
LAMP IRAN 



Nama 
Tempat 
Waktu 

Peneliti 
Respond en 

:YG. 

Lampiran 
Hasil wawancara 

: restoran KFC, Tunjungan Piasa 2 
: 18.00-19.30 WIB 

: "Saat ini kamu tinggal dengan siapa saja?" 
: "Sama keluarga ... rumah sendiri koq Mbak ... gak kost 1''. 

? · "Y, kamu berapa bersaudara sih'J Adik, kakak, punya nggak'1". 
R : "Aku 3 bersaudara, kakakku ccwek scmua gak puny a adik .. aku 'kan bungsu ... 

7 : "Oh gitu .. cerita dong, tentang keluargamu .. terserah mulai dari mana1". 

R :"Hm .. waduh, mulai dari mana? .. anu .. kakakku yang pertama M. Y. kalo gak 
salah umurc 26 talnm, 'dah lulus kuliah D3, belum merit sekarang gak 
serumah soale dia kerja di luar kota ... pulang cuma Sabtu atau Minggu .... tcms 
kakak sing kedua M. U. 23 tahtm, .. masih kuliah ... semester 7 Fakultas 
Ekonomi di U .. ". 

') : "Terus ... sama bapak ibu eh .. atau papa mama? Hubunganmu gimana? Deket 
atau ... ". 

R : "Aku sama papa mamaku gak ada masalah ... sama kakakku juga, mereka 
semua sayang sama aku ... yah biasalah Mbak ... nggak ada yang 
istimewa ... keluargaku baek koq .. nggak broken home atau apa gitu ... dulu sih 
aku sering curhat sama ibu atau kakakku tapi sejak aku kayak 
gini .... aku ... gimana ya .... hmm jaga jarak gitu biar nggak ketahuan, pokoke 
aku gak mau mereka tau ... ". 

'1 : "1-lmm, gitu .... mungkin kamu nyolok bangct Y?". 
R : "Nggak juga sih ya, aku 'kan biasa aja gak berubah jadi endel atau 

gimana ... tapi nggak tau .. aku takut ketahuan ae ... kalo kita nutupi sesuatu kan 
gak enak toh Mbak, .. jadi takut keceplosan gitu loh ... ". 

') : "Kamu lebih deket sama papa, mama atau kakak?". 
R : "Kalo deket sih lebih ke mama, soale papaku cerewet!" .. kalo ada apa-apa dulu 

aku sering cerita mama, kalo papajarang .... gak enak!". 

? : "Gak enaknya kenapa Y, cerita dong'"· 
R : "Papaku itu cerewet banget Mbak ... hobinya ngingetin aku, ... kayak anak kecil 

ae Mbak .. aneh banget ya?". 
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? • "Papamu kayak gitu pasti ada alasane kan Y?". 
R • "Hmmm, mungkin .. tapi Mbak aku 'dah gede masa' pulang harus sebelum jam 

91 Aku tau papa kayak gitu soale aku anak cowok satu-satue di mmah, tapi 
yang paling sering papa omongin ke aku itu soale papa gak mau aku cuma 
bisa jadi pegawai biasa kayak dia". 

? : "Papamu keJja sebagai apa?". 
R • "Papa jadi karyawan pabrik di Rungkut". 

? • "Mama di rumah atau kerjajuga?". 
? :"Mama di rumah buka usaha bikin kue ... apa .. kue pesanan gitu loh ... yah nggak 

gede banget tapi ltunayan ramel Iumayan hasile buat nguliahin aku dan kakak, 
yah pendukung papa buat biayain keluarga". 

'> • "Kalau gitu bcrarti papamu cerewet itu karena sayang kamu .. buktinya bcliau 
nggak mau kamu kebanyakan main atau hura-hura yang gak jclas .. ". 

R • "lya sih tapi aku 'kan gak hura-hura tems Mbak! .... pokoke papaku tuh 
cerewet, .. jangan pulang malem-malem, ayo belajar, ayo kuliah, jangan 
nongkrong gak kaman, pulang jangan lebih jam 9, ... 'duh repot kalo punya 
papa kuper". 

? • "Kalau sama kakak gimana, akrab nggak?". 
R :"Gak juga sib, biasa ... tapi aku paling senang kalo kakakku bantu aku ikut 

Iomba model a tau kontes apa gitu ... biasane yah milihin. baju, nganter Iomba, 
ndaftarin ... wis penduktmg setiaku itu kakakku, dua-duanya ... tapi sekarang 
yang satu di luar kota, ... wisjadijauh .. ". 

'1 : "Wah kamu ini model toh? pantes!". 
R "Kenapa .. aku kercn tah Mbak? ... hahaha .. bercanda Mbak' Hobiku itu 

modelling .. aku sering ikut kontes atau Iomba kayak gitu ... selain hobi, akujuga 
ngerasa punya bakat di bidang itu .. ". 

? : "Sudah lama teJjtm di modelling?". 
R: "Lumayan, sejak SMP sering ikut Iomba ... ". 

? • "Eh, Y temyata kamu orange rame juga ya .. ? aku pikir kamu anteng gak 
banyak among loh!". 

R : "Hehehehe ... orang yang baru kenai aku mesti ngomong gitu!"Aku h1h kalo 
baru kenai ya pendiam Mbak .... apalagi sama orang baru, males aku cerita 
banyak-banyak.. .. tapi kalo orangnya rame aku lama-lama pasti ikut rame 
juga. Malah kata BF-ku aku ini cerewet..hehehe .. " 

? • "BVI apa itu? hoy friend ya mtinya? 
R • "lya". 
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? : "Kenapa kamu males cerita ke orang baru""· 
R : " ........... (diam) .... (merokok dalam-dalam, sambil menghela nafas) ... gimana 

ya, menurutku ... semua orang yang baru kenai gak semuanya bisa 
dipercaya ... depannya kayak baik temyatajahat!". 

'I · "Kamu pemah punya pengalaman seperti itu? Dibohongi sama orang yang 
baru kenai?. 

R "Pemah .... (diam) ... ya yang bikin aku kayak gini kan gara-gara aku terlalu 
percaya sama orang baru ". 

'i : "Oh, gitu .. Sekarang kita bahas tentang hal lain ya .. kamu sudah lama jadi gay') 
Proses jadi gaymu mulai sejak kecil atau baru setelah kamu besar'l". 

