, eee…pisah, bisa berantem. Cewek sama 

cowok juga, cowok sama cowok juga. Jadi aku 

bahkan aku berpikir untuk tetep apa sih? 

Menikmati hidupku dengan mungkin single atau 

mempunyai istilahnya, kalo nikah gak mungkin 

kan sama cewek di Indonesia? Mungkin temen, 

temen yang bisa di jadiin apa sih, kayak partner 

dalam hal apapun demi kemajuan aku sama entah 

suatu saat nanti partnerku. Kalo untuk sekarang 

mungkin untuk ke lawan jenis tuh belum, belum 

ada. Tapi kalo merubah penampilanku ada. 

Mungkin ya lebih feminism dikit atau gimana ada. 

Cuman tetep aku, tetep belok, dan kalo suka sama 

cowok belum. Belum, belum kepikiran. O ya, cara 

mempertahankan keadaan aku yang sekarang ya 

itu tadi, aku nyesuaiin sama lingkungan yang ada 

sekarang. Kayak kebanyakan tuh kontra, kayak 

sekarang di rumahku tuh kan gitu, apa?  Rata-rata 

ibu-ibu yang rumpi itu kan kontra banget gitu kan. 

Apalagi aku di situ istilahnya aku tinggal sama 

nenekku, taunya orang, eee…pasti apa sih, kayak 

kepo. Apalagi keluargaku tuh emang nggak 

terbuka, nggak suka rumpi yang macem-macem, 

pasti diomongin lah. Aku tuh tetep kalo pengajian 

ya aku kadang diundang, aku pake kerudung. Ya 

nyesuaiin aja sih sama kondisi lingkungan aku. 

Kalo misalnya di situ banyak banget yang LGBT 

sama kayak aku, ya OK, aku istilahnya gini, kalo 

kita ada temennya pasti berani kan nyatain? Itu aja 

sih. Kalo misalnya nggak ada temennya ya, ya aku 

tetep nyesuaiin diri aku sama lingkungan itu sih. 

Tergantung. 

 

 



 

 

Nama   : LB#2 

Usia   : 20 tahun 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Tanggal Wawancara : 27 Maret 2017 

Waktu   : 16.30-18.00 WIB 

Lokasi Wawancara : Almond Cake 

Alamat   : Jl. Seturan Raya No. 6, Depok, Sleman DIY 

NO Verbatim Keterangan 

1 

 

Sejak umur berapa Anda menyadari jika Anda 

menyukai sesama jenis dan apa latar belakang 

yang menyebabkan Anda menyukai sesama 

jenis? 

 

Eee…aku sadar kalo aku suka sesama jenis itu 

sekitar kelas 1 SMA. Latar belakangnya tuh aku 

enggak ada kayak trauma, keluarga gak 

bermasalah gitu sih. Cuman nggak tau aja liat 

cewek yang talented yang, apa sih? Lebih menarik 

gitu loh daripada cowok. Nggak tau sih kenapa, 

jadi nggak ada apa-apa sih, maksudnya dari 

keluarga tuh bener-bener baik-baik aja. Dari apa? 

Aku juga dulu agamanya kuat banget tapi nggak 

ngaruh gitu loh sama sekali. Jadi dari 1 SMA, 

kelas 1 SMA itu mulai suka sama temen sekelas 

sih. 

Waktu dan 

latarbelakang menjadi 

lesbian 

2 

Sejak kapan Anda mulai memberanikan diri 

untuk membangun hubungan dengan sesama 

jenis? 

 

Aku mulai pacaran sama pacarku yang sekarang 

itu bulan Mei 2015. Jadi lulus SMA lah ya kira-

kira. Sahabatku kok itu. Sahabatku SMA, hehehe. 

Jadi itu tuh waktu kelas 10 kan sekelas, dia adalah 

orang pertama yang aku benci di kelas, actually. 

Nah orangnya, eee…suka intervensi semua orang 

gitu loh. Apa-apa tunuk tangan, apa-apa tunjuk 

Waktu membangun 

hubungan dengan 

sesama jenis 



 

 

tangan. Jadi sebenernya awalnya enggak cocok 

sama sekali. Aku naksirnya enggak dia 

sebenernya, ada yang lain. terus enggak tau 

kenapa sih aku lupa kayaknya sering japok bareng 

ya, kerja kelompok gitu loh. Terus mulai deket dia 

itu adalah temen, eee…yang paling bertahan sama 

aku karena aku itu susah dideketin orang. Enggak 

semua bisa bertahan dengan sifatku yang kayak 

gini. Terus dia yang sampe kelas 3 itu bertahan 

sama aku. Aduuuh, to hard juga sih dia. Soalnya 

kan ya dia juga suka sama orang lain, cewek juga, 

temen kami juga. Aku juga suka sama orang lain. 

sering curhat gitu, sering pergi bareng juga. Tapi 

nggak tau kenapa yak kok, dia itu sering godain 

gitu loh. Hahaha…awalnya nggak, awalnya santai 

aja. Terus kayak, hmm ya waktu itu yang waktu 

mei it uterus aku becandain gitu lah, istilahnya 

tadinya mau iseng aja, “gimana kalo aku suka 

sama kamu?” gitu. Ternyata ada feedback, dia 

terus mau gitu loh. Ya udah, jadi ya gitu sih. Se, 

se agak lama juga ya berarti pendekatannya. Kan 

harus bener-bener jadi sahabat dulu. 

3 

Apakah Anda bergabung dengan komunitas 

LGBT dan apa tujuan Anda bergabung 

dengan kelompok/komunitas LGBT? 

 

Aku enggak bergabung di komunitas LGBT, tapi 

baru-baru ini ikut daftar jadi relawan di PKBI. Itu 

yang jadi wadah buat kaum-kaum marjinal gitu. 

Macem-macem gak cuman LGBT tapi Waria, 

Anak jalanan, Pengemis gitu, 

gak……………………. 

Eee…soalnya kalo kakak ku dulu kan dia juga 

punya temen-temen yang “L” tuh banyak. Kata 

dia itu kalo terlalu deket sama yang udah bener-

bener coming out tuh biasanya mereka juga 

gontok-gontokan gitu loh. Walaupun dia cewek, 

bisa aja nonjok gitu. Sampe kayak gitu. Jadi aku 

sebisa mungkin nggak jadi radikal karena ikut 

Eksistensi 



 

 

komunitas itu. Jadi tetep jadi diriku sendiri aja 

gitu. 

4 

Ada tanggapan masyarakat yang pro dan 

kontra dengan keputusan yang sudah Anda 

ambil, bagaimana Anda menyikapi hal 

tersebut? 

