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MOTTO

“Always be yourself
and never be
anyone else even if
they look better than
you.”
iv
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PERSEMBAHAN
“Karya ini adalah hasil usaha yang dimampukan oleh Tuhan Yesus
kepada saya untuk saya selesaikan”
“Kita tau sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk
mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu
bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah”
(Roma 8 : 28)

Ku ucapkan terimakasih ku untuk Mu Tuhan untuk segala kebaikan Mu
dalam hidup ku dan untuk orang-orang di sekitar ku yang Kau sediakan
bagi ku yaitu

Khusus ku ucapkan terimakasih untuk mu
Mama ku
Kau lah inspirasi dan hidup ku ma, tak akan ku mampu menyelesaikan ini tanpa
KASIH dan kesabaran yang luar biasa dari mu, mohon maaf ku untuk kesalahan
ku, terimakasih untuk selalu mengajariku, memelukku dan mendampingiku
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Besar terimakasih ku untuk keluarga Ginting
Tigan, Bapak uda, Mamak uda, Bi uda dan Kila ku
Tak cukup terimakasih ku untuk SEGALA kebaikan yang kalian berikan, kasih,
perhatian dan pelajaran-pelajaran berharga yang mendidik ku menjadi pribadi
yang lebih baik. Terimakasih telah menjadikan ku berharga

Dan untuk juga yang ku kasihi dan ku sayangi
Glora Ginting & Angel
Sahabat, saudara dan partner ku yang selalu mendukung ku selama ini,
terimakasih banyak untuk segalanya. Aku tidak akan mampu menyelesaikan ini
tanpa mu yang selalu ada ketika ku membutuhkan mu

Tak juga ku lupa untuk para saudara dan sahabat ku
Martua, Ellen, ike, kinanti, wahyu
dan teman-teman kosan wisma sukses
Kalian adalah saudara dan sahabat terbaik ku, terimakasih untuk kebaikan kalian
yang selalu menjaga ku selama ini di kota Yogyakarta ini, aku tidak akan lupa
semua yang telah kita jalin selama ini
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KONSEP DIRI KAUM LESBIAN DAN FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI
Lenny Lolita Ginting
ABSTRAK
Lesbian adalah orientasi seksual yang dianggap menyimpang oleh norma-norma, agama
dan moral yang berlaku dimasyarakat. Lesbian sampai saat ini masih menjadi perbincangan
karena sampai saat ini masyarakat hanya mengakui orientasi heteroseksual. Aturan-aturan yang
berlaku di masyarakat tidak membuat kaum lesbian menghilang dan bahkan lesbian tetap
menjaga eksistensinya dengan hadirnya banyak organisasi lesbian yang menjadi wadah mereka
untuk bersosialisasi ataupun berbagi informasi dengan sesama lesbian. Pengukuhan diri sebagai
lesbian dan penolakan di masyarakat menjadi hal yang menarik bagaimana lesbian melihat diri
mereka sebagai pelaku orientasi seksual yang berbeda di tengah-tengah penolakan yang ada.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif. Peneliti memilih kaum lesbian yang
tergabung dalam organisasi untuk mempermudahkkan peneliti mengumpulkan subjek penelitian.
Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan metode wawancara, dimana wawancara
dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan-pertanyaan rinci dengan menurutkan sesuai
faktor-faktor dan aspek-aspek konsep diri. Subjek yang diperoleh sebanyak tiga orang dimana
setiap subjek mewakili setiap label dari kaum lesbian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaum
lesbian memiliki konsep diri yang berbeda-beda. Lesbian sudah tergabung dalam organisasi pun,
ternyata tidak menjamin bahwa lesbian memiliki konsep diri yang sama. Walaupun lebian
memiliki konsep diri yang berbeda, mereka tetap memiliki persamaan bahwa mereka tidak ada
keinginan untuk menjadi heteroseksual dan mereka tidak perduli akan pandangan masyarakat
tentang orientasi seksual yang mereka pilih.

Kata Kunci : Lesbian, Konsep diri
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LESBIAN SELF-CONCEPT AND THE FACTORS THAT INFLUENCE
Lenny Lolita Ginting
ABSTRACT
Lesbian is a sexual orientation which is considered deviant by the norms, religion and
moral force in the community. For this day Lesbian still become a debate because until this day
the society only admit for the sexual orientation is heterosexual. The rules that apply in the
community do not make lesbians disappear and lesbians even while maintaining its existence by
the presence of many organizations socialize them into containers or share information with
fellow lesbian. Inauguration of themselves as lesbian and rejection in society be interesting how
lesbians see themselves as perpetrators of a different sexual orientation in the middle of the
existing rejection. This research is descriptive qualitative research. Researchers chose lesbians
who are members of the organization to gather researchers to collect research subjek easilly.
Research data collection conducted by interview, where the interview was conducted by giving a
number of detailed questions to indulge appropriate factors and aspects of self-concept. Subjects
were obtained by three people where each subject representing each of the lesbian label. The
results showed that lesbians have a self-concept that is different one to another. Lesbian already
incorporated in any organization, it does not guarantee that lesbians have the same self-concept.
Although lebian have a different self-concept, they still have in common that they had no desire to
be heterosexual, and they do not care about people's views about the sexual orientation of their
choosing.

Key Word: Lesbian, self-concept
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Fenomena Lesbian Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)
dianggap tidak bermoral dan tidak normal. Masyarakat hanya memandang
bahwa heteroseksual lah yang dapat disebut normal. Idealnya laki-laki
berpasangan dengan perempuan dan menjalankan perannya masingmasing sesuai dengan kodratnya. Layaknya orang tua kita di mana seorang
ayah itu adalah seorang pria dan seorang ibu itu adalah seorang wanita dan
mereka menjalani peran mereka masing-masing.
Kartono (1989) mengungkapkan bahwa orientasi seksual adalah
suatu mekanisme bagi manusia agar mampu mengadakan keturunan. Fauzi
(2008) mengungkapkan bahwa orientasi seksual manusia ada 3 yaitu
heteroseksual,

homoseksual dan biseksual.

Peneliti

memfokuskan

penelitian ini terhadap orietasi homoseksual khususnya homoseksual
perempuan atau lesbian.
Oetomo (2001) mengungkapkan homoseksualitas mengacu pada rasa
tertarik secara perasaan (kasih sayang, hubungan emosional) dan atau
secara erotis, baik secara predominan (lebih menonjol) maupun eksklusif
(semata-mata) terhadap orang-orang yang berjenis kelamin sama,
dengan atau tanpa hubungan jasmaniah. Dalam Kamus Besar Bahasa
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Indonesia (KBBI), lesbian adalah wanita yang mencintai atau merasakan
rangsangan seksual sesama jenisnya; wanita homoseks.” (Edisi kedua,
1995).
Kaum homoseksual khususnya lesbian, lebih menutup diri dari
lingkungan masyarakat. Lesbian yang hidup dalam budaya patrearkhi
seperti Indonesia, tentu tidak mendapat ruang yang bebas dalam
menjalani orientasi seksual mereka. Oleh karena itu, banyak muncul
berbagai macam LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau organisasiorganisasi yang menjadi wadah kaum lesbian untuk berinteraksi dengan
sesama lesbian.
Organisasi LBGT tersebut juga menjadi tempat bagi kaum lesbian
untuk saling mengenal dengan sesama lesbian di seluruh Indonesia.
Peneliti dalam hal ini tertarik untuk meneliti kaum lesbian yang ada di
Yogyakarta. Peneliti memilih Yogyakarta karena Yogyakarta dikenal
sebagai kota Yogyakart dikenal sebagai kota budaya yang masih
menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, moral dan nilai agama yang
berlaku di masyarakat.
Yogyakarta, selain dikenal sebagai kota budaya, pada tanggal 6-9
Desember 2009 Yogyakarta menjadi tempat diresmikannya “Yogyakarta
Principles”. Menurut yayasan perempuan (2008) secara singkat,
Yogyakarta Principles ini sesungguhnya merupakan prinsip-prinsip
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pembelaan terhadap hak-hak seksual (sexual right) seseorang dan
diterima PBB lewat sidang Human Right Council pada 26 Maret 2007.
Peneliti melihat kota Yogyakarta menjadi kota yang mendukung
orientasi seksual, identitas gender dan kesetaraan gender berlandaskan
Hukum Internasional. Artinya membuka ruang untuk kaum lesbian lebih
di Yogyakarta menjadi lebih besar. Walaupun nilai-nilai budaya, moral
dan agama di Yogyakarta masih sangat kental di masyarakat. Hal
tersebut sangat menarik karena prinsip-prinsip tentang gender tersebut
dianggap bertolak belakang dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat.
Masyarakat seolah hakim bagi kaum lesbian karena tetap dianggap
sebagai kaum berdosa dan menyimpang dari kodrat. Seperti yang
diungkapkan oleh Kartono (1989), masyarakat itu merupakan hakim
yang “keras” dan “kejam” terhadap tingkah laku para anggotanya dan
cenderung tidak mentorerir tingkah laku yang menyimpang dari norma
umum.

Homoseksual sampai saat ini masih ditentang keberadaannya
walaupun kalangan psikolog dan psikiater telah setuju menentang hal
tersebut (Supratiknya, 1995). American Psychiatric Association pada
tahun 1973 telah memutuskan untuk menghilangkan homoseksualitas dari
daftar gangguan mental.

Tahun 1975, American Psychological Association pun mengeluarkan
keputusan yang sama. Ironisnya, meskipun homoseksualitas tidak lagi
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dianggap sebagai gangguan mental, namun lesbian dan gay masih terus
menjadi target permusuhan, ketakutan, dan prasangka yang ekstrem.
Dengan kata lain, kemampuan memisahkan pandangan agama dengan
keputusan ilmiah dalam memandang wacana tersebut masih miskin
diterima oleh mereka (Oetomo, 2001).

Penolakan atau penerimaan yang selama ini dialami oleh kaum
lesbian tentu mempengaruhi konsep diri mereka. Penolakan-penolakan
membuat kaum lesbian menutup diri dari masyarakat dan lebih memilih
membuka pintu sosial mereka hanya bagi kalangan mereka saja.
Berdasarkan penelitian yang ada, peneliti ingin melanjutkan penelitian
tentang konsep diri kaum lesbian, peneliti ingin melihat apakah lesbian
yang aada dikota Yogyakarta memiliki konsep diri yang positif atau
negatif.

Konsep diri menurut Felker (dalam Hurlock, 1990) merupakan
rangkaian total dari pandangan individu mengenai dirinya. Konsep diri
yang dimiliki lesbian mungkin berbeda-beda tergantung pengalamannya
dan kematangan diri seseorang. Menurut Verdeber (dalam Sobur, 2009)
semakin besar pengalaman positif yang diperoleh atau dimiliki seseorang,
maka semakin positif konsep dirinya, sebaliknya semakin besar
pengalaman negatif yang diperoleh atau dimiliki seseorang maka semakin
negatif konsep dirinya.
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Penelitian tentang lesbian telah banyak dilakukan dan hal tersebut
mendasari peneliti untuk melakukan penelitian secara lebih jauh. Terkait
dengan penelitian ini, ada beberapa penelitian yang mirip yaitu penelitian
yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan
Yogyakarta, yaitu Nurmala, Anam dan Suryono dengan judul “Studi
Kasus Perempuan Lesbian (Butchy) di Yogyakarta” pada tahun 2006.
Penelitian ini mengungkapkan hal-hal yang menyebabkan seorang
perempuan memutuskan menjadi seorang lesbian laki-laki (butchy).

Penelitian tersebut berhubungan dengan penelitian ini karena
penelitian tersebut mengungkapkan pengalaman-pengalaman traumatis
yang dialami oleh para butchy sehingga memilih untuk menjadi lesbian.
Seperti yang diungkapkan oleh Verdeber (2009), pengalaman traumatis
merupakan pengalaman negatif yang mempengaruhi konsep diri menjadi
negatif.

Penelitian skripsi tentang lesbian juga dilakukan oleh Theresia Oki
Mega Novena seorang mahasiswi Psikologi Universitas Katholik
Soegijapranata dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsep
Diri pada Butchy”. Penelitian ini mengungkapkan penerimaan diri seorang
butchy terhadap kondisi fisiknya yang secara fisik adalah seorang
perempuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Theresia jelas sangat berhubungan
karena peneliti memperlihatkan bahwa seorang butchy ternyata belum
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dapat menerima kondisi fisik mereka. Penerimaan diri secara fisik
mempengaruhi konsep diri seseorang. Seorang lesbian yang dapat
menerima kelebihan dan kekurangan pada dirinya, lebih mampu
menghargai apa yang dimilikinya.

Penelitian lain adalah skripsi yang dilakukan oleh Mulyadi
Pontotoring, mahasiswa jurusan antropologi FISIP UNSRAT Universitas
tahun 2012, dengan judul “Kaum Lesbian Di Kota Manado”. Penelitian
ini mengungkap kehidupan kaum lesbian Manado di lingkungan keluarga,
pertemanan, dan masyarakat umum. Penelitian ini membahas tentang
kaum lesbian yang menutup orientasi seksual mereka terhadap keluarga
dan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi di Kota Manado, juga
memberi pengaruh terhadap penelitian ini. Keluarga, teman sebaya dan
lingkungan masyarakat merupakan faktor-faktor pembentuk konsep diri
sesorang. Penolakan atau penerimaan yang diterima kaum lesbian, terlebih
dari keluarga, tentu memberi efek yang besar terhadap pembentukan
konsep diri lesbian. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat konsep diri
seorang lesbian mapan ketika berkaitan dengan lingkungan keluarga dan
masyarakat.

Menjadi lesbian merupakan bagian dari konsep diri seseorang, yaitu
pandangan

seorang

lesbian

terhadap

dirinya

sendiri

dengan

membandingkan dirinya dan orang lain khususnya kaum heteroseksual,
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dan pola pikir terhadap orientasi seksual yang mereka pilih. Walaupun
sering kali pola pikir tersebut berbenturan dengan agama, norma dan nilainilai moral yang dianut oleh kaum lesbian sendiri dan masyarakat.

Dalam menjalani kehidupan, konsep diri memegang peranan penting
karena apabila lesbian dapat menerima dirinya sendiri, menerima
kelebihan dan kekurangannya maka seorang lesbian dapat menggali
potensi yang ada pada dirinya dan mengembangkannya. Potensi tersebut
membentuk rasa percaya diri dan optimisme dalam diri sehingga konsep
diri positif dapat terbentuk.

Namun apabila lesbian menutup diri, tidak menerima kelebihan dan
kekurangannya serta tidak mampu berinteraksi dengan orang lain maka
seorang

lesbian

tidak

akan

memiliki

rasa

percaya

diri

untuk

mengembangkan kemapuan yang ada dalam dirinya. Selain itu, lesbian
tidak mampu mengembangkan kemampuan bersosialisasi karena lebih
memilih untuk menutup diri dari lingkungan sekitarnya.

Konsep diri lesbian akan positif atau negatif tergantung para lesbian
menganggapi peristiwa-peristiwa yang dialaminya. Terlebih lesbian
mapan adalah kaum lesbian yang dianggap telah dewasa dan matang
dalam memilih orientasi seksualnya.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka peneliti menetapkan
rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep diri kaum lesbian?
2. Apakah faktor-faktor pembentuk konsep diri kaum lesbian?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah :

1. Mengetahui konsep diri yang dimiliki lesbian
2. Mengetahui faktor-faktor pembentuk konsep diri pada lesbian

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian

ini

berguna

untuk

pengembangan

ilmu

Psikologi

Perkembangan dan Psikologi Klinis

2.

Manfaat Praktis

a. Referensi bagi para lesbian dalam melihat konsep diri yang
dimiliki
b. Penelitian ini diharapkan memberi gambaran yang baik bagi para
pembaca dan masyarakat dalam melihat konsep diri lesbian
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c. Referensi bagi penelitian lain yang melakukan penelitian yang
serupa
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. Lesbian
1. Pengertian Lesbian
Kartono (1989) mengungkapkan bahwa lesbian atau lesbianisme
berasal dari kata Lesbos yaitu pulau di tengah Lautan Egeis yang pada
zaman kuno dihuni oleh para wanita. Konon siapa saja yang lahir di pulau
itu nama belakangnya akan diikuti kata Lesbian, namun tidak semua orang
yang memakai nama tersebut adalah lesbian.
Pendapat lain diungkapkan oleh Supratiknya (1995) yang menyatakan
lesbian adalah perilaku seksual yang ditujukan pada pasangan sejenis.
Pendapat serupa juga dikemukan oleh Sudarjoen (2005) yang berpendapat
bahwa lesbian adalah suatu kecenderungan yang kuat akan daya tarik
erotis seseorang justru terhadap jenis kelamin yang sama.
Berdasarkan hal-hal diatas dapat disimpulkan bahwa lesbian adalah
ketertarikan yang dialami oleh seorang wanita kepada wanita.
2. Jenis-jenis lesbian
Coleman,

Butcher

dan

Carson

(dalam

menggolongkan lesbian kedalam beberapa jenis :

10

Supratiknya,

1995)
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a. Lesbian Tulen
Jenis ini memenuhi gambaran stereotipik popular tentang
perempuan yang kelaki-lakian, ataupun sebaliknya. Sering termasuk
juga kaum transvestite atau TV, yakni orang-orang yang suka
mengenakan pakaian dan berperilaku seperti lawan jenisnya.
b. Lesbian malu-malu
Kaum wanita yang suka mendatangi WC-WC umum atau tempattempat mandi uap terdorong oleh hasrat homoseksualitas mereka
namun tidak mampu dan tidak berani menjalin hubungan personal
yang

cukup

intim

dengan

orang

lain

untuk

mempraktikan

homoseksualitasnya
c. Lesbian tersembunyi
Kelompok ini biasanya dari kelas menegah dan memiliki status
sosial

yang

mereka

rasa

perlu

dilindungi

dengan

cara

menyembunyikan homoseksual mereka. Homoseksualitasnya biasanya
hanya diketahui oleh sahabat karib, kekasih, atau orang-orang tertentu
yang jumlahnya terbatas.
d. Lesbian situasional
Terdapat aneka jenis situasi yang dapat mendorong orang
mempraktekkan homoseksualitas tanpa disertai komitmen yang
mendalam
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e. Biseksual
Orang-orang yang mempraktekkan homoseksual dan heteroseksual
f. Lesbian mapan
Sebagian besar kaum lesbian menerima homoseksualitas mereka,
memenuhi aneka peran kemasyarakatan secara bertanggung jawab dan
mengikatkan diri dengan komunitas lesbian setempat.
Secara keseluruhan, kaum lesbian tidak menunjukkan gejala gangguan
kepribadian yang lebih dibandingkan kaum heteroseksual. Ada kecenderungan
bahwa kaum lesbian lebih mengutamakan kualitas hubungan dan bukan aspek
seksualnya, sedangkan kaum homoseksual lelaki cenderung mengutamakan
aspek seksual dalam hubungan mereka.
3. Faktor-faktor penyebab lesbian
Supratiknya (1995) dan Kartono (1989) mengungkapkan hal yang
serupa bahwa seseorang dapat menjadi lesbian karena faktor hormon,
mendapat pengalaman homoseksual yang menyenangkan, pengalaman
lingkungan keluarga di mana ayah lebih dominan dan ibu tidak atau
mungkin sebaliknya. Namun, Kartono (1989) menyebut faktor tambahan
yaitu pengalaman traumatis, yaitu pengalaman buruk masa lalu yang terus
melekat dalam benak sehingga menimbulkan kebencian

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

13

Dari faktor-faktor di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktorfaktor penyebab lesbian adalah faktor herediter, pengalaman traumatis,
lingkungan dan pengalaman relasi homoseksual.
4. Istilah dalam lesbian
Sebelumnya, peneliti mengungkapkan 3 istilah yang digunakan
dalam komunitas lesbian, dalam menentukan label dari peran yang
dijalankan oleh seorang lesbian. Istilah peran tersebut adalah Butchy atau
lesbian laki-laki (tomboy), Femme atau lesbian perempuan dan Andro.
Pendapat serupa diungkapkan oleh Moser (2000) bahwa terdapat
beberapa istilah yang digunakan dalam komunitas lesbian :
a. High Femme atau Lipstick Lesbian, adalah wanita yang tampak
feminin secara stereotip (gincu, riasan, sepatu tumit tinggi, pakaian
berjumbai dan lain-lain)
b. Femme, wanita yang memiliki penampilan feminin
c. Soft Butch, wanita yang berpenampilan lebih tidak jelas dari jenis
kelaminnya
d. Stone Butch, cenderung berpenampilan maskulin dan mungkin
menyukai penetrasi vagina
Dalam hal istilah dalam komunitas lesbian, peneliti dapat
menyimpulkan bahwa istilah Butchi merupakan Stone Butch, Femme
termasuk dalam istilah High Femme dan Femme, serta istilah Andro dapat
termasuk dalam golongan Soft Butch.

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

14

5. Lesbian di Yogyakarta
Komunitas ini melakukan perkenalan lewat jejaring sosial di
internet seperti Facebook, Friendster, Twitter, dan MiRC serta situs
pribadi untuk komunitasnya. Semua itu di lakukan untuk menjaga
eksistensi komunitasnya di dunia maya.
Di Yogyakarta khususnya, komunitas ini biasanya ”nongkrong” di
Taman Sari Food Court (Ambarukmo Plasa) dan Titik Nol Kilometer
Yogyakarta. Aktivitas yang biasa dilakukan adalah ngobrol atau sharing
dengan teman-teman sekomunitas. Komunitas LGBT juga mengadakan
acara bulanan berupa pesta di salah satu tempat hiburan malam.
Organisasi LGBT bertumbuh sangat pesat di Yogyakarta dan
hadirnya “Yogyakarta Principles” menjadi sarana yang semakin
menguatkan eksistensi kaum lesbian di Yogyakarta. Hal tersebut semakin
membuat LSM-LSM menjadi semakin gigih memperjuangkan hak-hak
komunitas LGBT dan lesbian pada khususnya di Yogyakarta.
Homoseksual yang tergabung dalam suatu organisasi disebut
homoseksual

mapan.

homoseksual

mapan

Supratiknya
adalah

kaum

(1995)

menyebutkan

homoseksual

yang

bahwa

menerima

homoseksualitas mereka, memenuhi aneka peran kemasyarakatan secara
bertanggung jawab dan mengikatkan diri dengan komunitas homoseksual
setempat.
Beberapa Organisasi LGBT di Yogyakarta yaitu : Koalisi
Perempuan Indonesia DIY (Perempuan LBT), Lesbian Independent,
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Vesta, Q-munity, PLU Satu Hati, dan Keluarga Besar Waria Yogya
(Kebaya).

B. Konsep Diri
1. Definisi Konsep Diri
Brooks (dalam Rakhmat, 1991) menyatakan bahwa konsep diri
adalah pandangan dan perasaan seseorang tentang dirinya yang dapat
bersifat psikis maupun sosial. Kenyataan menunjukkan tidak ada individu
yang memiliki konsep diri yang sepenuhnya positif atau negatif.
Mengingat konsep diri berperan penting dalam menentukan dan
mengarahkan seluruh perilaku, maka individu perlu mempunyai konsep
diri yang positif / baik (Rakhmat, 1991).
Persepsi ini terbentuk melalui kesimpulan-kesimpulan yang
diambil berdasarkan pengalaman pengalaman dan persepsi terutama
dipengaruhi oleh reward dan punishment yang diterima seseorang dalam
hidupnya. Pudjijogyanti (1995) berpendapat bahwa konsep diri merupakan
salah satu faktor yang menentukan kemunculan perilaku negatif sebab
perilaku negatif merupakan perwujudan adanya gangguan dalam usaha
pencapaian harga diri. Tjipto (2006) menjelaskan bahwa konsep diri
adalah pandangan dan sikap individu terhadap dirinya sendiri. Pandangan
diri terkait dengan dimensi fisik, karakteristik individual, dan motivasi
diri.
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Berdasarkan definisi di atas, maka peneliti menyimpulkan konsep
diri merupakan gambaran atau penilaian individu terhadap dirinya, yang
meliputi hal-hal yang positif ataupun negatif, yang terbentuk dari
pengalaman baik dan buruk, orang terdekat, lingkungan sosial, dan
masyarakat.

2. Faktor-faktor Konsep diri
Menurut Baldwin dan Holmes, dalam Calhoun dan Acocella (1995)
dan Papalia, Olds, dan Feldman (2004) ada beberapa faktor pembentuk
konsep diri yang dapat kategorikan menjadi 3 faktor yaitu :
a. Orang tua.
Kontak dengan orangtua adalah kontak sosial yang paling
awal yang seseorang lakukan. Bayi sangat bergantung pada
orangtua untuk kelangsungan hidupnya, misalnya dalam masalah
makanan, perlindungan, dan kenyamanan sehingga orangtua
menjadi amat penting di mata anak. Nilai diri yang dimilikinya
diperoleh dari nilai yang diberikan orangtua kepada mereka.
Penilaian yang berasal dari orangtua akan berlangsung terus ada
dalam diri anak. Para peneliti menemukan bahwa orang dewasa
masih cenderung menilai diri sendiri seperti saat mereka masih
tinggal bersama dengan orangtua mereka.
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Hal yang dikomunikasikan oleh orangtua pada anak lebih bertahan
daripada informasi lain yang diterima anak sepanjang hidupnya.
(Le Roux dan Smith, 1998).
b. Kawan sebaya.
Kawan sebaya menempati kedudukan kedua setelah orangtuanya dalam mempengaruhi konsep diri (D’Abreu, Mullis, dan
Cook, 1999). Pada awalnya, anak merasa cukup hanya dengan
mendapatkan cinta dan penerimaan dari orangtua. Dalam
perkembangannya, anak membutuhkan penerimaan dari anak-anak
lain dalam kelompoknya. Jika penerimaan ini tidak diterima,
misalnya karena diejek dan dijauhi, maka pembentukan konsep
dirinya akan terganggu. Hubungan anak dengan teman sebaya
mempengaruhi penilaiannya tentang diri sendiri.
c. Masyarakat.
Penilaian masyarakat mempengaruhi perkembangan konsep
diri seseorang. Seperti pengaruh orangtua dan kawan sebaya,
masyarakat memberikan penilaian terhadap seseorang.
d. Belajar
Baldwin dan Holmes (dalam Calhoun dan Acocella, 1995)
menjelaskan bahwa konsep diri adalah hasil dari belajar yang
berlangsung terus menerus dan setiap hari tanpa disadari.
Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa faktorfaktor pembentukan konsep diri seseorang adalah orangtua, teman sebaya,
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masyarakat, dan pembelajaran. Bagi kaum lesbian, faktor-faktor tersebut
merupakan faktor yang mempengaruhi konsep diri yang terbentuk dalam diri
seorang kaum lesbian.
3. Aspek-aspek dalam konsep diri
Gambaran diri oleh Markus dan Nirius (dalam Calhoun & Acocella,
1998) serta Fittz (1979) dibagi atas beberapa aspek:
a.

Diri-Fisik
Merupakan pengertian tentang tubuh dan aktivitas biologis yang
berlangsung di dalamnya.
b. Diri-Sebagai-Proses
Merupakan aliran akal pikiran, emosi, dan perilaku kita yang
konstan.
c. Diri-Sosial
Diri-sosial terdiri atas akal pikiran dan perilaku yang kita ambil
sebagai respon secara umum terhadap orang lain dan masyarakat.
d. Citra diri
Citra diri adalah harapan diri tentang masa mendatang dan
merupakan faktor yang paling penting dari perilaku seseorang.
e. Aspek moral
nilai dan prinsip yang memberikan arti dan arah hidup individu.
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4. Konsep diri positif dan konsep diri negatif
Calhoun (1990) menyebutkan orang dengan konsep diri positif
adalah orang yang memiliki wawasan luas tentang pandangan dirinya.
Seseorang yang tidak hanya menyadari kelebihan-kelebihannya namun
juga menyadari kelemahan-kelemahannya dan mampu menerima hal
tersebut dalam hidupnya.
Ia mampu menerima dirinya apa adanya, misalnya menyadari
bahwa dirinya kompeten dalam hal hitungan dan menyadari kelemahannya
dalam hal hafalan. Pemikiran tersebut mampu membuat seseorang menjadi
pribadi yang terbuka dengan berbagai pengalaman dan hal baru. Selain itu,
dia menjadi pribadi yang mau berusaha dan tidak mudah menyerah ketika
gagal.
Penerimaan diri tersebut akan menjadikan dirinya pribadi yang
juga mampu menerima keadaan orang lain. Pernyataan tersebut didukung
oleh pernyataan Erich Fromm (Calhoun, 1990) bahwa “cinta diri adalah
prasyarat untuk mencintai orang lain”.
Sedangkan orang yang memiliki konsep diri negatif menurut
Calhoun (1990) adalah orang-orang yang hanya mampu melihat
kekurangan-kekurangannya

dan

tidak

mampu

melihat

kelebihan-

kelebihannya. Dia tidak tahu apa yang harus dihargai dalam hidupnya.
Selain itu orang-orang dengan konsep diri negatif tidak memiliki wawasan
yang luas mengenai dirinya sehingga dia tidak akan mampu menerima
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pengalaman-pengalaman baru dalam hidupnya. Dia juga kan menjadi
pribadi yang melihat suatu kegagalan merupakan hal yang menyakitkan
dan membuat harga dirinya menjadi rendah.
Hal tersebut akan membawa dirinya ke arah penolakan diri (self
rejection). Selain itu, karena orang dengan konsep diri negatif tidak dapat
menghargai apa yang ia miliki, maka ia akan menganggap semua
pencapaian yang telah ia raih bukanlah suatu keberhasilan yang
memberikan kepuasan dan rasa bangga. Dia akan memandang bahwa
dirinya selalu memiliki kekurangan dan orang lain selalu lebih baik dari
pada dirinya.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Penelitian
deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala,
peristiwa atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Metode deskriptif
kualitatif mempunyai ciri memusatkan diri pada pemecahan masalah
aktual dan data yang telah dikumpulkan kemudian disusun, dijelaskan, dan
dianalisis (Surakhmad, 1982)
Metode penelitian yang akan dilakukan adalah metode penelitian
kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang terjadi secara
alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi
keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami
(Arikunto, 2006).
Penelitian ini bersifat fenomenologi. Fenomenologi adalah aliran
filsafat yang dirintis oleh Edmund Husserl (Drijarkara, 1978). Bagi
Husserl, metode yang benar-benar ilmiah adalah metode yang sanggup
membuat

fenomenon

menampakkan

diri

sesuai

realitas

yang

sesungguhnya tanpa manipulasi (Rapar, 1996).
Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian
ini merupakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif dengan aliran
fenomenologis. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan juga
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adalah

penelitian yang dilakukan secara alamiah, sesuai dengan realita segenap
peristiwa dan kejadian yang terjadi kini, apa adanya, tanpa adanya
manipulasi serta di susun dan dijelaskan dengan rinci sesuai dengan apa
yang terjadi kemudian dianalisis lebih dalam melalui teori yang ada.

B. Fokus Penelitian
Fokus dari penelitian ini adalah memahami dan menggambarkan
dinamika konsep diri lesbia di Yogyakarta dan menjelaskan faktor-faktor
yang mempengaruhi mengapa lesbian memiliki konsep diri tertentu.

C. Subjek Penelitian
Subjek penelitian berasal dari organisasi lesbian karena hal tersebut
mempermudah peneliti dalam mendapatkan subjek penelitian. Selain itu,
Subjek penelitian didapatkan berdasarkan sampel teoretis yang mengacu
pada konsep-konsep yang relevan dengan tujuan penelitian. Jumlah subjek
yang akan diteliti dalam penelitian kali ini adalah tiga orang. Karakteristik
subjek adalah :
1. Wanita yang menyukai sesama wanita atau lesbian yang
berdomisili di Yogyakarta
2. Berumur 18 tahun keatas, karena umur 18 tahun dianggap dewasa
secara sah (Hurlock, 1980)
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3. Wanita yang sudah menetapkan diri sebagai lesbian minimal 5
tahun

D. Metode Pengumpulan Data
1. Wawancara.
Peneliti melakukan wawancara dengan panduan wawancara yang
telah dipersiapkan. Wawancara disimpan dalam bentuk rekaman suara
dengan menggunakan digital recording.
2. Observasi
Peneliti melakukan observasi terhadap tingkah laku subjek
selama proses wawancara. Catatan lapangan (field notes) digunakan
sebagai alat bantu untuk menangkap proses-proses penting yang
dilakukan oleh subjek, tapi luput dari tangkapan digital recorder.
Peneliti mencatat bahasa tubuh subjek misalnya seperti senyum,
tertawa dan lainnya dalam bentuk catatan tulisan.

E. Analisis Data
Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap. Tahapan dalam
melakukan analisis data dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Membuat dan mengatur data yang sudah dikumpulkan. Hasil
wawancara dibuat dalam bentuk transkrip. Verbatim atau transkrip
hasil wawancara dituliskan secara keseluruhan tanpa terkecuali.
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2. Membaca dengan teliti data yang sudah diatur. Hasil verbatim
wawancara kemudian dicoding untuk mempermudah peneliti
dalam memberi tema perkataan subjek
3. Memberi tema-tema atau inti atau insight dari setiap kata yang
dimaksudkan oleh subjek kepada peneliti. Pemberian tema tersebut
mempermudah peneliti dalam melakukan analisis interpretasi.
4. Horisonalisasi.

Peneliti memeriksa kembali

transkrip hasil

wawancara dan kemudian hasil transkrip tersebut disaring kembali
untuk memisahkan kata-kata yang relevan dari yang tidak relevan.
5. Menemukan unit makna yang menjadi penghubung di antara
subjek sehingga dapat ditemukan kesamaan dan perbedaan dari
para subjek.
6. Deskripsi tekstural. Peneliti melakukan deskripsi berdasarkan unitunit makna yang ditemukan. Deksripsi yang pertama kali
dilakukan adalah deskripsi tekstural yaitu melakukan deskripsi
berdasarkan ucapan subjek yang asli/orisinal/harfiah/verbatim.
7. Deskripsi

struktural.