R : "J\ku dulu nggak gini koq Mbak .. dulu kalo hat cewek cantik ato seksi, yah 
aku ngrasa bergairah ... dalam tanda kutip loh, hehe ... tapi sekarang nggak 
blas .. cuek malah'"· 

? : '"'Terus?''. 
R: "Yah, akujadi gini gara-gara dijebak .. aku pemah diperkosa Mbak'"· 

') : "Eisa cerita kapan tetjadinya? Yang jebak kamu siapaT. 
R : " .......... yah lumayan lama sih .... (menghela nafas) ... kira-kira pas aku kclas 2 

SMA, eh .. kelas 1 SMA! aku ikut kontes duta wisata di luar kota, masih di 
Jawa Timur juga sih .. aku gak sebut kotane ya, aku malu gitu loh .... waktu itu 
aku menang juara pertama ... sen eng ban get Mbak, trus pas acara penobatan 
selesai aku didatengi sama kakak panitia ... katanya besok malam ada acara 
khusus buat para pemenang, .. kayak perayaan bersama gitu loh, jadi aku 
disurnh datang lagi ... aku yah nurut ae Mbak". 

'I: "He-eh, lalu .. ". 
R : "Besoke, aku dateng ke tempat acara ... aku 'dah bilang papa mamaku kalo ada 

acara buat pemenang jadi mereka ya gak banyak nanya .... nah, pas aku sampc 
sana Ioh koq gak ada juara yang lain, cuma aku pesertae ... di sana ada 2 kakak 
panitia sam a juri satu .. ". 

'): "Kakak panitia samajuri cowok atau cewek?". 
R : "Lekong semua Mbak..eh, laki-laki .. .lekong itu cowok Mbak. ... bahasa binan". 

'J : "Oke .. tems?". 
R :"Yah waktu itu aku ya nanya, koq cuma aku yang datang yang lain mana? 

Dijawab kakak panitia katanya scmua sudah nunggu di tempat acara .. terus aku 
sama kakak panitia, sama juri .... berempat berangkat ke tempat itu Ioh yang 
banyak vilae ... wis pokoke daerah dingin ... ". 

? : "Dimana, tretes ya?" 
R : "Bukan Mbak .. daerah Batu sana loh ... ya wis sampe sana, temyata tempate di 

vila ... anehe di sana nggak ada siapa-siapa ... aku heran, tapi kakak panitianya 
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bo'ong kalo yang lain belum pada datang .... ya, aku gak punya pikiran macem
macem ... tapi temyata, setelah makan malam dan ngobrol aku diajak masuk 
kamar...berempat masuk bareng' "Eh.. temyata aku dikerjain t,..'lbak, aku 
disuruh oral sex gantian satu-satu, ... semua' .. ya kakak panitia sama juri 
itu ... (diam) .. waktu itu aku takut bangct Mbak .. '"· 

') : "Kamu nggak lari?". 
R : " .. Mau lari aku gak ngerti kemana, yo wis pasrah ... eh abis gitu aku diajari 

yang lain ... itu loh Mbak, apa .. sori loh Mbak! tapi Mbak tahu kan "Doggy 
Style?''. 

? : "Taln1. ... apa yang kamu rasakan saat itu?". 
R : "Marah, benci wis gak karuan ... aku yo nangis Mbak, takut cam pur 

sakit. .. pokoke sakit ati aku'"· 

? : "Kamu diancam?". 
R : "Iya ... katanya kalo aku cerita ke orang lain, aku bakal di kasih pelajaran yang 

makin bikin aku menderita dan aku pasti akan lebih malu ... soale mereka 
bertiga ... aku sendirian, gak ada saksi!". 

' 
? : "Kamu nggak lapor polisi?". 
R :"Wadu.h, ngapain Mbak lapor ke polisi ... ya malu Mbak ... belum lagi reaksi 

keluargaku ... kalo aim lapor juga gak ada saksi ... yah mau gimana lagi, 
mungkin memang 'dah nasibku ... tapi ya udahlah, aku gak ingat-ingat ten tang 
itu terus, wis dijalani ae Mbak ... ". 

? : "Sampai hari ini siapa aja yang tabu?". 
R: "Kecuali Mbak, ternan baikku dan Bf-ku gak ada lagi yang taln1. .. " 

? : "Setelah peristiwa itu, kamu ada perubahan?". 
R : "Perubahan ya pasti ada Mbak ... aku mulai males deket-deket mama, nggak 

tahu .. rasane nggak sreg ... aku sempat trauma gara-gara peristiwa itu .. malah 
mau berhenti sekolah ... ". 

? : "Kenapa ?". 
R : "Ya males ae Mbak, semuanya jadi nggak enak ... bingung, nggak tahu mau 

ngapain ... ". 

? : "Kamu jadi berhenti sekolah atau tems?". 
R : "Yah, aku sempat turun nilaiku .. tapi untunge waktu itu aku gak jadi keluar, 

eman Mbak ... apalagi aku ingat papaku .... wah bisa marah terus nanti'"· 

? : "Sejak itu kamu jadi gay?" 
R : "Nggak langsung sih .... pas abis peristiwa itu aku jijik banget Mbak, tapi aku 

juga penasaran ..... Nah, karena aku gak bisa cerita keadaanku ke 
keluargaku ... ya udah aku berusaha cari tahu sendiri ... aku banyak baca buku-
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buku atau majalah yang ada rubrik konsultasi seksnya .. kayak .Tawa Pos 'kan 
banyak Mbak muat tentang homoseks, yah akhimya aku makin ngerti kenapa 
lekong (laki-laki) koq suka sama lekong .. ". 

? : "Terus ... ". 
R : "Kira-kira kelas II... ... aku mulai buka-buka intemet..nyari temen gay, buanyak 

Mbak .. eh temyata banyak yang cucok (ganteng) ... aku kenalan, yaa biasa 
kenalan buat cari ternan senasib, kalo sreg ya ketemuan .. kadangjuga langsung 
check in .. hehehe .. yawis pokoke tak nikmatilah Mbak, daripada sedih tents .. ". 

'I : "Koq kmnu mcnikmati? Tadi kamu bilang trauma?". 
R : "lya, awalnya aku takut dan sempet trauma .... tapi aku pikir-pikir lagi .. dari 

situ aku kenai seks, yang temyata enak .. gitu loh Mbak'"· 

? : "KarriU nggak takut ketahuan paparnu kalo check in?". 
R : "Yah aku pakai waktu kuliah, siang atau sore sepulang kuliah, asal jam 9 

malam sudah nyampe rumah". 