 

Yak, kalo tanggapan sama masyarakat yang pro, 

ya itu menurutku udah maju karna mereka udah 

open minded. Maksudnya ini kan LGBT itu kan 

bentuk orientasi seksual ya, menurutku bukan 

penyimpangan. Setiap orang tuh punya 

kecenderungan buat itu. Jadi ini tuh bukan pilihan, 

apa? Bukan kayak kita, gimana ya? Tap, manusia 

kayak punya pilihan gitu loh, punya hak masing-

masing untuk dirinya. Selama nggak merugikan 

orang lain kira-kira. Enggak masalah toh. Kalo 

sama yang kontra itu, menurutku harus, nggak 

bisa sih, eee…maksudnya kayak kamu bentengin 

kayak nahan apa ya? Ssss…naming dirimu 

dengan agama tuh enggak bisa. Moral sama 

agama aja kadang bertentangan gitu. Itu sih 

menurutku, jadi harus lebih, lebih banyak belajar. 

Sikap 

5 

Sejak kapan Anda mulai memberanikan diri 

untuk membuka diri (coming out) dengan 

orang lain? 

 

Aku mulai coming out itu ke temennya kakak. Dia 

lesbian juga soalnya, itu aku mulai deket-deket 

karna kakak ku kan udah, maksudnya kayaknya 

itu posisinya dia udah lulus deh. Makanya aku 

lebih banyak cerita sama temennya yang masih di 

sini. Itu sekitar bulan oktober mungkin. Pokoknya 

aku udah pacaran sama pacarku yang sekarang. 

Terus aku bilang sama dia, terus aku bilang sama 

dia, terus dia kenal sama pacarku itu. Terus dia 

ketawa aja sih, “aku udah nebak” gitu. Yaudah, 

dia itu gimana ya?, ya karena dia lesbian juga sih 

lebih nyaman. Kalo sma kakak kan I don’t know, 

mungkin dia biseks, mungkin, bisa aja. Atau dia 

normal, tapi terus dia tau itu gak sengaja. 

Hahaha…itu itu haduh itu, itu ke gap. Dari SMS, 

Waktu melakukan 

self-disclosure 



 

 

jadi aku SMS pake HP yang ada di rumah. Waktu 

itu HP aku rusak, SMS nya lupa aku hapus. Terus 

aku pulang ke Jogja, di bacalah sama kakak ku itu. 

Untung bukan orangtua ku yang baca. Terus dia 

kayak “nggak papa kamu tuh adek ku, jadi aku 

bakal nerima kamu apapun, bagaimanapun kamu”, 

gitu. 

6 

Motivasi dan Tujuan apa yang membuat Anda 

berani membuka diri (coming out) dengan 

orang lain? 

 

Yang dorong aku buat coming out sama orang lain 

itu karena kaya bingung. Kebingungan sih 

maksudnya sama, ini udah, ini aku harus gimana 

ya? Aku harus cerita ke siapa selain ke orang yang 

lesbian juga. Yang berperan atas keputusanku tuh 

kayaknya diriku sendiri deh. Soalnya pacarku juga 

nggak coming out. Terus kayak nggak punya 

temen ngomong tuh susah kan. Kalo cuman kita 

survive berdua itu nggak bisa tanpa orang lain 

yang udah pengalaman di situ. Itu sih menurutku. 

Motivasi dan Tujuan 

self-disclosure 

7 

Bagaimana cara Anda mengkomunikasikan 

kepada lingkungan sekitar Anda dalam 

melakukan keterbukaan diri (coming out)? 

 

Cara aku untuk mengkomunikasikan kepada 

lingkungan sekitar, untuk coming out, itu, kalo ke 

temen kakak yang tadi sih biasa aja ya 

ngomongnya. Karena dia lesbian juga. Kalo sama 

kakak ku kan ke gap. Kalo sama orang lain, kayak 

mas Ade, terus siapa lagi ya? Aku lupa. Itu 

kebaca, kayak dia nebak gitu, “kamu L ya?” 

karena aku biasanya kalo jalan sama temen cewek 

itu kesannya aku aku ngelindungin. Kesannya. 

Sama siapapun, nggak cuman nggak sama 

pasanganku aja, makanya sering di, apa? Di 

pacok-pacokke, di jodoh-jodohin gitu loh dari 

SMA. Sama di ciye-ciye, kayak apa sih, apa sih 

gitu. Padahal aku nggak suka sama dia. Terus ya 

kebanyakan nebak sih, berprasangka gitu. 

Hehehe…tapi ya emang iya sih, ya gitu deh. 

Cara berkomunikasi 

saat melakukan self-

disclosure 

8 Bagaimana respon lingkungan sekitar Anda Tanggapan lingkungan 



 

 

dalam menanggapi keterbukaan diri Anda? 

 

Respon lingkungan sekitar ini yang dari temen 

kampus ya, itu dia, itu yang di jodoh-jodohin 

sama aku itu di sekolah karena sering pergi 

bareng. Terus aku, aku, aku ngakunya ke dia itu 

kayaknya udah lulus deh. Terus itu lagi pergi 

bareng juga. Cuman aku nggak ngomong terang-

terangan, aku, aku chat gitu loh. Dah depan-

depanan tapi itu nge chat. Kaget sih, awalnya 

kaget banget. „kok bisa, kok bisa?”. Sampe 

sekarang sih hubungannya masih baik. Cuman 

emang agak jauh karena beda Prodi. Itu kalo 

sempet pernah terakhir kali main bareng. Juga 

sempet. Cuman…sayangnya dia mikirnya aku tuh 

perlu disembuhkan. Itu, aku, dia kayak nggak bisa 

nerima, sebenernya kayak “Trid, mbok sadar 

Trid”, gitu-gitu. Kayak ya menurut dia ini 

penyakit. Tapi untuk bikin dia terbuka untuk itu 

agak susah ya, soalnya dia kan normal. Ya udah 

itu sih. 

sekitar/teman dekat 

9 

Bagaimana cara Anda untuk bertahan di 

tengah lingkungan masyarakat yang masih 

sulit untuk menerima keadaan Anda? 

 

Cara aku bertahan untuk di tengah lingkungan 

yang enggak bisa nerima kayak gini itu. Satu 

nggak coming out itu, karena ketika udah itu, 

temenku ada, pacarnya temenku itu coming out 

terus dia itu kemudia di judge. Enggak dijauhin 

sih, cuman kayak sering disindir Sarkas kayak 

gitu. Itu kan nyakitin, jadi aku jadi diriku sendiri 

aja. Bertahan sama yang aku bisa. Maksudnya aku 

ngembangin diriku sendiri. Jadi ketika nanti aku 

sudah sukses mereka nggak, orang-orang yang 

nggak nerima itu, nggak akan bisa apa-apa gitu. 

Nggak bisa ngapa-ngapain aku. Lebih ke ya saling 

nguatin sama pacar, kayak, eee…jarang-jarangin 

lah ketemu. Nanti nggak enak orang tau kayak 

gitu. 