Peneliti

melakukan

deskripsi

dengan

memasukkan hasil interpretasi terhadap ucapan subjek yang
verbatim. Deskripsi struktural dicantumkan setelah ucapan
verbatim dari subjek.
8. Makna atau esensi pengalaman subjek. Mencari inti atau esensi
dari pengalaman subjek berdasarkan keseluruhan unit makna,
deskripsi tekstural, dan deskripsi struktural.
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F. Verifikasi
1. Kredibilitas (taraf kepercayaan).
Kredibilitas

berfungsi

untuk

meyakinkan

pembaca

bahwa

penelitian telah dilakukan dengan benar. Kredibilitas dapat ditunjang
dengan:
a. Keterlibatan dan pengamatan berkesinambungan.
Peneliti dalam hal ini membangun rapport pada subjek karena
peneliti mengenal subjek-subjek yang ingin diteliti karena subjek
juga aktif dalam organisasi gerakan perempuan di Yogyakarta.
Pendekatan ini menyakinkan subjek untuk mau berpartisipasi
menjadi subjek penelitian sehingga fenomena yang diteliti dapat
dilanjutkan.
b. Triangulasi.
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Peneliti
mencari referensi dari penelitian-penelitian yang berhubungan atau
yang mirip dengan konsep diri dengan subjek sebagai lesbian. Selain
itu, peneliti juga mencari informasi dan fakta-fakta terkait agar
penelitian tentang fenomena LGBT dan lesbian pada khususnya,
masih layak untuk diteliti. Pada tahap ini, peneliti mendapat
referensi dari beberapa penelitian skripsi dan fakta-fakta dari aksiaksi yang nyata terjadi di masyarakat seperti penolakan masyarakat
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terhadap konferensi LGBT se-Asia yang direncanakan akan
dilaksanakan di kota Surabaya.
c. Peer debriefing atau Peer preview.
Hasil penelitian akan diperiksa oleh rekan peneliti yang telah
memiliki pemahaman yang umum tentang inti penelitian. Rekan
peneliti dalam hal ini adalah seorang mahasiswa S2 yang kini
mengenyam pendidikan magister jurusan Filsafat di Universitas
Gajah Mada. Peneliti berbagi informasi dan berdiskusi aagar
penelitian ini memiliki nilai objektivitas yang baik dan layak untuk
dibaca oleh orang lain. Ini dimaksudkan agar peneliti tetap
mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran dan memberikan
kesempatan awal yang baik untuk mulai menjajaki dan menguji
hipotesis yang muncul dari pemikiran peneliti (Moleong, 2002).
d. Cek anggota (Member Check).
Peneliti memberikan kembali hasil transkrip wawancara, hasil
tematik, dan hasil interpretasi kepada subjek-subjek penelitian.
Peneliti melakukan ini agar pesan yang dimaksudkan oleh para
subjek, tidak salah dan sesuai dengan yang dimaksudkan oleh para
subjek. Pengecekan dengan anggota

yang terlibat meliputi

pengecekan data, kategori analitis, penafsiran, dan kesimpulan
(Moleong, 2002).
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Transferabilitas (Daya Transfer).
Peneliti melakukan tahap-tahap analisis yang objektif dan
terbuka karena peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi daya
transfer bagi pembaca dalam melihat sisi kaum lesbian mapan.
Kemampuan daya transfer ini berguna, agar pembaca dapat mengerti
ketika melihat atau mengalami kejadiaan yang serupa, misalnya
mengalami

pengalaman

homoseksual,

berinteraksi

dengan

lingkungan homoseksual, atau melihat situasi yang berhubungan
dengan penelitian ini. Peneliti juga ingin memberi referensi yang
berarti bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang
serupa.

3.

Dependabilitas (Daya Konsistensi).
Dalam penelitian kali ini, pihak yang menjadi konsultan/auditor
saya adalah dosen pembimbing. Dosen pembimbing menjadi mentor
peneliti agar peneliti melakukan penelitian yang konsisten dan
objektif. Dosen pembimbing sebagai mentor yang juga memberi
arahan-arahan kepada peneliti dalam melakukan tahapan-tahapan
penelitian sehingga daya konsistensi dapat berjalan.

4. Konfirmabilitas (Daya Kenetralan)
Konfirmabilitas berarti kemampuan hasil penelitian untuk
disetujui dan dinyatakan “tidak bias”. Hasil wawancara, tematik dan
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hasil interpretasi kemudian dibandingkan dengan teori dan fakta yang
terjadi di masyarakat. Fakta di lapangan dapat diperoleh melalui
pemberitaan baik dari media cetak atau dari penelitian lain, sehingga
penelitian ini menemukan daya kenetralan dan “tidak bias”. Peneliti
juga akan mengkritik dan mencari kelemahan penelitian ini agar
apabila penelitian yang serupa dilakukan kembali, peneliti lain dapat
menjadikan kelemahan dari penelitian ini sebagai acuan yang baik
dalam melakukan penelitian yang serupa berikutnya (teknik analisis
kasus negatif).
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Persiapan Penelitian
1. Alat Penelitian
Peneliti menyiapkan sarana yang mendukung dalam proses wawancara
antara lain digital recorder serta kertas kosong untuk mencatat kejadian
penting.
2. Subyek penelitian
Subjek penelitian, dipilih berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan
dan subjek penelitian dipilih dari organisasi lesbian untuk mempermudah
peneliti menemukan subjek penelitian.

B. Pelaksanaan Penelitian
Penelitian dilaksanakan dengan wawancara pada setiap subyek. Jumlah
subyek yang diambil sebanyak 3 orang dengan umur, suku, dan latar belakang
yang berbeda.

C. Pemeriksaan Keabsahan (Kredibilitas)
Peneliti memberikan transkrip verbatim kepada subjek untuk pemeriksaan
kesamaan persepsi. Ketiga subjek menyatakan persetujuannya bahwa data yang
telah dicatat adalah benar dan telah ada kesamaan persepsi antara subyek dengan
peneliti.

29
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D. Deskripsi Subyek Penelitian dan Hasil Penelitian
Peneliti menjabarkan latar belakang subjek, menginterperetasi verbatim
atau tematik wawancara berdasarkan teori faktor-faktor dan aspek konsep diri.
Selanjutnya penelti akan mengambil kesimpulan dan hasil intepretasi tersebut
dalam mengungkapkan konsep diri yang dimiliki kaum lesbian.

1.

Informan 1
a. Latar Belakang
Informan pertama bernama Gia, dengan label

femme.

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 22 April 2013 di salah satu
café di Yogyakarta. Wawancara berlangsung selama 58 menit. Peneliti
tidak melakukan rapport yang berarti karena sebelumnya sudah
mengenal informan.
Gia adalah anak pertama dari tiga bersaudara, usia 28 tahun,
bekerja sebagai staf HRD di salah satu perusahaan swasta. Keluarga
informan

merupakan

keluarga

dengan

kemampuan

ekonomi

menengah; di keluarga informan diajar untuk mandiri, berusaha sendiri
ketika menginginkan sesuatu, dan tidak manja. Informan sangat
mengagumi sosok ibu namun tidak mengagumi sosok ayah.
Ayah dianggap tidak mampu menjadi pria yang baik dan suami
yang baik bagi ibunya karena ayahnya sering melakukan kekerasan
dalam rumah tangga. Hal tersebut menjadi pengalaman traumatis bagi
informan yang membuatnya tidak ingin menikah dan berkeluarga.
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Ayah dirasa tidak dapat memberi contoh yang baik; walau ayah
bersikap keras dalam mengajarkan agama kepada anak-anak namun
ayah tidak melakukan ajaran agama tersebut.
Informan menjadi lesbian karena bergabung dengan salah satu
organisasi yaitu Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI).
PKBI memiliki divisi yang mengurus kaum LGBT khususnya waria
dan gay. Informan mendapatkan banyak informasi dalam berbagai hal
termasuk orientasi seksual.

b. Faktor Pembentukan Konsep Diri
Menurut Baldwinn dan Holmes, (dalam Calhoun dan Acocella
1995) orangtua adalah kontak sosial yang paling awal dan yang paling
kuat. Akibat-nya, orangtua menjadi sangat penting di mata anak. Apa
yang dikomunikasikan oleh orangtua pada anak lebih menancap dari
pada informasi lain yang diterima anak sepanjang hidupnya.(Le Roux
dan Smith, 1998). Pendapat tersebut sesuai dengan penyataan informan
pertama Gia bahwa :
“Lalu, sifat ayah itu sebenernya penyayang, sayang sekali dengan
anak-anak, dekat sekali sama saya tapi dia bukan tipe suami yang
baik, begitu. Jadi dia tipe ayah yang baik tapi bukan tipe suami yang
baik, itu aja…mungkin..kayaknya sih bukan traumatik, tapi yang
mendasari saya untuk bertindak sekarang. Ehhh..apa ya, kayak ayah
saya yang seperti saya bilang tadi, kalau ayah saya merupakan ayah
yang baik namun bukan suami yang baik. Ibu saya mengalami kdrt di
rumah dan ibu saya bukan tipe yang memberotak jadi itu yang
membuat saya akhirnya bertindak seperti sekarang ini ya menjadi
lesbian. Karena menurut saya, sikap seperti itu bukan sikap seorang
pria dan bukan sikap seorang suami sebagai kepala keluarga”. (Gia,
39-53)
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Pada faktor ini informan mengalami pengalaman kekerasan yang
dilakukan oleh Ayah kepada Ibunya. Faktor ini juga yang membuat
sudut pandang informan 1 bahwa dirinya tidak ingin menjadi
heteroseksual.
Faktor lainnya dalam pembentukan konsep diri adalah dari
lingkungan masyarakat. Paparan informan

I tentang pandangan

masyarakat ialah :
“Menurut saya, moral atau nilai-nilai yang di pegang masyarakat
juga gak jauh berbeda dengan pegangan keluarga saya, tapi saya gak
mau terlalu ambil pusing sih sebenernya dengan pendapat masyarakat
yang bilang ini bermoral dan ini tidak bermoral, karena apabila kita
terus menghakimi orang lain tanpa berkaca pada diri sendiri gitu ya,
kan gak ada yang 100 persen bener dan 100 persen suci, jadi
sebenernya saya gak ambil pusing. Namun karena sekarang kita
tinggal di masyarakat, maka mau tidak mau kita pasti ada kecemasan
kalau mereka tau kita seperti ini dan mereka tidak terima, mungkin hal
buruk akan terjadi, begitu.” (Gia, 259-274)
Menurut informan I pendapat masyarakat pasti cenderung masih
mayoritas negatif. Informan I sebenarnya tidak terlalu mementingkan
tentang pendapat masyarakat, tetapi terdapat juga kecemasan pada
informan I kalau opini itu akan membuat suatu kejadian buruk.
Faktor ketiga tentang pembentukan konsep diri adalah faktor
pembelajaran. Kaitannya dengan orentasi seksual, berikut pendapat
dari ketiga informan mengenai hal ini. Pendapat dari informan I Gia
adalah :
“Ehmm, gimana yaa…saya coba inget. Ehmm, jadi gini…tahun 2006
saya mulai masuk ke satu lembaga, PKBI. Di situ saya dapat banyak
informasi bahwa, orientasi seksual itu bukan hanya heteroseksual, dan
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ketika itu saya mulai..apa ya, intropeksi, sebenernya saya ini seperti
apa gitu ya.., lalu ketika intropeksi itu, ya saya menemukan bahwa
saya itu bisa untuk menyukai perempuan” (Gia, 55-63)
Dari penjelasan informan I tergambarkan secara singkat
bagaimana dia bisa menjadi seorang lesbian. Pembelajaran yang
informan I dapatkan ketika mengikuti suatu lembaga membuatnya
paham kalau dalam kehidupan seksual bukan hanya ada heteroseksual
tetapi juga homoseksual.

c. Aspek-aspek Konsep Diri
Dalam aspek konsep diri ini Informan I menjabarkan aspekaspek konsep diri yang terbagi dalam beberapa aspek yaitu:
1. Aspek fisik
Berdasarkan pengertian aspek fisik, peneliti akan memaparkan
pendangan informan tentang fisik mereka. Berikut pemaparan dari
ketiga informan I Gia,:
“Hahaha..apa yaaa..saya gak terlalu punya gambaran tentang
fisik saya sih ya, saya cukup menyukai fisik saya yang tidak besar
dan tidak kecil, gak pendek-pendek banget lah. Ya intinya…saya
menerima apa adanya fisik saya, tapi kurang gemuk kali ya, tapi
itu bisa diusahakan..hahaha” (Gia, 100-106)
Dalam penerimaan aspek fisiknya, informan I menyatakan
bahwa ia menerima apa adanya tentang fisiknya. Walaupun
memang ada bagian fisiknya yang kurang ia sukai tetapi masih bisa
ia terima dan ia hargai.
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2. Aspek Psikis
Dalam aspek psikis mencakup pikiran, perasaan dan sikap
yang dimiliki individu terhadap dirinya sendiri. Dalam hal ini,
peneliti akan memaparkan pandangan ketika informan I tentang
psikis dan hubungannya dengan orientasi seksual. Pandangan
menurut informan Gia adalah :
“Kalau ngomongin psikis agak berat ya, hahaha..berat banget
ini..gimana ya, satu sisi saya merasa saya adalah orang yang slalu
pengen nge-push diri saya untuk bisa mandiri, berdiri sendiri,
kuat, secara psikis kuat. Tapi, saya tidak bisa menyembunyikan
kalau saya memiliki kecemasan yang sangat tinggi, udah kuliah di
psikologi ternyata belum cukup membantu, tapi bukan tentang
orientasi yang saya pilih ya. Kecemasannya itu terkadang sesuatu
yang tidak penting” (Gia, 106-117)
Dalam diri informan I walaupun sudah menerima dan
merasa bisa menghadapi semuanya tetapi tetap merasa ada
kecemasan-kesemasan yang muncul walaupun kecemasan tersebut
tidak ada hubungannya dengan orientasi seksualnya sebagai
lesbian.
3. Aspek sosial
Aspek sosial meliputi peran individu dalam lingkungan
sosial dan penilaian individu terhadap peran tersebut. Peneliti akan
memaparkan pandangan informan dalam melihat peran mereka di
lingkungan sosial sebagai bagian dari masyarakat sebagai lesbian.
Informan Gia menyatakan bahwa :
“saya masih belum nyaman sama lingkungan sosial banyak yang
belum terima, apalagi kalau kita ngekos dan saya masih takut ada
apa-apa dengan itu.” (Gia, 133-136)

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

35

“tapi saya gak mau terlalu ambil pusing sih sebenernya dengan
pendapat masyarakat yang bilang ini bermoral dan ini tidak
bermoral, karena apabila kita terus menghakimi orang lain tanpa
berkaca pada diri sendiri gitu ya, kan gak adayang 100 persen
bener dan 100 persen suci, jadi sebenernya saya gak ambil pusing.
Namun karena sekarang kita tinggal di masyarakat, makan mau
tidak mau kita pasti ada kecemasan kalau mereka tau kita seperti
ini dan mereka tidak terima, mungkin hal buruk akan terjadi.
Begitu.” (Gia, 262-274)
“Ehmm, menurut saya kalau masih dalam batas wajar, gak
masalah. Di mall kita gandengan, kalau jalan ke mana aja kita
gandengan. Kecuali misalnya udah, manja-manjaan atau unyuunyuan berlebihan, hahhaha…saya gak pernah melakukan itu, ya
gak mungkin. Kalau pun saya tidak berpasangan dengan
perempuan, saya pun tidak akan berperilaku berlebihan di depan
orang. Ya sama aja dengan pacaran hetero, jalan gandengan,
ngobrol, ketawa-ketawa, kencan, makan bareng, ya kayak
gitu..sama aja. Batas untuk public display perfection-nya itu sama
aja, bersikap wajar aja, manja-manjaan sedikit ya gak masalah.
Gitu.” (Gia, 431-445)
Berdasarkan pernyataan informan I, peneliti menyimpulkan
informan I tetap memperhatikan dan menghormati aturan yang
berlaku di masyarakat, di mana informan menyadari dirinya hidup
sebagai anggota masyarakat. Terkait dengan orientasi seksualnya,
informan tidak peduli dengan pendapat masyarakat tentang dirinya
selama informan merasa masih bersikap wajar di hadapan umum.
Namun di sisi lain, untuk lingkungan tempat tinggal, informan
masih merasa cemas apabila lingkungan tempat tinggalnya tahu
bahwa dirinya lesbian.
4. Aspek Moral
Aspek moral meliputi nilai-nilai dan prinsip yang
memberikan arti dan arah untuk hidup individu. Peneliti pada
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aspek ini akan memaparkan segala sesuatu yang diyakini, yang
menjadi nilai-nilai dan prinsip dari setiap informan. Berikut
pernyataan dari informan I:
“ saya tidak ingin menikah lalu ternyata ada orientasi seksual
yang lain, berarti bisa yaa?? Jadi selama ini bukan hanya
heteroseksual ya, gitu?? Dan di situ saya perpikir “it’s OK” kalau
pun saya bukan heteroseksual, bukan masalah.” (Gia, 66-71)
“Tapi saya merasa saya punya prinsip, saya tau jalan yang saya
pilih ini mungkin bagi beberapa orang tidak benar, tapi saya
merasa jalan yang saya pilih ini benar dan yang paling baik dari
yang saya rencanakan.” (Gia, 139-144)
“Sejauh ini sih, yakin.sangat yakin, karena buat saya saya yakin
bahwa apa yang saya pilih sekarang udah yang paling mejawab
semua kebutuhan saya. Itu udah yang paling pas-lah, jadi kalau
masalah orientasi saya gak ada denial atau kekhawatiran saya
pengen berubah dan sama laki-laki lah, apalah itu bahasa
awamnya, gitu yaaa..saya gak ada kepikiran sama sekali, gitu.
Saya udah sangat nyaman dengan orientasi seksual saya yang
sekarang, gitu” (Gia, 475-486).
Prinsip awal bahwa dirinya tidak mau menikah membuat
informan I akhirnya memilih untuk menjadi lesbian. Namun ia
yakin bahwa pilihannya tersebut berdasarkan keputusannya sendiri
bukan karena orang lain
5. Aspek Citra Diri
Menurut Markus dan Nirius (dalam, Calhoun & Acocella,
1998), aspek konsep diri selain yang di atas, masih ada 1 hal yaitu
aspek citra diri. Pada aspek ini, informan I menyatakan bahwa :
“Ehhmm, saya pengen punya dan harus punya karir yang settle,
saya gak mau ngecewain orang tua dan saya sudah terlanjur
bilang ke mereka kalau saya gak mau nikah,” (Gia, 486-490)
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“Saya pengen punya karir yang bagus, kalau pun gak berkarir
saya pengen punya usaha yang bagus, gitu. Ehhmm, pengen settle,
punya rumah sendiri 10 tahun ke depan, pengen mapan,
sebenernya.” (Gia, 495-500)
“Saya jelas pengen menjadi seorang yang lebih baik, saya sadari
saya kadang-kandang masih egois, masih mau menang sendiri,
kadang-kadang masih suka galak gak jelas, gitu ya. Hahaha..”
(Gia, 501-505)
“Terkadang dengan tuntutan pekerjaan yang tinggi, jadi sering
marah-marah tau kadang tidak menerima orang baru dengan baik,
gitu. Saya pengen bisa selalu membantu orang dengan baik,
menghilangkan sifat-sifat yang mungkin terlalu pemarah, terlalu
gampang tersinggung dengan tujuan bisa membantu orang lebih
banyak, gitu aja sih.” (Gia, 510-517)

Dalam

penjelasan

aspek

citra

diri

informan

I,

mengungkapkan keinginannya untuk bisa memiliki usaha sendiri
dan bisa menjadi seorang manusia yang terus belajar supaya lebih
baik lagi dengan semua kekurangan yang masih ia punya. Rasa
percaya diri ini memberi efek yang baik dalam pembentukan
konsep diri yang positif.

2.

Informan II
a. Latar Belakang
Informan kedua bernama Jay dan informan adalah seorang
butchy. Wawancara dengan informan Jay dilaksanakan pada tanggal 5
April 2013 yang berlangsung selama 62 menit. Peneliti melakukan
raport terhadap informan agar tercipta kepercayaan di antara peneliti
dan informan sehingga informasi dapat diperoleh secara mendalam.
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yang dilakukan dengan melakukan perkenalan dan

komunikasi dua arah tentang pribadi masing-masing. Wawancara
dilakukan di tempat tinggal Jay.
Jay anak paling kecil dari 3 bersaudara dan merupakan anak
perempuan satu-satunya di keluarga. Jay besar di keluarga menengah
di mana Jay dahulu tinggal area pedesaan di Sumatra Utara. Informan
menjadi lesbian sudah 12 tahun dan berperan aktif di organisasinya
selama di daerah asal yaitu Organisasi Rumah Kita.
Jay memiliki pengalaman traumatis yang berhubugan dengan
ayahnya. Ayahnya adalah seorang pemabuk dan sering melakukan
KDRT kepada ibu. Ibu akhirnya pergi dengan membawa Jay dan
saudara-saudaranya. Faktor ekonomi, membuat Jay akhirnya tidak
bisa melanjutkan sekolahnya hingga ke universitas, namun anak
kedua disekolahkan ibunya hingga perguruan tinggi. Informan tidak
merasa kecil hati karena yakin ibunya memiliki pertimbangan ketika
menyekolahkan saudaranya hingga perguran tinggi. Kini informan
mendapat kesempatan untuk kuliah dengan beaya dari ibu dan
saudaranya.
Informan yang menjadi aktivis perempuan, telah banyak
melakukan aksi-aksi yang mengangkat kesetaraan gender dan pernah
menjadi salah satu panitia untuk acara LGBT se-Asia Tenggara yang
sedianya akan dilaksanakan di Surabaya namun batal karena aksi
penolakan yang dilakukan FPI (Front Pembela Islam). Informan pun
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menyatakan bahwa pengalaman di Surabaya merupakan salah satu
pengalaman buruk selama menjadi lesbian karena selama ini mereka
tidak pernah mengalami hambatan yang berarti setiap melaksanakan
aksi-aksi di depan umum.

b. Faktor Pembentukan Konsep Diri
Dalam faktor pembentukan konsep diri, khususnya orang tua,
pendapat Informan II adalah sebagai berikut:
“Saya trauma akan sikap bapak saya yaaaa….karena dia sering kali
mabuk dan sampai rumah berantem sama mama saya trus main fisik
sampe akhirnya ibu saya pergi dari rumah membawa kami, anakanaknya diam-diam keluar dari rumah. Soalnya kalau bapak saya
tau, bisa dihajar di tempat. Menurut saya sih itu pengalaman
traumatik-ku ya, soalnya aku udah SMP pas bapak sama ibuk-ku
suka berantam. Tapi aku gak benci sama bapakku, diantara semua
anak-anak dia, saya yang paling dekat sama bapak. Cuma saya yang
bisa duduk berdua ngobrol panjang lebar sama dia. Jadi aku trauma
sama kejadiannya bukan sama orangnya,ngeliat anak-anak yang jadi
korban atas perselisihan orang tua, miris laaah…gitu lah ku rasa”
(Jay, 33-46)
Dalam faktor pembentukan konsep diri ini Informan II terdapat
suatu trauma dari ayahnya yang sikapnya tidak baik yang membuat
Informan II menjadi trauma dengan suatu pernikahan yang menurut
Informan II nantinya kejadian serupa bisa terulang kembali pada
dirinya.
Faktor kedua dalam pembentukan konsep diri yaitu dari
lingkungan masyarakat. Paparan informan
masyarakat, ialah :

II tentang pandangan
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“Masyarakat menurut saya juga sama, kita hidup di Indonesia bukan
di negara luar, di mana negara lain sudah banyak yang melegalkan
pernikahan sesama jenis. Masyarakat tentunya akan menolak
kehadiran kaum homoseksual, karena menurut mereka homoseksual
melanggar kodrat.” (Jay, 207-212)
Dalam pernyataan Jay tentang pandangan masyarakat, ia
menyadari betul bahwa masih banyak

orang yang belum bisa

menerima keberadaan lesbian.
Faktor ketiga tentang pembentukan konsep diri adalah faktor
pembelajaran. Pendapat dari informan II adalah :
“Di medan, saya mencari informasi tentang organisasi perempuan
atau pergerakan perempuan. Akhirnya saya gabung di Organisasi
Rumah Kita yang di dirikan oleh kak Dini Usman. Sejak bergabung di
situ, saya akhirnya kenal dengan beberapa anak-anak lesbian yang
menurut saya bukan lesbian abal-abal tapi lesbian yang berkualitas.
Saya mendapat banyak ilmu di Rumah Kita, terutama masalah
orientasi seksual. Saya akhirnya sadar bahwa saya seorang lesbian
ketika di organisasi itu saya mengenal dan menyukai seorang wanita
yang ternyata dia lesbian, akhirnya dia menjadi pasangan saya
sampai sekarang, hahaha.” (Jay, 52-64)
Dalam penjelasan informan II tentang faktor ketiga tergambarkan
secara singkat bagaimana dia bisa menjadi seorang lesbian.
Pembelajaran yang informan II dapatkan adalah ia mengenal beberapa
lesbian dan memahami tentang kehidupan lesbian termasuk
menemukan wanita yang ia sukai.

c. Aspek-aspek Konsep Diri
Dalam aspek konsep diri ini informan II menjabarkan aspekaspek konsep diri yang terbagi dalam beberapa aspek yaitu:
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1. Aspek fisik
Tentang aspek fisik informan II mengungkapkan bahwa:
“Saya memandang fisik saya tidak sempurna, tidak seperti model
atau artis yang tinggi dan bertubuh langsing. Saya memandang
fisik saya tidak sempurna namun saya tidak menganggap itu
sebagai hal yang tidak dapat saya terima. Justru saya bangga
dengan semua yang saya miliki di tubuh saya dan saya tidak
merasa rendah diri. Saya menerima segala sesuatu yang ada di
tubuh saya.” (Jay, 112-119)
Dalam penerimaan aspek fisik, Informan II menyadari
bahwa fisiknya tidak sempurna tetapi ia tetap bangga dan
menghargai fisiknya.
2. Aspek Psikis
Dalam aspek psikis dan hubungannya dengan orientasi
seksual, pandangan menurut informan II adalah :
“Saya melihat psikis saya, baik dan berusaha berkembang
menjadi lebih baik lagi. Sifat saya sejauh ini tidak buruk karena
saya melihat saya dapat menjadi tempat bersandar, berduka dan
bersenang-senang untuk teman-teman lesbian saya yang lain.
Pola pikir yang semakin berkembang menurut saya keinginan
saya dan memotifasi saya setiap kali saya bertemu dengan orang
lain dan berdiskusi, saya memiliki sifat egois dan semua orang
pasti punya. Tapi ketika itu bisa di tolerasi, saya tidak akan
bertahan di ego saya.” (Jay, 121-129)
Informan II merasa aspek psikisnya sudah matang dalam
berpikir

dan

mengambil

tindakan

tetapi

tidak

menutup

kemungkinan juga dia akan terus belajar berusaha menjadi lebih
baik lagi..
3. Aspek sosial
Dalam aspek sosial Informan II menyatakan bahwa :

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

42

“Masyarakat tentunya akan menolak kehadiran kaum
homoseksual, karena menurut mereka homoseksual melanggar
kodrat. Tapi karena saya aktivis mewakili kaum minoritas, saya
tidak perduli dengan penolakan masyarakat dan tetap berusaha
bersama aktivis lain agar homoseksual dapat diterima oleh
masyarakat, karena menjadi lesbian bukan dosa, bukan penyakit
dan kehidupan lesbian menurut saya tidak merugikan orang
lain.” (Jay, 210-218)
Informan

Jay

menyatakan

dirinya

sebagai

anggota

masyarakat tetap menjaga norma-norma dan etika yang berlaku di
masyarakat termasuk ketika saat bersama pasangan di depan
umum.

Terkait

orientasi

seksualnya,

informan

tidak

mempedulikan omongan orang lain tentang orientasinya.
4. Aspek Moral
Dalam aspek moral, pendapat dari informan Jay sebagai
berikut:
“Saya sangat yakin inilah orientasi seksual saya, saya tidak
pernah pikir kalau saya menjadi heteroseksual. Saya buktikan
keyakinan saya, ya dengan itu, menjadi bagian organisasi,
pengurus organisasi Rumah Kita sebagai wadah bagi kaum
lesbian di kota asal saya di Medan dan walaupun saya sekarang
di Yogya, kami sudah ada pengurus aktif di sana, jadi saya cukup
saling komunikasi saja. Saya juga ikut serta dalam aksi-aksi
memperjuangkan pengakuan dari pemerintah, masih banyak lagi.
Yang pasti, saya yakin dalam menjalani orientasi seksual yang
saya pilih dan saya tidak ada keinginan menjadi heteroseksual
walaupun misalnya disuruh oleh keluarga, saya gak mau karena
ini hidup saya dan yang menjalani saya, bukan mereka.” (Jay,
361-375)
Sama halnya dengan informan Gia, informan Jay menjadi
lesbian karena keinginan sendiri dan tidak ada keinginan menjadi
heteroseksual, walaupun pihak keluarga memaksa informan tetapi
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ia tidak mau karena ia sangat yakin dengan orientasi seksualnya
dan pribadinyalah juga yang menjalani, bukan orang lain.
5. Aspek Citra Diri
Senada dengan informan pertama, informan Jay juga
mengungkapkan bahwa
“Ya mungkin sama seperti orang lain, ingin sukses, mapan,
menjadi orang yang lebih dewasa dan lebih baik lagi, kayak gitu
lah.” (Jay, 383-386).
Dalam pemaparan Informan II, Jay juga mengungkapkan
keinginannya untuk masa depan. Dan keinginannya pada intinya
sama seperti semua orang dengan ingin sukses dan menjadi lebih
baik lagi.

3. Informan III
a. Latar Belakang
Informan bernama Rey dan telah menjadi lesbian selama 9
tahun. Wawancara dilakukan pada tanggal 7 April 2013 dan
berlangsung selama 60 menit. Rey adalah teman peneliti sehingga
peneliti tidak melakukan rapport yang cukup berarti karena selama ini
sudah terjalin hubungan yang dekat antara peneliti dan informan.
Informan berasal dari keluarga yang mapan dan memiliki hubungan
yang dekat antar anggota keluarga. Informan seorang andro yang
merupakan label dari kaum lesbian di mana seseorang yang tidak
memikirkan label dari pasangan selama pasangannya itu lesbian.
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Informan dibesarkan dari keluarga yang saat memegang ajaran agama
secara kuat. Sejak SD hingga SMA, informan sekolah di sekolah islam
yaitu Muhammadiah. Informan sadar bahwa keluarga menanamkan
ajaran-ajaran agama sejak kecil.
Informan kini sudah tidak tinggal dengan orang dan merantau
ke Yogyakarta. Informan merasa lebih bebas terutama ketika berteman
dengan siapa saja, dengan berbagai latar belakang. Informan kini
seorang manager marketing di salah satu perusahaan. Informan tidak
menutup diri tentang orientasi seksualnya di lingkungan kerja; temanteman di lingkungan pekerjaan termasuk atasan telah mengetahui
orientasi seksual informan dan mereka menerima kehadiran informan
sebagai lesbian.
Informan menjadi lesbian karena kesadaran diri sendiri dan
perasaan yang muncul tanpa disengaja terhadap sahabatnya sewaktu
kuliah. Informan merasa nyaman dan senang ketika berada di dekat
sahabatnya. Informan akhirnya menjauh dan menyadari dirinya
cemburu ketika sahabatnya itu memiliki seorang pria sebagai pacarnya.
Informan sadar perasaan ini muncul karena adanya rasa kehilangan
ketika sahabatnya memiliki pacar, maka mereka tidak akan bisa sedekat
yang dulu dan informan akhirnya memilih untuk menjauh dari
sahabatnya itu. Informan tidak merasa itu pengalaman traumatis namun
hal merupakan pengalaman yang cukup melekat di ingatan informan
sebagai titik awal dari informan menyadari dirinya seorang lesbian.
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Informan terbiasa hidup enak, berlebihan dan nyaman yang dia
peroleh dari keluarga. Informan menyadari konsekuensi yang mungkin
dia terima dari keluarga apabila keluarga tahu mengenai orientasi
seksualnya, walaupun sebenarnya besar harapan informan agar pihak
keluarga mau menerima dirinya sebagai lesbian.
Sejak merantau, informan berusaha untuk tidak merepotkan
keluarga dan informan menjadi berusaha mandiri dan tidak mau
bergantung pada orang lain. Informan sangat ingin hidup mapan dan
sukses dari usahanya sendiri karena informan ingin membuktikan
walaupun dirinya lesbian, dia tidak mengganggu kehidupan orang lain
dan tidak merugikan orang lain.

b. Faktor Pembentukan Konsep Diri
Tentang faktor pembentukan konsep diri khususnya orang tua,
pendapat Informan III adalah sebagai berikut:
“Saya berasal dari keluarga menegah ke atas, ya bisa dibilang begitu.
Saya anak ke 3 dari 4 bersaudara. Hubungan saya dengan anggota
keluarga baik, dekat, tapi saya tidak begitu dekat dengan kakak saya
yang pertama. Mungkin karena jarak usia yang jauh ya dan ketika saya
SMA kakak saya sudah menikah. Papa kerja di Telkom dan mama
adalah ibu rumah tangga. Ya…keluarga biasa seperti keluarga yang
lain. Saya paling dekat dengan papa, mama dan adik saya.” (Rey, 111)
Dalam faktor pembentukan konsep diri ini, informan memiliki
pandangan positif dan tidak ada pengalaman traumatis terhadap orang
tua.
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Faktor kedua dalam pembentukan konsep diri yaitu dari
lingkungan masyarakat. Paparan Rey tentang pandangan masyarakat,
ialah :
“Masyarakat kalau menurut saya juga sama ya, sama-sama
berlandaskan agama. Masyarakat Indonesia dengan budaya timur-nya,
membuat berbagai macam aturan yang menjadi pondasi mereka ya,
yang menjadi prinsip dan hal-hal yang berlaku. Kalau menurut saya,
masyarakat Indonesia belum mampu terbuka pikirannya seperti di
Negara Barat yang mampu melihat seseorang secara individu, yang
mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Masyarakat di Indonesia
kebanyakan menjadi hakim atas hidup seseorang, terlalu banyak ikut
campur dalam hidup orang lain. Kalau moral atau nilai itu tidak
dilaksanakan, biasanya dikucilkan oleh masyarakat. Gitu sih, kalau
menurutku. Masih sempit pola pikirnya.”
Menurut informan III masyarakat belum mampu menerima
kehadiran homoseksual karena masyarakat pada umumnya masih
berpegang pada ajaran agama dan norma yang berlaku. Masyarakat
masih menganggap homoseksual melanggar kodrat dan bukan orientasi
yang benar. Penilaian negatif masyarakat dapat memberi konsep diri
yang negatif pada diri seseorang lesbian karena masyarakat adalah
bagian dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial.
Faktor ketiga tentang pembentukan konsep diri adalah faktor
pembelajaran. Pendapat dari informan III adalah :
“Akhirnya saya sadar kalau saya sukanya sama cewek bukan sama
cowok, karena saya curhat hal ini kepada teman saya yang lain dan dia
mengatakan kalau saya cemburu. Mungkin itu pertama riwayat awal
saya sadari kalau saya seorang lesbian dan sahabat saya itu gak tau
tentang rasa cemburu saya itu, hahaha, gitu lah. Trus saya cari-cari
info di internet tentang lesbian dan saya akhirnya sadar kalau
perasaan saya dan jiwa saya adalah menjadi lesbian. Saya mulai cari
info tentang organisasi homoseksual di Surabaya dan saya bergabung
di LGBT Surabaya.” (Rey, 66-79)
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Peneliti melihat bahwa dari ketiga informan, sebelumnya tidak
memiliki informasi yang banyak terkait orientasi seksual secara umum
dan orientasi homoseksual secara khusus. Bergabungnya mereka
dengan suatu organisasi merupakan tahap pembelajaran kepada ketiga
informan untuk belajar dan mengetahui orientasi seksual yang ada dan
akhirnya yakin untuk menjadi homoseksual.

c. Aspek-aspek Konsep Diri
Dalam aspek konsep diri ini Informan I menjabarkan aspekaspek konsep diri yang terbagi dalam beberapa aspek yaitu:
1.