? : "Selain lewat internet, kamu ketemu gay lain di mana?". 
R : "Di Pattaya, ... di sana aku ketemu sesama hemong (homo) yang usianya sama 

kayak aku .... macem-macem orange, banyak yang cucok sih ... kenalan-
kenalan .. terus yah "meong" (berhubtmgan intim), hehehe ... aku blak-blakan 
aja loh Mbak, 'kan Mbak 'dah janji namaku dirahasiakan! 1 •.• hmm, dulu 
seminggu paling ban yak dua kali .... sekarang bisa em pat kali ... gimana yah 
seks kebutuhan juga 'kan?! ... ". 

0 : "Pernah puny a pacar cewek? Bfmu sekarang ini yang ke berapa? 
R : "Pacar cewek nggak pernah .... kalo cuma suka pemah .. pacar yang sekarang 

yang ketiga, dulu pemah punya /~ftapi terlalu apa ya ... aku dibilang cembuman 
padahal dianya yang gak karuan kelakuannya ... ". 

? : "Sudah lama pacaran dengan yang sekarang? Namanya siapa sih kalau boleh 
tau'?. 

R : "Udah empat bulanan, namanya A. .. masih kuliah juga tapi beda kampus, 
fakultas ekonomi semester 7 di S". 

? : "Kenapa kamu suka sama dia?". 
R : "Hahaha .. mau tau ajal ... hmrn apa ya, gini loh kalo aku punya masalah itu aku 

jarang ... eh gak pemah koyoke, cerita ke mama atau kakak, paling aku simpen 
dulu ... lama-lama 'kan ilang ato selesai sendiri Mbak..tapi kalo sekarang .. aku 
punya teman spesial, aku seneng curhat ke dia, enak, senang pokoke .. soale dia 
ngcrti aku dan .. apa ya .. nyaman gitu loh Mbak .. hehe .. ". 

'I : "Menurutmu kamu itu orang yang kepribadiannya seperti Y?". 
R : "Waduh, girnana ya .... hmrnmmm .... bingtmg Mbak!". 



]]2 

? : "Begini, coba gambaran dirimu dalam 5 kata saja ... kira-kira kamu itu seperti 
apa sih?". 

R: "Hmm aku itu sangat memperhatikan penampilan .... yang kedua menyukai hal
hal yang menyenangkan, terus mencintai keindahan maksudku laki-laki 
tan1pan, bisa dipercaya dan terakhir suka tidur... ya aku memang suka tidur". 

'I : "Tidm"? Kenapa koq suka tidur? Kamu ngantukan?". 
R "Nggak tahu ya Mbak, aku suka banget tidur...kalo di rumah kcgialanku 

paling banyak tidur ... yah, kadang aku juga kalo punya masalah alw tinggal 
tid ur a e ... toh nanti juga bakal be res sendiri". 

'! : "Menurutmu kamu punya kekurangan nggak? Kekurangan yang ingin kamu 
rubah?" 

R "Ada! .. aku tuh kalo punya masalah cepet putus asa .. selain itu aku ini apa 
ya,males gitu loh Mbak". 

? : "Masalah apa yang biasanya kamu hadapi dan kamu merasa putus asa'~". 
R : "Biasane masalah uang". 

'! : "Kamu gak diberi uang saku sama papa atau mama?". 
R : "Dikasih duta (uang) Mbak .. tapi aku 'kan seneng belanja baju bagus yang 

bennerk gitu ... yah cepet abis ... kalo abis aku gak berani bilang papa ato 
mama". 

'!: "Nah,kalau kamu kehabisan uang .. kamu untuk mengatasinya gimana?". 
R : "Yah ... gimana yah ngomongnya ... aduh, malu ... aku gak bisa minta papa atau 

mama apalagi kakak ... biasane aku paling sering buka-buka GIM (situs gay di 
intemet) terus ya udah nyari teman kencan buat cari "duta"(uang) ... yah aku 
tau kalo itu gak baik tapi gimana Mbak, aku belum kerja ... kalo aku gitu /JFku 
gak tau Mbak .. paling kalo dia tau ya diem aja, lha dia juga paling gak bisa 
bantu ... ". 

') : ·'Sudalllama kamu melakukan itu ... apa kucing ya istilahnya?". 
R : "Ya apapun namanya ... lha aku butuh Mbak ... gara-garanya aku dulu pas 

"meong" (berhubungan intim) sama hemong dari kota J, pas mau pulang .. loh 
dikasih duta (uang) .. aku bingung, tapi yah alm trima Mbak .. lumayan buat beli 
baju ... sekarang juga kalo kepepet, aku cari aja di GIM .. ". 

? : "Kamu sudah terbuka dengan orang tua atau lingkungan sekitannu? Terbuka 
kala kamu gay?". 

R : "Aduh, nggak-nggak Mbak .. jangan sampai aku terbuka, bisa diusir aku dari 
rumah ... apalagi aku nggak tega lihat ibu .... waaah bisa nangis gak mari-mari 
Mbak!" di kampus juga gak ada yang tabu, yah lagian buat apa gitu loh 
Mbak. .. aku kayak gini kan apa ya, gak normal gitu .. lha masak keadaan kayak 
gini diceritain ke orang ... apa gak mal all dijauhi?". 



133 

? : "Sikap Jingkungan mmahmu terhadap gay atau homoseksual gimana Y?". 
R : "Di mmah, sikap terhadap homo ya? .. hmm, gimana ya, aku gak tau ya 

Mbak. .. semua bias a aja koq ... aku juga gak pemah nanya sib ke tetangga 
pendapat mereka tentang homo .. rumahku itu daerah rame, ban yak banget 
orang yang asalnya beda-beda .. aku juga gak terlalu gaul sih rna tetangga .. dan 
tetangga ato temen di nm1ah gak tau kalo aku hemong .. gitu loh Mbak!". 

? : "Sikap keluargamu sendiri terhadap homoseksual gimana Y?". 
R : "Pemah aku nyoba, pengen tabu gimana kira-kira sikap keluarga ... aku 

tunjukin koran JP yang ada rubrik konsultasi seksnya ke papa ... disitu ada yang 
nanya ten tang hemong trus aku pura-pura mau tanya, .. eh pas abis baca papa 
marah-marah sambil bilang kalo aku jangan sampe kayak gitu 1 •• kakakku juga 
ketawa liat aku nanya tentang hemong'l.. wis Mbak aku gak berani ngomong 
ten tang hemong di rumah ... ". 

? : "lnteraksi sama lingkungan rumab gtmana Y, sama ternan dirumah atau 
tetanggamu? juga dikampus?". 