Cara bertahan di 

tengah lingkungan 

masyarakat yang 

kontra 

10 
Adakah suatau saat Anda memiliki keinginan 

untuk mencintai lawan jenis? Jika keinginan 

Harapan untuk 

kehidupan kedepan 



 

 

tersebut ada, kira-kira mengapa dan kapan 

masa itu terjadi? Jika tidak ada keinginan, 

mengapa dan bagaimana cara Anda untuk 

mempertahankan keadaan Anda sekarang? 

 

Eee…ada keinginan untuk mencintai lawan jenis, 

ya ada dong. Kan aku sekarang punya pacar. I do 

love her. Eee…kita juga udah punya planning 

untuk lebih jauh. Cuman untuk saat ini kita, 

eee…kayak kita bertahan sama diri sendiri dulu 

sih. Kayak do it flow aja loh. Kerjaan apa yang lo 

harus kerjain, aku ngerjain apa. Jadi itu balik lag, 

nanti pas udah sukses baru bilang. Karena orang 

nggak bakal ngapa-ngapain gitu loh. Kalo 

sekarang kan kayak kalo kita belum apa-apa gitu, 

uang pun dari orangtua gitu. Mmm…mau coming 

out kalo lo lesbian gitu.tiba-tiba kuliah nggak 

dibayarin, habis sudah kan. Gitu sih. Ngerjain apa 

yang bisa kami kerjain dulu sesuai kemampuan 

masing-masing. Ya menyukseskan dulu sih. Kan 

kalo mencintai itu kan sedang berjalan., masih. 

Kalo untuk nanti ke tahap yang lebih jauh, ya 

hahaha… kayak orang umum lah, orang pengen 

nikah ya 25 gitu-gitu sih. Terus juga aku nggak 

ada keinginan untuk balik, apa sih? Kata orang 

normal gitu. Enggak menurutku ini cinta yang 

normal. 
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NO Verbatim Keterangan 

1 

 

Sejak umur berapa Anda menyadari jika Anda 

menyukai sesama jenis dan apa latar belakang 

yang menyebabkan Anda menyukai sesama 

jenis? 

 

Sejak umur, umur sepertinya saya lupa umur 

berapa, dan yang jelas SMP. SMP ada ketertarikan 

sesame jenis itu dari kelas 2 kalo enggak salah. 

Saya lupa kalo enggak kelas 2, kelas 1 SMP. Itu 

sesama jenis, oh kelas 2, kelas 2. Sesama jenis, 

eee…dalam artian cewek itu satu kelas. Karena 

kenapa suka, bukan karena trauma atau apa, 

enggak. Tapi itu karena, hahaha…karena apa ya? 

Ya rasa ini timbul sendiri. Kalo latar belakangnya 

bukan karena sakit hati atau pernah disakitin 

enggak. Ya itu pertama kali saya punya pacar 

cewek dan menyadari saya suka sesama jenis. 

Waktu dan 

latarbelakang menjadi 

lesbian 

2 

Sejak kapan Anda mulai memberanikan diri 

untuk membangun hubungan dengan sesama 

jenis? 

 

Sejak pertama kali saya merasakan sesama jenis, 

merasakan sesama jenis itu, eee…pertama kali 

sama cewek. Pertamanya sih kita satu kelas, 

karena mungkin sering terbiasa dan aku nyaman 

sama dia. Eee…dia juga ada timbal balik 

ketertarikan sama aku. Say, sebenernya saya juga 

enggak tau itu rasa apa. Mungkin dia, kalo masa 

Waktu membangun 

hubungan dengan 

sesama jenis 



 

 

itu mungkin sahabat ya. Sahabat cewek sama 

cewek. Tapi seiring berjalannya waktu, kita sering 

bareng. Terus eee…ketika aku ada kesusahan, dia 

nolong. Ketik dia susah, ya sebisa mungkin aku ya 

nolong dia. Terus lama-lama berjalan dan ngalir 

gitu aja sih. 

3 

Apakah Anda bergabung dengan komunitas 

LGBT dan apa tujuan Anda bergabung 

dengan kelompok/komunitas LGBT? 

 

Saya enggak ikut bergabung dengan komunitas 

LGBT, terutama eee…komunitas para butchi-

butci. Alasannya, hahaha…karena saya enggak 

mau, apa? Dibilang urakan atau apa ya, ya 

mungkin enggak semua komunitas LBG, LGBT 

itu urakan. Tapi saya enggak mau ikut dalam 

anggota komunitas karena ya, saya pengen jadi 

diri saya sendiri. Enggak pengen karena orang lain 

atau lingkungan sekitar. 

Eksistensi 

4 

Ada tanggapan masyarakat yang pro dan 

kontra dengan keputusan yang sudah Anda 

ambil, bagaimana Anda menyikapi hal 

tersebut? 

 

Hahaha…tanggapan masyarakat yang pro dan 

kontra, kalo masyarakat sekitar, terutama temen-

temen sih ya, selama ini enggk pernah, apa? Mau 

ikut campur keputusan apa yang telah aku ambil. 

Cuman ya mereka mungkin ya, ini tuh udah jalan, 

jalanku sendiri. Gitu loh. Mungkin ada yang 

bilang “kamu tuh cewek” gini, gini, gini, “terus 

kamu tuh harus sama cowok”. Mungkin ada ya 

seperti kayak gitu. Tapi kalo kontranya sih enggak 

ada sih ya. Aku kalo misalnya temen-temen 

sekitar enggk ada. 

Sikap 

5 

Sejak kapan Anda mulai memberanikan diri 

untuk membuka diri (coming out) dengan 

orang lain? 

 

Eee…sejak kapan ya? Saya enggak tau ya, sejak 

dan kapan mulai coming out. Yang jelas orang 

lain di sekitar ku tuh udah menebak dan udah apa 

Waktu melakukan 

self-disclosure 



 

 

ya? Mungkin udah tau ya kalo misalnya dengan 

penampilanku yang sekarang, ya mereka taunya 

aku suka sama sesama jenis, gitu. Jadi enggak ada 

yang aku perlu kayak, apa namanya? Ber 

statement ini aku emang butchi dan aku suka sama 

cewek. Enggak ada. Mungkin mereka udah tau 

lah. 

6 

Motivasi dan Tujuan apa yang membuat Anda 

berani membuka diri (coming out) dengan 

orang lain? 

 

Eee…kalo hal apa yang memotivasi aku buat 

coming out itu, apa ya, aku sih enggak pernah 

mendeklarasikan sih, Cuman kalo pas ada yang 

nanya, mau enggak mau ya harus aku jawab. Yaa 

intinya sih aku pengen jujur aja sama mereka. Kan 

mereka nanya, ya udah aku jawab adanya. Jujur, 

ya kalo jujur kan lebih enak lah ya. Enaknya tuh 

kayak akunya jadi tau gitu loh, tau siapa yang bisa 

nerima aku, jadi, tau juga siapa yang enggak atau 

mungkin belum bis anerima gitu. Eee.. jadi yaa 

dengan aku jujur gitu kan, yaa lebih enak lah, jadi 

tau hubungan yang harus dijaga tuh gimana. 