Aspek fisik
Dalam pemaparan aspek fisik, Informan III mengungkapkan
bahwa:
“Saya melihat fisik saya biasa aja ya. Pasti ada kekurangan atau
keinginan memiliki fisik menjadi seperti orang lain, tapi saya sih
menerima apa yang ada di fisik saya. Saya gak lihat kalau saya
kurang dari orang lain atau pengen punya fisik kayak orang lain,
biasa aja kali ya. Tapi pastinya saya merawat diri lah,
hahaha…gini-gini saya ada yang mau..hahahaha” (Rey,126-134)
Melihat pandangan ketiga informan tentang fisik mereka
maka dapat dilihat bahwa ketiga informan, menyadari bahwa fisik
mereka tidak sempurna dan mereka menerima keadaan fisik mereka
dan menerima kekurangan yang ada pada fisik mereka. Penerimaan
ini dapat membentuk konsep diri positif karena menurut Calhoun
(1990), orang yang memiliki konsep diri negatif adalah orang yang

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

48

hanya mampu melihat kekurangan-kekurangan yang dimilikinya
dan tidak tahu apa yang dihargai dalam hidupnya.
2. Aspek Psikis
Dalam aspek psikis dan hubungannya dengan orientasi
seksual, pandangan Rey adalah :
“Ehhhmmm….fisik sama sifat atau psikis menurut saya sama ya,
gak ada yang sempurna di dunia ini. Saya sadar kalau saya keras
kepala dan manja, tapi saya berusaha mengurangi atau bahkan
menghilangkannya, karena saya gak mau-lah dilihat orang sebagai
orang yang egois dan menang sendiri. Yang pasti, sisi negatif kita
sebagai manusia yang selalu mementingkan “aku” pasti ada tapi
bagaimana kita me-manage itu menjadi sebaik mungkin yang
penting terus berusaha menjadi lebih baik dan matang dalam
melihat segala sisi dan pasti-nya gak merugikan orang lain. Gitu
aja sih kayaknya.” (Rey, 135-148)
Informan III, sama seperti informan lainnya, merasa
psikisnya pun masih ada sifat negatifnya tetapi tetap ingin belajar
dan berusaha tetap menjadi lebih baik lagi.
3. Aspek sosial
Informan ketiga Rey mengungkapkan hal yang tidak jauh
berbeda dengan 2 informan sebelumnya, yaitu :
“Saya gak mau ambil pusing sih ya kalau di mata masyarakat,
walaupun pasti-nya masyarakat akan menolak homoseksual, tapi
kan saya gak merugikan masyarakat. Ini kan hidup saya dan saya
gak perduli omongan masyarakat tentang hidup saya ini. Oleh
karena itu, saya bergabung di organisasi, berjuang untuk
kesetaraan gender, berjuang untuk diterima di masyarakat dan
diakui pemerintah” (Rey, 269-278)
“Ketika di masyarakat atau keseharian, ya kami cuek aja sama
pandangan orang lain. Kalau orang melihat, orang pasti tau kalau
kita pacaran tapi kami cuek aja. Sama kayak orang pacaran lainya
ya, jalan ya gandengan, kadang rangkul, becandaan di jalan, naik
motor ya pelukan. Ya gitu..sama kayak orang umumnya pacaran,
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gak ada bedanya. Tapi..tapi ya, tetap jaga sikap lah, kan bukan di
luar negeri yang bebas, tetap jaga sikap, moral sama etika kan..gitu
aja sih kayaknya.” (Rey, 328-339)
Informan Rey juga berpendapat tidak jauh berbeda dengan
informan sebelumnya bahwa aturan, etika dan sikap tetap harus
dijaga di depan umum. Namun, informan tidak perduli dengan
pendapat orang lain tentang dirinya sebagai lesbian dan informan
juga seperti informan II, yang ikut berperan aktif memperjuangkan
pengakuan dari pemerintah dan masyarakat.
4. Aspek Moral
Senada dengan kedua informan sebelumnya, Rey juga
mengungkapkan prinsip, nilai dan keyakinannya terkait dengan
orientasinya sebagai lesbian. Informan Rey mengatakan bahwa :
“Saya menjadi lesbian karena keinginan saya sendiri, gak ada
faktor orang lain ya.” (Rey, 44-46)
“Lesbian adalah hubungan mendalam yang terjadi di antara 2
pribadi yang sama-sama wanita dan hubungan lesbian itu menurut
saya lebih mengutamakan kualitas hubungan” (Rey, 374-378)
“Lesbian adalah hubungan yang tidak biasa seperti hetero, yang
membutuhkan perjuangan dalam hal pengakuan dari orang-orang
terdekat, baik keluatga, sahabat dan masyarakat. Tapi secara
keseluruhan, hetero atau homoseksual tidak ada beda, tetap
membutuhkan yang namanya nyaman emosional, dicintai dan
mencintai, menghargai, menghormati, komunikasi dan saling
percaya adalah dasar dari segala bentuk hubungan” (Rey, 378389)
“Saya sangat yakin sekali orientasi seksual yang saya pilih dan
saya jalani kini, sudah yang paling sesuai dan memang inilah
saya..gitu, karena saya sadar dari awal kalau saya menjadi lesbian
bukan karena orang lain, coba-coba atau apapun itu, tidak. Murni
dari diri saya sendiri, muncul dari diri saya sendiri. Jadi saya bisa
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bilang, kalau saya sangat yakin menjadi lesbian dan saya tidak ada
kepikiran untuk menjadi heteroseksual.” (Rey, 407-417)
5. Aspek Citra Diri
Pernyataan yang hampir sama, juga dipaparkan oleh
informan Rey yaitu,
“Saya ingin diri saya menjadi manusia yang lebih baik dan lebih
dewasa dan mampu menjadi panutan bagi orang-orang terdekat
saya. Selain itu, ya…pengen sukses dan mapan dari uang saya
sendiri, dari kerja saya sendiri. (Rey, 417-422)
Para informan secara pribadi mengharapkan menjadi pribadi
yang lebih positif dan memiliki sifat-sifat yang baik positif dalam
diri mereka. Informan ingin menjadi pribadi yang lebih baik dan
lebih dewasa karena ketiga informan, berharap dapat menjadi
panutan orang lain dan dapat membantu orang lain. Dalam hal
finansial, peneliti melihat bahwa para informan memiliki masa
depan yang sukses, mapan dan mandiri.

E. Analisis Konsep Diri Lesbian
Berdasarkan hasil interpretasi, Jay dan Rey mengarah pada konsep diri
positif karena mereka mampu memberikan penilaian yang baik terhadap diri
mereka dan kehidupan mereka baik secara fisik, psikis, sosial maupun moral
yang berlaku di masyarakat dan akhirnya mereka dapat menerima diri mereka
sendiri.
Jay dan Rey mampu melihat kelebihan dan kekurangan fisik yang
mereka miliki. Mereka tidak memiliki keinginan untuk memiliki fisik seperti
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orang lain. Mereka mensyukuri keadaan fisik yang mereka miliki. Selain itu,
mereka memiliki kemampuan sosial yang baik, mereka senang bersosialisasi
dengan siapa saja dan hal tersebut dianggap mampu menambah wawasan
mereka.
Mereka mampu menerima moral yang berlaku di masyarakat terkait
penolakan masyarakat terhadap orientasi seksual mereka. Namun mereka tetap
berusaha dan tidak mudah menyerah memperjuangkan pengakuan dari
masyarakat melalui aksi-aksi yang mereka lakukan bersama organisasi.
Mereka juga menerima dan menghargai nilai-nilai yang menjadi
pegangan keluarga namun mereka juga memahami diri mereka sendiri adalah
lesbian sehingga mereka berharap keluarga dapat menerima orientasi seksual
mereka. Kemampuan bersosialisasi yang baik dan mampu menghargai nilainilai yang berlaku dimasyarakat membuat mereka tidak menyembunyikan
orientasi seksual mereka secara berlebihan.
Jay dan Rey tidak menyalahkan siapa pun atas keberadaan diri mereka
sebagai lesbian. Mereka justru memiliki keinginan untuk membuktikan
kepada orang lain bahwa walaupun mereka lesbian namun mereka dapat
membantu orang lain dan tidak merugikan orang lain. Penghargaan terhadap
diri sendiri muncul ketika Jay berkeinginan membangun tempat pelatihan
kerja bagi kaum LGBT agar dapat berjuang demi hidup mereka dan Rey ingin
berjuang untuk dapat mandiri dan hidup mapan agar dapat membantu orang
lain.
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Jay dan Rey mampu melihat dirinya sendiri dan orang lain dengan
positif, selain itu, mereka konsisten untuk tidak menjadi heteroseksual
walaupun keluarga tidak menyutujui. Kepercayaan diri yang tinggi, optimis
dan bersosialisasi adalah hal-hal yang dapat membangun konsep diri positif
seseorang.
Berbeda dengan konsep diri pada Jay dan Rey, Gia belum dapat secara
maksimal menerima keadaan fisik, psikis, moral, sosial dan citra dirinya
sehingga ia kurang menghargai diri sendiri. Gia belum mampu melihat secara
positif, fisik yang dimiliki karena ia memberi gambaran secara rinci mengenai
kekurangan pada tubuhnya seperti tidak besar dan tidak kecil dan kurus. Hal
tersebut menggambarkan kurangnya penghargaan Gia terhadap fisiknya,
namun Gia menyatakan dirinya menerima keadaan fisiknya. Dari segi psikis,
gia aadalah seorang yang keras kepala dan akan bertahan terhadap sesuatu
yang diyakininya benar dan baik untuk dirinya.
Gia belum mampu memberikan pandangan yang terbuka dan positif
terhadap orang lain, karena Gia merasa takut orang disekitarnya menyadari
orientasi seksualnya. Selain itu, Gia tidak mampu bersikap terbuka terhadap
kehadiran orang baru yang ingin bersosialisasi dengan dirinya karena Gia
tidak suka bersosialisasi dengan orang banyak. Hal terebut dikarenakan, Gia
belum

mampu

menghadapi

sikap

yang

akan

diterimanya

apabila

lingkungannya mengetahui tentang orientasi seksual dirinya. Menutup diri
adalah dapat menbentuk konsep diri yang negatif pada seseorang.

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

53

Gia memiliki hubungan yang baik dengan anggota keluarga namun
memiliki pendapat yang tidak menyenangkan tentang sosok ayah yang
melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada ibunya. Selain itu,
menyalahkan sikap ayah yang melakukan KDRT sebagai awal permulaan
dirinya tidak ingin menjadi heteroseksual, tidak ingin menikah dan tidak ingin
memiliki anak.
Gia belum mampu berdamai dengan pengalaman tersebut dan belum
mampu menerima hal-hal baru karena pengalaman yang dialaminya.
Ketidakmampuan seseorang dalam menyikapi suatu pengalaman terutama
pengalaman buruk, dapat membentuk konsep diri yang negatif pada orang
tersebut.
Gia menyatakan dirinya tidak ingin menikah dan tidak ingin memiliki
anak sebagai prinsip diri merupakan bentuk penolakan terhadap fungsi
tubuhnya sebagai wanita yang memang diberi tubuh untuk dapat memiliki
anak dan melahirkan. Gia tidak mempermasalahkan memiliki pasangan
seorang pria selama pria tersebut menerima keinginannya bahwa dirinya tidak
ingin

menikah dan

punya

anak. Namun

karena kewajiban

moral

mengharuskan hal tersebut, dapat ditafsirkan Gia belum mampu menghadapi
moral yang berlaku di masyarakat.
Gia belum sepenuhnya menerima dirinya sebagai lesbian karena
peneliti melihat alasannya yang tidak ingin menikah dan mempunyai anak
serta pengalaman masa lalu dari sikap ayah, menganggap Gia belum mampu
sepenuhnya menjalankan orientasi seksual yang dipilihnya, terlebih penyataan
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dari dirinya bahwa sebenarnya tidak masalah berpasangan dengan pria dan
wanita asalkan sejak awal pasanganya mengetahui keinginannya yang tidak
ingin menikah dan berkeluarga.
Keluarga belum mengetahui tentang orientasi seksual Gia, namun Gia
hanya berharap pihak keluarga dapat menerima kehadiran dirinya sebagai
lesbian. Gia menganggap penerimaan itu sebagai pembuktian rasa sayang
keluarga terhadap dirinya. Gia dalam hal ini bersifat memaksa dan belum bisa
menerima penolakan dari keluarga.
Untuk hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan diri, harapan dan
masa depan, Gia cenderung memiiki konsep diri yang positif. Sejak kecil
merupakan pribadi yang mandiri sehingga dirinya memiliki kepercayaan diri
dalam menjalani orientasi seksualnya dan merencanakan masa depannya. Gia
tidak memiliki keinginan untuk kembali menjadi heteroseksual hal tersebut
terlihat dari harapannya bersama pasangannya. Gia berharap pasangan
lesbiannya kini menjadi pasangannya untuk seterusnya. Karakter Gia yang
mandiri sejak kecil, tidak membuatnya merasa orientasi seksual yang dirinya
pilih akan menghambatnya dalam mewujudkan target-targetnya di masa
depan. Hal tersebut tentu merupakan yang positif yang dapat peneliti lihat dari
seorang Gia.
Lesbian di Yogyakarta melalui ketiga subjek memiliki konsep diri
yang berbeda, bahkan setelah bergabung dalam organisasi pun ternyata konsep
diri kaum lesbian masih berbeda dan tidak selalu positif. Hal tersebut
dikarenakan oleh beberapa hal, salah satunya yaitu faktor keluarga. Kaum
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lesbian belum sepenuhnya membuka diri tentang orientasi seksual mereka di
lingkungan keluarga, padahal penerimaan keluarga adalah faktor yang paling
penting dalam membentuk konsep diri yang positif.
Selain faktor keluarga, adanya juga faktor masyarakat, nilai-nilai
agama dan moral yang berlaku di masyarakat. Penolakan masyarakat, moral
dan nilai agama menjadi pertimbangan besar bagi kaum lesbian dalam
menjalani orientasi seksual mereka. Masyarakat Yogyakarta pada khususnya
yang sangat memegang teguh nilai-nilai budaya, moral dan agama masih
menjadi pengaruh yang besar, walaupun Yogyakarta memiliki prinsip-prinsip
tentang gender yang berlaku secara hukum internasional.
Kemampuan diri yang baik, informasi yang positif tentang orientasi
seksual, dan bergabung dalam organisasi lesbian ternyata belum sepenuhnya
dapat membentuk konsep diri yang positif pada diri lesbian. Faktor keluarga,
masyarakat, nilai moral dan nilai agama masih memegang pengaruh yang
besar dalam diri lesbian yang akhirnya mengakibatkan konsep diri yang
berbeda.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Konsep diri kaum lesbian di Yogyakarta berdasarkan penelitian yang
dilakukan diperoleh bahwa lesbian memiliki konsep diri yang berbeda.
Lesbian yang telah bergabung dalam organisasi pun dapat memiliki konsep
diri yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan faktor keluarga, masyarakat,
moral dan agama masih memegang peranan penting dalam pembentukan
konsep diri seorang lesbian.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti melihat konsep diri
lesbian dipengaruhi oleh :
1. Faktor keluarga
Keluarga yang dapat menerima orientasi seksual anggota keluarga
yang menjadi lesbian, dapat membentuk konsep diri yang positif bagi
seorang lesbian dibandingkan keluarga yang tidak menerima
2. Faktor sosial
Lingkungan sosial seperti teman sebaya yang dapat menerima
orientasi seksual lesbian, dapat membentuk konsep diri positif karena
seorang lesbian tidak merasa dirinya berbeda dengan lingkungan
sosialnya
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3. Faktor moral
Kemampuan dalam menanggapi secara positif dan menjaga
perilaku sesuai moral-moral yang berlaku di masyarakat. Orentasi
seksual apapun yang tidak dapat menjaga perilaku yang baik dan
sopan, tentu tidak akan dianggap beermoral oleh masyarakat yang
melihatnya
4. Faktor masyarakat
Masyarakat secara tidak langsung menjadi hukum bagi seseorang
karena penolakan atau penerimaan yang masyarakat memberi
pengaruh yang besar dalam pembentukan konsep diri seseorang.

B. Saran
Peneliti tentu tidak luput dari kekurangan dalam melakukan suatu
penelitian,

karena

keterbatasan

waktu,

tenaga

dan

minimalnya

pengetahuan peneliti dalam melakukan suatu penelitan. Bagi peneliti lain,
sangat disarankan untuk memperbanyak informasi dari penelitian yang
menggunakan metode yang sama agar tidak bingung saat melakukan
mengerjakan penelitian dalam berbagai tahap. Mengangkat tentang lesbian
atau LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) sangat layak untuk
diangkat karena seiring waktu, keberadaan LGBT tetap ada di Indonesia
dan menjadi semakin nyata hadir di tengah-tengah masyarakat.
Saran bagi kaum lesbian, sangat disarankan untuk menyatakan
orientasi seksual pada keluarga jika sudah sangat yakin dengan orientasi
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seksual yang dipilih. Keluarga adalah hubungan yang tidak pernah putus
dan keluarga adalah hubungan terdekat dari setiap orang sejak lahir.
Bagi masyarakat disarankan untuk mengenal kaum lesbian lebih
dekat misalnya dengan diskusi agar tidak ada salah paham antara kedua
belah pihak dan main hakim sendiri.
Bagi keluarga yang mungkin salah satu anggota keluarga adalah
seorang lesbian disarankan untuk mendengarkan dulu isi hati anggota
keluarga tersebut dan tidak langsung menghakimi tentang hal yang belum
diketahui secara pasti tentang penyebab, prinsip, dan keyakinan anggota
keluarga yang lesbian.
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Pedoman wawancara
Metode yang dilakukan adalah metode wawancara dengan langkahlangkah penelitian sebagai berikut :
1.

Tanya jawab sepihak sesuai dengan tujuan penelitian yaitu tentang konsep
diri lesbian. Wawancara pada subjek penelitian dilakukan untuk menggali
sesuatu yang mendalam sesuai pertanyaan-pertanyaan yang telah
dipersiapkan. Wawancara dapat dilakukan 1 hari untuk satu subjek, hal
tersebut dilakukan agar subjek dapat lebih santai dalam menjalani proses
wawancara dan peneliti mendapatkan jawaban yang baik serta mendalam
sesuai dengan tujuan penelitian.

2.

Menggunakan perekam dengan Mp3 Recorder

3.

Membuat transkrip wawancara yaitu salinan hasil wawancara dari kaset
rekaman dalam bentuk tulisan di atas kertas atau disebut juga dengan
verbatim
Hal-hal yang ingin digali oleh peneliti dalam penelitian tersebut adalah:
a. Masa Lalu
-

Riwayat menjadi lesbian

-

Latar belakang keluarga

-

Latar belakang lingkungan sosial

-

Latar belakang akademik

-

Pengalaman traumatik di masa lalu

b. Masa kini
-

Pandangan terhadap diri fisik
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-

Pandangan terhadap diri psikis

-

Pandangan terhadap lawan jenis (pria) baik fisik dan psikis

-

Pandangan terhadap pasangan lesbian subjek

-

Pandangan terhadap moral ( nilai kepercayaan dalam keluarga,
dalam masyarakat)

-

Relasi diri dalam lingkungan sosial

-

Pengalaman orientasi seksual lesbian subjek

-

Perilaku dalam keseharian di lingkungan masyarakat

-

Pandangan terhadap pekerjaan dalam pemenuhan kebutuhan hidup

c. Masa Depan
-

Aspirasi atau harapan di masa mendatang

-

Pandangan orientasi kini terhadap masa mendatang

-

Pandangan pasangan hidup terhadap masa mendatang

Panduan Observasi
Teknik ini dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap subjek
penelitian, kemudian mencatat selama observasi berlangsung.
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DAFTAR WAWANCARA
Wawancara ini di lakukan untuk penelitian dengan judul “ konsep diri
lesbian dan faktor-faktor yang mempengaruhi”.

Proses wawancara yang

dilakukan merupakan proses tanya jawab sepihak atau satu arah dimana anda
selaku subjek dalam penelitian ini menjawab pertanyaan yang diberikan peneliti
sesuai dengan tujuan dari penelitian yang dilakukan.

Daftar pertanyaan wawancara
Masa lalu
1. Bagaimana latarbelakang keluarga anda?
2. Bagaimana latar belakang lingkungan anda dalam bersosialisasi?
3. Bagaimana latar belakang akademik anda?
4. Apakah anda pernah mengalami masa traumatik dalam hidup anda?
5. Jelaskan dengan rinci riwayat diri anda menjadi seorang lesbian?
6. Jelaskan dengan rinci lingkungan teman sebaya anda?
7. Apakah silsilah keluarga anda, ada yang memliki orientasi seperti anda
yaitu homoseksual?
8. Apakah anda merasa ada pengaruh orang lain baik teman atau orang yang
anda kenal yang mempengaruhi anda dalam memilih orientasi seksual
yang anda miliki?
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Masa kini
1. Bagaimana pandangan anda melihat fisik anda?
2. Bagaimana pendapat anda melihat psikis anda, baik dalam melihat sifat,
pola pikir dan hal-hal yang ada anggap baik dan buruk
3. Bagaimana pandangan anda tentang pria?
4. Bagaimana pendapat anda tentang fisik dari pria?
5. Bagaimana pandangan anda tentang psikis dari pria?
6. Bagaimana pandangan anda tentang wanita baik fisik maupun psikis?
7. Bagaimana pandangan anda tentang moral atau nilai yang menjadi
pegangan keluarga?
8. Bagaimana pandangan anda tentang moral atau nilai yang menjadi
pegangan dalam masyarakat?
9. Penjelasan seperti apa yang dapat anda berikan mengenai orientasi seksual
yang anda pilih?
10. Bagaimana pendapat anda tentang orientasi seksual anda di lingkungan
keluarga?
11. Bagaimana pendapat anda tentang orientasi seksual anda di lingkungan
masyarakat?
12. Bagaimana pendapat anda tentang orientasi seksual anda dalam
lingkungan teman sebaya anda?
13. Apa pendapat anda tentang pasangan anda?
14. Pasangan seperti apa yang sesuai dengan diri anda?
15. Perilaku seperti apa yang anda lakukan dalam kehidupan keluarga anda?
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16. Bagaimana perilaku anda dalam liingkungan sosial anda?
17. Dapat anda jelaskan dengan rinci, pengalaman anda tentang orientasi
seksual yang ada miliki? Pengalaman baik dan buruk yang anda miliki?
18. Berdasarkan pengalam yang anda alami, jelaskan pendapat anda tentang
kehidupan lesbian itu seperti apa?
19. Pandangan pekerjaan melihat orientasi yang ada pilih?
20. Seberapa yakin anda dalam menjalani orientasi seksual yang anda pilih?

Masa depan
1. Apakah aspirasi atau harapan anda di masa depan?
2. Apakah harapan anda terhadap orientasi yang anda pilih di hidup apa?
3. Apakah harapan anda terhadap orientasi yang anda pilih dalam keluarga
anda?
4. Apakah harapan anda terhadap orientasi yang anda pilih dalam kehidupan
bermasyarakat?
5. Bagaimana harapan anda tetnang pasangan hidup anda di masa
mendatang?
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HASIL WAWANCARA

Nama : Gia
Usia : 27 tahun
Menjadi lesbian : 8 tahun
Organisasi : PKBI
Label : Femme
1. Bagaimana latarbelakang keluarga anda?
Subjek : Saya anak pertama dari 3 bersaudara, adik 1 cowok , 1 cewek. Lalu
untuk latar belakang keluarga, di keluarga ayah yang bekerja dan ibu adalah
ibu rumah tangga. Kalau untuk secara ekonomi sih, sebenernya keluarga
menengah ya, kaya juga enggak ,miskin juga enggak, begitu. Tapi saya dari
kecil diajarkan untuk terbiasa mendiri dan mencapai sesuatu yang kita
inginkan itu dengan tangan kita sendiri, jadi saya jarang minta sama orang tua
tuh, minta apa..minta apa..minta apapun itu jarang. Lalu, sifat ayah itu
sebenernya penyayang, sayang sekali dengan anak-anak, dekat sekali sama
saya tapi dia bukan tipe suami yang baik, begitu. Jadi dia tipe ayah yang baik
tapi bukan tipe suami yang baik, itu aja. Kalau ibu, ibu itu ibu rumah tangga
ya, deket banget dengan semua anak-anaknya terutama dengan saya. Ibu tipe
ibu yang luar biasa ya dan pendiam.
2. Bagaimana latar belakang lingkungan anda dalam bersosialisasi?
Subjek : Kayaknya saya gak punya spesifik lingkungan saya dalam
bersosialisasi sih. Tapi kebanyakan saya suka bersosialisasi yang lebih
mendalam, jadi saya itu tipikal lebih baik saya gak punya lingkungan sosial
yang banyak dan luas kayak orang lain tapi saya lebih baik bersosialisasi
dengan 4 atau 5 orang tapi saya tau siapa mereka dan mereka tau siapa saya.
Jadi dari kecil memang, saya hanya punya beberapa mungkin sahabat tapi
untuk teman gank gitu..gitu sih, gak ada spesifikasi khusus aja. Terlebih saya
sejak kecil dan selama saya sekolah, ya kalau pulang sekolah ya pulang.
Belajar di rumah ,bantuin ibu di rumah. Jadi saya jarang keluar rumah.
3. Bagaimana latar belakang akademik anda?
Subjek : Pendidikan terkhir saya S1 dan kini saya bekerja sebagai HRD di
salah satu perusahaan swasta.
4. Apakah anda pernah mengalami masa traumatik dalam hidup anda?
Subjek : Traumatik apa ya, eh..mungkin..kayaknya sih bukan traumatik, tapi
yang mendasari saya unduk bertindak sekarang. Ehhh..apa ya, kayak ayah
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saya yang seperti saya bilang tadi, kalau ayah saya merupakan ayah yang baik
namun bukan suami yang baik. Ibu saya mengalami kdrt di rumah dan ibu
saya bukan tipe yang memberotak jadi itu yang membuat saya akhirnya
bertidak seperti sekarang ini ya menjadi lesbian. Karena menurut saya, sikap
seperti itu bukan sikap seorang pria dan bukan sikap seorang suami sebagai
kepala keluarga. Dari situ lah, akhirnya saya berkeputusan untuk tidak
menikah.

5. Jelaskan dengan rinci riwayat diri anda menjadi seorang lesbian?
Subjek : Ehmm, gimana yaa…saya coba inget. Ehmm, jadi gini…tahun 2006
saya mulai masuk ke satu lembaga, PKBI. Di situ saya dapat banyak informasi
bahwa, orientasi seksual itu bukan hanya heteroseksual, dan ketika itu saya
mulai..apa ya, intropeksi, sebenernya saya ini seperti apa gitu ya.., lalu ketika
intropeksi itu, ya saya menemukan bahwa saya itu bisa untuk menyukai
perempuan dan akhirnya karena keputusan saya yang tidak ingin menikah itu,
jadi seperti ada titik temu dan jawaban gitu. Eehh, saya tidak ingin menikah
lalu ternyata ada orientasi seksual yang lain, berarti bisa yaa?? Jadi selama ini
bukan hanya heteroseksual ya, gitu?? Dan di situ saya perpikir “it’s OK”
kalau pun saya bukan heteroseksual, bukan masalah.
6. Apakah silsilah keluarga anda, ada yang memiliki orientasi seperti anda
yaitu homoseksual?
Subjek : Setahu saya sih, bude. Kakak ya mamah itu, dulu memang pernah
dekat dengan perempuan. Gossip-gosip nya sih, bucthi yang menikah, hahaha.
Gossip-gosip nya sih dulu, sempet deket dengan perempuan dan sangat dekat ,
sampai akhirnya mereka pindah ke papua bersama-sama. Tapi akhirnya,
karena sama-sama belum yakin, satunya akhirnya menikah dengan cowok dan
yang satunya menikah dengan cowok dan akhirnya mereka gak ini lagi.., tapi
pernah dengar gossip yang seperti itu. Lalu sepupu, sepupu ada yang butchie
malah bukan butchie sih sebenernya, malah transgender, dia merasa dirinya
laki-laki. Tapi yang saya lihat sih, kayaknya dia masih denile soalnya
pegangan agamanya itu, menyebabkan dia berfikir bahwa dirinya sekarang itu
adalah cobaan, malah dia banyak ngobrol sama saya, supaya bisa nerima
keadaannya itu. Yang udah kebuka sih dilingkungan keluarga sih , masih itu
ya, yang lainnya sih belum tau. Tapi saya percaya sih, ada kok..keluarga itu
ada kok pasti..hahaha
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7. Apakah anda merasa ada pengaruh orang lain baik teman atau orang
yang anda kenal yang mempengaruhi anda dalam memilih orientasi
seksual yang anda miliki?
Subjek : Gak sih, ini murni dari diri saya sendiri. Gak ada pengaruh dari orang
lain atau orang yang saya kenal tentang orientasi seksual yang saya pilih ini.
Murni dari diri saya.

Masa kini
1. Bagaimana pandangan anda melihat fisik anda?
Subjek : hahaha…apa yaaa..saya gak terlalu punya gambaran tentang fisik
saya sih ya, saya cukup menyukai fisik saya yang tidak besar dan tidak kecil,
gak pendek-pendek banget lah. Ya intinya…saya menerima apa adanya fisik
saya, tapi kurang gemuk kali ya, tapi itu bisa di usahakan, hahahaha.
2. Bagaimana menurut anda melihat psikis anda, baik dalam melihat sifat,
pola pikir dan hal-hal yang ada anggap baik dan buruk?
Subjek : Kalau ngomongin psikis agak berat ya, hahaha..berat banget
ini..gimana ya, satu sisi saya merasa saya adalah orang yang slalu pengen
ngepush diri saya untuk bisa mandiri, berdiri sendiri, kuat, secara psikis kuat.
Tapi, saya tidak bisa menyembunyikan kalau saya memiliki kecemasan yang
sangat tinggi, udah kuliah di psikologi ternyata belum cukup membantu, tapi
bukan tentang orientasi yang saya pilih ya. Kecemasannya itu terkadang
sesuatu yang tidak penting, contoh misalnya gini foto saya sama dia itu hilang
(tertawa), hilangnya itu posisi ada di frame dan fotonya kecil, tapi fotonya itu
gak ktemu. Dan saya mau cari itu di kasur yang sekarang sudah berpindah
kamar, jadi dikosan kita dulu dapat kasur dari kosan dan sekarang pake kasur
baru dan setiap melihat kasur yang lama itu, saya selalu pengen periksa kasur
itu ada foto atau enggak (tertawa), dan kalau misalnya orang ada yang nemu
foto kita di kasur itu dan takut kalau di usir dari kosan, karena saya bilangnya
saya sepupu-an sama dia, gitu.. jadi, ya punya ketakutan-ketakutan yang geje
gitu lah, sebenernya sih gak logis tapi saya masih belum nyaman sama
lingkungan sosial karena orang-orang seperti kita masih bayak yang belum
terima, apalagi kalau kita ngekos dan saya masih takut ada apa-apa dengan itu.
Kalau psikis yang lain ya, saya merasa saya memang keras kepala dan setiap
orang pasti punya sisi itu. Tapi saya merasa saya punya prinsip, saya tau jalan
yang saya pilih ini mungkin bagi beberapa orang tidak benar, tapi saya merasa
jalan yang saya pilih ini benar dan yang paling baik dari yang saya
rencakanan. Walau semua rencana itu balik ke Tuhan, tapi saya ngerasa apa
yang sudah saya pilih ini adalah yang paling baik, jadi orang mau ngoomong
apa satu sisi saya bisa cuek, saya bisa gak perduli. Kalau egois, itu manusiawi,
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tiap orang memiliki sisi egois tapi gimana kita meminimalisir itu kan?, gitu aja
sih.

3. Bagaimana pendapat anda tentang pria?
Subjek : Pria, gimana ya? Kalau pandangan secara umum sih saya
memandang pria sama wanita sama aja. Jadi kalau ada seperti apa pria, ya
sama seperti wanita ya manusia. Pandangan saya terhadap pria, saya gak benci
terhadap pria, gak punya misalnya trauma khusus sama laki-laki, enggak.
Biasa saja sih sama laki-laki, tapi ada beberapa pemikiran saya sih sama lakilaki, misalnya laki-laki itu kan di besarkan dari patrearkhi yang sangat kuat
yang biasa dilayani, kek gitu ya…nah, yang kayak gitu yang saya gak suka
dari laki-laki. Kalau misalnya laki-laki itu, laki-laki yang mandiri mau kerja,
masak, nyuci,saya akan salut banget. Namun, gak semua bisa dipukul rata ya,
laki-laki itu hanya mau di layani dan lainnya. Namun saya hanya merasa,
banyak laki-laki yang seperti itu.
4. Bagaimana Anda melihat fisik dari pria?
Subjek : Penilaian saya secara fisik gak ada, biasa aja melihat fisik laki-laki.
Berpandangan biasa aja, maksudnya gak punya pendapat lebih kayak “ya
ampun..bahu cowok itu bagus, kakinya panjang”, ya gak kayak gitu, biasa aja.
Saya juga gak jijik sama fisik laki-laki. Ketika saya melihat perempuan, sama
kayak melihat laki-laki. Gitu, sama aja.
5. Bagaimana anda melihat psikis dari pria?
Subjek : Saya sih gak suka meng-generalisasikan laki-laki gitu.., laki-laki
sama perempuan gak bisa di generalisasikan. Laki-laki egois, perempuan
enggak, kita gak bisa berpendapat kayak gitu. Banyak juga laki-laki yang
egois dan banyak juga yang tidak egois. Perempuan juga kayak gitu karena itu
kan sifat yang manusiawi. Tapi balik ke patrearkhie itu, laki-laki mau dilayani
dan perempuan melayani, gitu. Kayak jaman dulu, laki-laki maunya istirnya di
rumah aja, ngerjain pekerjaan rumah, melayani mereka tapi sekarang banyak
juga laki-laki yang bantu istri nya. Jadi gak bisa di generalisasikan, tergantung
situasi kondisi. Tapi melihat budaya di Indonesia, laki-laki di Indonesia
sebagian besar penganut patrearkhi, gitu aja.
6. Bagaimana pandangan anda tentang wanita baik fisik maupun psikis?
Subjek : Kalau menurut saya, mau fisik perempuan mau fisik laki-laki sama
aja. Saya gak menspesifikasi kan laki-laki itu atau perempuan itu bebeda. Ya
biasa saja. Buat saya gak bisa bedain karena menurut saya pribadi, secara
keseluruhan perempuan sama laki-laki itu sama. Punya kelebihan dan
kekurangan fisik masing-masing dan itu tidak memberikan pengaruh apapun
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terhadap diri saya. Secra psikis, sebenernya itu yang memberi jawaban
mengapa saya memilih berpasangan dengan perempuan dibandingkan dengan
laki-laki. Karena, saya lebih nyaman secara psikis, secara mental saya lebih
nyaman bersama perempauan. Kenapa lebih nyaman, karena perbedaan
pemikiran atau cara pandang itu akan lebih mudah di minimalisir dibanding
ketika kita berpasangan dengan laki-laki, kenyamanan emosional nya lebih
dapat dan hubungan itu lebih berkualitas dibandingkan berpasangan dengan
laki-laki.
7. Bagaimana pandangan anda tentang moral atau nilai yang menjadi
pegangan keluarga?
Subjek : Keluarga saya itu sebenernya gak kaku-kaku banget, enggak ya. Tapi
di bilang membebaskan atau demokratis, itu juga enggak ya. Contohnya
misalnya, jam 7 harus sudah pulang dan ada di rumah, trus misalnya jaman
SMA saya gak boleh pacaran. Saya menganggap itu adalah aturan-aturan dari
keluarga, gitu ya. Dari lingkungan sosial juga, tapi setelah sekarang saya jauh
bisa melihat bahwa aturan itu di buat untuk menyamankan kita, jadi kalau kita
gak setuju sama aturan itu, ya gak masalah. Gak ada aturan baku sih di
keluarga karena menurut saya itu hanya untuk kenyamanan bersama aja. Tapi
saya sangat mengapresiasi lah aturah di keluarga saya, misalnya kayak
menginap. Saya gak boleh menginap di rumah temen sampai saya sma, dan
setelah kuliah akhirnya baru boleh menginap dirumah temen. Saya tipikal
orangnya gak suka memberontak sih dulu, jadi kalau di larang ya gak apa-apa,
gak masalah. Dalam melihat nilai agama atau moral, saya sebenernya besar
dikeluarga yang katolik banget, tapi saya melihat ada beberapa yang gak
singkron kayak misalnya ayah saya berkata, kita harus seperti ini, itu tapi dia
sendiri tidak bisa membuktikan hal itu. Jadi, di situ saya belajar bahwa hanya
kita sendiri yang memutuskan apa yang baik untuk kita dan yang enggak, gitu.
Misalnya, selama kita gak boleh begini, begitu. Ya saya rasionalisaikan lagi,
kalau Tuhan gak bisa di rasionalisasikan saya tahu, tapi kalau agama bisa di
rasionalisaikan karena agama banyak campur tangan manusia, saya percaya
itu. Saya gak menelan mentah-mentah ajaran agama karena saya koreksi juga,
itu baik atau enggak buat saya. Orang tua, katoliknya kaku banget tapi kalau
saya merasa itu tidak sesuai dengan saya, saya gak mau ikut.
8. Bagaimana pandangan anda tentang moral atau nilai yang menjadi
pegangan dalam masyarakat?
Subjek : Menurut saya, moral atau nilai-nilai yang di pegang masyarakat juga
gak jauh berbeda dengan pegangan keluarga saya, tapi saya gak mau terlalu
ambil pusing sih sebenernya dengan pendapat masyarakat yang bilang ini
bermoral dan ini tidak bermoral, karena apabila kita terus menghakimi orang
lain tanpa berkaca pada diri sendiri gitu ya, kan gak adayang 100 persen bener
dan 100 persen suci, jadi sebenernya saya gak ambil pusing. Namun karena
sekarang kita tinggal di masyarakat, makan mau tidak mau kita pasti ada
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kecemasan kalau mereka tau kita seperti ini dan mereka tidak terima, mungkin
hal buruk akan terjadi. Begitu.