R : "Aim sama lingkungan mmah .. biasa, yah biasa-biasa aja .. aku nggak ikut 
karang taruna atau kegiatan lain di kampus, .. menumtku buang-buang waktu 
aja Mbak..paling kalo nggak main, ato jalan-jalan ya di mmab .. .tidur ... 

? : "Temanmu di kampus banyak? Ternan cowok atau banyakan teman cewek?". 
R : "Di kampus aku lebih banyak ternan perempuan Mbak..rnaksudku lebih akrab 

gitu loh, kalo temen lekong banyak juga ... cuma aku gak mau terlalu akrab 
takut suka ... iya kalo dianya mau, kalo gak wah bisa ketauan kalo aku 
hem on g ... temen perempuan lebih enjoy, yang akrab 'rna aku baek-baek ... ada 
kira-kira tiga atau empat orang yang deket 'rna aku .. ". 

? : "Sampai sekarang yang tahu kalo kamu gay siapa saja?". 
R : "Temenku yang sesama hemong, trus yang hetero ada temenku cewek di 

modelling sama Mbak .. udah, itu aja!". 

'? : "Nah temenmu itu koq bisa tahu kalo kamu gay, berarti kamu 'dah terbuka 
dong?" 

R : "Itu gara-gara nggak sengaja Mbak ... ceritanya waktu itu aku ketemu lagi sama 
temenku, di Iomba model di Piasa Surabaya .... dia itu sering ikut lomba 
modelling sama kayak aku .... Nab pas aku mau masuk ruang peserta, aku 
sempat dicium sama pacarku ... yah di pojokan, sepi koq aku pikir gak ada 
yang bakal liat ... eh, temenku tiba-tiba nongol. .. dia kaget, aku juga 
kaget!. .. Ya wis, pas di mangan aku datangi dia, ngaku kalo aku gay ... dia mau 
janji gak bakal cerita ke siapa-siapa ... yah untunglah\ Selain dia ya Mbak ini 
yang tahu ... udah cuma dua orang yang dari Ulllurn". 
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') : "Y, sekedar in gin tahu sebelumnya kamu pemah berhubungan intim dengan 
perempuan a tau tidak?". 

R : "Sama cewek aku gak pemah ... tapi koyoke aku lebih sen eng sam a lekong, 
.. menurutku lebih nikmat,gitu loh! .... pacaran juga aku belwn pemah pacaran 
'ma cewek .... tapi, menumtku aku lebih condong ke lekong ya .. " 

'1 : "Kamu ingin terbuka nggak sih Y?". 
R : "Untuk saat ini ... nggak Mbak'"· 

'I : "Kenapa?". 
R : "Walopun aku kayak gini, tapi aku juga in gin puny a istri dan anak loh Mbak, 

yah keadaanku ini 'kan .. apa ya .. penyakit gitulah, tapi aku yakin pasti akan 
hi lang suatu hari nanti .. yah tergantung 'ma diri kita, balik ke kita ... mau ilang 
ato nggaknya". 

? : "Kamu punya rencana tmtuk bembah, kira-kira kapan?". 
R : " ..... yaah .... aku 'kan gak mungkin gini terus Mbak .. kira-kira sebelum umur 

lebih dari 24 tahun aku 'dah hams bembah .. b>itu loh!". 

? : "Nggak takut dibilang dosa?". 
R "Aku gak pusing soal agama Mbak, ... males mikir kalo itu ... yah a gam a 

manapun pasti nganggep homo itu dosa!l..tapi kala dosa yang nanggung 'kan 
ya aku sendiri bukan orang lain, gitu loh ... prinsipku dinikmati aja dulu toh 
aku juga gak seterusnya kayak gini". 

? : "Kamu tadi bilang kalau takut terbuka atau cominJ? out ya .. ada bentuk lisiknya 
nggak? apa yang kamu rasakan?". 

R : "Paling deg-degan ... keringat dingin, atau ... apa ya ... pokoke aku paling parah 
pemah sampe gemeter". 

? : "Terus, apa yang kamu lakukan buat nutupi kala kamu gay?". 
R : "Selama ini sih aku pura-pura punya pacar ... Ada temenku namae N, alim dan 

nggak suka aneh-aneh kayak cewek kebanyakan ... gak pemah pake baju 
terbuka, dandan ya biasa .. baek lagi! Ya udah kayake kala dideketi juga gak 
bakal nalak ... aku deket-deket sama dia ... telpan hampir tiap hari, aku telpane 
lewat mmah biar keluargaku tau dan ngira aku ptmya gebetan". 

? : "Dia nggak marah, kamu dekati?". 
R : "Aku bilang kala aku pengen sahabatan sama dia, tapi anak lain tahunya aku 

pacaran sama N ... tapi akujuga bingung gara-gara N!". 

? : "Loh koq bisa, kenapa?". 
R: "Yang paling berat buat aku ... ya kala aku mikir N trus omanganku ke mama 

dan kakak yang isinya baong semua .... belum lagi kala aku takut salah among 
tentang cerita boongku dengan N, kemarin ngomong a besok ngamong b, 
wis .. bingung gitu loh r-.1bak..apalagi kala N nanti bosen ma aku, berarti aku 
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harus nyari gebetan cewek bam.yah bingung-bingung gitu tapi gimana lagi 
Mbak .. kadang rasanya capek pura-pura selain itu .... Aku bingtmg nyari 
gantine N, siapa tahu kalo dia bosen atau suka sama aku ... aku 'kan harus 
njauh .. gak mungkin aku dekat ke dia ... gitu loh! Nah cewek yang anteng, gak 
macem-macem, gak suka nguber-uber cowok .. susah nyarinya .. kalo ada juga 
apa nanti gak naksir aku ... wis bingung!". 

'I : "Kalo kamu bingtmg kayak gini, apa yang kamulakukan?". 
R: "Yah aku berusaha biasa ae Mbak ... nanti kalo nyolok malah ketahuan'"· 

? :"Di kampus kamu ikut organisasi? atau ikut gabung GA Ya NUSANT ARA 
mungkin?". 