Maksudku, eee jadi lebih ke hubungan aja sih, kek 

menjaga hubungan aja sama temen. Kan kalo 

saling terbuka lebih enak. Daripada tiba-tiba 

mereka tau dari or, orang lain terus malah justru 

mereka kaget. Terus akhirnya ngejauh. Kan kek 

gak enak gitu sih. Jadi lebih ke hubungan aja sih. 

Motivasi dan Tujuan 

self-disclosure 

7 

Bagaimana cara Anda mengkomunikasikan 

kepada lingkungan sekitar Anda dalam 

melakukan keterbukaan diri (coming out)? 

 

Eee…kalo saya, saya sih enggak pernah langsung 

cerita ke orang. Karena mungkin orang lain udah 

bisa nebak ya. Cuman kalo, kalo, eee… sama 

mereka yang udah nanya gitu, ya aku jawab apa 

adanya. Aku jawab sesuai apa yang ada gitu. 

Intinya aku enggak menyangkal kalo aku begini. 

Lagian tanpa orang lain di kasih tau juga, 

kemungkinn kan mereka udah bisa nebak kalo aku 

begini (lesbian). Intinya aku enggak pernah ber-

Cara berkomunikasi 

saat melakukan self-

disclosure 



 

 

statement langsung ke temen-temen saya. Cuman 

pastinya kan mereka udah bisa nebak, jadinya 

kalo, kalo mereka nanya ya tinggal aku jawab aja 

kalo aku emang begini. Masalah mereka, mau, 

mau nerima apa enggak ya itu urusan mereka. 

Tapi sejauh ini temen-temenku pada nerima kok. 

Gitu sih. 

8 

Bagaimana respon lingkungan sekitar Anda 

dalam menanggapi keterbukaan diri Anda? 

 

Kalo lingkungan sih, eee.. karena kebanyakan 

yang tau itu temen-temen deket, jadi ya, ya 

mereka biasa aja. Maksudnya mereka enggak 

terus ngejauh gitu loh. Tetep nerima aku apa 

adanya. Yaa mungkin kek mereka udah bisa 

mahamin kondisiku. Eee, apa ya? Ya ini, ini 

kayak udah jalan ku gitu loo, jadi aku yang 

jalanin, aku yang rasain gitu. Dan mungkin 

mereka ngasih kebebasan lah, asal enggak 

ngerugiin orang lain gitu. Pokoknya mereka bisa 

lah nerima aku, enggak kontra kok. 

Tanggapan lingkungan 

sekitar/teman dekat 

9 

Bagaimana cara Anda untuk bertahan di 

tengah lingkungan masyarakat yang masih 

sulit untuk menerima keadaan Anda? 

 

Kalo buat ini, eee…aku faham, kalo enggak 

semua orang bisa nerima keadaan aku yang kayak 

begini, Cuma cara aku buat bertahan, itu, aku 

kayak, udah sih, maksudku selagi aku enggak 

ganggu mereka gitu loh. Ya aku enggak ambil 

pusing. Pokoknya kalo mereka enggak 

mengganggu hal pribadi aku, yaudah, aku bakal 

diem aja. Kecuali mereka udah ngeganggu. Yaa, 

aku bakal ada reaksi lah, Cuman kalo sekadar 

omongan-omangan gitu, yaa, udah tutup telinga 

aja. Intinya jadi diri sendiri aja. Asal masih bisa 

berbuat wajar aja sih sama orang lain, dan enggak 

frontal gitu. 

Cara bertahan di 

tengah lingkungan 

masyarakat yang 

kontra 

10 

Adakah sutau saat Anda memiliki keinginan 

untuk mencintai lawan jenis? Jika keinginan 

tersebut ada, kira-kira mengapa dan kapan 

masa itu terjadi? Jika tidak ada keinginan, 

Harapan untuk 

kehidupan kedepan 



 

 

mengapa dan bagaimana cara Anda untuk 

mempertahankan keadaan Anda sekarang? 

 

Iya, karena apa? Karena, eee…saya masih 

memiliki orangtua dan saya masih memiliki 

agama. Karena, eee…saya lebih apa, saya bisa 

berpikir seperti ini karena ada, eee…mantan saya 

yang dulu pernah dengan saya, dan dia me, apa? 

Menunjukkan jalan baik, jalan lurus. Itu karena 

dia gitu. Jadi ya walopun dia yang udah kayak 

gitu, ya semuanya balik lagi ke saya. Mau 

bertanggapan seperti apa. Ya dia Cuma ngasih tau 

kalo kamu tuh masih punya orangtua, kamu punya 

agama dan aku masih, jalannya masih panjang. 

Dan aku cewek yang harus berhubungan dengan 

lawan jenis. 
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NO Verbatim Keterangan 

1 

dan 

2 

Sejak umur berapa Anda menyadari jika Anda 

menyukai sesama jenis dan apa latar belakang 

yang menyebabkan Anda menyukai sesama 

jenis? 

 

Sejak kapan Anda mulai memberanikan diri 

untuk membangun hubungan dengan sesama 

jenis? 

 

Eee…jadi sejak umur berapa ya, aku tuh ngerasa 

dan punya perasaan suka sama cewek itu dari 

SMA. Itu awalnya juga karena lingkungan sih. 

Terus akhirnya aku, eee…terbuka aja sama yang 

lain. Ternyata di SMA itu aku udah ada feel sama 

cewek. Kalo faktor yang menyebabkannya itu 

yang pertama, aku dari faktor lingkungan sih. 

Karena awalnya dari aku, eee…mulai bimbel 

SMA sebelum ujian itu ada salah satu teman aku 

yang basic nya udah lesbi. Jadi pas lama-lama aku 

main, aku main itu, menular sih. Karena mungkin 

jadi faktor kenyamanan ya, yang awalnya jadi 

sahabat, cuman dia lebih ke perannya dia itu lebih 

ke cowok. Jadi kita ngerasa nyaman, gitu. 

Waktu dan 

latarbelakang menjadi 

lesbian dan 

membangun hubungan 

dengan sesama jenis 

3 

Apakah Anda bergabung dengan komunitas 

LGBT dan apa tujuan Anda bergabung 

dengan kelompok/komunitas LGBT? 

 

Eee…aku tuh enggak pernah bergabung sama 

 

Eksistensi 



 

 

komunitas LGBT, karena apa? Karena aku 

ngerasa itu membuang waktu. Kecuali kalo, ya 

aku liat-liat orangnya dulu sih. Kalo misalnya 

orang itu punya manners yang bagus dan itu 

berkumpul dalam arti ada, ada masanya sih 

enggak papa, tapi sesekali. Tapi kalo Cuma untuk 

kesana-kesini main doing sih kayaknya enggak 

deh. Soalnya aku pikir buang waktu. 