9. Penjelasan seperti apa yang dapat anda berikan mengenai orientasi
seksual yang anda pilih?
Subjek : Orientasi seksual yang saya pilih sekarang adalah jawaban dari
semua yang saya ingin kan, mengapa? Karena saya tidak ingin menikah, saya
tidak ingin punya anak tapi saya ingin punya pasangan dan ketika saya tau
orientasi seksual homseksual, walaupum sebenernya gak masalah sih
berhubungan sama laki-laki atau perempuan itu sama aja sebenernya, tapi
ketika sama perempuan lebih nyaman secara emosional jadi akhirnya saya
mendapatkan jawaban atas kebutuhan saya. Saya berkali-kali pacaran sama
cowok tapi saya gak pernah dapat apa yang saya cari, pasti secara emosional
itu kurang.
Peneliti : Emosional seperti apa yang anda cari?
Sunjek : Sebenernya yang saya ingin kan dari suatu hubungan itu adalah
hubungan yang nyaman dan memenuhi kebutuhan emosional dan prinsip saya
tadi. Contohnya, saya gak ma nikah, kalau saya pacaran sama laki-laki, secara
sosial orang akan mewajibkan saya untuk menikah, lalu kalausudah menikah,
orang akan mewajibkan untuk punya anak. Jadi itu semacam kewajiban,
sementara saya gak mau. Saya ingin punya hubungan yang stabil dan apabila
suatu waktu terjadi perpisahan, maka itu tidak banyak pihak yang di rugikan.
10. Bagaimana pendapat anda tentang orientasi seksual anda di lingkungan
keluarga?
Subjek : Mungkin ada beberapa pilihan, karena keluarga saya belum tau, jadi
mungkin ada beberapa pilihan ya. Mungkin mereka akan kecewa, tapi bisa
jadi kalau mereka bener-bener sayang sama saya, mereka akan terima saya.
Jadi karena ini belum terjadi, saya gak bisa memprediksi sama sekali. Saya
hanya tau, bahwa ibu saya tidak menuntut saya untuk menikah dan karena
saya sudah katakana pada dia kaau saya tidak akan menikah, dan sampai umur
saya yang sekarang, dia gak pernah nanyain pacar sama sekal, saya gak pernah
kenalin pacar cowoksama sekali. Jadi saya harap, ada dapat gambaran saya ini
orang yang seperti apa, saya inign punya masa depan yang seperti apa.
11. Bagaimana pendapat anda tentang orientasi anda di lingkungan
masyarakat atau dilingkungan anda?
Subjek : Pada umumnya, saya tidak perduli. Mereka mau melihat saya seperti
apa, mau menjelek-jelekan saya seperti apa, saya gak perduli. Generalisasinya
dapat saya katakan, masyarakat di Indonesia, khusunya Yogyakarta karena
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kita berada di Yogyakarta. Masyarakat belum dapat menerima kehadiran
homoseksual di lingkungan masyarakat namun konflik seperti itu akan tetap
terjadi, saya gak perduli karena saya yakin akan orientasi seksual yang telah
saya pilih dan saya jalani kini.
12. Bagaimana pendapat anda tentang orientasi seksual anda dalam
lingkungan teman sebaya anda?
Subjek : Saya sudah coming up kepada teman-teman dekat, teman-teman
kantor, sahabat dekat saya dan rata-rata mereka menerima, kecuali yang tidak
menerima adalah orang-orang yang berbisik di belakang dan gak nanya dan
itu terjadi di lingkungan pekerjaan saya. Apabila mereka nanya, saya akan
jawab saya sebenernya siapa dan apapun pertanyaannya saya akan jawab.
Walau pun begitu, mereka semua terima. Intinya, diantara semua teman-teman
saya baik di kantor dan sahabat-sahabat saya, mereka semua terima.
13. Pasangan seperti apa yang sesuai dengan diri anda? Tipe pasangan
seperti apa yang menurut anda sesuai dengan diri anda?
Subjek : Saya tipikal orang yang gak terlalu banyak syarat, gitu ya..eeh, tapi
satu hal yang ketika saya cari pacar adalah satu, orang ini tau kedepannya mau
seperti apa dengan saya. Gitu aja. Jadi kalau misalnya ke depannya, dia mau
nikah, saya gak mau pacaran sama dia (tertawa).
Peneliti: intinya, apakah hanya terpatok pada pernikahan? Apakah anda
menghargai anda atau tidak, menyayangi anda atau tidak, atau
berprilaku baik atau tidak, begitu?
Subjek : Itu kan ketika awal memutuskan untuk berpacaran, saya lihat dulu
orangnya ke depannya seperti apa, masa depannya seperti apa. Untuk..untuk,
kedepannya jelas, sama sevisi atau tidak. Lalu cocok atau enggak, gayanya
cocok atau enggak. Maksudnya, gaya kehidupannya cocok apa enggak ,itu
juga jadi bahan pertimbangan biasanya. Jadi bisa di bilang, saya mencari
orang yang memiliki visi dan misi yang sama dengan saya dalam melihat
hidup berpasangan dan kehidupan masa depan yang baik, sukses dan mandiri.
Peneliti : gaya kehidupan yang anda maksud seperti apa?
Subjek : Gimana ya..hahahha, eehh…termasuk orang yang sederhana, gak
banyak maunya, saya cuma pengen punya hidup yang baik menurut saya,
hidup yang baik itu yaa..sesuai dengan yang saya mau, gak macam-macam
dan gak neko-neko deh sebenernya. Karena saya juga orangnya gak terlalu
suka sosialisasi kesana kesini juga, saya lebih mementingkan hubungan yang
berkualitas dibandingkan berkuantitas dengan siapapun.
14. Apa pendapat anda dengan pasangan lesbian anda sekarang?
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Subjek : Hahahhaha…sejauh ini kita udah pacaran hampir 3 tahun, sejauh ini
saya gak nemuin adanya masalah atau kemungkinan ke depannya akan jadi
masalah, saya gak nemuin hal itu. Kita satu visi, kedepannya kita mau
ngapain, kedepannya kita mau jadi apa, hidup seperti apa yang kita inginkan,
kita udah satu visi, gitu. Eeehh, udah cukup sih, maksudnya saya gak
mengharapkan apa-apa sih. Udah cukup sih, pandangan saya kepada dia bagus
sih, baik dan punya visi yang sama. Seorang yang manja tapi bisa diarahkan
dan tetap dewasa serta mengutamakan kualitas hubungan, gitu.
15. apakah anda dapat berbagi kepada saya tentang penglaman buruk atau
pengalaman baik yang anda alami, selama anda menjadi seorang
lesbian?
Subjek : Menurut saya suatu hubungan itu kan bisa gagal dan berhasil, semua
orang pastinya pernah ngalamin itu. Saya pastinya beberapa kali gagal
menjalani hubungan dengan pasangan saya, tapi itu menurut saya apabila saya
tidak pernah gagal di hubungan yang kemaren, saya gak mungkin bisa sampai
di hubungan ini kan, hubungan yang saya jalani dengan pasangan saya
sekarang, gitu. Tapi saya gak pernah menganggap itu suatu yang buruk ya,
yaudah..sesuatu yang pernah saya alami di belakang, itu yang membentuk
saya sekarang, gitu. Jadi saya bisa menjadi orang yang lebih dewasa lebih
tegas, ya karena hubungan yang dulu-dulu, gitu. Jadi kalau misalnya di bilang
hubungan masa lalu itu jelek, bisa jadi tapi saya punya pemahaman bahwa itu
pelajaran-pelajaran untuk membentuk diri saya yang seperti sekarang ini.
16. Jelaskan pendapat anda tentang kehidupan lesbian itu seperti apa?
Subjek : Kalau dari segi hubungan, menurut saya lesbian atau homoseksual
dengan heteroseksual, itu sama aja ya, harus saling melengkapi. Tapi menurut
saya, keuntungannya hubungan lesbian atau homoseksual itu yaa, kita lebih
bisa mengerti pasangan karena biasanya sama-sama satu jenis kelamin tau.
Eehhh, pemikirannya kurang lebih tidak jauh berbeda karena sama-sama
perempuan. Itu menurut saya, tapi saya tidak tau kalau pendapat orang lain.
17. Bagaimana perilaku anda dilingkungan keluarga ketika tidak bersama
pasangan dan ketika bersama pasangan?
Subjek : Hahahahha…sebenernya sama ya. Mau itu sendiri mau itu sama
keluarga, ya sama aja ya. Saya memang lebih suka sibuk sama diri sendiri,
gitu ya. Memang tidak banyak berinteraksi dengan orang lain, di tambah
sekarang saya sjudah kerja dan udah jarang pulang. Kalau saya pulang ke
rumah bersama pasangan, keluarga juga belum tau saya berpasangan dengan
dia, ya kita biasa sih. Kayak temen, mungkin orang tua membaca atau tidak,
gak tau juga ya. Tapi, ya biasa..ya gitu, gak bersikap berlebihan tapi tidak
bersikap cuek, biasa aja. Sikap kita berdua sama aja, mau ada orang lain atau
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keluarga ya biasa aja, saya gak mengurangi sikap saya dan tidak mencoba
berlebihan.
18. Bagaimana perilaku anda dengan pasangan ketika berada di lingkungan
sosial, atau lingkungan masyarakat?
Subjek : Ehmm, menurut saya kalau masih dalam batas wajar, gak masalah.
Di mall kita gandengan, kalau jalan kemana aja kita gandengan. Kecuali
misalnya udah, manja-manjaan atau unyu-unyuan berlebihan, hahhaha…saya
gak pernah melakukan itu, ya gak mungkin. Kalau pun saya tidak berpasangan
dengan perempuan, saya pun tidak akan berperilaku berlebihan di depan
orang. Ya sama aja dengan pacaran hetero, jalan gandengan, ngobrol, ketawaketawa, kencan, makan bareng, ya kayak gitu..sama aja. Batas untuk public
display perfection nya itu sama aja, bersikap wajar aja, manja-manjaan sedikit
ya gak masalah. Gitu.
19. Menurut anda, bagaimana lingkungan perkerjaan anda melihat perilaku,
sikap anda dan orientasi seksual yang anda jalani kini?
Subjek : Orang-orang di kerjaan saya yang deket, mereka menerima tapi
kalau untuk orang-orang yang tidak begitu dekat dengan saya, mereka
membicarakan saya. Ini karena pernah kejadian di kantor, orang-orang
bertanya kenapa saya gak mau di deketin cowok-cowok di kantor, tidak
memberi respon atau tanggapan seperti cewek-cewek lain yang di sukai salah
seorang cowok di kantor, saya gak perduli dan saya diam aja, gitu ya. Itu
sering banget di tanyakan oleh mereka, sampai mereka melihat saya bersama
pasangan saya di mall, mereka ngomongin saya di belakang, ya seperti yang
saya bilang sebelumnya. Mereka Cuma ngomongin saya di belakang, tidak
bertanya langsung dan berspekulasi sendiri. Tapi kalau secara management
kantor, gak begitu. Banyak orang-orang di kantor yang sampai umur 40 tahun
masih melajang, kantor di Jakarta setau saya ada karyawan butchi juga,
direkturnya juga perempuan. Jadi gak terlalu repot lah, kalau secara
management. Justru orang-orang yang menurut saya repot adalah lingkungan
kerja yang deket, maksudnya orang-orang yang setiap hari saya temui di
kantor, itu yang rempong. Di omongin ini itu, ini itu, macem-macem lah,
kenapa gak mau nikah lah, ada aja yang di gosipin.
20. Seberapa besar keyakinan anda kini dalam menjalani orientasi seksual
yang anda jalani kini?
Subjek : Sejauh ini sih, yakin.sangat yakin, karena buat saya saya yakin
bahwa apa yang saya pilih sekarang udah yang paling mejawab semua
kebutuhan saya. Itu udah yang paling pas lah, jadi kalau masalah orientasi
saya gak ada denial atau kekhawatiran saya pengen berubah dan sama lakilaki lah, apalah itu bahasa awamnya, gitu yaaa..saya gak ada kepikiran sama
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sekali, gitu. Saya udah sangat nyaman dengan orientasi seksual saya yang
sekarang, gitu.

Masa depan
1. Apa aspirasi atau harapan anda di masa depan?
Subjek : Ehhmm, saya pengen punya dan harus punya karir yang settle, saya
gak mau ngecewain orang tua dan saya sudah terlanjur bilang ke mereka kalau
saya gak mau nikah, dan dari mama konsekuensi nya adalah “cari uang yang
banyak ya mba yaa” hahhahaha…jadi gimana ya, karena saya gak mau nikah
jadi mama saya bilang “kamu harus mampu bayar panti jompo sendiri”, oke
saya bilang begitu. Saya pengen punya karir yang bagus, kalau pun gak
berkarir saya pengen punya usaha yang bagus, gitu. Ehhmm, pengen seatle,
punya rumah sendiri 10 tahun ke depan, pengen mapan, sebenernya, cuma itu
aja sih.
Peneliti: untuk diri anda lebih spesifik tentang sifat dan sikap
bagaimana?
Subjek : Saya jelas pengen menjadi seorang yang lebih baik, saya sadari saya
kadang-kandang masih egois, masih mau menang sendiri, kadang-kadang
masih suka galak gak jelas, gitu ya. Hahaha…maksudnya gini, saya kan kerja
di bagian HRD gitu ya, saya sadar saya dikasih posisi sama Tuhan supaya
saya bisa membantu orang lebih baik dan membantu orang lain lebih banyak.
Terkadang dengan tuntutan pekerjaan yang tinggi, jadi sering marah-marah
tau kadang tidak menerima orang baru dengan baik, gitu. Saya pengen bisa
selalu membantu orang dengan baik, menghilangkan sifat-sifat yang mungkin
terlalu pemarah, terlalu gampang tersinggung dengan tujuan bisa membantu
orang lebih banyak, gitu aja sih.
2. Harapan anda tentang orientasi anda di hidup anda begaimana?
Subjek : Karena saat ini saya sudah nyaman dan sudah yakin, jadi saya tidak
punya kedepannya seperti apa yaa, jadi meneruskan apa yang udah saya jalani
dengan baik. Saya gak ada kepikiran untuk jadi hetero, gitu. Tapi ini kita
berbicara di luar nalar ya, misalnya jodoh dari Tuhan adalah laki-laki
misalnya, misalnya saat 10 tahun ke depan saya siap menjalani hubungan
dengan laki-laki, ya itu yang berhubungan di luar nalar ya, rencana Tuhan
yang saya gak tau. Tapi berbicara tentang nalar, keinginan saya, rencana saya,
saya gak ada keinginan untuk menjalin hubungan dengan laki-laki dan saya
sudah sangat yakin dengan orientasi seksual saya sekarang. Karena terkadang,
ketika kita ngobrol sama orang, sama temen misalnya “5 tahun kedepan,
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Tuhan ngasih jodoh kamu laki-laki gimana?” Ya saya jawab,” kalau misalnya
kata Tuhan tapi kan kita bisa menafsirkan kata Tuhan itu macem-macem. Kita
dikasih banyak pilihan sama Tuhan”, saya akan akan menjawab seperti itu.
Saya gak mau ambil pusing masalah jodoh dengan embel-embel kata Tuhan,
karena sekarang saya merasa sudah yakin dengan pilihan saya.
3. Harapan anda tentang orientasi yang ada pilih, di lingkungan keluarga
bagaimana?
Subjek : Tentunya saya harap, keluarga menerima saya, gitu ya. Eeeehhh,
karena itu saya berharap kalau memang mereka sayang sama saya, mereka
terima pilihan hidup saya dan mereka terima saya dan pasangan saya. Saya
harap orang tua tidak menjadikan itu masalah.
4. Harapan anda tentang orientasi yang anda jalani kini terharap
lingkungan masyarakat, bagaimana?
Subjek : Saya berharap kedepannya, orang-orang lebih terbuka ya, lebih open
mind menerima bahwa ada orientasi lain selalin orientasi heteroseksual, bahwa
menjadi homoskesual itu bukan penyakit, bukan penyakit masyarakat, bukan
penyakit jiwa. Saya berharap masyarakat lebih open minded lah karena, kalau
masyarakat hanya berpengangnya pada kitab suci, agama, kita gak bisa
berdebat maslaah itu ya. Itu kepercayaan orang-orang, misalnya menurut
mereka itu dosa, itu terserah mereka. Saya berharap masyarakat lebih terbuka,
tidak hanya memikirkan orientasi hetero, memikirkan dosa atau tidak, punya
moral atau tidak, gak Cuma memikirkan itu. Hidup itu lebih luas dari itu. Gitu
aja sih.
5. Harapan pasangan hidup anda di masa depan seperti apa?
Subjek : Saya berharap nya pasangan saya sekarang bisa menjadi pasangan
saya kedepan, dimasa depan ya. Karena saya sudah merasa kita memiliki visi
misi yang sama ya. Jadi gak ada alasan untuk saya, untuk tidak mengharapkan
dia menjadi pasangan hidup saya nantinya. Ditambah saya tidak ada rencana
atau keinginan menjadi heteroseksual dan tidak ada keinginan untuk menikah.
Yang saya pilih dan yang saya mau sekarang untuk menjadi pasangan hidup
saya kedepannya adalah pasangan perempuan saya sekarang, gitu.

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

LAMPIRAN IV
HASIL WAWANCARA INFORMAN II
(Jay)

80

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

81

Nama : Jay
Usia : 31 tahun
Menjadi lesbian : 12 tahun
Organisasi : Rumah kita, arus pelangi
Label : Butchi
Masa lalu
1. Peneliti : Bagaimana Latar belakang keluarga anda?
Subjek : Saya berasal dari keluarga Broken home, ayah dan ibu yang berpisah
sejak saya smp ya, ibu yang mencari nafkah untuk keluarga saya. Saya tiga
bersaudara, saya anak paling kecil dan perempuan satu-satunya di keluarga ini
saya. Keluarga yang hanya berkecukupan.
2. Bagaimana latar belakang kehidupan anda bersosialisasi?
Subjek : Saya pada intinya senang bersosialisasi dengan siapa pun dan jarang
banget tidak bisa bersosialisasi dan berinteraksi sama orang lain ya…mungkin
karena saya seorang yang suka berbicara dan berdiskusi. Saya sih berteman
dengan siapa saja, mau orang kaya, orang miskin, berpendidikan,
yah…banyak lah. Secara dari kecil saya suka diskusi dan debat dengan orang
lain, apalagi dengan orang yang lebih tua.
3. Bagaimana latar belakang akademik anda?
Subjek : saya sekolah di kampung lah, bisa di bilang kayak begitu. Ngarahngarah ke deli. Saya sekolah sampai sma saja karena faktor ekonomi keluarga.
Masa sekolah, menurut saya masa-masa yang bebas berekspresif, saya masuk
dunia organisasi, anggota dan pengurus osis, saya anggota paskibraka di
sekolah. Intinya, suka lah aku kalo ngelakuin hal-hal positif, nambah wawasan
ku. Tapi ya itu, faktor single parent, ekonomi tidak baik jadi mamak saya
memilih untuk menyekolahkan abang saya yang no 2 ke tingkat universitas
dan abang saya no 1 sama dengan saya pada waktu itu, hanya sma. Gak ngerti
lah, mungkin mamak melihat dia yang lebih berkompeten dibandingkan aku
sama abang ku. Tapi sekarang, dia sama mamak setuju buat sekolahin aku
lagi. Aku ya maul ah, walau udah tua yang penting bisa sekolah lagi. Jadi
sekarang aku jurusan hukum di atmajaya angkatan 2012. Angkatan muda tapi
berumur..hahahaha.
4. Apakah anda memiliki pengalaman traumatik dalam hidup anda?
Subjek : traumatik ada dan saya yakin hampir semua orang memiliki
pengalaman traumatik.
Peneliti : bisa di jelaskan seperti apa pengalama traumatik anda?
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Subjek : saya trauma akan sikap bapak saya yaaaa….karena dia sering kali
mabukk dan sampai rumah berantem sama mama saya trus main fisik sampe
akhirnya ibu saya pergi dari rumah membawa kami, anak-anaknya diam-diam
keluar dari rumah. Soalnya kalau bapak saya tau, bisa dihajar di tempat.
Menurut saya sih itu pengalaman traumatik ku ya, soalnya aku udah smp pas
bapak sama ibuk ku suka berantam. Tapi aku gak benci sama bapak ku,
diantara semua anak-anak dia, saya yang paling dekat sama bapak. Cuma saya
yang bisa duduk berdua ngobrol panjang lebar sama dia. Jadi aku trauma sama
kejadiannya bukan sama orangnya,ngeliat anak-anak yang jadi korban atas
perselisihan orang tua, miris laaah…gitu lah ku rasa.
5. Jelaskan dengan rinci riwayat diri anda menjadi seorang lesbian?
Subjek : Saya pernah berpacaran dengan laki-laki dan saya tidak menyangkal
itu, hahahha. Saya dari kecil sudah tomboy, saya dulu rambut panjang tapi
sedikit tomboy. Paling panjang ya, sekitar di bawah bahu sedikit. Saya senang
beroganisasi dan ketemu orang-orang baru. Selesai sma, saya merantau ke
medan. Di medan saya cari informasi tentang organisasi perempuan, atau
pergerakan perempuan. Akhirnya saya gabung di Organisasi Rumah kita yang
di dirikan oleh kak Dini Usman. Sejak bergabung di situ, saya akhirnya kenal
dengan beberapa anak-anak lesbian yang menurut saya bukan lesbian abalabal tapi lesbian yang berkualitas. Saya mendapat banyak ilmu di rumah kita,
terutama masalah orientasi seksual. Saya akhirnya sadar bahwa saya seorang
lesbian ketika di organisasi itu saya mengenal dan menyukai seorang wanita
yang ternyata dia lesbian, akhirnya dia menjadi pasangan saya sampai
sekarang, hahaha. Di organisasi itu, bukan hanya anak-anak lesbian lhoo,
macem-macem karena organisasi itu untuk pergerakan perempuan. Saya juga
di bantu teman-teman organisasi untuk mengenal teman-teman lesbian lainnya
melalui dunia maya, yaitu room “klit”, room yang menjadi wadah kami di
dunia maya untuk mengenal teman-teman lesbian lainnya dari sabang sampai
marauke, akhirnya berlanjut di Friendster dan kini di Facebook. Secara
keseluruhan, saya menjadi seorang lesbian bukan karena orang lain tapi dari
diri saya sendiri. Saya senang berjuang demi hak-hak perempuan dan saya
melihat perempuan sering menjadi korban dalam berbagai hal terutama korban
penganiayaan atau pun pelecehan seksual. Saya suka melindungi dan berjuang
dan itu mungkin salah satu bagian diri saya yang saya bawa dari kecil, yaitu
melindungi mama saya karena saya anak perempuan satu-satunya. Mungkin
singkatnya, dalam diri saya ada sisi maskulin, gitu.
6. Jelaskan dengan rinci lingkungan sebaya anda?
Subjek : Kebanyakan temen-temen saya itu lebih tua dari saya dan mereka
berbagai kalangan. Tapi kebanyakan anak seni tau penulis atau aktifis.
Mungkin karena saya suka bergaul dengan orang-orang yang membangun
saya, membuat saya berkembang dalam berbagai hal. Pola pikir, cara pandang,
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kepribadian dan berkreasi, saya paham betul tentang diri saya yang senang
berkumpul dan berdiskusi.
7. Apakah dari silsilah keluarga anda ada yang memiliki orientasi
homoseksual?
Subjek: Ada, satu tante saya yang memiliki pengalaman menjadi lesbian
sampai dia tinggal bersama pasangan lesbiannya d luar kota. Namun kini
sudah tidak menjadi lesbian, ketika saya Tanya kenapa tidak menjadi lesbian
lagi? Dia cuma menjawab kalau dia merasa sudah cukup akan semua
pengalaman pahit ketika menjadi lesbian. Mungkin pengalam pahit yang dia
maksud adalah di tinggal mati oleh pasangannya dan di tinggal nikah oleh
pasangannya. Namun, sampai sekarang dia juga tidak menikah.
8. Apakah anda merasa ada pengaruh orang lain baik teman atau orang
yang anda kenal yang mempengaruhi anda dalam memilih orientasi
seksual yang anda miliki?
Subjek : tidak,sama sekali tidak. Saya menjadi lesbian karena itu pilihan
hidup saya dan kini saya juga ikut mempejuangkan pengakuan dari
pemerintah terhadap kesetaraan LGBTI di Indnesia. Saya tidak pernah merasa
diri saya di pengaruhi oleh orang lain atau siapapun. Murni orientasi seksual
yang saya jalani ini, dari diri saya. Teman-teman yang saya kenal di
lingkungan lesbian untuk pertama kali, saya anggap sebagai orang-orang yang
membantu saya menemukan orientasi seksual saya bukan orang-orang yang
mempengaruhi saya untuk mengikuti mereka, seperti yang saya bilang tadi.
Mereka lesbian yang berkualitas.
Masa kini
1. Bagaimana pandangan diri anda terhadap fisik anda?
Subjek : Saya memandang fisik saya tidak sempurna, tidak seperti model atau
artis yang tinggi dan bertubuh langsing. Saya memandang fisik saya tidak
sempurna namun saya tidak menganggap itu sebagai hal yang tidak dapat saya
terima. Justru saya bangga dengan semua yang saya miliki di tubuh saya dan
saya idak merasa rendah diri.saya menerima segala sesuatu yang ada di tubuh
saya.
2. Bagaimana pendapat anda melihat psikis anda, baik dalam melihat sifat,
pola pikir dan hal-hal yang ada anggap baik dan buruk?
Subjek : Saya melihat psikis saya, baik dan berusaha berkembang menjadi
lebih baik lagi. Sifat saya sejauh ini tidak buruk karena saya melihat saya
dapat menjadi tempat bersandar, berduka dan bersenang-senang untuk temanteman lesbian saya yang lain. Pola pikir yang semakin berkembang menurut
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saya keinginan saya dan memotifasi saya setiap kali saya bertemu dengan
orang lain dan berdiskusi, saya memiliki sifat egois dan semua orang pasti
punya. Tapi ketika itu bisa di tolerasi, saya tidak akan bertahan di ego saya.
Setiap orang pasti memiliki hal-hal yang dianggap baik dan buruk, itu yang
saya sebut prinsip. Saya orang yang berperinsip dan saya ingin orang lain
menghargai prinsip saya dan sebisa saya juga menghargai prinsip orang lain.
Yang pasti, sejak saya berkecimpung di dunia organisasi dan bertemu banyak
orang, saya ingin menjadikan diri saya seorang yang lebih dewasa dan
bijaksana, matang dalam melihat dari berbagai sisi. Itu saja sih…
3. Bagaimana pandangan anda tentang pria?
Subjek : saya melihat pria itu sama dengan wanita, hak dan kewajiban yang
dimiliki sama. Segala sesuatu tetang hal yang baik dan buruk itu sama. Saya
tidak melihat pria lebih tinggi dari wanita. Pria juga manusia dan ciptaan
Tuhan, sama seperti wanita.
4. Bagaimana pandangan anda tentang fisik pria?
Subjek : biasa saja, saya tidak menghindar ketika duduk bersebelahan dengan
pria. Tidak takut melihat fisik mereka. Ya biasa saja, saya melihat pria sebagai
manusia. Saya tidak mengkotak-kotakan fisik pria dari wanita. Walaupun
sebenarnya, wanita memang harus lebih berhati-hati dalam menjaga diri dari
pada pria dalam hal “berbahaya nya fisik”. Artinya, pria tidak mungkin kan
diperkosa orang karena melihat fisik mereka ketika berdiri atau duduk dan
bersikap, berpakaian dan lainnya. Namun perempuan harus mampu menjaga
penampilan fisik mereka agar tidak menjadi korban pemerkosaan. Intinya,
saya melihat fisik pria biasa aja dan mereka juga sama seperti wanita yang
memiliki tubuh yang perlu dijaga dan dipelihara.
5. Bagaimana pandangan anda tentang psikis pria?
Subjek : ini yang selalu saya tekan kan kepada banyak pria. Indonesia adalah
Negara yang kebanyakan suku atau daerah menganut “patrealisme”. Agama
juga banyak menganut paham patrealisme. Dimana laki-laki menjadi kepala,
kedudukan laki-laki di atas wanita. Hal itu lah yang sampai saat ini saya tidak
mengerti mengapa itu menjadi panutan orang Indonesia. Padahal seharusnya
pria dan wanita memiliki hak dan kewajiban yang sama serta kedudukan yang
sama. Oleh karena paham patrealisme itu yang membuat saya tidak suka
apabila pria anggap lebih tinggi derajatnya dari wanita dan banyak kasus
dimana wanita menjadi korban bahkan korban dari suaminya sendiri. Intinya,
saya tidak suka akan paham patrealisme yang kebanyakan di anut oleh banyak
orang sehingga membuat psikis dari pria menjadi tidak baik dalam
memandang kedudukan wanita dan memperlakukan wanita.
6. Bagaimana pandangan anda tentang wanita baik fisik maupun psikis?
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Subjek : Fisik wanita itu indah dan memiliki peran yang sangat besar bagi
kelangsungan manusia di dunia , namun kini malah semakin tidak dihargai
oleh orang lain dan tidak dihargai oleh wanita itu sendiri dengan menjadi psk
misalnya. Tapi saya tetap menghargai mereka sebagai manusia, seseorang
yang memiliki hak asasi untuk dihargai, diterima di masyarakat dan di
lindungi pemerintah. Tubuh wanita yang di percaya pencipta untuk
mengandung dan melahirkan, memberi kehidupan baru di dunia. Tubuh
wanita yang di percaya pencipta untuk memberi makanan yang sempurna bagi
“kehidupan baru itu” untuk mendapatkan makanan yang sehat di awal
hidupnya melalui ASI. Psikis wanita menurut saya memiliki rasa emphaty
dan simpatik yang lebih tinggi dari pria dan juga lebih tahan banting dari pria.
Wanita walau hidup di lingkungan penganut paham “pathrearki” namun
wanita menurut saya jauh lebih baik dan matang dalam segala aspek psikis
dibanding pria. Wanita mampu jadi semua yang dibutuhkan, istri, kepala
rumah tangga bagi wanita single parent, ibu, penasehat dalam keluarga dan
masih banyak lagi. Ya makanya, wanita itu harus di jaga dan diperlakukan
mulia.
7. Bagaimana pandangan anda tentang moral atau nilai yang menjadi
pegangan keluarga?
Subjek : Moral atau nilai-nilai dalam keluarga seperti tidak jauh berbeda
dengan keluarga lainnya. Mendasari nilai-nilai atau moral yang di yakini dari
agama dan kemudian dari moral yang berlaku dimasyarakat. Hubungannya
dengan orientasi homoseksual sepertinya keluarga saya, belum bisa menerima
orientasi seksual yang saya pilih namun saya juga tidak mau dipaksa untuk
menuruti mereka karena ini hidup saya, pilihan saya dan yang menjalani saya
bukan mereka.
8. Bagaimana pandangan anda tentang moral atau nilai yang menjadi
pegangan dalam masyarakat?
Subjek : Masyarakat menurut saya juga sama, kita hidup di Indonesia bukan
di negara luar, diamana negara lain sudah banyak yang melegalkan pernikahan
sesama jenis. Masyarakat tentunya akan menolak kehadiran kaum
homoseksual, karena menurut mereka homoseksual melanggar kodrat. Tapi
karena saya aktifis mewakili kaum minoritas, saya tidak perduli dengan
penolakan masyarakat dan tetap berusaha bersama aktifis lain agar
homoseksual dapat di terima oleh masyarakat, karena menjadi lesbian bukan
dosa, bukan penyakit dan kehidupan lesbian menurut saya tidak merugikan
orang lain.
9. Penjelasan seperti apa yang dapat anda berikan mengenai orientasi
seksual yang anda pilih?
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Subjek : lesbian adalah orientasi seksual yang sama seperti heteroseksual,
hanya saja jenis kelaminnya yang berbeda. Lesbian juga manusia yang butuh
di hargai dan diakui oleh orang lain. Lesbian bukan penyimpangan seperti
yang dikatakan orang. Lesbian adalah hidup saya dan menjadi perjuangan
besar di hidup saya baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Lesbian
sudah ada dari dulu dan bukan sesuatu yang barudi masyarakat, jadi menurut
saya lesbian itu tidak harus menutup diri dari masyarakat, yakan? Malah harus
bisa menunjukkan ke masyarakat kalau menjadi lesbian itu bukan aib
masyarakat.
10. Bagaimana pendapat anda tentang orientasi seksual anda di lingkungan
keluarga anda?
Subjek : Keluarga saya untuk saat ini tidak tau namun mungkin sudah
bertanya-tanya karena saya tidak pernah membawa pria untuk bertemu dengan
mama saya atau keluarga yang lainnya. Saya selalu membawa pasangan saya
ketika sesekali pulang kerumah untuk melihat mama saya. Saya sudah tidak
tinggal bersama keluarga sejak 15 tahun yang lalu. Saya tidak akan mengelak
apabila akhirnya keluarga saya menanyakan orentasi seksual saya. Saya yakin
saya benar dan saya tidak mau dipaksa oleh mereka tentang orientasi sesual
yang akan saya jalani.
11. Bagaimana pendapat anda tentang orientasi seksual anda di lingkungan
masyarakat anda?
Subjek: Lingkungan masyarakat tempat saya tinggal tau tentang orientasi
seksual yang saya jalani. Selain itu, kos tempat saya tinggal juga di tempati
beberapa pasangan lesbian yang juga teman saya, baik dalam sudah maupun
senang dan dalam berorganisasi. Pemilik kos tidak keberatan tentang itu, ya
tapi biasa lha..masyarakat pasti ada saja yang menolak seperti, tuh..bapak
yang punya rumah di depan kosan yang pernah teriak “dasar lesbi”. Saya tidak
marah dan saya ajak saja ngobrol, diskusi akhirnya kini lebih baik dalam
bersikap kepada saya dan teman-teman lesbian lainnya. Ya saya tau
masyarakat mungkin tidak suka ada nya lesbian di lingkungan mereka, tapi
bukan berarti mereka bisa berbuat sesukahati dengan perkataan atau sikap
mereka yang tidak kami suka karena lesbian juga manusia kan? Yang punya
hak-hak asasi sebagai manusia.
12. Bagaimana pendapat anda tentang orientasi seksual anda dalam
lingkungan teman sebaya anda?
Subjek: Teman-teman saya yang bukan lesbian, sebagian besar tau kalau saya
lesbian bahkan tempat saya bekerja juga sudah tau. Ya mau gimana lagi,
emang saya lesbian dan positifnya, lingkungan teman-teman saya gak sempit
pemikirannya dan mereka dapat menerima saya sebagai lesbian walau
terkadang mereka masih sering bertanya-tanya kenapa saya bisa jadi lesbian.
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Saya malah senang kalau mereka bertanya, karena kalau gak kan mereka bisa
jadi musuh dalam selimut yang terlihat biasa dan menerima tapi ternyata
gosipin saya di belakang saya. Gitu ja sih..
13. Bagaimana menurut anda tentang pasangan anda?
Subjek : Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan, ya kan? Tapi
pasangan saya menurut saya ya gimana yaaa? Ya seperti pasangan. Orang
tempat saya bercerita, bejuang bersama di organisasi dan kita saling
melengkapi aja. Dia juga seumuran dengan saya jadi menurut saya, kita saling
menyeimbangi. Udah bukan jamannya lah kayak anak-anak abg pacarannya
kami tuh, lebih utamakan kualitas hubungan yang baik dan seimbang. Gitu
sih, jadi ya saya sebisa mungkin gak melihat kekurangan dia terus menerus,
pasangan saya juga sama.
14. Pasangan seperti apa yang menurut anda sesuai dengan anda?
Subjek : Saya tidak memiliki syarat ya, tapi memang itu harus femme karena
saya sadar saya butchi, dan saya tau kalau saya tidak bisa dan tidak mungkin
berpacaran dengan butchi juga, hahahaha. Walaupun, sekarang banyak kok
butchi berpacaran dengan butchi atau femme berpacaran dengan femme. Tapi
untuk saya pribadi, saya lebih nyaman berpacaran dengan femme. Untuk lebih
spesifik ya, tentang pasangan yang sesuai sama saya, yang pasti ketika saya
nyaman terutama secara emosional dengan dia, ya..menurut saya itu ideal.
Satu visi dan misi tentang masa depan dan berkomitmen itu yang paling
penting.
15. Perilaku seperti apa yang anda lakukan dalam kehidupan keluarga
anda?
Subjek : Keluarga saya kenal pasangan saya dan ketika di lingkungan
keluarga, ya kita bersikap biasa saja seperti yang lainnya. Dalam keseharian
pun, kita lebih sering memanggil satu sama lain dengan nama panggilan
masing-masing. Jadi ya…biasa aja. Tapi dalam sikap, saya dan pasangan saya
di lingkungan keluarga bersikap biasa saja seperti sikap orang berteman. Gak
mungkin kan kami manja-manjaan di keluarga apalagi keluarga belum tau
orientasi saya. Lagi pula, kita kan bukan anak ABG lagi ya…jadi kalu sayangsayangan di rumah ketika bersama anggota keluarga lain, ya enggak lah.
Hetero juga kayak gitu lah pasti nya, ketika di lingkungan keluarga mau
hetero atau homoseksual tidak mungkin lah sayang-sayangan di depan orang
tua atau manja-manjaan..hahaha.
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16. Bagaimana perilaku anda dalam lingkungan sosial anda?
Subjek : Perilaku saya di lingkungan sosial ya…seperti biasa ya, sama seperti
orang lain ketika bertemu orang lain. Tapi ketika sama pasangan, ya seperti
yang saya bilang tadi..panggilan satu sama lain ya memakai nama tapi
terkadang menggunakan kata “sayang”, jarang tapinya…seringnya pake nama.
Kalau dilingkungan sosial mungkin saya lebih santai ya, karena prinsip saya
yang tidak perduli dengan omongan orang lain, jadi sikap saya dan pasangan
saya ketika di lingkungan lebih luwes, terlihat oleh orang-orang kalau kita itu
pasangan tapi tetap menjaga aturan masyarakat. Gak mungkin lah..kayak di
luar negri yang bebas berciuman di depan orang lain. Tapi kalau jalan biasa,
saya pastinya..gandengan dengan pasangan saya, kaya orang lain juga, jalan
sama pasangannya gandengan, becandaan, ngobrol. Tapi kalau sampe kayak
di luar negri, bebas berekspresi sama pasangan di depan umum, gak lah.
17. Dapat anda jelaskan, pengalaman baik dan buruk anda di dunia lesbian?
Subjek : Kalau dalam hal pasangan, menurut saya sama aja ya dengan
heteroseksual,kayak… putus nyampung, pengalaman selingkuh dan
diselingkuhi, pengalaman penolakan dari orang tua pasangan, kalau di dunia
hetero mungkin yang kayak beda agama gitu kali ya. Gak ada yang beda kok,
Cuma jenis kelaminnya aja. Kalau pengalaman baik, berkumpul dengan
teman-teman komunitas, mengadakan aksi di jalan untuk tanggal besar seperti
IDAHO dan Ham, ditunjuk menjadi panitia di acara LGBT Asia di Surabaya
namun gagal dan itu pengalaman yang cukup buruk karena kita di grebek FPI
dan terancam nyawa ketika keluar dari hotel. Itu terjadi beberapa hari
akhirnya, acaranya di batalkan. Padahal rencana untuk acara tersebut sudah
matang, panitia acara itu adalah anak-anak LGBT yang di tunjuk organisasi
LGBT Indonesia berkumpul di Surabaya dan akhirnya harus batal. Kan heboh
kemaren, sampai masuk berita, Koran, internet, ya gitu lah…masyarakat
Indonesia masih menolak kehadiran homoseksual.
18. Berdasarkan pengalaman yang anda alami, jelaskan pendapat anda
tentang kehidupan lesbian itu seperti apa?
Subjek : Kehidupan pribadi lesbian itu tidak jauh berbeda dengan
heteroseksual namun penuh perjuangan untuk segala macam penolakan yang
mungkin akan dialami oleh kaum lesbian, baik dari keluarga, agama,
masyarakat dan pemerintah yang tidak mengerti kesetaraan gender itu perlu
dan homoseksual itu memang ada di tengah-tengah masyarakat dan butuh
untuk di akui keberadaaannya. Homoseksual juga manusia yang jelas-jelas
punya memiliki HAM tapi untuk diakui masih harus lebih keras lagi,
kayaknya kalo di Indonesia. Kalau hetero kan gak ditolak kehadirannya oleh
masyarakat.
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19. Pandangan pekerjaan terhadap orientasi sekual yang saya miliki?
Subjek: Pekerjaan saya tidak menuntut saya untuk berpenampilan secara
psesifik, jadi saya pun jadi nyaman buat kerja. Lingkungan kerja rata-rata tau
kok, kalau saya lesbian dan menerima kehadiran saya sebagai lesbian, yang
penting kerjaan saya bagus dan gak ganggu orang lain, gitu aja sih.
20. Seberapa yakin anda dalam menjalani orientasi seksual yang anda pilih?
Subjek : Saya sangat yakin ini lah orientasi seskual saya, saya tidak pernah
pikir kalau saya menjadi heteroseksual. Saya buktikan keyakinan saya, ya
dengan itu, menjadi bagian organisasi, pengurus organisasi rumah kita sebagai
wadah bagi kaum lesbian di kota asal saya di medan dan walaupun saya
sekarang di yogya, kami sudah ada pengurus aktif di sana, jadi saya cukup
saling komunikasi saja. Saya juga ikut serta dalam aksi-aksi memperjuangkan
pengakuan dari pemerintah, masih banyak lagi. Yang pasti, saya yakin dalam
menjalani orientasi seksual yang saya pilih dan saya tidak ada keinginan
menjadi heteroseksual walaupun misalnya di suruh oleh keluarga, saya gak
mau karena ini hidup saya dan yang menjalani saya, bukan mereka.
Masa depan
1. Apakah aspirasi atau harapan anda di masa depan?
Subjek : Aspirasi saya di masa depan, ya pemerintah mengakui adanya kaum
LGBTI di Indonesia karena kaum LGBT juga manusia yang butuh di akui
kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Kalau di kehidupan saya pribadi,
saya ingin mendirikan satu wadah pelatihan pekerjaan buat teman-teman
LGBT yang kurang memiliki keterampilan kerja, biar mereka bisa bekerja dan
dapat berjuang baik hidup mereka pribadi. Ya mungkin sama seperti orang
lain, ingin sukses, mapan, menjadi orang yang lebih dewasa dan lebih baik
lagi, kayak gitu lah.
2. Apakah harapan anda terhadap orientasi yang anda pilih di hidup anda?
Subjek : Ehmm, gimana ya…ehmmm, orientasi seksual saya ini, dapat di
terima oleh orang lain. Saya ingin orientasi seksual yang saya jalani ini, tidak
di pandang sebelah mata oleh orang lain, bukan aib dan bukan dosa. Saya
menjalani orientasi seksual ini bukan karena paksaan atau karena faktor lain,
ini lah yang paling sesuai dengan diri saya dan saya menjalani nya dengan
hati. Lesbian adalah saya, lesbian adalah diri saya dan lesbian adalah pilihan
saya seumur hidup saya. Titik.
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3. Apakah harapan anda terhadap orientasi yang anda pilih dalam keluarga
anda?
Subjek : Saya ingin keluarga saya segera tahu bahwa saya adalah seorang
lesbian dan dapat menerima itu dengan hati yang lapang, kan saya juga bagian
keluarga trus status saya di keluarga itu kan tidak bisa dihilangkan. Jadi saya
benar-benar berharap kalau keluarga saya lebih terbuka pikirannya dan dapat
menerima pilihan saya. Kalau tidak menerima, ya saya tidak ambil pusing, toh
selama ini juga saya bertahan hidup sendiri, gak minta lagi sama orang tua
sejak saya merantau ke medan.
4. Apakah harapan anda terhadap orientasi yang anda pilih dalam
kehidupan bermasyarakat?
Subjek : Masyarakat menerima dan dapat melihat kami sebagai manusia yang
memilik hak-hak dan kewajiban yang sama n diperlakukan yang sama dengan
masyarakat yang lainnya. Tidak memusuhi kaum LGBT lagi dan pemerintah
dapat bekerja sama dalam pengakuan adanya kaum LGBT di Indonesia,
karena Indonesia salah satu Negara yang mendukung adanya HAM.
5. Bagaimana harapan anda tetang pasangan hidup anda di masa
mendatang?
Subjek : Saya sih berharap saya dan pasangan saya dapat bersama seterusnya
dan dimasa yang akan datang karena kita bukan lagi ABG yang mungkin
cuma memikirkan kepentigan sendiri dan cuma memikirkan cinta dan masa
kini tapi sudah memikirkan masa depan dan rencana masa depan bersama
yang lebih baik dan mapan, sudah satu visi dan misi. Jadi saya berharap,
pasangan saya ini menjadi pasangan saya juga seterusnya.
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Nama : Rey
Usia : 27 tahun
Menjadi lesbian : 9 tahun
Organisasi : PKBI & Lesbian Independent
Label : Andro
Masa lalu
1. Peneliti : Bagaimana Latarbelakang keluarga anda?
Subjek : Saya berasal dari keluarga menegah keatas, ya bisa di bilang begitu.
Saya anak ke 3 dari 4 bersaudara. Hubungan saya dengan anggota keluarga
baik, dekat tapi saya tidak begitu dekat dengan kakak saya yang 1. Mungkin
karena jarak usia yang jauh ya dan ketika saya sma, kakak saya sudah
menikah. Papa kerja di Telkom dan mama adalah ibu rumah tangga.
Ya…keluarga biasa seperti keluarga yang lain. Saya paling dekat dengan
papa, mama dan adik saya.
2. Bagaimana latar belakang kehidupan bersosialisasi anda?
Subjek : Saya punya banyak teman di lingkungan sosial, teman-teman dekat
saya sejak smp dan sma, masih berkomunikasi. Teman-teman kuliah,
apalagi..masih deket sampai sekarang. Teman-teman organisasi, juga.
Kehidupan sosial saya sih biasa aja kayak orang lain juga, punya temen yang
usianya lebih tua, lebih muda. Gak ada spesifik kok saya harus berteman
dengan orang yang seperti apa..seperti apa..gitu, gak ada.
3. Bagaimana latar belakang akademik anda?
Subjek : Pendidikan terakhir S1 ya, di salah satu universitas negeri di
Surabaya. SD muhamadyah, SMP muhamadyah, SMA juga muhamadyah.
Jadi sejak SD, sya sekolah di sekolah islam swasta, hahhaha. Kalau
muhamadyah kan orang-orang pada tau toh..kalau sekolah yang
mementingkan agama…hahhahaha
4. Apa anda memiliki pengalaman traumatik di hidup anda?
Subjek : Saya gak punya pengalaman traumatik ya, kalau di lingkungan
keluarga sih gak ada. Tapi dulu ada pengalaman dari teman saya yaa, dulu
sahabat dekat saya, bisa di bilang begitu. Dia pernah pacaran dengan
perempuan, sudah hampir 5 tahun tapi ternyata dia gak tau kalau selama
ini..pacarnya itu lesbian, hahhahaha. Temen ku itu, mau lamar ceweknya
karena udah ngerasa cocok kali yaaa, trus pacaran juga udah lama. Tapi
ceweknya nolak, karena dia ternyata lesbian…hahhahaha. Ternyata dia juga
baru tau kalau pacar nya itu lesbian, tapi saya sih gak komentar apa-apa Cuma
bilang “sabar ya bro” gitu aja, dari pada salah ngomong. Hahhahha….
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5. Jelaskan dengan rinci, riwayat anda menjadi seorang lesbian?
Subjek : Saya menjadi lesbian karena keinginan saya sendiri, gak ada faktor
orang lain ya. Saya sih pernah pacaran sama cowok tapi gak pernah lama,
paling lama 1 tahun. Menurut saya sekarang, pacaran 1 tahun itu belum bisa di
bilang pacaran. Gak cocok lah, berantem terus lah, sama-sama egois dan keras
kepala jadi jarang ada yang ngalah. Gimana ya..ehhhm, gini..saya punya
sahabat ketika kuliah, saya gak bilang dengan dia saya berpacaran lhooo yaa,
hahahahaha. Hubungan saya sama dia dekeeet banget, saya ngerasa nyaman
saat sama dia, dia mampu ngertiin mau saya, inti nya saya nyaman dan seneng
kalau lagi sama dia..hahhaha, berasa ngenang masa lalu. Sampai akhirnya dia
punya pacara cowok dan saya gak suka, saya jadi sering bête kalau liat dia
sama cowoknya, saya ngerasa kehilangan dan saya sedih,gitu laah. Akhirnya,
hubungan kita jadi gak baik, karena saya menjauh ketika dia punya pacar.
Akhirnya saya sadar kalau saya sukanya sama cewek bukan sama cowok,
karena saya curhat hal ini kepada teman saya yang lain dan dia mengatakan
kalau saya cemburu. Mungkin itu pertama riwayat awal saya sadari kalau saya
seorang lesbian dan sahabat saya itu gak tau tentang rasa cemburu saya itu,
hahhaha, gitu lah. Trus saya cari-cari info di internet tentang lesbian dan saya
akhirnya sadara kalau perasaan saya dan jiwa saya adalah menjadi lesbian.
Saya mulai cari info tentang organisasi homoseksual di Surabaya dan saya
bergabung di LGBT Surabaya.