R : "Aku nggak suka kegiatan di kampus .. di kampusku gak ada yang menarik 
bagiku .. tapi kalo ada kegiatan lomba, kontes atau yang ada hubtmgarmya 
sama hobiku ya aku ikut ae Mbak, nggak peduli di luar kota sekalipun ... yah 
seneng ban get aku ... dan aku ptmya bakat di dunia itu ... Hmm, Organisasi 
kayak apapun bentuknya aku nggak tertarik! Masuk GA Ya 
NUSANTAR.A? .. nggak! ngapain Mbak .. kalo ikut lak bisa ketahuan aku sama 
tunurn ... aku memang beli majalahe, curna beberapa kali sih ... yah menurutku 
kalo udah berani gabtmg GN itu berarti 'dah mantap jadi gay ... aku ya mikir-
mikir dulu, lagian males Mbak .. ". 

'1 : "Oke, kayaknya wawancara sudah cukup ... makasih banget ya Yl". 
R: "Oh sutra ya .... oke deh, sama-sama". · 



Nama 
Tern pat 
Waktu 

:B.S .. 
: Telepon rumah 
: 09.25-11.10 WIB 

? : "Halo, 'pa kabar?" 
R : "Baik Mbak". 

'! : "Kita mulai aja ya ... kamu cerita, aku yang nyatet...oke?". 
R : "Oke ... mulai dari mana ceritanya'~". 

? : "Mulai dari keluarga .. cerita dong ke aku!". 
R : "Aku sejak kecil sampe sekarang tinggal di kota Surabaya. Keluargaku itu 

sebuah keluarga yang broken home. Yah terns terang ae .. bapak dan ibuku 
bercerai kurang lebih sudah lima tahun, gara-gara ibu gak tahan sama 
kelakuan bapak yang berkali-kali mengkhianati ..... sampe nikah empat kali. 
lbuku istri yang pertama ..... Bapak dulu kontraktor yang cukup sukses tapi 
sekarang kerja jual bahan-bahan bangunan, dan ibu sampai saat ini punya 
warung nasi pecel, buka di halan1an rumah". 

? : "Oke terus .... ". 
R : "Bapakku .. gimana ya, kalo aku bilang itu maniak ... sejak aku belum lahir dia 

sudah selingkuh . .ibu juga 'dah minta cerai dari dulu tapi mesti ditahan-tahan 
sama bapakku ... istrinya em pat, ibu yang pertama ... itu yang aku tabu lob, dan 
yang dinikabi resmi ... yang nggak dinikahi mungkin nggak keitung ... tapi itu 
dulu, sekarang ibu 'dah tenang,' dah pisab dari bapak .. gak kepikiran bapakku 
lagi ... ". 

'l : "Punya saudara nggak, berapa orang terus namanya siapa saja?". 
R : "Kakak yang pertama perempuan, Ltmure 40 tahun si D. W., sudah nikah dan 

punya tiga anak, saat ini tinggal di kota J. Kakakku yang kedua juga 
perempuan, Y. S ... kalo gak salah 38 tahtm ... nikah dan punya empat anak, 
tinggal di luar pulau ... Kakak yang ketiga laki-laki, I. 8 ... 35 talum, tinggal 
sama istrinya di S, tidak punya anak.. ... Sebetulnya sebelum aku lahir, masih 
ada dua orang kakak ... semua perempuan tapi meninggal pas lahir, masing
masing seandainya masib hidup umumya kurang lebih 32 tahun dan 29 tahun. 
Saat mengandung kakak yang nomor lima, ibu mengalami masa-masa paling 
sulit karena bapak pergi dari rumah ... tinggal sama wanita lain di luar kota". 

? : "He-eh .. terus .. ". 
R : "Setelal1 ninggal hampir dua tahunan, eb bapak balik ke rumah ... nangis

nangis mohon ke ibu agar ibu mau maafin dia ... yah memang ibu baik .. 
akhirnya ibu mau, apalagi liat anak-anaknya masih butuh bapak .... eh ternyata 
penyakit bapak kambuh lagi .... Cuma tal1an setahtm bapak mulai selingkuh 
lagi, tapi nggak lama ... kira-kira pas aku mau lahir, bapak nekat kawin 
lagi ... untung loh, ibu sudah .... apa ya .. kebal mungkin . .jadi ibu nggak sampe 
stress, dan aku bisa lahir selamat". 
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? : "Pokoknya cerita aja sebelum aku tanya hal lain, ya B ... ". 
R : "Oh ya, terus setelah nikah lagi bapak masih pulang ke rumah karena istri 

keduanya juga tinggal di Surabaya ... dari pernikahan keduanya itu, bapak 
punya tiga orang anak yang pas istri keduanya mati, anak-anake dibawa 
pulang dan tinggal sama aku dan ketiga kakakku ... waktu itu aku masih kelas 
4 SlY'. 

R : "Kakakku semua cuek sama mereka .... cuma aku yang seneng dapat tcman 
main .. suatu hari, pas malem-malem ibu manggil kami ke kamar, di situ ibu 
menasehati w1tuk nggak benci adik-adik yang dibawa bapak ... aku sama 
kakak-kakakku malah diharuskan jaga dan sayang seperti saudara kandung, 
karcna mereka bertiga sudah tidak memiliki ibu lagi ..... sejak itu kami rukun 
kayak saudara kandung". 

'I : "Sekarang kamu masih tinggal sama bapak". 
R : "Nggak .. bapak pindah ke Mojoketo sama istri keempatnya tapi bapak masih 

jenguk ibu dan kami, anak-anaknya ... tms ibu ya gantian jenguk adik-adikku 
yang di Mojokerto, sekalian ketemuin aku dan kakak sama bapak .. pokoknya 
walopun bapak ibu 'dah cerai tapi anak-anak gak boleh pisah sama 
orangtuanya .... aku juga kalo ketemu bapak ya diem aja, ya pokoknya set or 
muka aja .. males sebetulnya ... tapi gimana, dia tetep orangtuaku .. yah biasa 
ajalah .. " 

'): "Kamu lebih dekat dengan ibu, kakak, adik tirimu atau bapak, B?". 
R : "Kayake ibu ya ... Aku kalo punya masalah mesti cerita ke ibn, gak pernah ke 

kakak ato adik ... lha kakak-kakakku gak ada yang cocok sama aku, paling kalo 
aku curhat nggak dikasih tau gimana baeknya .. eh malah disalah-salahin! .. adik
adikku ya ltunayan deket tapi gak pernah curhat, paling ya jalan-jalan bareng 
atau main bareng .. biasa aja sih!" 

? : "Proses jadi gay, gimana sih?". 
R : "Hmm ..... awalnya aku dari teman yang aku anggap seperti kakakku sendiri, 

namanya 0". 