4 

Ada tanggapan masyarakat yang pro dan 

kontra dengan keputusan yang sudah Anda 

ambil, bagaimana Anda menyikapi hal 

tersebut? 

 

Kalo untuk menanggapi orang yang kontra dulu 

sama kita ya. Ya kita ngasih pelan-pelan ke 

mereka sih, enggak langsung. Maksudnya kita, 

eee…langsung ngomong kalo kita nih belok atau 

nggak kita tuh lesbi. Itu enggak. Soalnya kan 

emang menurutku emang bukan hal yang wajar 

ya, apalagi bagi orang-orang yang tabu, orang-

orang yang biasa gitu. Jadi ngasih taunya, pertama 

mungkin bisa bilang sodara. Dan kita ngasih 

taunya ke mereka, kita lebih kasih pengertian aja 

ke mereka bahwa, eee…apa ya namanya? Orang 

itu punya diri pribadi, jati diri masing-masing. 

Yang penting kan enggak kita enggak ngerugiin 

mereka. Dalam arti merugikan entah itu materi 

mereka, ataupun nama mereka gitu loh. Jadi kita, 

jadi diri kita sendiri aja. Kalo untuk yang pro, aku 

sih lebih, eee…main enggak papa sama yang 

sesama kayak gitu sih sih LGBT atau enggak 

sama orang-orang yang , bukannya ngedukung 

kita enggak, cuman kita pasti ngasih tau ke 

mereka bahwa kita tuh pasti bisa berubah kok. 

Gitu loh. Jadi lebih ngeyakinin mereka aja kalo 

kita enggak selamanya kayak gini. 

 

Sikap 

5 

Sejak kapan Anda mulai memberanikan diri 

untuk membuka diri (coming out) dengan 

orang lain? 

 

Oke, aku berani membuka diri ke orang-orang 

bahwa aku punya pacar cewek itu enggak semua, 

 

Waktu melakukan 

self-disclosure 



 

 

enggak semua orang sih. Cuman, tapi aku dengan 

beberapa orang, yang pertama orang yang udah 

deket sama aku. Itu sejak SMA aku udah berani 

ngomong. Sama orang, tentunya sama orang yang 

udah aku percaya dan sama orang yang 

pemikirannya lebih luas. Jadi mungkin orang 

pemikirannya lebih luas kan pola pikirnya lebih 

terbuka dan lebih panjang gitu loh mikirnya. Kalo 

sama orang-orang kantor ya enggak sih. Tapi ada 

beberapa juga yang tau sih. Jadi semenjak SMA 

sampe sekarang juga kadang aku masih cerita kok. 

Gitu. 

6 

Motivasi dan Tujuan apa yang membuat Anda 

berani membuka diri (coming out) dengan 

orang lain? 

 

Hal apakah ya, sorry. Hal apakah itu aku lebih 

mungkin lebih mikir buat diri aku sendiri sih, 

kenyamanan diri aku sendiri gitu loh. Kan aku 

enggak, enggak harus tertutup juga sama semua 

orang kan? Itu bikin kita tuh tertekan dan terlihat 

aneh. Gitu loh. Ketika pas kita  bareng-bareng di 

lingkungan orang yang straight, kaya gitu sih. Jadi 

aku lebih mementingkan diri aku sendiri. Tapi 

dengan cara hal yang enggak frontal banget. 

Kayak gitu. Kalo yang paling berperan, paling 

temen-temen deket aku. Temen-temen deket aku 

yang tau aku sebenernya. Udah kenal lama. Jadi 

dia pasti tau karakter aku dan pribadi aku. 

 

Motivasi dan Tujuan 

self-disclosure 

7 

Bagaimana cara Anda mengkomunikasikan 

kepada lingkungan sekitar Anda dalam 

melakukan keterbukaan diri (coming out)? 

 

Cara aku mengkomunikasikan bahwa aku tuh lain 

dari yang lain, dalam arti aku belok ya, belok. 

Aku pasti akan ngajak ngobrol orang itu, 

eee…dengan apa ya? Pelan-pelan lah ngasih 

penjelasan ke dia. Ini loh ternyata orang itu punya 

kepribadian masing-masing, kayak gini. Terus 

orang tuh pasti ada, ada loh fasenya dimana, nanti 

dia jenuh kok lama-lama dengan keadaan kayak 

gitu. Terus orang tuh pasti punya pemikiran mikir 

 

Cara berkomunikasi 

saat melakukan self-

disclosure 



 

 

masa depan. Jadi gitu-gitu sih. 

8 

Bagaimana respon lingkungan sekitar Anda 

dalam menanggapi keterbukaan diri Anda? 

 

Respon lingkungan aku, sekitar aku pasti lebih 

dari 50% tuh pasti mereka shock, dan akan 

berpikiran negatif. Ya emang sih sebetulnya hal 

kayak gini tuh enggak bisa dibenarkan, mau pake 

cara apapun tetep enggak bisa dibenarkan. Cuman 

ada juga yang mereka yang mereka itu punya pola 

pikir. Ya kayak tadi yang aku bilang sih, 

eee…bahwa semuanya bisa berubah, kayak gitu. 

Tapi ada juga yang mikirnya tuh negatif. Bahkan 

mungkin ada juga yang berpikiran kalo temenan 

sama anak-anak kaya gitu tuh  mereka, eee… 

kayak apa sih? Menghindar gitu loh. Mungkin, 

soalnya kan gak nutup kemungkinan kayak gitu 

bisa kayak nular gitu. Kalo misalnya timbul 

kenyamanan, jadi ada yang membatasi diri. Gitu-

gitu. Tapi ya enggak banyak, enggak sedikit juga 

yang merespon, eee…positif aku, dalam arti 

ngedukung perubahan aku. Gitu-gitu. 

 

Tanggapan lingkungan 

sekitar/teman dekat 

 

9 

Bagaimana cara Anda untuk bertahan di 

tengah lingkungan masyarakat yang masih 

sulit untuk menerima keadaan Anda? 

 

Cara aku bertahan di tengah lingkungan yang 

masih sulit menerima keadaan aku ya, ya aku 

bersifat biasa aja ya. Aku selalu mikir, eee…selagi 

aku enggak merugikan mereka dan tidak 

merepotkan mereka. Aku akan berjalan ya, 

eee…apa adanya. Dalam arti aku, kegiatan aku, 

keseharian aku itu ya seperti biasa aja dengan 

mereka. Ini kan maksudnya kayak urusan kita 

pribadi masing-masing kan? Kayak gitu sih. Aku 

tetep berusaha baik aja sama mereka dan sebisa 

mungkin tidak merugikan mereka dalam hal 

apapun. 