6. Jelaskan dengan rinci lingkungan sebaya anda?
Subjek : Karena saya sekolah di lingkungan yang mementingkan agama, ya
kebanyakan dari teman-teman saya dari kecil sampai SMA memang kuat
dalam hal agama. Ehmm, gimana yaa..saya sih gak bilang agama itu gak
penting, tapi kalau agama menjadi kan kita gak menjadi diri kita sendiri, saya
gak mau. Jadi teman-teman saya itu kebanyakan membawa agama, tiap
diskusi atau bersosialisasi dan itu bikin saya gak nyaman, terlebih saya telah
sadar kalau saya itu lebian. Kalau sekarang, semanjak saya tidak tinggal
bersama orang tua, saya merasa lebih bebas berteman dengan siapa saja. Mau
itu orang kaya, miskin, broken home kek, ya saya gak perduli . teman-teman
saya kebanyakan lebih tua dari saya, dan mereka berasal dari berbagai
kalangan dan saya suka itu. Saya gak memilih siapa yang bisa menjadi teman
saya dan yang tidak. Teman-teman saya rata-rata kini orang yang sudah
bekerja, masalah latar belakang mereka macem-mecem yaa, ada yang broken
home, ada yang sudah menikah, ada yang single parent, ada yang kaya.
Gimana yaa…yang penting, saya bisa nyaman berteman dengan mereka dan
mereka bisa membangun saya jadi orang yang lebih baik, itu aja sih kayaknya.
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7. Apakah sadari keluarga anda, ada juga yang memiliki orientasi
homoseksual?
Subjek : Setau saya sih, gak ada ya. Keluarga inti atau pun keluarga dari papa
mama saya, gak ada yang orientasi homoseksual. Kayaknya baru saya ajadeh,
soalnya tiap 3 bulan, pasti keluarga papa ada acara arisan keluarga dan pasti
seluruh anggota keluarga papa dating, kalau dari keluarga papa sih gak ada.
Dari keluarga mama juga kayaknyagak ada deh, soalnya dari keluarga mama
ada acara arisan keluarga gitu juga. Jadi kalau menurut saya, gak ada deh
kayaknya.

8. Apakah anda merasa ada pengaruh orang lain baik teman atau orang
yang anda kenal yang mempengaruhi anda dalam memilih orientasi
seksual yang anda miliki?
Subjek : Gak ada yaaa…ini murni dan resmi, hahhaha…atas pilihan saya
sendiri. Gak ada faktor orang lain atau disuruh orang, saya jadi lesbian. Kalau
melihat ingat kebelakang, kenyamanan dan kecemburuan saya sama sahabat
saya itu, jelas banget buat saya kalau pilihan hidup menjadi lesbian murni dari
diri saya sendiri.
Masa kini
21. Bagaimana pandangan diri anda terhadap fisik anda?
Subjek : Saya melihat fisik saya biasa aja ya. Pasti ada kekurangan atau
keinginan memiliki fisik menjadi seperti orang lain, tapi saya sih menerima
apa yang ada di fisik saya. Saya gak lihat kalau saya kurang dari orang lain
atau pengen punya fisik kayak orang lain, biasa aja kali ya. Tapi pastinya saya
merawat diri lah, hahhaahha…gini-gini saya ada yang mau..hahahaha.
22. Bagaimana pendapat anda melihat psikis anda, baik dalam melihat sifat,
pola pikir dan hal-hal yang ada anggap baik dan buruk?
Subjek : Ehhhmmm….fisik sama sifat atau psikis menurut saya sama ya, gak
ada yang sempurna di dunia ini. Saya sadar kalau saya keras kepala dan
manja, tapi saya berusaha mengurangi atau bahkan menghilangkannya, karena
saya gak maul ah dilihat orang sebagai orang yang egois dan menang sendiri.
Yang pasti, sisi negatif kita sebagai manusia yang selalu mementingkan “aku”
pasti ada tapi bagaimana kita me-manage itu menjadi sebaik mungkin yang
penting terus berusaha menjadi lebih baik dan matang dalam melihat segala
sisi dan pasti nya gak merugikan orang lain. Gitu aja sih kayaknya.
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23. Bagaimana pendapat anda tentang pria?
Subjek : Ehhhhmmm, gimana yaa…kalau secara general, gak ada bedanya sih
ya antara pria sama wanita. Sama-sama manusia, sama-sama makan nasi,
sama-sama ciptaan yang Kuasa. Menurut saya sih, pria itu sama seperti
wanita. Kemampuan yang dimiliki pria juga dimiliki wanita. Contoh: pria
yang biasanya mencari nafkah, wanita juga bisa mencari nafkah. Jadi menurut
sya sih, pria itu biasa aja, sama kayak wanita. Gitu.
24. Bagaimana pendapat anda tentang fisik pria?
Subjek: Hahhaa…kalau mau detail sih, Cuma pria gak punya payudara dan
bentuk kelaminnya berbeda dengan wanita. Pria gak melahirkan dan wanita
melahirkan. Bedanya itu aja sih antara pria dan wanita, kalau secara fisik yang
spesifik. Kalau secara general, ya sama aja. Saya gak ngeliat fisik pria lebih
baik atau lebih bagus dari wanita, atau lebih jelek dari wanita. Pria item ada,
wanita item juga ada. Pria kekar ada, wanita kekar juga ada, pria gendut ada,
wanita gendut juga ada. Jadi sama aja,secara general sih sama melihat fisik
pria dan wanita itu sama aja, gitu.
25. Bagaimana pandangan anda tentang psikis pria?
Subjek : Ehmmm, gini…saya rasa psikis pria banyak di pengaruhi oleh
budaya dan agama ya. Saya lebih menekankan pada “patriakhi”. Budaya
patriartkhi banyak dianut di Indonesia, itu yang membuat psikis pria dan
wanita berbeda. Pria yang dianggap lebih mampu dari wanita dalam segala
hal, pria yang dianggap lebih special dari wanita. Pria yang mau nya dilayani.
Paham patriarkhi ini yang membuat psikis pria menjadi tidak baik menurut
saya, karena paham ini membentuk pola pikir pria dalam melihat kedudukan
dan peran wanita dalam kehidupan seorang pria. Menurut saya seperti itu.
26. Bagaimana pandangan anda tentang fisik dan psikis dari wanita?
Subjek : Secara general, fisik wanita dan pria tidak ada bedanya. Saya
melihatnya sama saja, tapi kalau melihat fisik yang detail, seperti yang saya
katakan sebelumnya, kalau fisik wanita itu hanya memiliki sedikit perbedaan
dengan pria, dimana wanita punya payudara dan pria tidak. Wanita itu
melahirkan dan pria tidak, dan bentuk jenis kelamin yang berbeda. Tapi walau
melihat itu semua, harusnya tidak perlu ada perbedaan gender antara pria dan
wanita. Karena perbedaan gender itu membuat wanita dan pria memiliki
kedudukan yang berbeda dan seperti memliki kemapuan yang berbeda.
Padahal kalau menurut saya, fisik, kemampuan dan dalam segala hal wanita
dan pria itu sama aja. Dalam hal psikis, wanita dan pria tidak ada yang
berbeda sebenarnya apabila melihat secara general, wanita dan pria samasama mampu dalam mengoptimalkan logika dan wanita atau pun pria juga
sama-sama memiliki sisi sensitif dalam mengluapkan emosinya. Jadi kalau
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menurut saya, psikis wanita dan pria itu juga sama, namun sifat pria banyak di
pengaruhi paham patriarkhi. Gitu sih menurut saya.
27. Bagaimana pandangan anda tentang moral atau nilai yang menjadi
pegangan keluarga?
Subjek : Moral atau nilai pegangan kelurga, ehmmm…menurut saya keluarga
saya sangat berpegang pada agama dan moral yang berlaku di masyarakat.
Keluarga saya sangat kuat dalam hal agama, kan bisa di lihat kalau saya sejak
smp dan sma masuk ke sekolah yang mengedepankan agama saya, islam. Itu
sih intinya, keluarga saya islam yang kuat dan bisa dibilang sedikit fanatik
dalam hal agama, moral, nama baik dan prinsip.
28. Bagaimana pandangan anda tentang moral atau nilai yang menjadi
pegangan dalam masyarakat?
Subjek : Masyarakat kalau menurut saya juga sama ya, sama-sama
berlandaskan agama. Masyarakat Indonesia dengan budaya timur nya,
membuat berbagai macam aturan yang menjadi pondasi mereka yaaa, yang
menjadi prinsip dan hal-hal yang berlaku. Kalau menurut saya, masyarakat
Indonesia belum mampu terbuka pikirannya seperti di Negara barat yang
mampu melihat seseorang secara individu, yang mempunyai hak dan
kewajiban yang sama. Masyarakat di Indonesia kebanyak menjadi hakim atas
hidup seseorang, terlalu banyak ikut campur dalam hidup orang lain. Kalau
moral atau nilai itu tidak dilaksanakan, biasanya dikucilkan oleh masyarakat.
Gitu sih, kalau menurut ku. Masih sempit pola pikirnya.
29. Penjelasan seperti apa yang dapat anda berikan mengenai orientasi
seksual yang anda pilih?
Subjek : Ehmmm…gini ya, orientasi seksual yang saya pilih adalah orientasi
yang menjadi kan saya diri saya sendiri. Saya memilih itu atas dasar keinginan
sendiri dan lesbian itu bukan dosa, bukan aib di keluarga atau pun masyarakat
ya. Jadi menurut saya, gak ada salahnya menajdi seorang lesbian ketika itu
memang menjadi pilihan hidup dan prinsip yang memang paling sesuai sama
dirinya sendiri. Saya sendiri, gak mau kalau di suruh melakukan sesuai yang
gak sesuai sama keinginan dan kayakinan saya palagi yang berhubungan sama
orientasi, pastiny agak nyaman kan? Hehe.
30. Bagaimana pendapat anda tentang orientasi seksual anda di lingkungan
keluarga anda?
Subjek : Hahhaha…ehhhm, gimana ya, kalau melihat kuatnya pegangan
agama di keluarga saya, kayaknya keluarga saya sih mungkin tidak akan
setuju saya menjadi lesbian. Ya mungkin menurut mereka, saya melanggar
ajaran agama dan mempermalukan keluarga. Bisa aja kan kan, karena di
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keluarga saya gak ada yang menjadi homoseksual. Kalau misalnya ada
penolakan seperti itu, saya gak pasti drop ya karena keluarga saya tidak
mengerti akan pilihan saya ini tapi saya gak mau menjadi heteroseksual, itu
kalau mereka menolak. Saya gak mau, karean itu bukan diri saya dan ini
adalah hidup saya, saya yang bertanggung jawab atas hidup saya, gitu.
31. Bagaimana pendapat anda tentang orientasi seksual anda di lingkungan
masyarakat anda?
Subjek : Saya gak mau ambil pusing sih ya kalau di mata masyarakat, walau
pun pasti nya masyarakat akan menolak homoseksual, tapi kan saya gak
merugikan masyarakat. Ini kan hidup saya dan saya gak perduli omongan
masyarakat tentang hidup saya ini. Oleh karena itu, saya bergabung di
organisasi, berjuang untuk kesetaraan gender, berjuang untuk di terima di
masyarakat dan di akui pemerintah.
32. Bagaimana pendapat anda tentang orientasi seksual anda dalam
lingkungan teman sebaya anda?
Subjek : Ehhmmm…teman-teman saya gak banyak yang tau, maksudnya
teman secara general ya. Tapi kalau teman dekat, seperti sahabat-sahabat saya,
mereka udah tau dan mereka menerima. Mereka tidak mendukung aksi saya di
organisasi tapi mereka menerima pilihan hidup saya menjadi lesbian.
Dilingkungan kantor tempat saya bekerja, saya juga sudah coming out ya,
soalnya saya kan di antar jemput oleh pasangan saya dan saya gak perduli
pendapat tempat kerja saya. Tapi sejauh ini, mereka tau dan menerima dan itu
membuat cowok-cowok yang suka sama saya di kantor menjadi paham untuk
jaga jarak dengan saya..hahhahaha. sejauh ini, semua teman dekat, sahabatsahabat saya dan teman kantor saya sudah tau dan mereka menerima..hehe
33. Bagaimana menurut anda tentang pasangan anda?
Subjek : Hahahaha…saya gak pilih-pilih pacaran dengan siapa saja. Kalau
pasangan saya sekarang, membuat saya nyaman dan tetap menjadi diri saya
sendiri. Kita kalau ada masalah, kebanyakan melalui diskusi atau kalau lagi
sama-sama keras kepala, biasanya mediasi ya. Hahhaha…maklum anak
organisasi, jadi bentuk permasalahan yang ada di selesaikan dengan gaya
organisasi,hahahha. Tapi keseluruhan, saya senang dan nyaman bersama
pasangan pasangan saya sekarang. Kita sama-sama au apa yang menjadi
tujuan dan perjuangan kita di segala aspek hidup kita, gitu.
34. Pasangan seperti apa yang sesuai dengan anda?
Subjek : Gak ada spesifik ya, yang penting dia perempuan bukan lakilaki..hahhaha. saya gak masalah dengan label, mau itu femme tau butchi atau
andro. Saya gak masalah dengan label-label itu, tapi yang pasti saya mencari
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yang bisa membuat saya nyaman, menghargai saya dan mengerti arti “kita”
dalam menjalan komitment, itu aja sih kalau menurut saya..hehe
35. Perilaku seperti apa yang anda lakukan dalam keluarga anda ketika
bersama pasangan anda?
Subjek : Ehm, gimana ya…ketika bersama pasangan sih saya biasa aja ya
sikap nya di depan keluarga, satu sisi memang saya belum coming out kepada
keluarga dan keluarga saya tidak begitu curiga karena pasangan saya,
penampilannya sama dengan saya, feminim. Sikap kita di keluarga biasa,
seperti orang berteman dan berusaha tidak memunculkan sikap-sikap apabila
kita sedang berada dunia kami..hahahha, gitu deh.
36. Perilaku seperti apa yang anda lakukan di lingkungan masyarakat ketika
bersama pasangan anda?
Subjek : Ketika di masyarakat atau keseharian, ya kami cuek aja sama
padangan orang lain. Kalau orang melihat, orang pasti tau kalau kita pacaran
tapi kami cuek aja. Sama kayak orang pacaran lainya ya, jalan ya gandengan,
kadang rangkul, becandaan di jalan, naik motor ya pelukan. Ya gitu..sama
kayak orang umumnya pacaran, gak ada bedanya. Tapi..tapi ya, tetap jaga
sikap lah, kan bukan diluar negeri yang bebas, tetap jaga sikap, moral sama
etika kan..gitu aja sih kayaknya.
37. Dapat anda jelaskan, pengalaman baik dan buruk anda di dunia lesbian?
Subjek : Ehhmmmm, apa ya…bingung. Soalnya pengalaman buruk menurut
saya semua orang punya ya, karena itu menjadi kan pelajaran berharga baik
setiap orang. Tapi pengalaman buruk dalam hal pasangan pasti ada, ya kayak
kebanyakan orang, putus, putus-nyambung, di selingkuhin, itu pernah saya
rasakan. Tapi balik lagi, saya menjadikan itu sesuatu yang menjadi kan saya
lebih dewasa dan lebih baik lagi. Kalau pengelaman baik atau indah, apa ya??
Ehmmm…bentar, bentar..menurut saya pengalaman baik atau indah ketika
saya mendapatkan pasangan saya sekarang..hehehe. kita udah pacaran selama
5 tahun dan dia bukan hanya pengalaman terbaik saya dalam hal perasaa, tapi
juga dalam hal kepribadian ya. Maksudnya, dia membantu saya menjadi
seorang lebih baik, dewasa dan bijaksana, menajdi diri saya sendiri, dia
pasangan saya, teman saya, sahabat saya, intinya dia mampu menjadi peran
yang saya butuh kan di hidup saya. Selain itu, keluarga nya juga sudah tau
saya pasangan dia dan itu membuat bersama pasangan saya adalah
pengalaman terbaik karena bukan hanya dirinya, tapi juga keluarganya, orang
tuanya menganggap saya seperti anggota keluarga lainnya, menerima
kehadiran saya dan membaut saya nyaman dan semakin yakin akan hubungan
saya dengan pasangan saya sekarang.
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38. Berdasarkan pengalaman yang anda alami, jelaskan pendapat anda
tentang kehidupan lesbian itu seperti apa?
Subjek : Ehm..pengalaman menjadi guru yang paling baik, menurut saya itu
benar. Menurut saya lesbian adalah hubungan mendalam yang terjadi di antara
2 pribadi yang sama-sama wanita dan hubungan lesbian itu menurut saya lebih
mengutamakan kualitas hubungan. Semakin komplek karena lesbian adalah
hubungan yang tidak biasa seperti hetero, yang membutuhkan perjuangan
dalam hal pengakuan dari orang-orang terdekat, baik keluatga, sahabat dan
masyarakat. Tapi secara keseluruhan, hetero atau homoseksual tidak ada beda,
tetap membutuhkan yang namanya nyaman emosional, dicintai dan mencintai,
menghargai, menghormati, komunikasi dan saling percaya adalah dasar dari
segala bentuk hubungan…hahhaha, maklumnya udah tua, jadi pola pikirnya
beda..hahhaha
39. Pandangan pekerjaan terhadap orientasi seksual yang anda miliki?
Subjek : Saya gak punya permasalahan yaaa, kalau di lingkungan kerja. Bos
saya tau kalau kalau lesbian, dan dia tidak berkomentar sinis terhadap itu
karena dia hanya berharap karyawannya bekerja dengan baik dan loyal di
tempat kerja. Teman-teman kerjaan juga gak ada komentar yang jahat, sinis
atau jelakgitu, gak ada ya. Paling mereka bertanya lesbian itu bagaimana?, kok
saya bisa menjadi lesbian?, ya saya sebisa mungkin menjawab setiap
pertanyaan mereka tentan gorientasi seksual saya karena saya Cuma gak mau
mereka menjauhi saya atau salah paham dengan saya. Menurut saya di tempat
kerja berjalan dengan baik dan dak pernah ada masalah lah sama mereka.
40. Seberapa yakin anda dalam menjalani orientasi seksual yang anda pilih?
Subjek : Saya sangat yakin sekali orientasi seksual yang saya pilih dan saya
jalani kini, sudah yang paling sesuai dan memang ini lah saya..gitu, karena
saya sadar dari awal kalau saya menjadi lesbian bukan karena orang lain,
coba-coba atau apapun itu, tidak. Murni dari diri saya sendiri, muncul dari diri
saya sendiri. Jadi saya bisa bilang, kalau saya sangat yakin menjadi lesbian
dan saya tidak ada kepikiran untuk menjadi heteroseksual.
Masa depan
1. Apakah aspirasi atau harapan anda di masa depan?
Subjek : Saya ingin diri saya menjadi manusia yang lebih baik dan lebih
dewasa dan mampu menjadi panutan bagi orang-orang terdekat saya. Selain
itu, ya…pengen sukses dan mapan dari uang saya sendiri, dari kerja saya
sendiri. Hahhaa…saya gak mengharapkan apapun dari orang tua karena saya
sadar kalau orientasi yang saya pilih, konsekuensinya di lingkungan keluarga
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sangat besar jadi saya cuma ingin sukses dari kaki saya sendiri…hiks..hiks,
hehehhe…
2. Apakah harapan orientasi yang anda pilih ini, di hidup anda?
Subjek : Ehhhmmm…saya berharap orientasi yang saya jalani ini tidak
merugikan orang lain, justru saya ingin menunjukkan kepada siapapun kalau
orientasi saya ini tidak memberi pengaruh buruk di hidup saya, di diri saya
dan di kehidupan orang lain. Mungkin saya bisa wujudkan itu, apabila saya
sudah menjadi pribadi yang mapan dan tidak menggantungkan hidup saya
pada orang lain.
3. Apakah harapan anda, terhadap orientasi yang anda pilih di keluarga
anda?
Subjek : Saya berharap keluarga saya dapat menerima pilihan saya dan dapat
mengerti bahwa saya lesbian. Saya tidak ingin kehilangan keluarga saya, ya
maka itu saya sangat berharap keluarga saya menerima orientasi saya. Itu aja
sih harapan saya di keluarga..hehe
4. Apakah harapan anda terhadap orientasi yang anda pilih di lingkungan
masyarakat?
Subjek : Saya berharap masyarakat dapat lebih terbuka pikirannya, bahwa
lesbian atau homoseksual itu memang ada. Masyarakat dapat menerima
sepenuhnya akan kehadiran kaum LGBT di tengah-tengah masyarakat karena
LGBT umumnya dan lesbian khususnya juga bagian dari masyarakat dan
manusia. Gitu aja sih.
5. Apakah harapan anda tentang pasangan anda di masa depan?
Subjek : Saya sudah tua ya..hahhahahha. Saya berharap kami berdua dapat
langgeng sampai seterusnya, karena udah gak jamannya lah ganti-ganti
pasangan lagi. Lagian, saya juga gak ada kepikiran untuk ganti, saya
sepenuhnya berharap pasangan saya sekarang tetap menjadi pasangan saya
seterusnya karena dia mampu membuat saya sempurna baik di matanya atau
pun di mata keluarganya..hahaha. jadi malu..hahaha. gitu aja sih.
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Tabel.1, Verbatim, Coding dan Tematik
Baris
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Jawaban
Saya anak pertama dari 3 bersaudara, adik
1cowok , 1 cewek. Lalu untuk latar belakang
keluarga, di keluarga ayah yang bekerja dan
ibu adalah ibu rumah tangga. Kalau untuk
secara ekonomi sih, sebenernya keluarga
menengah ya, kaya juga enggak ,miskin juga
enggak, begitu. Tapi saya dari kecil
diajarkan untuk terbiasa mendiri dan
mencapai sesuatu yang kita inginkan itu
dengan tangan kita sendiri, jadi saya jarang
minta sama orang tua tuh, minta apa..minta
apa..minta apapun itu jarang. Lalu, sifat
ayah itu sebenernya penyayang, sayang
sekali dengan anak-anak, dekat sekali sama
saya tapi dia bukan tipe suami yang baik,
begitu. Jadi dia tipe ayah yang baik tapi
bukan tipe suami yang baik, itu aja. Kalau
ibu, ibu itu ibu rumah tangga ya, deket
banget dengan semua anak-anaknya
terutama dengan saya. Ibu tipe ibu yang luar
biasa ya dan pendiam. Kayaknya saya gak
punya spesifik lingkungan saya dalam
bersosialisasi sih. Tapi kebanyakan saya
suka bersosialisasi yang lebih mendalam,
jadi saya itu tipikal lebih baik saya gak
punya lingkungan sosial yang banyak dan
luas kayak orang lain tapi saya lebih baik
bersosialisasi dengan 4 atau 5 orang tapi
saya tau siapa mereka dan mereka tau siapa
saya. Jadi dari kecil memang, saya hanya
punya beberapa mungkin sahabat tapi untuk
teman gank gitu..gitu sih, gak ada spesifikasi
khusus aja. Terlebih saya sejak kecil dan
selama saya sekolah, ya kalau pulang
sekolah ya pulang. Belajar di rumah ,bantuin
ibu di rumah. Jadi saya jarang keluar rumah.
Pendidikan terkhir saya S1 dan kini saya
bekerja sebagai HRD di salah satu

Tematik

Orang tua lengkap dan berasal dari
keluarga ekonomi menengah (1-6)

Dididik untuk mandiri sejak kecil
dan berusaha sendiri apabila
menginginkan sesuatu (7-12)

Ayah mampu memenuhi perannya
bagi anak-anaknya namun tidak bagi
istrinya (13-17)

Ibu adalah sosok yang diidolakan
oleh
anak-anaknya namun memiliki sifat
yang pendiam ( 18-21)

Lingkungan bersosialisasi tidak luas
karena subjek lebih memilih untuk
memiliki hubungan pertemanan yang
mendalam dari pada meluas dan
jarang keluar rumah (22-36)

Pendidikan sarjana dan kini
karyawan di perusahaan swasta

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

39
40
41

perusahaan swasta. Traumatik apa ya,
eh..mungkin..kayaknya sih bukan traumatik,
tapi yang mendasari saya unduk bertindak

42
43

sekarang. Ehhh..apa ya, kayak ayah saya
yang seperti saya bilang tadi, kalau ayah

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

saya merupakan ayah yang baik namun
bukan suami yang baik. Ibu saya mengalami
kdrt di rumah dan ibu saya bukan tipe yang
memberotak jadi itu yang membuat saya
akhirnya bertidak seperti sekarang ini ya
menjadi lesbian. Karena menurut saya, sikap
seperti itu bukan sikap seorang pria dan
bukan sikap seorang suami sebagai kepala
keluarga. Dari situ lah, akhirnya saya
berkeputusan untuk tidak menikah.
Ehmm, gimana yaa…saya coba inget.