'l : "T en1s .. ". 
R : "Mulainya pas aku masih SD aku punya tetangga yang bernama 0, usianya 

lebih wa 4 tahtm dari aku. 0 bagiku adalah seorang ternan yang 
menyenangkan. 0 sering ngajak aku mancing, main Jayang-layang atau bantu 
aku belajar. Dibandingkan dengan kakak kandtmgku, aku merasa lebih cocok 
dengan 0. Aku sangat mengagumi 0 yang pandai dan selalu membimbing 
aku .... apa ya mtmgkin aku mengidolakan 0 ... Selain kepada ibu aku sering 
cerita masalahku ke 0.... Aku sering menginap di rumah 0 begitu pula 
sebaliknya. Suatu hari aku menginap di nunah 0 ... saat itu aku kelas 3 SMP ... 
rwnah 0 sedang sepi, gak ada orang lain 0 bilang akan mmjukkin sesuatu 
yang nyenengin. Ak.u ya percaya ... nurut ae pas 0 menyalakan VCD porno 
yang memutar film porno gay .... .itu pengalaman pertamaku lihat film pomol 
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Aku heran campur penasaran. Sambi! nonton film diputar, 0 mulai menciumi 
pi pi dan leherku sambil ngomong kalo ia akan ngajrui hal yang sama seperti di 
film ... wis aku ya mulai bingung, tapi aku diam saja sampai ketika 0 main
mainin sori Mbak kelaminku ... aku tanya apa dia sering melakukan hal tersebut 
dan dijawab iya! .. wis rodo kaget aku". 

? : "Kamu tetap ada di situ atau pergi B?" 
R : "Aku diem ae mbak ... lha gambamya aja kayak gitu, suaranya juga ... nah aku 

yang bam pertama kali liat ya ikut napsu ... aku numt aja pas 0 nyium aku, 
ngisep aku .. pikirku waktu itu ... 'dah terserah kamulah". 

? : "Sejak itu kamu jadi gay?" 
R : "Mulainya drui situ .. aku waktu itu percaya kalo 0 gak ada maksud jelek sama 

aku, begitu akrabnya aku sama dia sehingga apa yang saat itu dia ajarkan ke 
aku, aku terima gitu aja ... apalagi lama-kelamaan aku juga merasakan 
enak ... yah mungkin karena aku juga kagum banget sama 0, dia itu bagiku 
hebat, 'dah pinter, rajin, bisa mahami aku, duktmg aku ... pokoknya kagum 
banget... .. aku salut sama 0, walopun gay ia selalu berusaha menjaga 
kelakuan ... tidak ganti-ganti partner, nggak pacaran dengan atraktif kayak 
yang di Pattaya 'kan ada! Pokoke biasa banget...dan yang paling penting tidak 
menonjolkan kegay-annya, melainkan kelebihan lain yang ditonjolkan jadi 
orang liat kita bisa respek ... semua itu juga diajarkan ke aku ... pas aku kelas 
dua SMU 0 pindah keluar kota. aku merasa sangat kehihmgan, Mbak". 

? : "Pengalamanmu dengan 0, keluargamu ada yang tahu nggak?" 
R : "Ya nggaklah Mbak. .. aku gak kasih tau siapa-siapa, yang tahuya cuma ~vlbak 

ini". 

? : "Setclah pisah dari 0, kamu cari ternan gay baru lagi atau nggak?" 
R :"Ya nyari tapi karena aku nggak suka dengan gay yang suka hura-hura dan 

bersenang-senang tanpa tujuan yang jelas ... bikin aku lebih suka kumpul sama 
gay yang sudah mapan, dewasa dan tidak hanya memikirkan kesenangan 
belaka". 

? : "Menurutmu kamu sendiri oran1:,'11ya seperti apa? Gambarkan kepribadianrnu 
dalam lima kata, ayo coba .. kata apa aja?". 

R : "Hehehe .. apa ya, aku ini oran1:,'11ya ramah, serius, suka humor dan teman
temanku bilang aku ini lucu ... sudah empat kata ya, tems .. apa ya .. suka makan 
kali ya .. hahaha ... ". 

? : "Menjadi seorang gay, menumtmu gimana B.?". 
R : "Jadi gay bagiku, bukan masalah besar .. aku memang gay tapi aku nggak 

anggap ini suatu kelainan .. toh aku bisa menjalankan kewajibanku di 
masyarakat, punya keijaan tetap, gak nyolong ato ngrampok ... aku punya 
sesuatu yang bisa aku banggakan, jadi menumtku gay-kl.1 gak perlu dibesar
besarin". 
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? : "Saat ini kamu p1mya Bf?" 
R : "Nggak. .. aku akuin seks memang suatu kebutuhan & menyenangkan apalagi 

bagi yang sudah pemah nyoba kayak yang aku alami ya... tapi aku lebih 
memilih memikirkan pekeJjaan sebagai prioritas utama dan bemsaha gimana 
caranya bisa mcmbahagiakan ibuku". 

? : "Kamu sama orang sekitar ada masalah atau nggak?". 
R : "Dengan lingkungan sekitar aku nggak ada masalah yang mengganggu karena 

baik di mmah maupun di tempat keJja aku selalu bemsaha baik dengan orang 
lain, begitu pula sebaliknya ... bahkan aku merasa bemntlmg keJja di asuransi 
karena selain ternan kerjaku baik-baik aku juga kayak menghadapi 
tantangan ... ketemu banyak orang yang berbeda-beda, dan gimana caranya aku 
bisa menghadapi orang-orang tersebut sehingga mereka bisa percaya dan 
menerima aku ... " 

? : "Kamu tahu nggak kira-kira sikap lingkunganmu terhadap gay atau 
homoseksual itu seperti apa?" 

R : "Yah mungkin sam a seperti tern pat lain Mbak ... dimanapun homoseksual pasti 
tidak diterima, tapi ini perkiraanku loh .... soalnya aku juga nggak pemah tanya 
dan nggak in gin tahu tentang itu ... males! buat apa juga, nggak ada gunanya". 

? : "Kamu sudah terbuka belum?". 
R : "Nggaklah 1 ngapain terbuka ... apalagi ke keluarga, aku ini gay tapi bukan 

untuk diceritakan kemana-mana ... menurutku gay ''kan cum a masalah 
pasangan dalam seks jadi nggak perlu dibesar-besarkan . .. as lonx as I'm 
happy, ya so what? ... kalo sama orang lain aku bisa lebih mudah terbuka, a sal 
orangnya baik, bisa dipercaya kalo ia nggak akan melecehkan aku 1". 