Cara bertahan di 

tengah lingkungan 

masyarakat yang 

kontra 

10 

Adakah suatau saat Anda memiliki keinginan 

untuk mencintai lawan jenis? Jika keinginan 

tersebut ada, kira-kira mengapa dan kapan 

masa itu terjadi? Jika tidak ada keinginan, 

 

Harapan untuk 

kehidupan kedepan 



 

 

mengapa dan bagaimana cara Anda untuk 

mempertahankan keadaan Anda sekarang? 

 

Jadi, aku ketertarikan dengan lawan jenis pasti ada 

lah ya. Untuk saat ini juga aku udah memikirkan. 

Kenapa aku bisa tertarik dengan lawan jenis, 

pertama karena aku pasti memikirkan, eee…kedua 

orangtuaku ya. Bagaimanapun juga kan sampe 

saat ini aku kayak gini juga berkat mereka dong. 

Aku enggak boleh egois untuk mempertahankan 

perasaanku sendiri. Yang kedua, aku memikirkan 

masa depanku berhubungnan dengan umur. Aku 

udah 26 tahun, dan saat ini aku harus menikah. 

Karena aku mikir ketika nanti aku menikah pasti 

aku akan mempunyai keturunan. Dan aku juga 

berpikir seandainya aku enggak menikah dan 

enggak mempunyai keturunan, lalu bagaimana 

dengan masa tuaku? Jadi aku memikirkan 

realistisnya. Eee…semestinya aja sih, semestinya 

gimana sih orang hidup pada umumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nama   : LB#5 

Usia   : 22 tahun 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Tanggal Wawancara : 02 April 2017 

Waktu   : 21.00-23.00 WIB 

Lokasi Wawancara : Starbucks Coffe (Hartono Mall) 

Alamat   : Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, DIY 

NO Verbatim Keterangan 

1 

 

Sejak umur berapa Anda menyadari jika Anda 

menyukai sesama jenis dan apa latar belakang 

yang menyebabkan Anda menyukai sesama 

jenis? 

 

Menyadari itu udah lama sih sebenernya. Tapi kan 

karena untuk ukuran yang masih anak kecil itu 

kan enggak ngerti apa seperti itu. Cuman kalo 

untuk udah seneng sama perempuan emang udah 

dari kecil deh kayaknya. Kalo untuk latarbelakang 

enggak ada dari pengaruh manapun. Dari biasanya 

kan kebanyakan lingkungan, orangtua, atau apa. 

Enggak sih, kayaknya mungkin dari sananya aja. 

Karena trauma enggak ada, lingkungan juga 

enggak juga. Jadi mungkin, ya udah ngalir gitu aja 

sih. 

Waktu dan 

latarbelakang menjadi 

lesbian 

2 

Sejak kapan Anda mulai memberanikan diri 

untuk membangun hubungan dengan sesama 

jenis? 

 

Untuk berani membangun hubungan dengan 

pasangan yang tidak ini, SMP sih. Udah dari SMP 

aku pacaran sama, sama sejenis gitu. Sebenarnya 

itu ceritanya enggak lucu sih. Hehehe…jadi 

kayak, hehehe…jadi kayak, eee…kenalnya dari 

temen, dari temen terus setelah itu, aaa…itu dari 

situ sih aku ngerasa kayak temen-temen aku yang 

lain agak rishi dengan kondisi seseorang yang 

Waktu membangun 

hubungan dengan 

sesama jenis 



 

 

seperti ini, gitu. Sedangkan aku yang cuek-cuek 

aja, aku yang ya it’s ok. Karena semua orang kan 

berhak untuk punya hidup masing-masing, punya 

pilihan gitu loh maksud aku. Jadi kayak yang 

lainnya pada rishi akunya yang biasa aja. Setelah 

itu lama-lama aku sempet lost contact, kontak lagi 

dengan si perempuan ini, setelah deket, ya udah 

jalan aja gitu. 

3 

Apakah Anda bergabung dengan komunitas 

LGBT dan apa tujuan Anda bergabung 

dengan kelompok/komunitas LGBT? 

 

Untuk aku tidak ikut komunitas ya, karena aku 

pribadi sih orangnya cuek sih, cueknya cuek 

banget. Jangankan ikut komunitas, mungkin aku 

punya pasangan juga, pasangan aku kena dampak 

cueknya aku. Jadi yang, untuk, untuk apa 

namanya? Apa? Untuk aku ikut komunitas seperti 

itu kayaknya enggak sih. Enggak, no lah. Karena 

aku juga jarang, untuk yang enggak komunitas 

pun aku jarang kumpul untuk komunitas yang 

normal. 

Eksistensi 

4 

Ada tanggapan masyarakat yang pro dan 

kontra dengan keputusan yang sudah Anda 

ambil, bagaimana Anda menyikapi hal 

tersebut? 

 

Untuk menyikapi sesuatu hal yang enggak awam 

ya, itu kan masih jarang banget. Itu ketika aku 

com, coming out itu ada beberapa yang pro dan 

kontra. Tapi lebih banyak ke yang pro sih, karena 

kebanyakan di lingkungan aku tuh mereka yang 

kayak “yau udah ini kan jalan, lo yang jalanin, 

jadi ya itu tanggung jawab lo. Resikonya juga lo 

yang bakal kena”. Jadi ya, ya udah mereka sih 

kebanyakan cuek ketika tau akunya seperti ini ya 

fine-fine aja. Yang penting aku enggak pernah 

ganggu mereka dengan situasi ku yang seperti ini. 

Sikap 

5 

Sejak kapan Anda mulai memberanikan diri 

untuk membuka diri (coming out) dengan 

orang lain? 

Untuk coming out pertama kali itu, ke dari awal 

Waktu melakukan 

self-disclosure 



 

 

aku pertama kali pacaran sih sama cewek, itu 

udah, udah, aku udah berani coming out. Karena 

aku, aku orangnya iya, iya, enggak, enggak. 

Maksudnya kayak enggak usah munafik. Ya 

emang akunya, aku diri aku sendiri enggak deny, 

kenapa aku harus deny ke orang lain gitu loh. Jadi 

untuk yang support sih sampai sekarang, sampe 

saat ini ya, yang bener-bener support aku banget 

itu justru papaku. Papa, papaku yang support 

banget. Dengan keadaanku seperti ini, karena 

papaku orangnya fair, dia orangnya juga open 

minded gitu loh. Orangnya terbuka, jadi aku 

seperti ini ya enggak masalah, yang penting kan 

ya balik lagi  yang ngejalanin kan kamu, kamu 

yang punya pilihan, eee…hidup-hidup juga kamu, 

meskipun kita orangtua juga yang tetep jalanin 

juga kamu. Jadi ya kamu yang pilih, pilihanmu 

yang penting kamu bisa bertanggung jawab, dan 

kamu bisa, eee… apa ya? Tanggung resiko sendiri 

ya, ya udah kenapa enggak. Kata papa sih seperti 

itu. 