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Ehmm, jadi gini…tahun 2006 saya mulai
masuk ke satu lembaga, PKBI. Di situ saya
dapat banyak informasi bahwa, orientasi
seksual itu bukan hanya heteroseksual, dan
ketika itu saya mulai..apa ya, intropeksi,
sebenernya saya ini seperti apa gitu ya.., lalu
ketika intropeksi itu, ya saya menemukan
bahwa saya itu bisa untuk menyukai
perempuan dan akhirnya karena keputusan
saya yang tidak ingin menikah itu, jadi
seperti ada titik temu dan jawaban gitu.
Eehh, saya tidak ingin menikah lalu ternyata
ada orientasi seksual yang lain, berarti bisa
yaa?? Jadi selama ini bukan hanya
heteroseksual ya, gitu?? Dan di situ saya
perpikir “it’s OK” kalau pun saya bukan
heteroseksual, bukan masalah. Setahu saya
sih, bude. Kakak ya mamah itu, dulu
memang pernah dekat dengan perempuan.
Gossip-gosip nya sih, bucthi yang menikah
(tertawa), gossip-gosip nya sih dulu, sempet

76

deket dengan perempuan dan sangat dekat

103

(37-39)
Pengalaman dari sikap ayah yang
suka
melakukan KDRT kepada ibu dan hal
itu bukan sikap kepala keluarga dan
akhirnya subjek memilih tidak
menikah
dan menjadi lesbian (39-53)

Menjadi
anggota
dari
suatu
organisasi,
mendapatkan info tentang berbagai
orientasi seksual yang ada (54-58)

Kesadaran diri bahwa ternyata subjek
mampu menyukai perempuan (59-63)

Keinginan untuk tidak menikah dan
adanya orientasi homoseksual seolah
menjadi benang merah bagi subjek
(64-71)

Adanya rumor di keluarga bahwa
tante
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sampai akhirnya mereka pindah ke papua

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

bersama-sama. Tapi akhirnya, karena samasama belum yakin, satunya akhirnya
menikah dengan cowok dan yang satunya
menikah dengan cowok dan akhirnya
mereka gak ini lagi.., tapi pernah dengar
gossip yang seperti itu. Lalu sepupu, sepupu
ada yang butchie malah bukan butchie sih
sebenernya, malah transgender, dia merasa
dirinya laki-laki. Tapi yang saya lihat sih,
kayaknya dia masih denile soalnya
pegangan agamanya itu, menyebabkan dia
berfikir bahwa dirinya sekarang itu adalah
cobaan, malah dia banyak ngobrol sama
saya, supaya bisa nerima keadaannya itu.
Yang udah kebuka sih dilingkungan
keluarga sih , masih itu ya, yang lainnya sih

94
95
96

belum tau. Tapi saya percaya sih, ada
kok..keluarga itu ada kok pasti (tertawa).
Gak sih, ini murni dari diri saya sendiri. Gak

97
98

ada pengaruh dari orang lain atau orang
yang saya kenal tentang orientasi seksual

99
100
101
102

yang saya pilih ini. Murni dari diri saya.
hahaha..apa yaaa..saya gak terlalu punya
gambaran tentang fisik saya sih ya, saya
cukup menyukai fisik saya yang tidak besar

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

dan tidak kecil, gak pendek-pendek banget
lah. Ya intinya…saya menerima apa adanya
fisik saya, tapi kurang gemuk kali ya, tapi
itu bisa di usahakan, hahahaha... Kalau
ngomongin psikis agak berat ya (tertawa),
berat banget ini..gimana ya, satu sisi saya
merasa saya adalah orang yang slalu pengen
ngepush diri saya untuk bisa mandiri, berdiri
sendiri, kuat, secara psikis kuat. Tapi, saya
tidak bisa menyembunyikan kalau saya
memiliki kecemasan yang sangat tinggi,
udah kuliah di psikologi ternyata belum

104

subjek pernah menjalin hubungan
dengan butchi namun berakhir (7283)

Sepupu yang juga bagian dari LGBT,
dimana dia merasa seorang
transgender
namun masih denile karena faktor
agama dan kini sering berdiskusi
dengan subjek (84-91)

Subjek meyakinkan diri dan percaya
bahwa anggota keluarga pasti ada
yang
menjadi bagian dari LGBT (92-95)
Meyakinkan diri dan orang lain
bahwa
menjadi lesbian adalah bukan karena
orang lain tapi dari diri sendiri (96100)

Memberikan gambaran tentang fisik
subjek dan mampu menerima
keadaan
fisiknya (101-106)

Memiliki motivasi yang besar untuk
selalu mandiri dan selalu yakin
memiliki keinginan-keinginan yang
kuat (107-111)
Subjek sadar bahwa dirinya memiliki
kecemasan untuk hal-hal yang
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cukup membantu, tapi bukan tentang
orientasi yang saya pilih ya. Kecemasannya
itu terkadang sesuatu yang tidak penting,
contoh misalnya gini foto saya sama dia itu
hilang (tertawa), hilangnya itu posisi ada di
frame dan fotonya kecil, tapi fotonya itu gak
ktemu. Dan saya mau cari itu di kasur yang
sekarang sudah berpindah kamar, jadi
dikosan kita dulu dapat kasur dari kosan dan
sekarang pake kasur baru dan setiap melihat
kasur yang lama itu, saya selalu pengen
periksa kasur itu ada foto atau enggak
(tertawa), dan kalau misalnya orang ada
yang nemu foto kita di kasur itu dan takut
kalau di usir dari kosan, karena saya
bilangnya saya sepupu-an sama dia, gitu..
jadi, ya punya ketakutan-ketakutan yang
geje gitu lah, sebenernya sih gak logis tapi
saya masih belum nyaman sama lingkungan
sosial karena orang-orang seperti kita masih
banyak yang belum terima, apalagi kalau kita
ngekos dan saya masih takut ada apa-apa
dengan itu. Kalau psikis yang lain ya, saya
merasa saya memang keras kepala dan
setiap orang pasti punya sisi itu. Tapi
saya merasa saya punya prinsip, saya tau
jalan yang saya pilih ini mungkin bagi
beberapa orang tidak benar, tapi saya merasa
jalan yang saya pilih ini benar dan yang
paling baik dari yang saya rencakanan.
Walau semua rencana itu balik ke Tuhan,
tapi saya ngerasa apa yang sudah saya pilih
ini adalah yang paling baik, jadi orang mau
ngoomong apa satu sisi saya bisa cuek, saya
bisa gak perduli. Kalau egois, itu
manusiawi, tiap orang memiliki sisi egois
tapi gimana kita meminimalisir itu kan?,
gitu aja sih. Pria, gimana ya? Kalau
pandangan secara umum sih saya
memandang pria sama wanita sama aja. Jadi
kalau ada seperti apa pria, ya sama seperti
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sebenarnya tidak perlu untuk
dicemaskan (112-117)

Subjek memberi contoh kecemasan
yang dialami dan dapat membuat
dirinya harus kehilangan kos-kos
tempatnya dirinya dan pasangannya
tinggal sebagai sepupu (118 – 132)

Belum terbuka dengan lingkungan
tempat tinggal karena merasa tidak
nyaman dengan lingkungan dan rasa
takut tidak diterima kehadiran mereka
sebagai lesbian (133-137)

Mengakui diri yang memiliki sifat
egois, keras kepala tapi slalu berusaha
untuk meminimalisir hal tersebut dan
subjek mengakui memiliki prinsip
terutama yang berhubungan dengan
orientasi seksual yang dipilih adalah
yang paling baik dan benar (138-151)

Subjek melihat fisik laki-laki dan
perempuan sama saja, biasa saja.
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wanita ya manusia. Pandangan saya
terhadap pria, saya gak benci terhadap pria,
gak punya misalnya trauma khusus sama
laki-laki, enggak. Biasa saja sih sama lakilaki, tapi ada beberapa pemikiran saya sih
sama laki-laki, misalnya laki-laki itu kan di
besarkan dari patrearkhi yang sangat kuat
yang biasa dilayani, kek gitu ya…nah, yang
kayak gitu yang saya gak suka dari laki-laki.
Kalau misalnya laki-laki itu, laki-laki yang
mandiri mau kerja, masak, nyuci,saya akan
salut banget. Namun, gak semua bisa
dipukul rata ya, laki-laki itu hanya mau di
layani dan lainnya. Namun saya hanya
merasa, banyak laki-laki yang seperti itu.
Penilaian saya secara fisik gak ada, biasa aja
melihat fisik laki-laki. Berpandangan biasa
aja, maksudnya gak punya pendapat lebih
kayak “ya ampun..bahu cowok itu bagus,
akinya panjang”, ya gak kayak gitu, biasa
aja. Saya juga gak jijik sama fisik laki-laki.
Ketika saya melihat perempuan, sama kayak
melihat laki-laki. Gitu, sama aja.
Saya sih gak suka meng-generalisasikan
laki-laki gitu.., laki-laki sama perempuan
gak bisa di generalisasikan. Laki-laki egois,
perempuan enggak, kita gak bisa
berpendapat kayak gitu. Banyak juga lakilaki yang egois dan banyak juga yang tidak
egois. Perempuan juga kayak gitu karena itu
kan sifat yang manusiawi. Tapi balik ke
patrearkhi itu, laki-laki mau dilayani dan
perempuan melayani, gitu. Kayak jaman
dulu, laki-laki maunya istirnya di rumah aja,
ngerjain pekerjaan rumah, melayani mereka
tapi sekarang banyak juga laki-laki yang
bantu istri nya. Jadi gak bisa di
generalisasikan, tergantung situasi kondisi.
Tapi melihat budaya di Indonesia, laki-laki
di Indonesia sebagian besar penganut
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tidak merasa benci atau trauma
dengan
fisik pria, secara general sama
(152-159)

Secara umum sama antara laki-laki
dan perempuan namu subjek tidak
suka akan paham patrearkhi yang
sebagian besar dianut oleh laki-laki
(160-178)

Subjek melihat sifat laki-laki dan
perempuan sama saja namun paham
patrearkhi banyak memberikan
pengaruh dalam pembentukan sifat
dan sikap laki-laki (179-193)
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patrearkhi, gitu aja. Kalau menurut saya,
mau fisik perempuan mau fisik laki-laki
sama aja. Saya gak menspesifikasi kan laki-
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laki itu atau perempuan itu bebeda. Ya biasa
saja. Buat saya gak bisa bedain karena
menurut saya pribadi, secara keseluruhan
perempuan sama laki-laki itu sama. Punya
kelebihan dan kekurangan fisik masingmasing dan itu tidak memberikan pengaruh
apapun terhadap diri saya. Secara psikis,
sebenernya itu yang memberi jawaban
mengapa saya memilih berpasangan dengan
perempuan dibandingkan dengan laki-laki.
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Karena, saya lebih nyaman secara psikis,
secara mental saya lebih nyaman bersama
perempuan. Kenapa lebih nyaman, karena
perbedaan pemikiran atau cara pandang itu
akan lebih mudah di minimalisir dibanding
ketika kita berpasangan dengan laki-laki,
kenyamanan emosional nya lebih dapat dan
hubungan itu lebih berkualitas di
bandingkan berpasangan dengan laki-laki.
Keluarga saya itu sebenernya gak kaku-kaku
banget, enggak ya. Tapi di bilang
membebaskan atau demokratis, itu juga
enggak ya. Contohnya misalnya, jam 7 harus
sudah pulang dan ada di rumah, trus
misalnya jaman SMA saya gak boleh
pacaran. Saya menganggap itu adalah
aturan-aturan dari keluarga, gitu ya. Dari
lingkungan sosial juga, tapi setelah sekarang
saya jauh bisa melihat bahwa aturan itu di
buat untuk menyamankan kita, jadi kalau
kita gak setuju sama aturan itu, ya gak
masalah. Gak ada aturan baku sih di
keluarga karena menurut saya itu hanya
untuk kenyamanan bersama aja. Tapi saya
sangat mengapresiasi lah aturah di keluarga
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saya, misalnya kayak menginap. Saya gak
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Fisik laki-laki dan perempuan sama,
memiliki kelebihan dan kekurangan
dan tidak berpengaruh terhadap
subjek
(196-205)

Subjek melihat kenyaman secara
psikis
dan emosional dan merasa bentuk
hubungannya dengan pasangannya
lebih berkualitas (206-217)

Keluarga memiliki aturan yang harus
dipatuhi anggota keluarga sejak usia
dini demi kenyamanan utnuk setiap
anggota keluarga (218-232)

Mengapresiasi
berlaku

peraturan

yang
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boleh menginap di rumah temen sampai
saya sma, dan setelah kuliah akhirnya baru
boleh menginap dirumah temen. Saya tipikal
orangnya gak suka memberontak sih dulu,
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jadi kalau di larang ya gak apa-apa, gak
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masalah. Dalam melihat nilai agama atau
moral, saya sebenernya besar dikeluarga
yang katolik banget, tapi saya melihat ada
beberapa yang gak singkron kayak misalnya
tapi dia sendiri tidak bisa membuktikan hal
itu. Jadi, di situ saya belajar bahwa hanya
kita sendiri yang memutuskan apa yang baik
untuk kita dan yang enggak, gitu. Misalnya,
selama kita gak boleh begini, begitu. Ya
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saya rasionalisaikan lagi, kalau Tuhan gak
bisa di rasionalisasikan saya tahu, tapi kalau
agama bisa di rasionalisaikan karena agama
banyak campur tangan manusia, saya
percaya itu. Saya gak menelan mentah-
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mentah ajaran agama karena saya koreksi
juga, itu baik atau enggak buat saya. Orang
tua, katoliknya kaku banget tapi kalau saya
merasa itu tidak sesuai dengan saya, saya
gak mau ikut. Menurut saya, moral atau
nilai-nilai yang di pegang masyarakat juga
gak jauh berbeda dengan pegangan keluarga
saya, tapi saya gak mau terlalu ambil pusing
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sih sebenernya dengan pendapat masyarakat
yang bilang ini bermoral dan ini tidak
bermoral, karena apabila kita terus
menghakimi orang lain tanpa berkaca pada
diri sendiri gitu ya, kan gak adayang 100
persen bener dan 100 persen suci, jadi
sebenernya saya gak ambil pusing. Namun
karena sekarang kita tinggal di masyarakat,
makan mau tidak mau kita pasti ada
kecemasan kalau mereka tau kita seperti ini
dan mereka tidak terima, mungkin hal buruk
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selama berada di lingkungan keluarga
(233-236)

Keluarga yang memegang nilai
agama
namun kepala
keluarga
tidak
memberi
contoh dan pembuktian terhadap
aturan dan nilai-nilai keagamaan yang
diberlakukan di keluarga (237-246)

Belajar memutuskan dan menentukan
hal-hal yang baik dan buruk untuk
diri
sendiri (247-250)

Merasionalkan ajaran agama karena
dianggap ajaran agama tidak murni
dari
Tuhan sehingga perlu pertimbangan
menentukan hal-hal yang baik dan
sesuai dengan diri subjek (250-259)

Nilai yang berlaku baik di keluarga
maupun masyarakat tidak jauh
berbeda
namun subjek tidak memikirkan hal
tersebut (260-265)
Masyarakat tidak harusnnya menjadi
hakim atas hidup seseorang karena
masyarakat juga manusia yang tidak
selamanya benar (266-269)
Kehidupan bermasyarakat menjadi
faktor timbulnya kecemasan subjek
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akan terjadi. Begitu. Orientasi seksual yang
saya pilih sekarang adalah jawaban dari
semua yang saya ingin kan, mengapa?
Karena saya tidak ingin menikah, saya tidak
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ingin punya anak tapi saya ingin punya
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pasangan dan ketika saya tau orientasi
seksual homoseksual, walaupun sebenernya
gak masalah sih berhubungan sama laki-laki
atau perempuan itu sama aja sebenernya,
tapi ketika sama perempuan lebih nyaman
secara emosional jadi akhirnya saya
mendapatkan jawaban atas kebutuhan saya.
Saya berkali-kali pacaran sama cowok tapi
saya gak pernah dapat apa yang saya cari,
pasti secara emosional itu kurang.
Sebenernya yang saya ingin kan dari suatu
hubungan itu adalah hubungan yang nyaman
dan memenuhi kebutuhan emosional dan
prinsip saya tadi. Contohnya, saya gak mau
nikah, kalau saya pacaran sama laki-laki,
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secara sosial orang akan mewajibkan saya
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untuk menikah, lalu kalau sudah menikah,
orang akan mewajibkan untuk punya anak.
Jadi itu semacam kewajiban, sementara saya
gak mau. Saya ingin punya hubungan yang
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stabil dan apabila suatu waktu terjadi
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perpisahan, maka itu tidak banyak pihak
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yang dirugikan. Mungkin ada beberapa
pilihan, karena keluarga saya belum tau, jadi
mungkin ada beberapa pilihan ya. Mungkin
mereka akan kecewa, tapi bisa jadi kalau
mereka bener-bener sayang sama saya,
mereka akan terima saya. Jadi karena ini
belum terjadi, saya gak bisa memprediksi
sama sekali. Saya hanya tau, bahwa ibu saya
tidak menuntut saya untuk menikah dan
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dalam menjalani orientasi nya
(270-274)

Orientasi seksual yang dipilih
dianggap
yang
paling
sesuai
dalam
mewujudkan
Setiap keinginan dan prinsip subjek
yang tidak ingin berkeluarga
(275-285)

Selain karena pemenuhan prinsip,
berpasangan dengan perempuan lebih
nyaman dalam segi kenyamanan
emosional (280-292)

Berpasangan
dengan
laki-laki
dianggap
berkewajiban
dalam
memenuhi
semua
tuntutan sosial dalam suatu hubungan
heteroseksual yaitu berkeluarga
(293-297)
Menjadi Hoomoseksual dianggap
lebih
aman
karena
apabila
adanya
perpisahan
tidak banyak yang dirugikan seperti
di
hubungan heteroseksual (299-301)
Spekulasi dan harapan subjek ketika
keluarga mengetahui orientasi seksual
subjek (301-308)
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karena saya sudah katakan pada dia kalau
saya tidak akan menikah, dan sampai umur
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saya yang sekarang, dia gak pernah nanyain
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pacar sama sekali, saya gak pernah kenalin
pacar cowok sama sekali. Jadi saya harap,
ada dapat gambaran saya ini orang yang
seperti apa, saya ingin punya masa depan
yang seperti apa. Pada umumnya, saya tidak
perduli. Mereka mau melihat saya seperti
apa, mau menjelek-jelekan saya seperti apa,
saya gak perduli. Generalisasinya dapat
saya katakan, masyarakat di Indonesia,
khusunya Yogyakarta karena kita berada di
Yogyakarta. Masyarakat belum dapat
enerima kehadiran homoseksual di
lingkungan masyarakat namun konflik
seperti itu akan tetap terjadi, saya gak
perduli karena saya yakin akan orientasi
seksual yang telah saya pilih dan saya jalani
kini. Saya sudah coming up kepada temanteman dekat, teman-teman kantor, sahabat
dekat saya dan rata-rata mereka menerima,
kecuali yang tidak menerima adalah orangorang yang berbisik di belakang dan gak
nanya dan itu terjadi di lingkungan
pekerjaan saya. Apabila mereka nanya, saya
akan jawab saya sebenernya siapa dan
apapun pertanyaannya saya akan jawab.
Walau pun begitu, mereka semua terima.
Intinya, diantara semua teman-teman saya
baik di kantor dan sahabat-sahabat saya,
mereka semua terima. Saya tipikal orang
yang gak terlalu banyak syarat, gitu ya..eeh,
tapi satu hal yang ketika saya cari pacar
adalah satu, orang ini tau kedepannya mau
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seperti apa dengan saya. Gitu aja. Jadi kalau
misalnya ke depannya, dia mau nikah, saya
gak mau pacaran sama dia (tertawa). Itu kan
ketika awal memutuskan untuk berpacaran,

110

Keterbukaan kepada ibu tentang
prinsip
subjek dalam hal menikah dan
berharap
melalui hal tersebut, ibu memiliki
gambaran tentang orintasi subjek
(308-317)

Kesimpulan terhadap masyarakat
bahwa masyarakat belum mampu
menerima kehadiran homoseksual
namun subjek tidak perlu dan yakin
terhadap orientasinya kini (318-329)

Terbuka terhadap lingkungan subjek
sehari-hari dan menerima kehadiran
subjek sebagai lesbian namun subjek
tetap menyadari dibelakangnya, ada
yang membicarakan tentang dirinya
(330-341)

Mencari pasangan yang tidak
memiliki
keinginan untuk menikah (342-347)
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saya lihat dulu orangnya ke depannya seperti
apa, masa depannya seperti apa.
Untuk..untuk, kedepannya jelas, sama sevisi
atau tidak. Lalu cocok atau enggak, gayanya
cocok atau enggak. Maksudnya, gaya
kehidupannya cocok apa enggak ,itu juga
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jadi bahan pertimbangan biasanya. Jadi bisa
di bilang, saya mencari orang yang memiliki
visi dan misi yang sama dengan saya dalam
melihat hidup berpasangan dan kehidupan
masa depan yang baik, sukses dan mandiri.
Gimana ya..hahahha, ehm…termasuk orang
yang sederhana, gak banyak maunya, saya
cuma pengen punya hidup yang baik
menurut saya, hidup yang baik itu
yaa..sesuai dengan yang saya mau, gak
macam-macam dan gak neko-neko deh
sebenernya. Karena saya juga orangnya gak
terlalu suka sosialisasi kesana kesini juga,
saya lebih mementingkan hubungan yang
berkualitas dibandingkan berkuantitas
dengan siapapun. Hahahhaha…sejauh ini
kita udah pacaran hampir 3 tahun, sejauh ini
saya gak nemuin adanya masalah atau
kemungkinan ke depannya akan jadi
masalah, saya gak nemuin hal itu. Kita satu
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visi, kedepannya kita mau ngapain,
kedepannya kita mau jadi apa, hidup seperti
apa yang kita inginkan, kita udah satu visi,
gitu. Eeehh, udah cukup sih, maksudnya
saya gak mengharapkan apa-apa sih. Udah
cukup sih, pandangan saya kepada dia bagus
sih, baik dan punya visi yang sama. Seorang
yang manja tapi bisa diarahkan dan tetap
dewasa serta mengutamakan kualitas
hubungan, gitu. Menurut saya suatu
hubungan itu kan bisa gagal dan berhasil,
semua orang pastinya pernah ngalamin itu.
Saya pastinya beberapa kali gagal menjalani
hubungan dengan pasangan saya, tapi itu
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Menginginkan
pasangan
yang
memiliki
1 visi dan misi dalam merencakan
masa depan yang sesuai dengan
keinginan dan gaya hidup subjek
(348-366)

Pasangan subjek kini dianggap sudah
yang paling sesuai dengan diri subjek
dalam hal menciptakan kualitas suatu
hubungan, visi-misi bersama dan
tidak
ada masalah yang berarti selama ini
(368-384)
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menurut saya apabila saya tidak pernah
gagal di hubungan yang kemaren, saya gak
mungkin bisa sampai di hubungan ini kan,
hubungan yang saya jalani dengan pasangan
saya sekarang, gitu. Tapi saya gak pernah
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menganggap itu suatu yang buruk ya,
yaudah..sesuatu yang pernah saya lami di
belakang, itu yang membentuk saya
sekarang, gitu. Jadi saya bisa menjadi orang
yang lebih dewasa lebih tegas, ya karena
hubungan yang dulu-dulu, gitu. Jadi kalau
misalnya di bilang hubungan masa lalu itu
jelek, bisa jadi tapi saya punya pemahaman
bahwa itu pelajaran-pelajaran untuk
membentuk diri saya yang seperti sekarang
ini. Kalau dari segi hubungan, menurut saya
lesbian atau homoseksual dengan
heteroseksual, itu sama aja ya, harus saling
melengkapi. Tapi menurut saya,
keuntungannya hubungan lesbian atau
homoseksual itu yaa, kita lebih bisa
mengerti pasangan karena biasanya samasama satu jenis kelamin tau. Ehmm,
pemikirannya kurang lebih tidak jauh

412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427

berbeda karena sama-sama perempuan. Itu
menurut saya, tapi saya tidak tau kalau
pendapat orang lain. Hahahaha…
sebenernya sama ya. Mau itu sendiri mau itu
sama keluarga, ya sam aja ya. Saya memang
lebih suka sibuk sama diri sendiri, gitu ya.
Memang tidak banyak berinteraksi dengan
orang lain, di tambah sekarang saya sjudah
kerja dan udah jarang pulang. Kalau saya
pulang ke rumah bersama pasangan,
keluarga juga belum tau saya berpasangan
dengan dia, ya kita biasa sih. Kayak temen,
mungkin orang tua membaca atau tidak, gak
tau juga ya. Tapi, ya biasa..ya gitu, gak
bersikap berlebihan tapi tidak bersikap cuek,
biasa aja. Sikap kita berdua sama aja, mau
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Adanya pengalaman jelek dengan
mantan pacar namun subjek melihat
bahwa itu adalah pembelajaran yang
membentuk diri subjek kini dan
kegagalan yang dulu dipandang hal
positif sebagai proses pertemuan
subjek
dengan pasangannya kini
(385-404)

Bentuk hubungan heteroseksual dan
homoseksual dianggap sama namun
lebih menyenangkan homoseksual
dalam hal harmonisasi hubungan,
karena akan lebih mudah untuk
saling mengerti apabila memiliki
jenis
kelamin yang sama (405-415)

Subjek jarang pulang kerumah namun
apabila dilingkungan keluarga atau
Ada kehadiran orang lain, mereka
bersikap layaknya teman biasa. Tidak
cuek namun tidak berlebihan
(421-431)
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ada orang lain atau keluarga ya biasa aja,
saya gak mengurangi sikap saya dan tidak
mencoba berlebihan. Ehmm, menurut saya
kalau masih dalam batas wajar, gak masalah.
Di mall kita gandengan, kalau jalan kemana

433
434
435
436
437
438
439
440
441

aja kita gandengan. Kecuali misalnya udah,
manja-manjaan atau unyu-unyuan
berlebihan, hahhaha…saya gak pernah
melakukan itu, ya gak mungkin. Kalau pun
saya tidak berpasangan dengan perempuan,
saya pun tidak akan berperilaku berlebihan
di depan orang. Ya sama aja dengan pacaran
hetero, jalan gandengan, ngobrol, ketawaketawa, kencan, makan bareng, ya kayak

442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453

gitu..sama aja. Batas untuk public display
perfection nya itu sama aja, bersikap wajar
aja, manja-manjaan sedikit ya gak masalah.
Gitu. Orang-orang dikerjaan saya yang
deket, mereka menerima tapi kalau untuk
orang-orang yang tidak begitu dekat dengan
saya, mereka membicarakan saya. Ini karena
pernah kejadian di kantor, orang-orang
bertanya kenapa saya gak mau di deketin
cowok-cowok di kantor, tidak memberi
respon atau tanggapan seperti cewek-cewek
lain yang di sukai salah seorang cowok di

454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464

kantor, saya gak perduli dan saya diam aja,
gitu ya. Itu sering banget di tanyakan oleh
mereka, sampai mereka melihat saya
bersama pasangan saya di mall, mereka
ngomongin saya dibelakang, ya seperti
yang saya bilang sebelumnya. Mereka Cuma
ngomongin saya di belakang, tidak bertanya
langsung dan berspekulasi sendiri. Tapi
kalau secara management kantor, gak
begitu. Banyak orang-orang di kantor yang
sampai umur 40 tahun masih melajang,

465

kantor di Jakarta setau saya ada karyawan
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Subjek menyatakan tidak masalah
bersikap wajar layaknya orang
pacaran
namun tidak berlebihan seperti
bermanja-manjaan di depan umum
(432-437)

Apabila menjadi heteroseksual pun
subjek tidak akan berperilaku
berlebihan dan bersikap wajar di
depan
umum (438-446)

Teman-teman dekat dilingkungan
pekerjaan menerima orientasi seksual
subjek. Subjek pernah dibicarakan
oleh
teman-teman kerja yang tidak dekat
dengan dirinya ketika mereka melihat
subjek sedang bersama pasangannya
di mall (447-462)

Management
masalah

kantor

tidak

ada
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butchi juga, direkturnya juga perempuan.