'i : "Kamu takut nggak sih untuk terbuka?". 
R : "Ya iyalah Mbak1 aku sering banget tiba-tiba takut kalo kctcmu tcman gay 

yang ngomong .. "eh kamu 'kan anaknya pak ini ya, atau kamu adiknya si itu 
kan?... aduuh, aku bisa malu atau pingsan kalo itu bener-bener terjadi .. gay itu 
banyak Joh Mbak, apalai:,ri Surabaya 'kan bukan kota yang sangat besarl". 

? : "Tems apa yang kamu lakukan, kamu nggak mungkin sendirian tents kan?". 
R : "Untuk dapat pacar gay, ak·u harus mau repot dan susah payah nyari Jewat 

internet, biar bisa berkenalan dengan gay dari luar kota Surabaya. Biaya yang 
dikeluarkan lebih besar ... ban yak ban get, apalagi pas hams ketemu dan kenai an 
dengan gay dari kota lain, karena selain biaya wamet aku juga harus rela 
mengeluarkan biaya untuk melakukan telepon interlokal buat nghubungi 
ternan gay yang aku anggap cocok". 

? : "Terus apa yang kamulakukan kalo kamu menghadapi masalah sepe11i itu'~". 
R : "Yah .. pokonya aku cari ternan sebanyak-banyaknya, temtama yang hetero, 

co wok maupun cewek. .. aku pengen nambah wawasan dari ban yak 
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orang ... itung-ittmg nyoba gimana rasanya deket sama cewek, dari dulu aku 
nggak pemah punya pacar cewek ... hahahaha ... guyon Mbak!". 

'1 : "Kamu ikutan gabtmg organisasi homoseksual atau nggak seperti GA Ya 
NUS ANT ARA misalnya?". 

R : "Nggak tertarik dan nggak kepengen ... menurutku dengan gabung organisasi 
kayak itu malah bikin aku terpaku dengan ke-homoanku, padahal aku ini 
tertutup dan menurutku lebih baik mengikuti kegiatan lain yang lebih menarik 
tmtuk dilakukan. Aku kalo gabung organisasi, aku harus bisa total baik tubuh 
maupun pikiran, wis ... ini yang aku hindari 1". 

? : "Oke kayaknya cukup ini dulu B, nanti kalo aku ada yang nggak jelas aku 
telpon kamu lagi ya .. makasih lho B' Met kerja ya, bentar lagi kamu ke kantor 
ya?". 

R : "lya nih, ... sama-sama loh Mbak". 



Nama 
Tern pat 
Waktu 

:M.M. 
: Telepon rumah 
: 08 30-09 05 WIB 

'l : ''Halo M, kita mulai wawancaranya ya ... kamu yang cerita aku di sini nyatat 
ceritamu ... kita mulai dari keluargamu dulu ya, cerita dong .. ". 

R : "Hmm .. kalo keluargaku baek-baek koq Mbak, aku bukan dari keluarga 
bennasalah atau berantakan gitu ... nggak, wong semua. baek koq .. bapak ibn, 
semua rukun wis pokoke harmonis, aku kayak gini bukan gara-gara 
keluargaku koq" 

'I : "Kamu lahir di Jombang ya, setahuku di sana ketat banget ya agamanya'J". 
R : "Aku ini dari Jombang, yah tau sendiri l'vfbak .. di sana kayak apa, ketal banget 

agamae .. bapakku juga disiplin banget kalo soal agama .... Aku aja sampe 
s<.:karang tetep sholat lima waktu rvlbak, kapanpun dimanapun ... soak 
kebiasaan dari kecil jadi kalo lewat sekali aja udah gak enak, aku juga 
nganggep sholat iku hal yang biasa bukan be ban .. ". 

? : "Punya adik?" 
R : "Ada satu orang, aku cum a berdua sam a dia ... adikku cewek Mbak, namanya 

R. T. Beda dna tahun 'rna aku ... masih kelas 3 SMA! Aku dcket n sayang 
ban get sama dia, sering curhat-curhat atau cerita tentang apa aja ke aku". 

') :"Ibn bapak kerja dimana?". 
R : "lbuku .. ibu rumah tangga biasa, disiplin juga dalam ndidik anak-anaknya, 

tetapi tUlhlk hal-hal yang detil bapakku jauh lebih tegas, kayak kewajiban 
sholat dan belajar ... bapak nggak mau menerima kompromi ... keluargaku itn 
menurutku keluarga berkecukupan soale selain berprofesi sebagai gum, beliau 
juga bern'iraswasta temak ikan lele ... yah cukup sukseslah". 

? : "Kanm sudah lama di Surabaya?" 
R :"Setelah lulus SMP aku kost di sini, soale aku pengen kuliah di I, jadi akn 

sekolah di SMA negri Surabaya ... biar kesempatane lebih besar". 

·) : ''Pulang ke Jombang berapa hari sekali?" 
R : "Dulu seminggu sekali pulang ke Jombang, tapi lama-lama dua minggu sekali 

sckarang kalo kehabisan uang baru pulang ... hehehe". 

') : "Kamu kala diminta menggambarkan dirimu dalam lima kata, kira-kira kata 
apa saja?". 

R : '·Rajin, setia, dapat dipercaya, agak keras kepala dan paling tidak suka 
dibohongi ... aku ini sangat menghargai kejujuran loh Mbak". 

~ : ''Lho, kayaknya kamu pemah dibohongi ya?". 
R "lya ... yang bikin aku kayak gini 'kan gara-gara dibohongi .. s<una mantan 

pacarku ... ". 
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? • "Cerita dong, gimana kejadiannya?" 
R • "Waah, balik lagi deh ... ya gak papalah ... ~:,>ini Mbak awalnya aku 'tuh pemah 

kecewa sama cewek yang dulu aku cintai ban get tv1bak. Saat kelas 1 Slv! U aku 
punya pacar namanya S, ternan satu sekolah, seumuranku tapi beda kclas. S 
itu pacar pertamaku ..... S cantik, pintar tapi yang paling aku snka adalah S raj in 
ngaji. Waktu itu aku yakin kalo ia aku kenalkan ke orangtuaku mereka pasti 
suka dan setuju .... kurang lebih satu setengah tahun pacaran, tiap hari sclaht 
bareng hingga suatu ketika aku memergoki S jalan-jalan sama Iaki-laki lain di 
mal. .... aku nggak melakukan apapun, terus besoknya aku nanya ke S tentang 
laki-laki yang bersarnanya ... eh temyata S cerita kalo Iaki-laki itu tunangan 
yang dijodohkan orangtuanya sejak mereka berdua masih kecil .... aduh aku 
kaget ban get pas tahu itu ....... temyata selarna ini S bohong sam a aku ... aku 
kecewa dan sedih Mbak, aku gak percaya sama S lagi 1 ... malah sampai aku 
nganggap perernpuan tidak ada yang bisa dipercayal". 