6 

Motivasi dan Tujuan apa yang membuat Anda 

berani membuka diri (coming out) dengan 

orang lain? 

 

Yang bikin aku termotivasi untuk aku coming out 

itu karena aku merasa di sini kan aku tidak 

melakukan kesalaha apapun. Maksudnya aku 

tidak merugikan orang lain gitu. Kenapa aku harus 

menutup-nutupi dan kenapa harus takut? Kenapa 

aku enggak harus berani gitu loh. Kecuali apa 

yang aku lakukan ini, eee…apa ya? Bikin orang 

itu, anu, apa namanya tadi? Yang aku lakukan ini, 

eee…merugikan mereka gitu loh. Kan ini enggak. 

Yang rugi kan aku sendiri, toh juga yang jalanin 

aku, gitu loh. Jadi ya, ya udah aku berani aja gitu 

loh. Dan emang kebutuhannya juga, keluarga juga 

enggak gimana-gimana. Jadi ya, aku jadi, bukan, 

bukannya kayak makin aku ngerasa, ya namanya 

begi, meskipun aku seperti inipun juga aku 

manusia biasa. Pasti ada salah enggak salah, bisa 

merugikan dan enggak. Tapi kan bukan berarti, 

Motivasi dan Tujuan 

self-disclosure 



 

 

bukan aku yang seperti ini, terus aku jadi kayak 

ngerugiin kalian-kalian semuanya. 

7 

Bagaimana cara Anda mengkomunikasikan 

kepada lingkungan sekitar Anda dalam 

melakukan keterbukaan diri (coming out)? 

 

Cara mengkomunikasikan tentang aku yang 

seperti ini, itu aku, eee…aku nunggu. Biasanya, 

enggak nunggu juga sih, ya ketika ada orang yang 

nanya sama aku tentang aku yang seperti ini, ya 

aku bakal jawab gitu loh. Aku bakal jelasin ke 

mereka kalo memang aku seperti ini. Intinya tidak 

ada penolakan sama sekali ketika orang bertanya 

ke aku. Aku enggak ada deny ke orang karena 

memang ya this is Me. Aku seperti ini gitu loh. 

Jadi terserah merekanya mau terima tentang aku 

yang seperti ini atau enggak. Itu enggak masalah 

di aku. Karena kan enggak ngerugiin aku juga. 

Yang penting aku udah ngejelasin ke mereka, 

bukan berarti aku yang seperti ini, itu aku buruk 

banget. Karena tiap orang kan punya kebaikan dan 

keburukan masing-masing. 

Cara berkomunikasi 

saat melakukan self-

disclosure 

8 

Bagaimana respon lingkungan sekitar Anda 

dalam menanggapi keterbukaan diri Anda? 

 

Ok, untuk responnya lingkungan aku terhadap aku 

yang seperti ini, mereka cuek sama kayak aku. 

Jadi mereka bodo amat, yang penting aku enggak 

ngerugiin mereka, ya udah jalanin aja. Gitu sih. 

Kebanyakan di lingkungan aku, jadi ya aku 

enggak, Puji Tuhannya aja, jadi merekanya 

enggak, enggak, “eh lo kok gini sih, eh lo kok gini 

sih”. Udah gitu aja. Karena mereka cuek sama 

kayak aku. Urusan masing-masing, ya elo, elo, 

gue, gue, gitu. 

Tanggapan lingkungan 

sekitar/teman dekat 

9 

Bagaimana cara Anda untuk bertahan di 

tengah lingkungan masyarakat yang masih 

sulit untuk menerima keadaan Anda? 

 

Cara bertahan diri dengan situasi aku yang seperti 

ini, ya gampang sih. Aku masih punya Tuhan. 

Karena mau gimana pun juga se ko, apa? Se 

Cara bertahan di 

tengah lingkungan 

masyarakat yang 

kontra 



 

 

enggak pro nya mereka ke aku, tetep aku masih 

ada Tuhan yang, masih selalu dukung aku mau 

gimanapun aku. Jadi ya, aku punya Tuhan aku 

punya keluarga aku juga yang masih support aku. 

Mereka sampe sekarang ini juga yang selalu 

dukung aku. Jadi ya aku tetep selalu bertahan mau 

gimana orang tentang ber, apa? Berbicara tentang 

aku, meng apa? Apapun tentang aku. Kalo 

negatifnya ya aku cuek-cuek aja sih. Aku cuekin 

aja kalo untuk masalah itu. 

10 

Adakah suatu saat Anda memiliki keinginan 

untuk mencintai lawan jenis? Jika keinginan 

tersebut ada, kira-kira mengapa dan kapan 

masa itu terjadi? Jika tidak ada keinginan, 

mengapa dan bagaimana cara Anda untuk 

mempertahankan keadaan Anda sekarang? 

 

Untuk masa, untuk, eee…yang akan datang, 

apakah aku akan ke lawan jenis aku. Aku sih 

enggak pengen langsung nge judge kalo aku bakal 

bisa. Ataupun aku enggak bisa. Untuk kedepannya 

aku bakal sama lawan jenis atau enggak. Karena 

kan semua Tuhan yang ngatur. Aku cuman tinggal 

ngejalanin. Cuman untuk sampe saat ini dan untuk 

kedepannya sih aku pikir kayaknya belum. 

Kenapa belum? Karena soalnya aku tuh udah 

pernah ada, apa namanya? Sshh…eee…planning 

kedepannya untuk ke jenjang yang lebih serius 

tapi ya gagal juga sih. Meskipun gagal, cuman 

memang udah ada planning untuk kedepannya 

aku bakal mempunyai pasangan seumur hidup 

yaitu seorang perempuan. Karena selama ini aku 

juga belum pernah sama sekali mene, 

menemukan, kemanya, kenyamanan dengan laki-

laki. Yah untuk memang sudah beda ya untuk 

nanti ketika aku udah menikah juga dengan 

perempuan, keadaan juga lebih berbeda untu kita 

survive bareng berdua sih. Ya kembali lagi yang 

penting kita enggak merugikan orang gitu loh. 

Mau gimanapun kita kan juga enggak merugikan 

orang. Tih hidup juga kita yang jalanin. Kita 

punya keluarga sendiri gitu loh. Jadi ya bener. 

Harapan untuk 

kehidupan kedepan 



 

 

Karena juga balik lagi. Hehehe…ke papa juga 

dukung aku juga. Mungkin ketikaaku punya 

pasangan perempuan pun, papa aku enggak 

menolak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 5 

TRANSKIP HASIL OBSERVASI 

Nama Informan : LB#1 

Hari/Tanggal  : 26 Maret 2017 

Waktu   : 21.00-23.00 WIB 

Lokasi   : Ling-Lung Kopi & Eatery 

Alamat   : Jl. Perumnas No.134, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY 

No Aspek yang diamati Hasil Observasi Keterangan 

1 Penampilan fisik 

- Potongan rambut 

pendek 

- Berbadan kurus 

- Tinggi badan kira-

kira 160 cm 

- Cara berjalan 

menyerupai laki-

laki 

Jika sekilas 

orang melihat, 

nampak sebagai 

lesbian 

2 Cara berpakaian 

- Memakai kemeja 

lengan pendek 

- Celana jeans 

panjang 

- Memakai sepatu 

kets 

- Memakai jam 

tangan 

- Tidak memakai 

aksesoris 

- Tanpa memakai 

riasan wajah. 