467
468
469
470
471
472
473

Jadi gak terlalu repot lah, kalau secara
management. Justru orang-orang yang
menurut saya repot adalah lingkungan kerja
yang deket, maksudnya orang-orang yang
setiap hari saya temui di kantor, itu yang
rempong. Di omongin ini itu, ini itu,
macem-macem lah, kenapa gak mau nikah

474
475
476
477
478

lah, ada aja yang di gosipin. Sejauh ini sih,
yakin.sangat yakin, karena buat saya saya
yakin bahwa apa yang saya pilih sekarang
udah yang paling menjawab semua kebutuhan
saya. Itu udah yang paling pas lah, jadi kalau

479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489

masalah orientasi saya gak ada denial atau
kekhawatiran saya pengen berubah dan
sama laki-laki lah, apalah itu bahasa
awamnya, gitu yaaa..saya gak ada kepikiran
sama sekali, gitu. Saya udah sangat nyaman
dengan orientasi seksual saya yang
sekarang, gitu. Ehhmm, saya pengen punya
dan harus punya karir yang settle, saya gak
mau ngecewain orang tua dan saya sudah
terlanjur bilang ke mereka kalau saya gak
mau nikah, dan dari mama konsekuensi nya

490
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492
493
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495
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503

adalah “cari uang yang banyak ya mba yaa”
hahhahaha…jadi gimana ya, karena saya
gak mau nikah jadi mama saya bilang
“kamu harus mampu bayar panti jompo
sendiri”, oke saya bilang begitu. Saya
pengen punya karir yang bagus, kalau pun
gak berkarir saya pengen punya usaha yang
bagus, gitu. Ehhmm, pengen settle, punya
rumah sendiri 10 tahun ke depan, pengen
mapan, sebenernya..Cuma itu aja sih.
Saya jelas pengen menjadi seorang yang lebih
baik, saya sadari saya kadang-kandang masih
egois, masih mau menang sendiri,
kadang-kadang masih suka galak gak jelas,
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dengan orientasi seksual karyawan
dan status karyawan yang masih
single
(462-469)

Subjek merasa lebih merepotkan
menghadapi lingkungan kerja karena
suka membicarakan dirinya (470475)

Subjek yakin orientasi seksualnya
kini
adalah yang paling sesuai dengan
dirinya, subjek merasa nyaman, tidak
ada keraguan dan tidak ada keinginan
untuk menjadi heteroseksual
(476-486)

Ibu subjek memberi tau konsekuensi
subjek yang tidak ingin menikah
adalah
memiliki uang yang banyak agar
mampu membayar panti jomponya
kelak dan subjek termotivasi untuk
memiliki karir yang baik dan hidup
mapan (487-500)
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537
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539
540
541
542
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gitu ya. Hahaha…maksudnya gini, saya kan
kerja di bagian HRD gitu ya, saya sadar
saya dikasih posisi sama Tuhan supaya saya
bisa membantu orang lebih baik dan
membantu orang lain lebih banyak.
Terkadang dengan tuntutan pekerjaan
yang tinggi, jadi sering marah-marah tau
kadang tidak menerima orang baru dengan
baik, gitu. Saya pengen bisa selalu
membantu orang dengan baik, menghilangkan
sifat-sifat yang mungkin terlalu pemarah,
terlalu gampang tersinggung dengan tujuan
bisa membantu orang lebih banyak, gitu aja sih.
Karena saat ini saya sudah nyaman dan
sudah yakin, jadi saya tidak punya
kedepannya seperti apa yaa, jadi
meneruskan apa yang udah saya jalani
dengan baik. Saya gak ada kepikiran untuk
jadi hetero, gitu. Tapi ini kita berbicara di
luar nalar ya, misalnya jodoh dari Tuhan
adalah laki-laki misalnya, misalnya saat 10
tahun ke depan saya siap menjalani
hubungan dengan laki-laki, ya itu yang
berhubungan di luar nalar ya, rencana Tuhan
yang saya gak tau. Tapi berbicara tentang
nalar, keinginan saya, rencana saya, saya
gak ada keinginan untuk menjalin hubungan
dengan laki-laki dan saya sudah sangat
yakin dengan orientasi seksual saya
sekarang. Karena terkadang, ketika kita
ngobrol sama orang, sama temen misalnya
“5 tahun kedepan, Tuhan ngasih jodoh kamu
laki-laki gimana?” Ya saya jawab,” kalau
misalnya kata Tuhan tapi kan kita bisa
menafsirkan kata Tuhan itu macem-macem.
Kita dikasih banyak pilihan sama Tuhan”,
saya akan akan menjawab seperti itu. Saya
gak mau ambil pusing masalah jodoh
dengan embel-embel kata Tuhan, karena
sekarang saya merasa sudah yakin dengan
pilihan saya.Tentunya saya harap, keluarga
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Subjek ingin menjadi pribadi yang
lebih baik karena subjek sadar bahwa
sifatnya itu terkadang dianggap tidak
dapat mendukung kinerja subjek
untuk membantu orang lain di
lingkungan kerja (501-517)

Subjek tidak ada keinginan menjadi
heteroseksual walaupun ada
Pernyataan
jodoh di tangan Tuhan namun subjek
tetap merasionalisasikan tentang
pasangan adalah pilihan (518-545)
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menerima saya, gitu ya. Ehmm, karena itu
saya berharap kalau memang mereka sayang
sama saya, mereka terima pilihan hidup saya
dan mereka terima saya dan pasangan saya.
Saya harap orang tua tidak menjadikan itu
masalah. Saya berharap kedepannya, orangorang lebih terbuka ya, lebih open mind
menerima bahwa ada orientasi lain selalin
orientasi heteroseksual, bahwa menjadi
homoskesual itu bukan penyakit, bukan
penyakit masyarakat, bukan penyakit jiwa.
Saya berharap masyarakat lebih open
minded lah karena, kalau masyarakat hanya
berpengangnya pada kitab suci, agama, kita
gak bisa berdebat masalaah itu ya. Itu
kepercayaan orang-orang, misalnya menurut
mereka itu dosa, itu terserah mereka. Saya
berharap masyarakat lebih terbuka, tidak
hanya memikirkan orientasi hetero,
memikirkan dosa atau tidak, punya moral
atau tidak, gak cuma memikirkan itu. Hidup
itu lebih luas dari itu. Gitu aja sih.Saya
berharap nya pasangan saya sekarang bisa
menjadi pasangan saya kedepan, dimasa
depan ya. Karena saya sudah merasa kita
memiliki visi misi yang sama ya. Jadi gak
ada alasan untuk saya, untuk tidak
mengharapkan dia menjadi pasangan hidup

573

saya nantinya. Ditambah saya tidak ada

574
575
576
577
578
579

rencana atau keinginan menjadi
heteroseksual dan tidak ada keinginan untuk
menikah. Yang saya pilih dan yang saya
mau sekarang untuk menjadi pasangan
hidup saya kedepannya adalah pasangan
perempuan saya sekarang, gitu.
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Berharap keluarga dapat menerima
dirinya seorang lesbian dan menerima
kehadiran pasangan subjek
(546-551)

Berharap masyarakat dapat lebih
membuka pikirannya bahwa orientasi
seksual tidak hanya heteroseksual.
Selain itu, berharap masyarakat tidak
hanya menilai dari sisi agama bahwa
menjadi lesbian adalah dosa.
(552-567)

nya kini dapat menjadi pasangan
hidup
subjek
karena
subjek
merasa
pasangan
nya kini memiliki visi misi yang sama
(569-579)

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

LAMPIRAN VII
TABEL VERBATIM , CODING DAN TEMATIK
INFORMAN II (JAY)

117

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

118

Tabel. 2, Verbatim, Coding dan Tematik
Bari
s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Jawaban

Tematik

Saya berasal dari keluarga Broken home, ayah dan ibu
yang berpisah sejak saya smp ya..ibu yang mencari
nafkah untuk keluarga saya. Saya tiga bersaudara
saya anak paling kecil dan perempuan satu-satunya di
keluarga ini saya. Keluarga yang hanya berkecukupan
Saya pada intinya senang bersosialisasi dengan siapa
pun dan jarang banget tidak bisa bersosialisasi dan
berinteraksi sama orang lain ya…mungkin karena saya
seorang yang suka berbicara dan berdiskusi. Saya sih
berteman dengan siapa saja, mau orang kaya, orang
miskin, berpendidikan, yah…banyak lah. Secara dari
kecil saya suka diskusi dan debat dengan orang lain,
apalagi dengan orang yang lebih tua. saya sekolah di
kampung lah, bisa di bilang kayak begitu.
ngarah ke deli. Saya sekolah sampai sma saja karena
faktor ekonomi keluarga. Masa sekolah, menurut saya
masa-masa yang bebas berekspresif, saya masuk
dunia organisasi, anggota dan pengurus osis, saya
anggota paskibraka di sekolah. Intinya, suka lah aku
Kalo ngelakuin hal-hal positif, nambah wawasan ku.
tapi ya itu, faktor single parent, ekonomi tidak baik
jadi mamak saya memilih untuk menyekolahkan
abang saya yang no 2 ke tingkat universitas dan abang
saya no 1 sama dengan saya pada waktu itu, hanya
sma. Gak ngerti lah, mungkin mamak melihat dia yang
lebih berkompeten dibandingkan aku sama abang ku.
Tapi sekarang, dia sama mamak setuju buat sekolahin
aku lagi. Aku ya mau lah, walau udah tua yang penting
bisa sekolah lagi. Jadi sekarang aku jurusan hukum di
atmajaya angkatan 2012. Angkatan muda tapi
berumur..hahahaha. traumatik ada dan saya yakin
hampir semua orang memiliki pengalaman traumatik.
saya trauma akan sikap bapak saya yaaaa….karena dia
sering kali mabukk dan sampai rumah berantem sama
mamak saya trus main fisik sampe akhirnya ibu saya

Anak perempuan satuSatunya berasal dari
keluarga single parent yang
Berkecukupan (1-5)

pergi dari rumah membawa kami, anak-anaknya
diam-diam keluar dari rumah. Soalnya kalau bapak
saya tau, bisa dihajar di tempat. Menurut saya sih itu
pengalaman traumatik ku ya, soalnya aku udah smp

Kemampuan bersosialisasi
dengan berbagai kalangan
dan kemapuan berbicara
serta berdiskusi (6-13)

Faktor ekonomi keluarga
menjadi penyebab tingkat
pendidikan terakhir adalah
Ngarah SMA namun sangat
berperandi lingkungan
sekolah (13-20)
Faktor ekonomi
menyebabkan adanya sikap
pilih kasih dari orang tua
dalam member kesempatan
untuk kuliah (21-26)
Mendapat kesempatan dari
keluarga untuk kuliah dan
tidak merasa terlambat walau
sudah terlambat jika dilihat
usia (27-31)
Pengalaman traumatik dari)
pertengkaran yang terjadi
diantara kedua orang tua,
ayah suka mabuk dan
melakukan KDRT (32-35
Ibu yang tidak mampu
menahan sikap dari ayah dan
akhirnya pergi membawa
semua anak-anaknya (36-40)

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

40
41
42
43
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72
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75
76
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79
80
81
82

pas bapak sama mama ku suka berantam. Tapi aku gak
benci sama bapak ku, diantara semua anak-anak dia,
saya yang paling dekat sama bapak. Cuma saya yang
bisa duduk berdua ngobrol panjang lebar sama dia
Jadi aku trauma sama kejadiannya bukan sama
orangnya,ngeliat anak-anak yang jadi korban atas
perselisihan orang tua, miris laaah…gitu lah ku rasa.
Saya pernah berpacaran dengan laki-laki dan saya
tidak menyangkal itu, hahahha. Saya dari kecil sudah
tomboy, saya dulu rambut panjang tapi sedikit
tomboy. Paling panjang ya, sekitar di bawah bahu
sedikit. Saya senang beroganisasi dan ketemu orang
orang baru. Selesai sma, saya merantau ke medan. Di
medan saya cari informasi tentang organisasi
perempuan, atau pergerakan perempuan. Akhirnya
saya gabung di Organisasi Rumah kita yang di dirikan
leh kak Dini Usman. Sejak bergabung di situ, saya
akhirnya kenal dengan beberapa anak-anak lesbian
yang menurut saya bukan lesbian abal-abal tapi
lesbian yang berkualitas. Saya mendapat banyak ilmu
di rumah kita, terutama masalah orientasi seksual.
Saya akhirnya sadar bahwa saya seorang lesbian ketika
di organisasi itu saya mengenal dan menyukai seorang
wanita yang ternyata dia lesbian, akhirnya dia menjadi
pasangan saya sampai sekarang, hahaha.
Di
organisasi
itu bukan hanya anak-anak lesbian lho, macemmacem
karena organisasi itu untuk pergerakan perempuan
Saya juga di bantu teman-teman organisasi untuk
mengenal teman-teman lesbian lainnya melalui dunia
maya, yaitu room “klit”, room yang menjadi wadah
kami di dunia maya untuk mengenal teman-teman
lesbian lainnya dari sabang sampai marauke, akhirnya
berlanjut di Friendster dan kini di Facebook. Secara
keseluruhan, saya menjadi seorang lesbian bukan
karena orang lain tapi dari diri saya sendiri. Saya
senang berjuang demi hak-hak perempuan dan saya
melihat perempuan sering menjadi korban dalam
berbagai hal terutama korban penganiayaan atau pun
pelecehan seksual. Saya suka melindungi dan berjuang
dan itu mungkin salah satu bagian diri saya yang saya
bawa dari kecil, yaitu melindungi mama saya karena
saya anak perempuan satu-satunya. Mungkin
singkatnya, dalam diri saya ada sisi maskulin, gitu
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Mampu memaafkan dan
berdamai dengan pengalaman
di masa lalu yang traumatik,
adanya rasa iba apabila orang
lain memiliki pengalaman
yang sama (40-46)
pengakuan pernah memiliki
hubugan dengan pria (47-48)
Pribadi yang tomboy atau
memiliki sisi-sisi maskulin
(48-51)
Kemapuan bertahan hidup
dan tetap ingin berorganisasi
di manapun (51-56)

Menjadi bagian organisasi
dan tertarik dengan seorang)
wanita yang menjadi Anggota
organisasi dan perasaan suka
muncul dari diri sendiri
(56-64)

Mengenal lebih luas ruang
lingkup dunia lesbian melalui
dunia maya atau internet
(65-74)

Menjadi aktifis untuk
Perjuangan hak-hak
perempuan terutama yang
mengalami kekerasan (75-78)
Keinginan menjadi aktifis
perempuan semakin besar
karena faktor pengalaman
Masa lalu yang di alami ibu
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(78-82)

83
84
85
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92
93
94
95
96
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kebanyakan temen-temen saya itu lebih tua dari saya
dan mereka berbagai kalangan. Tapi kebanyakan anak
seni tau penulis atau aktifis. Mungkin karena saya
suka bergaul dengan orang-orang yang membangun
saya, membuat saya berkembang dalam berbagai hal.
Pola pikir, cara pandang, kepribadian dan berkreasi,
saya paham betul tentang diri saya yang senang
berkumpul dan berdiskusi. ada, satu tante saya yang
memiliki pengalaman menjadi lesbian sampai dia
tinggal bersama pasangan lesbiannya d luar kota.
Namun kini sudah tidak menjadi lesbian, ketika saya
Tanya kenapa tidak menjadi lesbian lagi? Dia Cuma
menjawab kalau dia merasa sudah cukup akan semua
pengalaman pahit ketika menjadi lesbian. Mungkin
pengalaman pahit yang dia maksud adalah di tinggal
mati oleh pasangannya dan di tinggal nikah oleh
pasangannya. Namun, sampai sekarang dia juga tidak
menikah. Tidak,sama sekali tidak. Saya menjadi
lesbian karena itu pilihan hidup saya dan kini saya
juga ikut mempejuangkan pengakuan dari pemerintah
terhadap kehadiran LGBTI di Indonesia. Saya tidak
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pernah merasa diri saya di pengaruhi oleh orang lain
atau siapapun. Murni orientasi seksual yang saya
jalani ini, dari diri saya. Teman-teman yang saya kenal
di lingkungan lesbian untuk pertama kali, saya anggap
sebagai orang-orang yang membantu saya
menemukan orientasi seksual saya bukan orang-orang
yang mempengaruhi saya untuk mengikuti mereka
seperti yang saya bilang tadi. Mereka lesbian yang
berkualitas. Saya memandang fisik saya tidak
sempurna, tidak seperti model atau artis yang tinggi
dan bertubuh langsing. Saya memandang fisik saya
tidak sempurna namun saya tidak menganggap itu
sebagai hal yang tidak dapat saya terima. Justru saya
bangga dengan semua yang saya miliki di tubuh saya
dan saya tidak merasa rendah diri.saya menerima
segala sesuatu yang ada di tubuh saya. saya melihat
psikis saya, baik dan berusaha berkembang menjadi
lebih baik lagi. Sifat saya sejauh ini tidak buruk karena
saya melihat saya dapat menjadi tempat bersandar,
berduka dan bersenang-senang untuk teman-teman
lesbian saya yang lain. Pola pikir yang semakin
berkembang menurut saya keinginan saya dan

Bersosialisasi dengan orangorang yang membangun nya
menjadi Pribadi yang
Pribadi
lebih
yang lebih baik dan ber
baik dan berkreasi
(83-90)
(83-90)

Adanya faktor biologis dari
Keluarga yang juga menjadi
lesbian (90-95)
Adanya pengalaman buruk
dari salah satu anggota
keluarga yang pernah menjadi
lesbian (95-99)
Mempertegas bahwa menjadi
lesbian karena keinginan diri
sendiri dan mengharapkan
adanya
pengakuan
dari
pemerintah (100-103)
Mengakui orientasi seksual
yang di pilih dari keinginan
sendiri dan lingkungan
lesbian menjadi jembatan)
untuk mengenal dunia lesbian
lebih jelas (104-112

Mengakui fisik yang tidak
sempurna, mampu menerima
serta bangga dengan keadaan
fisiknya (113-118)
Berusaha mengembangkan
diri menjadi lebih baik dan
melihat dirinya mampu
berguna bagi orang lain yang
membutuh kan bantuan
(120-124)
termotivasi memiliki sifat
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memotifasi saya setiap kali saya bertemu dengan
orang lain dan berdiskusi, saya memiliki sifat egois
dan semua orang pasti punya. Tapi ketika itu bisa di
tolerasi, saya tidak akan bertahan di ego saya. Setiap

130
131
132
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orang pasti memiliki hal-hal yang dianggap baik dan
buruk, itu yang saya sebut prinsip. Saya orang yang
berperinsip dan saya ingin orang lain menghargai
prinsip saya dan sebisa saya juga menghargai prinsip
orang lain. Yang pasti, sejak saya berkecimpung di
dunia organisasi dan bertemu banyak orang, saya
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137
138

ingin menjadikan diri saya seorang yang lebih dewasa
dan bijaksana, matang dalam melihat dari berbagai
sisi. Itu saja sih. saya melihat pria itu sama dengan
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wanita, hak dan kewajiban yang dimiliki sama. Segala
sesuatu tetang hal yang baik dan buruk itu sama. Saya
tidak melihat pria lebih tinggi dari wanita. Pria juga
manusia dan ciptaan Tuhan, sama seperti wanita.
biasa saja, saya tidak menghindar ketika duduk
bersebelahan dengan pria. Tidak takut melihat fisik
mereka. Ya biasa saja, saya melihat pria sebagai
manusia. Saya tidak meng kotak-kotakan fisik pria dari
wanita. Walaupun sebenarnya, wanita memang harus
lebih berhati-hati dalam menjaga diri dari pada pria
dalam hal “berbahaya nya fisik”. Artinya, pria tidak
mungkin kan di perkosa orang karena melihat fisik
mereka ketika berdiri atau duduk dan bersikap
berpakaian dan lainnya. Namun perempuan harus
mampu menjaga penampilan fisik mereka agar tidak
menjadi korban pemerkosaan. Intinya, saya melihat
fisik pria biasa aja dan mereka juga sama seperti
wanita yang memiliki tubuh yang perlu dijaga dan
dipelihara. Ini yang selalu saya tekan kan kepada
banyak pria. Indonesia adalah Negara yang
kebanyakan suku atau daerah menganut
“patrialisme”. Agama juga banyak menganut
paham patrialisme. Dimana laki-laki menjadi kepala,
kedudukan laki-laki di atas wanita. Hal itu lah yang
sampai saat ini saya tidak mengerti mengapa itu
menjadi panutan orang Indonesia. Padahal
seharusnya pria dan wanita memiliki hak dan
kewajiban yang sama serta kedudukan yang sama
Oleh karena paham patrialisme itu yang membuat
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yang lebih baik dan tidak
mengelak memiliki sifat egois
namun tidak keras kepala
ketika bisa di toleransi (125129)
Berusaha selalu menghargai
prinsip orang lain dan
berharap orang lain juga
menghargai prinsipnya
(130-134)
Menyadari diri yang suka
berorganisasi dan berharap
sifat itu dapat membantu
membangun
kepribadian
(135-138)
Melihat pria dan wanita sama
saja sebagai manusia cipataan
Tuhan yang memiliki derajat
yang sama (139-142)

Melihat fisik pria dan wanita
itu sama saja namun wanita
tetap harus lebih mampu
menjaga penampilan fisik
agar tidak membahayakan
diri mereka (143-156)

Psikis pria di dominasi akan
budaya patreakhi yang
berlaku di Indonesia
(157-161)
Pengaruh paham patrealisme
dalam Membentuk psikis pria
yang menjadi kan derajat pria
lebih tinggi dari wanita
(162-170)
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saya tidak suka apabila pria anggap lebih tinggi
derajatnya dari wanita dan banyak kasus dimana
wanita menjadi korban bahkan korban dari suaminya
sendiri. Intinya, saya tidak suka akan paham
patrialisme yang kebanyakan di anut oleh banyak
orang sehingga membuat psikis dari pria menjadi
tidak baik dalam memandang kedudukan wanita dan
memperlakukan wanita. Fisik wanita itu indah dan
memiliki peran yang sangat besar bagi kelangsungan
manusia di dunia , namun kini malah semakin tidak di
hargai oleh orang lain dan tidak dihargai oleh wanita
itu sendiri dengan menjadi psk misalnya. Tapi saya
tetap menghargai mereka sebagai manusia, seseorang
yang memiliki hak asasi untuk dihargai, diterima di
masyarakat dan di lindungi pemerintah. Tubuh wanita
yang di percaya pencipta untuk mengandung dan
melahirkan, memberi kehidupan baru di dunia. Tubuh
wanita yang di percaya pencipta untuk memberi
makanan yang sempurna bagi “kehidupan baru itu”
untuk mendapatkan makanan yang sehat di awal
hidupnya melalui ASI. Psikis wanita menurut saya
memiliki rasa emphaty dan simpatik yang lebih tinggi
dari pria dan juga lebih tahan banting dari pria.
Wanita walau hidup di lingkungan penganut paham
“pathriarki” namun wanita menurut saya jauh lebih
baik dan matang dalam segala aspek psikis dibanding
pria. Wanita mampu jadi semua yang di butuhkan,
istri, kepala rumah tangga bagi wanita single parent,
ibu, penasehat dalam keluarga dan masih banyak lagi.
Ya makanya, wanita itu harus di jaga dan diperlakukan
mulia. Moral atau nilai-nilai dalam keluarga seperti
tidak jauh berbeda dengan keluarga lainnya.
Mendasari nilai-nilai atau moral yang di yakini dari
agama dan kemudian dari moral yang berlaku
dimasyarakat. Hubungannya dengan orientasi
homoseksual sepertinya keluarga saya, belum bisa
menerima orientasi seksual yang saya pilih namun
saya juga tidak mau dipaksa untuk menuruti mereka
karena ini hidup saya, pilihan saya dan yang menjalani
saya bukan mereka. Masyarakat menurut saya juga
sama, kita hidup di Indonesia bukan di negara luar,
dimana negara lain sudah banyak yang melegalkan
pernikahan sesama jenis. Masyarakat tentunya akan
menolak kehadiran kaum homoseksual, karena
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Ketidak terimaan dan
ketidaksukaan terhadap
paham patrialisme dan efek
nya terhadap kaum
perempuan (171-175)
Mengagumi dan menghargai
tubuh dari setiap wanita serta
adanya protes terhadap)
perilaku wanita yang tidak
menjaga tubuh mereka
(175-182
Penjelasan fungsi tubuh
wanita secara harafiah untuk
kehidupan baru di dunia
(182-187)
Adanya perbedaan dalam hal
perasaan antara pria dan
wanita (188-190)
Kemampuan wanita lebih dari
pria dalam banyak hal, walau
hidup dalam paham
patriarkhi (191-197)

Moral yang berlaku di
keluarga, di dasari oleh nilainilai yang berlaku dalam
agama (198-201)

Adanya penolakan
orientasi
keluarga
yang dipilih, namun ti
terhadap pilihan hidup
(202-206)
orientasi seksualnya sudah men
Mengakui adanya penolakan
dari masyarakat dan adanya
pengakuan dan pelegalan
hubungan dari Negara lain
(207-212)
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214

menurut mereka homoseksual melanggar kodrat.
Tapi karena saya aktifis mewakili kaum minoritas, Tetap berusaha
saya
tidak perduli dengan penolakan masyarakat dan tetap memperjuangkan pengakuan

215

berusaha bersama aktifis lain agar homoseksual dapat dari masyarakat akan
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229
230
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235
236
236
237
238
239
240

di terima oleh masyarakat, karena menjadi lesbian
bukan dosa, bukan penyakit dan kehidupan lesbian
menurut saya tidak merugikan orang lain. Lesbian
adalah orientasi seksual yang sama seperti
heteroseksual, hanya saja jenis kelaminnya yang
berbeda. Lesbian juga manusia yang butuh di hargai
dan diakui oleh orang lain. Lesbian bukan
penyimpangan seperti yang dikatakan orang. Lesbian
adalah hidup saya dan menjadi perjuangan besar
hidup saya baik di lingkungan keluarga maupun
masyarakat. Lesbian sudah ada dari dulu dan bukan
sesuatu yang baru di masyarakat, jadi menurut saya
lesbian itu tidak harus menutup diri dari masyarakat,
yakan? Malah harus bisa menunjukkan ke masyarakat
kalau menjadi lesbian itu bukan aib masyarakat
Keluarga saya untuk saat ini tidak tau namun mungkin
sudah bertanya-tanya karena saya tidak pernah
membawa pria untuk bertemu dengan mama saya
atau keluarga yang lainnya. Saya selalu membawa
pasangan saya ketika sesekali pulang kerumah untuk
melihat mama saya. Saya sudah tidak tinggal bersama
keluarga sejak 15 tahun yang lalu. Saya tidak akan
mengelak apabila akhirnya keluarga saya menanyakan
orentasi seksual saya. Saya yakin saya benar dan saya
tidak mau dipaksa oleh mereka tentang orientasi

241
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244
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sesual yang akan saya jalani. Lingkungan masyarakat
tempat saya tinggal tau tentang orientasi seksual
yang saya jalani. Selain itu, kos tempat saya tinggal
juga di tempati beberapa pasangan lesbian yang juga
teman saya, baik dalam sudah maupun senang dan
dalam berorganisasi. Pemilik kos tidak keberatan
tentang itu, ya tapi biasa lha..masyarakat pasti ada
saja yang menolak seperti, tuh..bapak yang punya
rumah di depan kosan yang pernah teriak “dasar
lesbi!”. Saya tidak marah dan saya ajak saja ngobrol,
diskusi akhirnya kini lebih baik dalam bersikap kepada
saya dan teman-teman lesbian lainnya. Ya saya tau
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213

kehadiran homoseksual
(213-217)
Bentuk hubungan yang sama
dengan heteroseksual namun
hanya berbeda jenis kelamin
dari pasangan (218-222)

Pengukuhan bahwa lesbian
bukan aib masyarakat dan
kehadiran lesbian bukan hal
yang baru, oleh karena itu
tetap mengusahan pengakuan
masyarakat (223-230)
Keluarga belum mengetahui
namun mungkin sudah
merasa (231-234)
Upaya memperkenalkan dan
mendekat kan pasangan
dengan keluarga (234-236)
keyakinan terhadap orientasi
seksual yang dijalani dan
tidak mengelak apabila
keluarga akhirnya mengetahui
(237-240)
1 tempat kos-kosan dengan
teman-teman komunitas yang
lainnya , lingkungan kos dan
lingkungan komunitas
mengetahui orientasi seksual
mereka (241-246)
Masyarakat tetap ada yang
menolak dan berkata lantang
kepada mereka (247-250)
Adanya sikap pengendalian
diri dan problem solving yang
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masyarakat mungkin tidak suka ada nya lesbian di
lingkungan mereka, tapi bukan berarti mereka bisa
berbuat sesukahati dengan perkataan atau sikap
mereka yang tidak kami suka karena lesbian juga
manusia kan? Yang punya hak-hak asasi sebagai
manusia. Teman-teman saya yang bukan lesbian,
sebagian besar tau kalau saya lesbian bahkan tempat
saya bekerja juga sudah tau. Ya mau gimana lagi,
emang saya lesbian dan positifnya, lingkungan teman
teman saya gak sempit pemikirannya dan mereka
dapat menerima saya sebagai lesbian walau
terkadang mereka masih sering bertanya-tanya
kenapa saya bisa jadi lesbian. Saya malah senang
kalau mereka bertanya, karena kalau gak kan mereka
bisa jadi musuh dalam selimut yang terlihat biasa dan
menerima tapi ternyata gosipin saya di belakang saya

269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285

Gitu aja sih. Setiap orang punya kelebihan dan
kekurangan, ya kan? Tapi pasangan saya menurut
saya ya gimana yaaa? Ya seperti pasangan. Orang
tempat saya bercerita, bejuang bersama di organisasi
dan kita saling melengkapi aja. Dia juga seumuran
dengan saya jadi menurut saya, kita saling
menyeimbangi. Udah bukan jamannya lah kayak
anak-anak abg pacarannya kami tuh, lebih utamakan
kualitas hubungan yang baik dan seimbang. Gitu sih,
jadi ya saya sebisa mungkin gak melihat kekurangan
dia terus menerus, pasangan saya juga sama. Saya
tidak memiliki syarat ya, tapi memang itu harus
femme karena saya sadar saya butchi, dan saya tau
kalau saya tidak bisa dan tidak mungkin berpacaran
dengan butchi juga, hahahaha. Walaupun, sekarang
banyak kok butchi berpacaran dengan butchi atau
femme berpacaran dengan femme. Tapi untuk saya

286
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290

pribadi, saya lebih nyaman berpacaran dengan
femme. Untuk lebih spesifik ya, tentang pasangan
yang sesuai sama saya, yang pasti ketika saya nyaman
terutama secara emosional dengan dia, ya..menurut
saya itu ideal. Satu visi dan misi tentang masa depan

291
292

dan berkomitmen itu yang paling penting. Keluarga
saya kenal pasangan saya dan ketika di lingkungan

124

dilakukan dengan diskusi dan
adanya perubahan sikap yang
positif dari masyarakat yang
tidak suka (250-252)
Teman-teman heteroseksual
subjek, telah mengetahui dan
menerima kehadiran subjek
(258-262)
Mereka mempertanyakan
bagaimana subjek bisa
menjadi lesbian dan subjek
dengan terbuka menjelaskan
dan menganggap itu adalah
hal positif dalam hubungan
pertemanan subjek dengan
teman-teman Heteroseksual
(263-268)
Senjang usia yang tidak
terlalu jauh dengan pasangan
dan berbagai bentuk kegiatan
yang mereka lakukan sama,
membuat hubungan mereka
saling melengkapi, bersinergi
dan seimbang (269-275)
Berusaha melihat kelebihan
dan hal-hal positif pasangan
begitu juga sebaliknya
(276-279)
(276-279)
Pengakuan akan label subjek
sebagai butchi dan mengakui
bisa berpasangan dengan
femme, bukan dengan sesama
butchi walau adanya bentuk
hubungan dengan label yang
sama (279-285)
Selain label, subjek juga
Mempertimbangkan
adanya kenyamanan
emosional, 1 visi dan misi
dalam
menjalin
suatu
hubungan (285-290)
Dalam keseharian bersikap
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keluarga, ya kita bersikap biasa saja seperti yang
lainnya. Dalam keseharian pun, kita lebih sering
memanggil satu sama lain dengan nama panggilan
masing-masing. Jadi ya…biasa aja. Tapi dalam sikap,
saya dan pasangan saya di lingkungan keluarga
bersikap biasa saja seperti sikap orang berteman. Gak
mungkin kan kami manja-manjaan di keluarga apalagi
keluarga belum tau orientasi saya. Lagi pula, kita kan
bukan anak ABG lagi ya…jadi kalau sayang-sayangan
di rumah ketika bersama anggota keluarga lain, ya
enggak lah. Hetero juga kayak gitu lah pasti nya,
ketika di lingkungan keluarga mau hetero atau
homoseksual tidak mungkin lah sayang-sayangan di
depan orang tua atau manja-manjaan..hahaha.
Perilaku saya di lingkungan sosial ya…seperti biasa
ya
sama seperti orang lain ketika bertemu orang lain
Tapi ketika sama pasangan, ya seperti yang saya
bilang tadi..panggilan satu sama lain ya memakai
nama tapi terkadang menggunakan kata “sayang”,
jarang tapinya…seringnya pake nama. Kalau
dilingkungan sosial mungkin saya lebih santai ya,
karena prinsip saya yang tidak perduli dengan
omongan orang lain, jadi sikap saya dan pasangan
saya ketika di lingkungan lebih luwes, terlihat oleh
orang-orang kalau kita itu pasangan tapi tetap
menjaga aturan masyarakat. Gak mungkin lah..kayak
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di luar negeri yang bebas berciuman di depan orang
lain. Tapi kalau jalan biasa, saya pastinya..gandengan
dengan pasangan saya, kaya orang lain juga, jalan
sama pasangannya gandengan, becandaan, ngobrol.
Tapi kalau sampe kayak di luar negri, bebas
berekspresi sama pasangan di depan umum, gak lah.
Kalau dalam hal pasangan, menurut saya sama aja ya
dengan heteroseksual,kayak… putus nyampung,
pengalaman selingkuh dan diselingkuhi, pengalaman
penolakan dari orang tua pasangan, kalau di dunia
hetero mungkin yang kayak beda agama gitu kali ya
Gak ada yang beda kok, cuma jenis kelaminnya aja.
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125

layaknya teman, tidak
berlebihan seperti anak ABG
dan keluarga belum
mengetahui sehingga ketika
ditengah-tengah keluarga,
subjek dan juga pasangannya
bersikap layaknya teman
(291-303)

Pernyataan subjek bahwa
baik heteroseksual maupun
homoseksual akan bersikap
sama (303-306)

lingkungan sosial, bersikap
layaknya pasangan yang
berpacaran pada umumnya
namun tidak sampai seperti di
luar negri yang bebas
mengekspresikan perasaan
kepada pasangan, karena
tetap harus melihat aturan
yang berlaku di masyarakat
(307-324)

Pengalaman berpacaran yang
tidak jauh berbeda dengan
heteroseksual, hanya faktor
jenis kelamin (325-329)

Melakukan aksi-aksi sebagai
bentuk upaya
Kalau pengalaman baik, berkumpul dengan temanmemperjuangkan hak-hak
teman komunitas, mengadakan aksi di jalan untuk
kaum homoseksual (330-333)
tanggal besar seperti IDAHO dan Ham, ditunjuk
Pengalaman buruk ketika
menjadi panitia di acara LGBT Asia di Surabaya menyelenggarakan
acara
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namun
gagal dan itu pengalaman yang cukup buruk karena
kita di grebek FPI dan terancam nyawa ketika keluar
dari hotel. Itu terjadi beberapa hari akhirnya,
acaranya di batalkan. Padahal rencana untuk acara
tersebut sudah matang, panitia acara itu adalah anak-
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anak LGBT yang di tunjuk organisasi LGBT
Indonesia
berkumpul di Surabaya dan akhirnya harus batal. Kan
heboh kemaren, sampai masuk berita, Koran,
internet, ya gitu lah…masyarakat Indonesia masih
menolak kehadiran homoseksual. Kehidupan pribadi
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lesbian itu tidak jauh berbeda dengan heteroseksual
namun penuh perjuangan untuk segala macam
penolakan yang mungkin akan dialami oleh kaum
lesbian, baik dari keluarga, agama, masyarakat dan
pemerintah yang tidak mengerti kesetaraan gender
itu perlu dan homoseksual itu memang ada di tengahtengah masyarakat dan butuh untuk di akui
keberadaaannya. Homoseksual juga manusia yang
jelas-jelas punya memiliki HAM tapi untuk diakui
masih harus lebih keras lagi, kayaknya kalo di
Indonesia. Kalau hetero kan gak di tolak kehadirannya
oleh masyarakat. Pekerjaan saya tidak menuntut saya
untuk berpenampilan secara psesifik, jadi saya pun
jadi nyaman buat kerja. Lingkungan kerja rata-rata tau
kok, kalau saya lesbian dan menerima kehadiran saya
sebagai lesbian, yang penting kerjaan saya bagus dan
gak ganggu orang lain, gitu aja sih. Saya sangat yakin
ini lah orientasi seskual saya, saya tidak pernah pikir
kalau saya menjadi heteroseksual. Saya buktikan
keyakinan saya, ya dengan itu, menjadi bagian
organisasi, pengurus organisasi rumah kita sebagai
wadah bagi kaum lesbian di kota asal saya di medan
dan walaupun saya sekarang di yogya, kami sudah ada
pengurus aktif di sana, jadi saya cukup saling
komunikasi saja. Saya juga ikut serta dalam aksi-aksi
memperjuangkan pengakuan dari pemerintah, masih
banyak lagi. Yang pasti, saya yakin dalam menjalani
orientasi seksual yang saya pilih dan saya tidak ada
keinginan menjadi heteroseksual walaupun misalnya
di suruh oleh keluarga, saya gak mau karena ini hidup
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untuk kaum LGBT se-asean
di Surabaya yang
akhirnya harus berurusan
dengan salah satu ormas
islam terbesar di Indonesia
dan akhirnya acara tersebut di
batalkan (333 – 339)
Peristiwa yang menjadi
liputan media dan kejadian
tersebut menjadi salah satu
bukti bahwa masyarakat
masih belum bisa menerima
dan
mengakui
kaum
homoseksual (341-344)
Kehidupan “pribadi” tidak
jauh berbeda dengan
heteroseksual namun sosial
dan bermasyarakat yang
bebeda dimana kaum
homoseksual masih harus
berusaha agar diakui dimana
menjadi lesbian merupakan
Hak Asasi Manusia (344-355)