? • "Tems?" 
R • "Waktu itu aku sebetulnya cuma .. opo yo, cari teman sharing ... nah aku punya 

temen sekost namae J...dia yang bisa bener-bener ngerti aku, seorang sahabat 
yang aku bisa terus percaya kalo dia gak bakal nyakitin aku, ngkhianati 
aktl. .. jadi pikirku pas J ngajak aku begituan aku nurut ae Mbak, toh dia 
sahabatku .. aku juga masih sakit ati gara-gara S" 

? • Begituan? Maksudmu making /m·e?" 
R • "Iyalah Mbak .. aku ya biasa aja, gak takut atau kaget .. biasa aja koq'"· 

'? • ''Oh jadi kamu jadi gay gara-gara teman ya''" 
R • "lya". 

? • Kamu pacaran sarna dia?" 
R : "Gimana ya, pacaran atau nggak juga gak jelas ... tapi aku dulu ngawur Mbak, 

setelah Iepas dari J, gara-garane aku pindah kost .... aku sembarangan ac nyari 
gay di GIM, chatting ben tar, janji keternuan ... wis !an jut ke tidur 
bareng!' .. nggak keitung Mbak jmnlahe .... pikirku yang penting sen eng, apalagi 
iki 'kan .. opo yo, variasi dalam hiduplah .. yah kayak gitu". 

? : "Perasaanmu saat itu gimana?". 
R: "Yah, gimana ya .. bagiku ... let iljlow-lah, nanti 'kan ilang sendi1i". 

? • "Kamu mending pacaran sama cowok atau cewek?". 
R • "Gimana yo ... aduh susah ngomonge .. beda Mbak rasane pacaran sama cewck 

ato sama cowok... bagiku sama cowok itu bisa sreg, pas ban get ... kalo cewek 
rasane kurang .. aduh yok opo yo njelasno-e .. yah pokoke enak cowoklah" 
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'I • "Saat ini kamu punya H/nggak?" 
R • "Ada, aku punya m: si D namae .. yah aku sih let iljlow ... opo yo, dosa tapi ya 

diajalani dulu .. toh aku ·ctah mikir-mikir, paling nggak sebelum umur ]0 tahun 
aku sudah harus nonnallagi" 

? : "Kamu dan lingkungan sekitar, gimana .. baik atau ada masalahT'. 
R : ''Biasa-biasa saja sama seperti sebelumnya". 

? ·'Kamu tahu nggak sikap hngkungan sekitannu terhadap homoseksual itu 
scperti apa'7 Lingkungan rumah atau kampus, gimana?"-

R •"Wauh kalo di nnnah ya homo itu bener-bener dianggap hal yan~ Jckk. 
dosa .. wis elek banget l\1bak..pemah temenku ketahuan sama ortunya lagi 
·'meong" sama pacamya .. eh langsung minggu depannya dimasukkan 
pesantren ... hehehe, padahal di situ malah banyak Mbak, ya tam bah seneng 
temenku .. lha semua cowok. ya gak bakal ketauan ..... Di kampus gak p<:ma/J 
aku ketcmu ternen kuliah atau dosen yang njelek-njelekin homo .J...cgia!an 
yang bahas homo juga gak ada ... yah biasa ajalah Mbak". 

0 : "Kamu gabung jadi anggota organisasi homoseksual nggak?". 
R : ''Gabung organisasi') __ wah nggaklah Mbak, ngapain? inikan vanas1 gaya 

hidup .. parl o/fife style .. nikmati dulu ae, wong aku juga belum .. opo yo, belum 
mantep hidup di jalan ini ... nanti aja kalo aku 'dah bener-bener yakin sam a 
diriku". 

') "Kamu udah coming out belum, eh terbuka maksudku ... kalo udah scjauh 
mana? siapa saja yang tahu kalo kamu gay?". 

R : "Yang tau aku ~:,rini ya temen-temen sesama gay, sama Mbak .. udah cuma itu 
pokoke kalo orang yang bisa dipercaya dan nggak akan njelek-njelekin aku 
aku mau tcrbuka". 

'I : "Kalau orang tua?". 
R "Waah .. nggaklah Mbak, ngapain ngomong bapak ato ibu .. iso dipecat jadi 

anak aku .. kalo aku ngaku gay". 

'I : "Kamu merasa cemas nggak untuk terbuka'l". 
R "lyalah, terutama aku paling deg-degan kalo D nginep di kostku ... pokoke 

keringat dingin sampe bingung, aku pemah alami gara-gara pemah pas D di 
kamarku .. temen kostku nggedor-nggedor kamarku ... yah aku memang gak 
ngapa-ngapain tapi gak tau rasane takut kepergok.mungkin lebih enak kalo 
orang lain tau siapa aku .. sampe sekarang ya masih deg-degan, sarnpe bingung 
kalo D nginep di kosi apalagi kalo nginep mmahku, wah tambah pamh.salah 
tingkah kabeh'"· 

'1 : "Untuk ngatasi itu, apa yang kamu lakukan?". 
R "Aku gak mau boong sam a orang yang percaya sam a aku ... makane sam a 

tc:man baek di kampus aku jaga jarak, jaga sikap biar gak ketahuan kalo aku 
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gay .. yang mungkin bakal buat mereka takut sama aku .... yang selama ini 
perhatian dan sering bantu aku, bisa-bisa benci aku ... Caraku ya .. nyibukin diri 
ae Mbak di kegiatan kampus, ikut kursus buat nambah ketrampilan .. kursus 
apa aja, ngembangin bakatku mw1gkin ... pokoke bikin aku jadi seseorang yang 
memiliki nilai lebih, jadi teman-temanku juga hat aku begitu". 

? : "Wah, sepertinya sudah semua data yang diambil cukup M ... makasih banyak 
ya M ... kalau kamu mau melihat hasil sk1ipsiku ini telepon aku ya, kamu 'kan 
punya nomor teleponku, okl sampai ketemu lagi ya .. dadah .. " 

R : "Oh, oke Mbak. .. aku juga maksih Joh, sudah boleh cerita-ce1ita ... daaahh . " 
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