Terlihat tomboy 

3 Cara berkomunikasi 

- Terbuka 

- Kooperatif 

- Komunikatif 

Percaya diri 

dalam 

mengungkap 

diri dan banyak 

bercerita terkait 

dirinya 

4 Label - Butchi  
Dominan 

sebagai laki-laki 



 

 

Nama Informan : LB#2 

Hari/Tanggal  : 27 Maret 2017 

Waktu   : 16.30-18.00 WIB 

Lokasi   : Almond Cake 

Alamat   : Jl. Seturan Raya No. 6, Depok, Sleman, DIY 

No Aspek yang diamati Hasil Observasi Keterangan 

1 Penampilan fisik 

- Rambut panjang 

agak keriting 

- Tinggi badan kira-

kira 155 cm 

- Cara duduk 

feminim 

- Cara berjalan 

feminim 

Tidak Nampak 

sebagai lesbian 

2 Cara berpakaian 

- Memakai blouse 

- Memakai jam 

tangan wanita 

- Memakai aksesoris 

Memakai riasan 

- Memakai sepatu 

wanita 

Nampak 

sebagai wanita 

normal 

3 Cara berkomunikasi 

- Komunikatif 

- Kooperatif 

- Ekspresif 

Percaya diri saat 

mengungkap 

diri 

4 Label - Femme 

Dominan 

sebagai 

perempuan 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nama Informan : LB#3 

Hari/Tanggal  : 01 April 2017 

Waktu   : 20.00-21.00 WIB 

Lokasi   : Tamansari Foodcourt (Ambarukmo Plaza) 

Alamat   : Jl. Laksda Adisucipto, Depok, Sleman, DIY 

No Aspek yang diamati Hasil Observasi Keterangan 

1 Penampilan fisik 

- Potongan rambut 

pendek 

- Berbadan gempal 

- Tinggi badan kira-

kira 160 cm 

- Warna kulit putih 

- Cara duduk 

menyerupai laki-

laki 

- Cara berjalan 

menyerupai laki-

laki 

Sekilas sangat 

terlihat sebagai 

lesbian 

2 Cara berpakaian 

- Memakai kaos 

- Memakai kupluk di 

kepala 

- Memakai jam 

tangan model sport 

- Memakai celana 

pendek 

- Tidak memakai 

riasan 

Terlihat tomboy 

3 Cara berkomunikasi 

- Kooperatif 

- Berbicara 

seperlunya 

- kurang ekspresif 

Terlihat kurang 

percaya diri, 

kurang banyak 

bercerita jika 

tidak di Tanya 

secara detail 

4 Label - Butchi 
Dominan 

sebagai laki-laki 

 

 



 

 

Nama Informan : LB#4 

Hari/Tanggal  : 01 April 2017 

Waktu   : 21.00-22.00 WIB 

Lokasi   : Tamansari Foodcourt (Ambarukmo Plaza) 

Alamat   : Jl. Laksda Adisucipto, Depok, Sleman, DIY 

No Aspek yang diamati Hasil Observasi Keterangan 

1 Penampilan fisik 

- Rambut panjang 

sebahu 

- Tinggi dan berat 

badan ideal 

- Warna kulit sawo 

matang 

- Cara duduk sangat 

feminim 

- Cara berjalan 

feminim 

Sekilas tidak 

terlihat seperti 

lesbian 

2 Cara berpakaian 

- Memakai Blouse 

- Memakai celana 

jeans panjang 

- Memakai jam 

tangan wanita 

- Memakai sepatu 

wedjes 

- Memakai aksesoris 

seperi anting dan 

gelang 

Nampak 

sebagai wanita 

normal 

3 Cara berkomunikasi 

- Komunikatif 

- Kooperatif 

- Ekspresif 

Terlihat percaya 

diri saat 

mengungkap 

diri 

4 Label - Femme 

Dominan 

sebagai 

perempuan 

 

 

 



 

 

Nama Informan : LB#5 

Hari/Tanggal  : 02 April 2017 

Waktu   : 21.00-23.00 WIB 

Lokasi   : Starbucks Coffe (Hartono Mall) 

Alamat   : Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, DIY 

No Aspek yang diamati Hasil Observasi Keterangan 

1 Penampilan fisik 

- Rambut panjang 

- tinggi dan berat 

badan ideal 

- Warna kulit sawo 

matang 

- Cara duduk 

feminim 

- cara berjalan 

feminim 

Secara sekilas 

tidak terlihat 

seperti lesbian 

2 Cara berpakaian 

- Memakai blouse, 

- Memakai sepatu 

high heels 

- Memakai aksesoris 

seperti anting dan 

gelang 

Nampak 

sebagai wanita 

normal 

3 Cara berkomunikasi 

- Komunikatif 

- Kooperatif 

- Terbuka 

- Ekspresif 

Terlihat 

memiliki rasa 

percaya diri 

dalam 

melakukan 

pengungkapan 

kepada orang 

lain 

4 Label - Femme 

Dominan 

sebagai 

perempuan 

 

 

 



 

 

CURRICULUM VITAE 

 

A. Biodata Pribadi 

1. Nama   : Ahmad Shohibul Ismail 

2. Jenis Kelamin  : Laki-laki 

3. Tempat, tanggal lahir : 23 Juni 

4. Agama   : Islam 

5. Alamat   : Salakan RT.23/03 Wonogiri Kajoran 

  Magelang 

6. Email   : masshohib1@gmail.com 

B. Riwayat Pendidikan 

1. TK    : TK ABA, Wonogiri Kajoran Magelang 

2. SD    : MI Muhammadiyah Wonogiri Kajoran 

  Magelang 

3. SLTP   : SMP Negeri 1 Salaman Magelang 

4. SLTA   : SMK Negeri 1 Kota Magelang 

5. Perguruan Tinggi  : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

  Fakultas Agama Islam, Jurusan Komunikasi 

  dan Penyiaran Islam, Konsentrasi Komunikasi 

  dan Konseling Islam 

C. Pengalaman 

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UMY 

2. Panitia Kegiatan di berbagai Acara di luar maupun di dalam Kampus 

UMY 

3. Praktek Kerja Lapangan di BPRSW (Balai Perlindungan dan Rehabilitasi 

Sosial Wanita) 

4. Kuliah Kerja Lapangan di Ds. Sembuhan, Desa Sendangmulyo, Sleman 