Tidak adanya masalah terkait
orientasi seksual yang dijalani
dengan perkerjaan atau
dengan lingkungan pekerjaan
(356-360)

Adanya keyakinan terkait
orientasi seksual yang dijalani
dan aksi-aksi yang dilakukan
untuk membela kaum lesbian
sebagai bentuk pembuktian
keyakinan subjek memilih
menjadi lesbian (361-372)

Faktor keluarga juga tidak
ada akan mempengaruhi
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375

saya dan yang menjalani saya, bukan mereka. Aspirasi

keyakinannya
terhadap
orientasi subjek menjadi
lesbian (371-375)
Berharap pemerintah dan
masyarakat mengakui
kehadiran homoseksual pada
khususnya dan LGBT pada
umumnya (376-379)

376

saya di masa depan, ya pemerintah mengakui adanya

377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404

kaum LGBTI di Indonesia karena kaum LGBT juga
manusia yang butuh di akui kehadirannya di tengahtengah masyarakat. Kalau di kehidupan saya pribadi,
saya ingin mendirikan satu wadah pelatihan pekerjaan
bukan teman-teman LGBT yang kurang memiliki
keterampilan kerja, biar mereka bisa bekerja dan
dapat berjuang baik hidup mereka pribadi. Ya
mungkin sama seperti orang lain, ingin sukses, mapan,
menajdi orang yang lebih dewasa dan lebih baik lagi,
kayak gitu lah. Ehmm, gimana ya…ehmmm, orientasi
seksual saya ini, dapat di terima oleh orang lain. Saya
ingin orientasi seksual yang saya jalani ini, tidak di
pandang sebelah mata oleh orang lain, bukan aib dan
bukan dosa. Saya menjalani orientasi seksual ini
bukan karena paksaan atau karena faktor lain, inilah
yang paling sesuai dengan diri saya dan saya
menjalani nya dengan hati. Lesbian adalah saya,
lesbian adalah diri saya dan lesbian adalah pilihan saya
seumur hidup saya. Titik. Saya ingin keluarga saya
segera tahu bahwa saya adalah seorang lesbian dan
dapat menerima itu dengan hati yang lapang, kan
saya juga bagian keluarga trus status saya di keluarga
itu kan tidak bisa dihilangkan. Jadi saya benar-benar
berharap kalau keluarga saya lebih terbuka pikirannya
dan dapat menerima pilihan saya. Kalau tidak
menerima, ya saya tidak ambil pusing, toh selama ini
juga saya bertahan hidup sendiri, gak minta lagi sama
orang tua sejak saya merantau ke medan. Masyarakat

405
406
407
408
409
410
411
412

menerima dan dapat melihat kami sebagai manusia
yang memilik hak-hak dan kewajiban yang sama dan
diperlakukan yang sama dengan masyarakat yang
lainnya. Tidak memusuhi kaum LGBT lagi dan
pemerintah dapat bekerja sama dalam pengakuan
adanya kaum LGBT di Indonesia, karena Indonesia
salah satu Negara yang mendukung adanya HAM
Saya sih berharap saya dan pasangan saya dapat

Tidak takut apabila adanya
penolakan dari keluarga
karena selama ini subjek
merasa
mampu
untuk
bertahan hidup sendiri (401404)
Masyarakat dapat menerima
kehadiran kaum homoseksual
dan pemerintah diharapkan
mampu berkerja sama sebagai
salah satu negara yang
mengakui adanya HAM
(405-411)
Melihat kematangan

413

bersama seterusnya dan dimasa yang akan datang

emosional, visi dan misi dan

Berharap masa depan yang
mapan untuk dapat membuat
pelatihan keterampilan bagi
kaum LGBT (Lesbian, Gay,
Biseksual dan trangender)
(380-386)
Adanya ketegasan menjadi
lesbian dan harapan agar
orang lain dapat menerima
kehadirannya sebagai lesbian
dengan baik dan positif
(387-394)
Berharap keluarga dapat
menerima orietasi seksual
yang subjek yakini,
menghargai dirinya sebagai
anggota keluarga (395-400)
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karena kita bukan lagi ABG yang mungkin cuma
memikirkan kepentigan sendiri dan cuma memikirkan
cinta dan masa kini tapi sudah memikirkan masa
depan dan rencana masa depan bersama yang lebih
baik dan mapan, sudah satu visi dan misi. Jadi saya
berharap, pasangan saya ini menjadi pasangan saya
juga seterusnya.
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usia yang bukan remaja lagi,
subjek berharap pasangannya
kini menjadi pasangannya di
masa depan (412-420)
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Tabel. 3, Verbatim, Coding dan Tematik
Baris
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Jawaban
Saya berasal dari keluarga menegah keatas,
bisa di bilang begitu. Saya anak ke 3 dari 4
bersaudara. Hubungan saya dengan anggota
keluarga baik, dekat tapi saya tidak begitu
dekat dengan kakak saya yang 1. Mungkin
karena jarak usia yang jauh ya dan ketika
saya sma, kakak saya sudah menikah. Papa
kerja di Telkom dan mama adalah ibu rumah
tangga. Ya…keluarga biasa seperti keluarga
yang lain. Saya paling dekat dengan papa,
mama dan adik saya. Saya punya banyak
teman di lingkungan sosial, teman-teman
dekat sayasejak smp dan sma, masih
komunikasi. Teman-teman kuliah, apalagi..
masih deket sampai sekarang. Teman-teman
organisasi, juga. Kehidupan sosial saya sih
biasa aja kayak orang lain juga, punya temen
yang usianya lebih tua, lebih muda. Gak ada
spesifik kok saya harus berteman dengan
orang yang seperti apa..seperti apa..gitu, gak
ada. Pendidikan terkahir S1 ya, di salah satu
universitas negeri di Surabaya. SD muhamadyah, SMP muhamadyah, SMA juga
muhamadyah. Jadi sejak SD saya sekolah di
sekolah islam swasta..hahhaha. Kalau
muhamadyah kan orang-orang pada tau
toh..kalau sekolah yang mementingkan
agama…hahaha. Saya gak punya
pengalaman traumatik ya, kalau di
lingkungan keluarga sih gak ada. Tapi dulu
ada pengalaman dari teman saya ya, dulu
sahabat dekat saya, bisa di bilang begitu.
Dia pernah pacaran dengan perempuan,
sudah hampir 5 tahun tapi ternyata dia gak
tau kalau selama ini..pacarnya itu lesbian,
hahhahaha. Temen ku itu, mau lamar
ceweknya karena udah ngerasa cocok kali
yaaa, trus pacaran juga udah lama. Tapi

Tematik

Keluarga menengah ke atas dan
anggota keluarga lengkap serta
hubungan satu sama lain dekat
walau adanya rentang usia yang
jauh antara subjek dan anak
pertama (1-9)

Subjek memiliki banyak teman dan
sampai sekarang masih saling
berkomunikasi dan subjek tidak
memiliki suatu yang spesifik ketika
menjalin hubungan pertemanan
(11-20)

Pendidikan terakhir Sarjana dan
subjek selalu masuk sekolah yang
berlandaskan ajaran agam muslim;
Muhammadyah (21-27)

Tidak ada pengalaman traumatik
yang berhubungan langsung dengan
dirinya namun subjek memilik
Pengalaman dari seorang teman
heteroseksual, dia memiliki pacar
yang ternyata seorang lesbian dan
menolak lamaran dari pria tersebut
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

ceweknya nolak, karena dia ternyata
lesbian…hahhahaha. Ternyata dia juga baru
tau kalau pacar nya itu lesbian, tapi saya sih
gak komentar apa-apa Cuma bilang “sabar
ya bro” gitu aja, dari pada salah ngomong.
Hahhahha. Saya menjadi lesbian karena
keinginan saya sendiri, gak ada faktor orang
lain ya. Saya sih pernah pacaran sama
cowok tapi gak pernah lama, paling lama 1
tahun. Menurut saya sekarang, pacaran 1
tahun itu belum bisa di bilang pacaran. Gak
cocok lah, berantem terus lah, sama-sama
egois dan keras kepala jadi jarang ada yang
ngalah. Gimana ya..ehhhm, gini..saya punya
sahabat ketika kuliah, saya gak bilang dengan
dia saya berpacaran lhooo yaa, hahahahaha.
Hubungan saya sama dia dekeeet banget,
saya ngerasa nyaman saat sama dia, dia
mampu ngertiin mau saya, inti nya saya
nyaman dan seneng kalau lagi sama
dia..hahhaha, berasa ngenang masa lalu.
Sampai akhirnya dia punya pacar cowok
dan saya gak suka, saya jadi sering bête
kalau liat dia sama cowoknya, saya ngerasa
kehilangan dan saya sedih,gitu laah.
Akhirnya, hubungan kita jadi gak baik,
karena saya menjauh ketika dia punya pacar.
Akhirnya saya sadar kalau saya sukanya
sama cewek bukan sama cowok, karena saya
curhat hal ini kepada teman saya yang lain
dan dia mengatakan kalau saya cemburu.
Mungkin itu pertama riwayat awal saya
sadari kalau saya seorang lesbian dan
sahabat saya itu gak tau tentang rasa
cemburu saya itu, hahhaha, gitu lah. Trus
saya cari-cari info di internet tentang lesbian
dan saya akhirnya sadar kalau perasaan
saya dan jiwa saya adalah menjadi lesbian.
Saya mulai cari info tentang organisasi
homoseksual di Surabaya dan saya
bergabung di LGBT Surabaya. Karena saya
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(28-43)

Subjek mengaku pernah berpacaran
dengan pria namun tidak pernah
langgeng karena sering terjadinya
ketidakcocokan satu sama lain
(44-51)

Subjek bersahabat dengan seorang
Perempuan ketika kuliah dan subjek
merasa sangat nyaman sehingga
menimbulkan perasaan cemburu,
kehilangan dan tidak suka ketika
sahabat subjek memiliki seorang
pacar pria. (52-72)

Menyadari dirinya seorang lesbian,
subjek mulai mencari informasi
tentang organisasi homoseksual
(73-79)
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sekolah di lingkungan yang mementingkan
agama, ya kebanyakan dari teman-teman
saya dari kecil sampai SMA memang kuat
dalam hal agama. Ehmm, gimana yaa..saya
sih gak bilang agama itu gak penting, tapi
kalau agama menjadi kan kita gak menjadi
diri kita sendiri, saya gak mau. Jadi temanteman saya itu kebanyakan membawa
agama, tiap diskusi atau bersosialisasi dan
itu bikin saya gak nyaman, terlebih saya
telah sadar kalau saya itu lebian. Kalau
sekarang, semenjak saya tidak tinggal
bersama orang tua, saya merasa lebih bebas
berteman dengan siapa saja. Mau itu orang
kaya, miskin, broken home kek, ya saya gak
perduli . Teman-teman saya kebanyakan
lebih tua dari saya, dan mereka berasal dari
berbagai kalangan dan saya suka itu. Saya
gak memilih siapa yang bisa menjadi teman
saya dan yang tidak. Teman-teman saya
rata-rata kini orang yang sudah bekerja,
masalah latar belakang mereka macemmacem ya, ada yang broken home, ada
yang sudah menikah, ada yang single parent,
ada yang kaya. Gimana yaa…yang penting,
saya bisa nyaman berteman dengan mereka
dan mereka bisa membangun saya jadi orang
yang lebih baik, itu aja sih kayaknya. Setau
saya sih, gak ada ya. Keluarga inti atau pun
keluarga dari papa mama saya, gak ada yang
orientasi homoseksual. Kayaknya baru saya
aja deh, soalnya tiap 3 bulan, pasti keluarga
papa ada acara arisan keluarga dan pasti
seluruh anggota keluarga papa datang, kalau
dari keluarga papa sih gak ada. Dari
keluarga mama juga kayaknya gak ada deh,
soalnya dari keluarga mama ada acara arisan
keluarga gitu juga. Jadi kalau menurut saya,
gak ada deh kayaknya. Gak ada yaaa…ini
murni dan resmi, hahhaha…atas pilihan saya
sendiri. Gak ada faktor orang lain atau
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Sejak kecil teman-teman subjek
sangat kuat dalam hal agama dan
subjek semakin tidak nyaman
ketika dirinya sadar akan orientasi
seksualnya dan merasa tidak dapat
menjadi dirinya sendiri
(79-89)

Sejak tidak tinggal di kota asal
bersama orang tua, subjek merasa
bebas untuk bersosialisasi dengan
berbagai kalangan. Subjek sangat
suka berteman dengan seseorang
yang usianya lebih tua karena
subjek suka berdiskusi (90-99)

Lingkungan sosial yang positif dan
membangun, membuat subjek tidak
mempermasalahkan latar belakang
dari orang-orang sekitarnya
(99-107)

Tidak ada dari anggota keluarga
yang menjadi homoseksual 108-110)

Adanya kegiatan yang di lakukan
oleh keluarga besar baik dari pihak
ayah dan ibu yaitu arisan keluarga
(110-117)

Subjek menyatakan dirinya menjadi
lesbian dari dirinya sendiri karena
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disuruh orang, saya jadi lesbian. Kalau
melihat ingat kebelakang, kenyamanan dan
kecemburuan saya sama sahabat saya itu,
jelas banget buat saya kalau pilihan hidup
menjadi lesbian murni dari diri saya
sendiri. Saya melihat fisik saya biasa aja ya.
Pasti ada kekurangan atau keinginan
memiliki fisik menjadi seperti orang lain,
tapi saya sih menerima apa yang ada di fisik
saya. Saya gak lihat kalau saya kurang dari
orang lain atau pengen punya fisik kayak
orang lain, biasa aja kali ya. Tapi pastinya
saya merawat diri lah, hahhaahha…gini-gini
saya ada yang mau, hahahaha.
Ehhhmmm….fisik sama sifat atau psikis
menurut saya sama ya, gak ada yang
sempurna di dunia ini. Saya sadar kalau saya
keras kepala dan manja, tapi saya berusaha
mengurangi atau bahkan menghilangkannya,
karena saya gak mau lah dilihat orang
sebagai orang yang egois dan menang
sendiri. Yang pasti, sisi negative kita sebagai
manusia yang selalu mementingkan “aku”
pasti ada tapi bagaimana kita me-manage itu
menjadi sebaik mungkin yang penting terus
berusaha menjadi lebih baik dan matang
dalam melihat segala sisi dan pasti nya gak
merugikan orang lain. Gitu aja sih kayaknya.
Ehhhhmmm, gimana yaa…kalau secara
general, gak ada bedanya sih ya antara pria
sama wanita. Sama-sama manusia, samasama makan nasi, sama-sama ciptaan yang
Kuasa. Menurut saya sih, pria itu sama
seperti wanita. Kemampuan yang dimiliki
pria juga dimiliki wanita. Contoh: pria yang
biasanya mencari nafkah, wanita juga bisa
mencari nafkah. Jadi menurut saya sih, pria
itu biasa aja, sama kayak wanita. Gitu.
Hahhaa…kalau mau detail sih, Cuma pria
gak punya payudara dan bentuk kelaminnya
berbeda dengan wanita. Pria gak melahirkan
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subjek melihat dari perasaan yang
muncul kepada sahabatnya dahulu
bukan karena orang lain
(118-125)

Subjek menerima keadaan fisiknya,
merawat fisiknya dan tidak memiliki
keinginan untuk memiliki fisik
seperti orang lain (126-134)

Subjek menilai fisik dan psikisnya
tidak sempurna, bahwa ada psikis
memiliki kelebihan dan kekurangan,
namun subjek berusaha mengubah
sifat yang buruknya menjadi lebih
baik karena setiap orang pasti punya
sifat negatif atau kurang baik
(135-150)

Subjek generalisasikan fisik pria dan
wanita sama dan memiliki
kemampuan yang sama, namun
subjek menyatakan bahwa pria dan
wanita hanya berbeda dalam hal
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dan wanita melahirkan. Bedanya itu aja sih
antara pria dan wanita, kalau secara fisik
yang spesifik. Kalau secara general, ya sama
aja. Saya gak ngeliat fisik pria lebih baik
atau lebih bagus dari wanita, atau lebih jelek
dari wanita. Pria item ada, wanita item juga
ada. Pria kekar ada, wanita kekar juga ada,
pria gendut ada, wanita gendut juga ada.
Jadi sama aja,secara general sih sama
melihat fisik pria dan wanita itu sama aja,
gitu. Ehmmm, gini…saya rasa psikis pria
banyak dipengaruhi oleh budaya dan agama
ya. Saya lebih menekankan pada
“patreakhi”. Budaya patreartkhi banyak di
anut di Indonesia, itu yang membuat psikis
pria dan wanita berbeda. Pria yang dianggap
lebih mampu dari wanita dalam segala hal,
pria yang dianggap lebih special dari wanita.
Pria yang mau nya dilayani. Paham
patrearkhi ini yang membuat psikis pria
menjadi tidak baik menurut saya, karena
paham ini membentuk pola pikir pria dalam
melihat kedudukan dan peran wanita dalam
kehidupan seorang pria. Menurut saya
seperti itu. Secara general, fisik wanita dan
pria tidak ada bedanya. Saya melihatnya
sama saja, tapi kalau melihat fisik yang
detail, seperti yang saya katakan
sebelumnya, kalau fisik wanita itu hanya
memiliki sedikit perbedaan dengan pria,
dimana wanita punya payudara dan pria
tidak. Wanita itu melahirkan dan pria tidak,
dan bentuk jenis kelamin yang berbeda. Tapi
walau melihat itu semua, harusnya tidak
perlu ada perbedaan gender antara pria dan
wanita. Karena perbedaan gender itu
membuat wanita dan pria memiliki
kedudukan yang berbeda dan seperti
memiliki kemapuan yang berbeda. Padahal
kalau menurut saya, fisik, kemampuan dan
dalam segala hal wanita dan pria itu sama
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jenis kelamin dan pria tidak
memiliki payudara seperti wanita
(151-171)

Subjek berpendapat bahwa psikis
laki-laki di pengaruhi oleh budaya
patrearkhi yang membuat kodrat
pria lebih tinggi dari wanita dan
lebih istimewa dibandingkan wanita
(172-185)

Subjek melihat fisik wanita sama
ketika melihat pria namun subjek
berpendapat bahwa pria dan wanita
hanya berbeda jenis kelamin,
payudara dan fungsi reproduksi
(186-193)

Melihat kemampuan yang sama
antara pria dan wanita, subjek
berpendapat bahwa seharusnya
perbedaan gender tidak ada
(194-202)
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aja. Dalam hal psikis, wanita dan pria tidak
ada yang berbeda sebenernya apabila
melihat secara general, wanita dan pria
sama-sama mampu dalam mengoptimalkan
logika dan wanita atau pun pria juga samasama memiliki sisi sensitif dalam
meluapkan emosinya. Jadi kalau menurut
saya, psikis wanita dan pria itu juga sama,
namun sifat pria banyak di pengaruhi
paham patrearkhi. Gitu sih menurut saya.
Moral atau nilai pegangan kelurga,
ehmmm…menurut saya keluarga saya
sangat berpegang pada agama dan moral
yang berlaku di masyarakat. Keluarga saya
sangat kuat dalam hal agama, kan bisa di
lihat kalau saya sejak smp dan sma masuk
ke sekolah yang mengedepankan agama
saya, islam. Itu sih intinya, keluarga saya
islam yang kuat dan bisa dibilang sedikit
fanatik dalam hal agama, moral, nama baik
dan prinsip. Masyarakat kalau menurut saya
juga sama ya, sama-sama berlandaskan
agama. Masyarakat Indonesia dengan
budaya timur nya, membuat berbagai
macam aturan yang menjadi pondasi mereka
yaaa, yang menjadi prinsip dan hal-hal yang
berlaku. Kalau menurut saya, masyarakat
Indonesia belum mampu terbuka pikirannya
seperti di negara barat yang mampu melihat
seseorang secara individu, yang mempunyai
hak dan kewajiban yang sama. Masyarakat
di Indonesia kebanyak menjadi hakim atas
hidup seseorang, terlalu banyak ikut campur
dalam hidup orang lain. Kalau moral atau
nilai itu tidak dilaksanakan, biasanya
dikucilkan oleh masyarakat. Gitu sih, kalau
menurut ku. Masih sempit pola pikirnya.
Ehmmm…gini ya, orientasi seksual yang
saya pilih adalah orientasi yang menjadi kan
saya diri saya sendiri. Saya memilih itu atas
dasar keinginan sendiri dan lesbian itu
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Subjek melihat psikis dan sifat pria
dan wanita sama. Memiliki sifat
sensitif dan bisa berpikir nalar.
(203-208)

Subjek tetap berpendapat bahwa
psikis pria dipengaruhi oleh paham
patrearkhi (209-215)

Keluarga ada tipe yang berpegang
pada aturan, ajaran dan nilai-nilai
agama dan cukup fanatik terhadap
agama yang dianut (216-222)

Subjek berpendapat masyarakat
berpegang pada ajaran agama dan
moral yang berlaku. Belum mampu
untuk melihat interpersonal setiap
orang. Dianggap masih ikut campur
dan menjadi hakim dalam hidup
seseorang (223-239)

Lesbian adalah pilihan, prinsip
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bukan dosa, bukan aib di keluarga atau pun
masyarakat ya. Jadi menurut saya, gak ada
salahnya menjadi seorang lesbian ketika itu
memang menjadi pilihan hidup dan prinsip
yang memang paling sesuai sama dirinya
sendiri. Saya sendiri, gak mau kalau di suruh
melakukan sesuai yang gak sesuai sama
keinginan dan keyakinan saya apalagi yang
berhubungan sama orientasi, pastinya agak
nyaman kan? Hehe. Hahhaha…ehhhm,
gimana ya, kalau melihat kuatnya pegangan
agama di keluarga saya, kayaknya keluarga
saya sih mungkin tidak akan setuju saya
menjadi lesbian. Ya mungkin menurut
mereka, saya melanggar ajaran agama dan
mempermalukan keluarga. Bisa aja kan kan,
karena di keluarga saya gak ada yang
menjadi homoseksual. Kalau misalnya ada
penolakan seperti itu, saya gak pasti drop ya
karena keluarga saya tidak mengerti akan
pilihan saya ini tapi saya gak mau menjadi
heteroseksual, itu kalau mereka menolak.
Saya gak mau, karena itu bukan diri saya
dan ini adalah hidup saya, saya yang
bertanggung jawab atas hidup saya, gitu.
Saya gak mau ambil pusing sih ya kalau di
mata masyarakat, walau pun pasti nya
masyarakat akan menolak homoseksual, tapi
kan saya gak merugikan masyarakat. Ini kan
hidup saya dan saya gak perduli omongan
masyarakat tentang hidup saya ini. Oleh
karena itu, saya bergabung di organisasi,
berjuang untuk kesetaraan gender, berjuang
untuk di terima di masyarakat dan di akui
pemerintah. Ehhmmm…teman-teman saya
gak banyak yang tau, maksudnya teman
secara general ya. Tapi kalau teman dekat,
seperti sahabat-sahabat saya, mereka udah
tau dan mereka menerima. Mereka tidak
mendukung aksi saya di organisasi tapi
mereka menerima pilihan hidup saya
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dan yang paling sesuai dengan
diri subjek. Subjek berpendapat
bahwa dirinya tidak akan nyaman
apabila dipaksa menjalani orientasi
seksual yang tidak sesuai dengan
diri subjek (240-256)

Keluarga berpegang sangat kuat
terhadap ajaran agama dan keluarga
tidak bisa menerima orientasi
seksual subjek. Subjek juga tidak
mau dipaksa menjadi heteroseksual
(257-268)

Masyarakat belum menerima
kehadiran homoseksual dan subjek
tidak perduli pendapat orang lain,
selain itu subjek bergabung di
organisasi berjuang untuk dap
diakui dan diterima masyarakat
(269-279)

Sahabat-sahabat dan lingkungan
kerja subjek mengetahui dan

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325

menjadi lesbian. Dilingkungan kantor
tempat saya bekerja, saya juga sudah coming
out ya, soalnya saya kan di antar jemput
oleh pasangan saya dan saya gak perduli
pendapat tempat kerja saya. Tapi sejauh ini,
mereka tau dan menerima dan itu membuat
cowok-cowok yang suka sama saya di
kantor menjadi paham untuk jaga jarak
dengan saya..hahhahaha. sejauh ini, semua
teman dekat, sahabat-sahabat saya dan
teman kantor saya sudah tau dan mereka
menerima..hehe. Hahahaha…saya gak pilihpilih pacaran dengan siapa saja. Kalau
pasangan saya sekarang, membuat saya
nyaman dan tetap menjadi diri saya sendiri.
Kita kalau ada masalah, kebanyakan melalui
diskusi atau kalau lagi sama-sama keras
kepala, biasanya mediasi ya.
Hahhaha…maklum anak organisasi, jadi
bentuk permasalahan yang ada di selesaikan
dengan gaya organisasi,hahahha. Tapi
keseluruhan, saya senang dan nyaman
bersama pasangan pasangan saya sekarang.
Kita sama-sama tahu apa yang menjadi tujuan
dan perjuangan kita di segala aspek hidup
kita, gitu. Gak ada spesifik ya, yang penting
dia perempuan bukan laki-laki..hahhaha.
saya gak masalah dengan label, mau itu
femme tau butchi atau andro. Saya gak
masalah dengan label-label itu, tapi yang
pasti saya mencari yang bisa membuat saya
nyaman, menghargai saya dan mengerti arti
“kita” dalam menjalan komitment, itu aja sih
kalau menurut saya..hehe. Ehm, gimana
ya…ketika bersama pasangan sih saya biasa
aja ya sikap nya di depan keluarga, satu sisi
memang saya belum coming out kepada
keluarga dan keluarga saya tidak begitu
curiga karena pasangan saya,
penampilannya sama dengan saya, feminim.
Sikap kita di keluarga biasa, seperti orang
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menerima orientasi seksual subjek
dan subjek (280-295)

Subjek tidak mempermasalahkan
label dalam mencari pasangan,
subjek menginginkan pasangan
yang membuat nya nyaman dalam
Menjalani hubungan. Pasangannya
kini, menurutnya sudah yang paling
sesuai dan setiap ada masalah ,
mereka berusaha menyelesaikan
dengan diskusi dan mediasi
(296-317)

Keluarga belum mengetahui
orientasi seksual subjek dan sikap
subjek dan pasangannya seperti
pertemanan biasa. Keluarga tidak
curiga karena pasangan subjek
berpenampilan feminism seperti
seperi subjek (318-327)
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berteman dan berusaha tidak memunculkan
sikap-sikap apabila kita sedang berada dunia
kami..hahahha, gitu deh. Ketika di
masyarakat atau keseharian, ya kami cuek
aja sama padangan orang lain. Kalau orang
melihat, orang pasti tau kalau kita pacaran
tapi kami cuek aja. Sama kayak orang
pacaran lainya ya, jalan ya gandengan,
kadang rangkul, becandaan di jalan, naik
motor ya pelukan. Ya gitu..sama kayak
orang umumnya pacaran, gak ada bedanya.
Tapi..tapi ya, tetap jaga sikap lah, kan bukan
diluar negeri yang bebas, tetap jaga sikap,
moral sama etika kan..gitu aja sih kayaknya.
Ehhmmmm, apa ya…bingung. Soalnya
pengalaman buruk menurut saya semua
orang punya ya, karena itu menjadi kan
pelajaran berharga baik setiap orang. Tapi
pengalaman buruk dalam hal pasangan pasti
ada, ya kayak kebanyakan orang, putus,
putus-nyambung, di selingkuhin, itu pernah
saya rasakan. Tapi balik lagi, saya
menjadikan itu sesuatu yang menjadi kan
saya lebih dewasa dan lebih baik lagi. Kalau
pengalaman baik atau indah, apa ya??
Ehmmm…bentar, bentar..menurut saya
pengalaman baik atau indah ketika saya
mendapatkan pasangan saya sekarang
hehehe…. kita udah pacaran, ehmm….
5 tahun dan dia bukan hanya pengalaman
terbaik saya dalam hal perasaan, tapi juga
dalam hal kepribadian ya. Maksudnya, dia
membantu saya menjadi seorang lebih baik,
dewasa dan bijaksana, menjadi diri saya
sendiri, dia pasangan saya, teman saya,
sahabat saya, intinya dia mampu menjadi
peran yang saya butuhkan di hidup saya.
Selain itu, keluarga nya juga sudah tau saya
pasangan dia dan itu membuat bersama
pasangan saya adalah pengalaman terbaik
karena bukan hanya dirinya, tapi juga
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Dilingkungan masyarakat, subjek
dan pasangannya bersikap layaknya
pasangan namun masih menjaga
etika mereka di depan umum
(328-339)

Selama menjadi lesbian, kegagalan
hubungan dianggap pengalaman
buruk namun juga pengalaman
yang mendewasakan dirinya
(340-349)

Pasangan subjek kini adalah
pengalaman baik bagi subjek,
karena pasanganya dapat menjadi
seseorang yang dibutuhkan subjek.
Penerimaan dari keluarga subjek
terhadap dirinya juga membuat
subjek semakin nyaman menjalani
hubungan mereka (350-372)
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keluarganya, orang tuanya menganggap saya
seperti anggota keluarga lainnya, menerima
kehadiran saya dan membuat saya nyaman
dan semakin yakin akan hubungan saya
dengan pasangan saya sekarang.
Ehm..pengalaman menjadi guru yang paling
baik, menurut saya itu benar. Menurut saya
lesbian adalah hubungan mendalam yang
terjadi di antara 2 pribadi yang sama-sama
wanita dan hubungan lesbian itu menurut
saya lebih mengutamakan kualitas
hubungan. Semakin komplek karena lesbian
adalah hubungan yang tidak biasa seperti
hetero, yang membutuhkan perjuangan
dalam hal pengakuan dari orang-orang
terdekat, baik keluarga, sahabat dan
masyarakat. Tapi secara keseluruhan, hetero
atau homoseksual tidak ada beda, tetap
membutuhkan yang namanya nyaman
emosional, dicintai dan mencintai,
menghargai, menghormati, komunikasi dan
saling percaya adalah dasar dari segala
bentuk hubungan…hahhaha, maklumnya
udah tua, jadi pola pikirnya beda..hahhaha.
Saya gak punya permasalahan yaaa, kalau di
lingkungan kerja. Bos saya tau kalau kalau
lesbian, dan dia tidak berkomentar sinis
terhadap itu karena dia hanya berharap
karyawannya bekerja dengan baik dan loyal
di tempat kerja. Teman-teman kerjaan juga
gak ada komentar yang jahat, sinis atau
jelek gitu, gak ada ya. Paling mereka
bertanya lesbian itu bagaimana?, kok saya
bisa menjadi lesbian? ya saya sebisa
mungkin menjawab setiap pertanyaan
mereka tentang orientasi seksual saya karena
saya cuma gak mau mereka menjauhi saya
atau salah paham dengan saya. Menurut
saya di tempat kerja berjalan dengan baik
dan gak pernah ada masalah lah sama
mereka. Saya sangat yakin sekali orientasi
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Hubungan lesbian dianggap lebih
mengutamakan kualitas dan juga
kompleks karena menjadi lesbian
membutuhkan usaha untuk dapat
diterima dan diakui oleh lingkungan
sosial dan masyarakat (373-382)

secara umum, bentuk hubungan
heteroseksual dan homoseksual
sama dimana suatu hubungan harus
take n give. (383-391)

Lingkungan pekerjaan menerima
subjek seorang lesbian dan subjek
berusaha menjawab pertanyaan
karena subjek tidak ingin temanteman dilingkungan kerja salah
paham dan menjauhi dirinya
(392-406)
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408
409
410

seksual yang saya pilih dan saya jalani kini,
sudah yang paling sesuai dan memang ini
lah saya..gitu, karena saya sadar dari awal

Subjek menyadari dirinya menjadi
lesbian berasal dari dirinya sendiri
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kalau saya menjadi lesbian bukan karena

dan subjek tidak berpikir untuk

orang lain, coba-coba atau apapun itu, tidak.
Murni dari diri saya sendiri, muncul dari diri

menjadi heteroseksual karena subjek
meyakini orientasi seksualnya kini
adalah dirinya yang sesungguhnya
(407-416)

saya sendiri. Jadi saya bisa bilang, kalau
saya sangat yakin menjadi lesbian dan saya
tidak ada kepikiran untuk menjadi
heteroseksual. Saya ingin diri saya menjadi
manusia yang lebih baik dan lebih dewasa
dan mampu menjadi panutan bagi orangorang terdekat saya. Selain itu, ya…pengen
sukses dan mapan dari uang saya sendiri,
dari kerja saya sendiri. Hahhaa…saya gak
mengharapkan apapun dari orang tua karena
saya sadar kalau orientasi yang saya pilih,
konsekuensinya di lingkungan keluarga
sangat besar jadi saya cuma ingin sukses
dari kaki saya sendiri…hiks..hiks, hehehhe.
Ehhhmmm…saya berharap orientasi yang
saya jalani ini tidak merugikan orang lain,
justru saya ingin menunjukkan kepada
siapapun kalau orientasi saya ini tidak
memberi pengaruh buruk di hidup saya, di
diri saya dan di kehidupan orang lain.
Mungkin saya bisa wujudkan itu, apabila
saya sudah menjadi pribadi yang mapan dan
tidak menggantungkan hidup saya pada
orang lain. Saya berharap keluarga saya
dapat menerima pilihan saya dan dapat
mengerti bahwa saya lesbian. Saya tidak
ingin kehilangan keluarga saya, ya maka
itu saya sangat berharap keluarga saya
menerima orientasi saya. itu sih
harapan saya di keluarga..hehe. Saya
berharap masyarakat dapat lebih terbuka
pikirannya, bahwa lesbian atau homoseksual
itu memang ada. Masyarakat dapat
menerima sepenuhnya akan kehadiran kaum
LGBT di tengah-tengah masyarakat karena

Subjek ingin menjadi pribadi yang
lebih baik dan dewasa agar dapat
menjadi panutan. Selain itu, subjek
ingin sukses dan mapan karena
subjek sadar konsekuensi menjadi
lesbian dilingkungan keluarga
(417-427)

Walaupun dirinya lesbian, orientasi
homoseksual tidak merugikan orang
orang dan tidak berpengaruh buruk
pada hidup subjek, oleh karena itu
subjek ingin sukses dan mapan
(428-437)

Subjek tidak ingin kehilangan
keluarganya maka subjek berharap
keluarga dapat menerima orientasi
seksual subjek (438-445)

Masyarakat dapat open minded
dan dapat mengakui dan menerima
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LGBT umumnya dan lesbian khususnya
juga bagian dari masyarakat dan manusia.

kehadiran kaum LGBT (446-450)
.

Gitu aja sih. Saya sudah tua ya..hahhahahha.
Saya berharap kami berdua dapat langgeng
sampai seterusnya, karena udah gak
jamannya lah ganti-ganti pasangan lagi.
Lagian, saya juga gak ada kepikiran untuk
ganti, saya sepenuhnya berharap pasangan
saya sekarang tetap menjadi pasangan saya
terusnya karena dia mampu membuat saya
sempurna baik di matanya atau pun di mata
keluarganya..hahaha. jadi malu..hahaha. gitu
aja sih.

Subjek tidak ada keinginan untuk
berganti pasangan lagi karena
subjek merasa dirinya diperlakukan
Sempurna oleh pasanganya dan
berharap pasangannya kini menjadi
pasangan nya untuk seterusnya
(451-461)

