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PERTANYAAN
1. FAKTOR YANG MEMENGARUHI SELF-DISCLOSURE
- Bagaimana anda memilih seseorang untuk melakukan coming-out?
Saya tidak pernah menyeleksi siapa saja yang dapat mengetahui
identias gender saya di tempat kerja. Saya rasa setiap orang berhak
mengetahuinya.Tapi terkadang berbicara sama perempuan jauh lebih
menyenangkan, mereka lebih terbuka dan empati tehadap keadaan
saya. Mereka memilih untuk mengerti dibandingkan menghakimi.
-

Bagaimana anda mulai memberanikan diri melakukan proses comingout?
Awalnya saya tidak suka membuka diri sama banyak orang. Saya
merasa karena dari awal saya gayanya kaya perempuan, banyak orang
yang justru mengolok-olok sikap dan prilaku saya. Saya jadi ngerasa
agak takut buat berbagi informasi, nggak cuma soal orientasi seksual,
tapi rahasia-rahasia kecil kaya kondisi keluarga misalnya kalo lagi ada
pertengkaran gitu juga jarang saya share ke orang lain, even teman
terdekat saya sekalipun. Saya merasa sedeket apapun orang, pasti ada
sisi judgemental yang nggak bisa kita lihat. Ini adalah proses yang
panjang. Perlu bertahun-tahun. Saya memberanikan diri untuk coming
out setelah saya benar-benar memahami konsep diri saya sendiri,
memiliki rencana mengenai apa yang akan saya lakukan terhadap diri
saya selanjutnya, dan sudah dapat mengendalikan diri saat menerima
penolakan. Lingkungan kerja saya cukup mendukung karena orang-orang
yang sifatnya terbuka dan open minded

-

Apakah respon komunikator mempengaruhi anda dalam memilih
orang untuk melakukan pengungkapan diri?
Tidak sama sekali.

-

Bagaimana anda memilih kelompok untuk melakukan coming-out?
Lagi, saya rasa kini setiap orang berhak mengetahui identitas gender
saya. Tidak ada batasan dalam kelompok, atau apa pun.

-

Apakah jumlah komunikan berpengaruh pada keinginan anda untuk
melakukan proses coming-out?
Tidak.

-

Bagaimana anda mengungkapkan diri anda pada kelompok
besar/kecil?
Saya Biasanya langsung berbicara Straight to the point karena Saya
termasuk orang yang malas berbasa-basi.

-

Bagaimana anda memulai percakapan ketika melakukan proses
coming-out?
Kalimat pembuka yang biasa saya utarakan adalah, “Freud once said
that being honest is good exercise…” Hahahaha.
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-

Bagaimana sebuah topic dapat menstimulasi anda dalam memutuskan
untuk melakukan coming-out?
Kalau disinggung topic mengenai LGBT dalam sebuah diskusi, saya
akan merasa lebih leluasa.

-

Apakah gender komunikan mempengaruhi anda dalam melakukan
coming-out?
Hanya memengaruhi pemilihan bahasa dan nada bicara. Selebihnya
tidak.

-

Bagaimana anda melihat latar belakang budaya seseorang dapat
mempengaruhi anda dalam melakukan coming-out?
Latar budaya seseorang akan memengaruhi sudut pandang mereka
ketika menilai saya. Tapi, itu tidak memengaruhi saya sama sekali.Dari
semua orang yang ada di dunia ini, saya paling deket dengan Ibu saya.
Beliau terima saya apa adanya, tapi bukan berarti saya nggak terbuka
dengan orang lain, Saya juga terbuka, apalagi ketika ngobrolin soal
LGBT. Ibu saya pernah bilang, kalau menjadi diri sendiri dan ditolak
beberapa orang jauh lebih baik, dibandingkan menjadi tertutup dan
disukai banyak orang. Beliau pernah berkata, bahwa hidup itu terlalu
singkat untuk berperan jadi orang lain. Oleh karena itu beliau sempat
mendorong saya untuk jadi pribadi yang lebih terbuka dan mau berbagi
informasi pribadi.

-

Seberapa sering anda mengungkapkan identitas diri anda pada orangorang di lingkungan kerja?
Selalu. Kecuali mereka yang tidak bertanya.

-

Bagaimana kaitan kedekatan hubungan anda dengan seseorang dalam
mempengaruhi anda dalam mengambil keputusan untuk coming out?
Saya hanya coming out pada mereka yang, Rekan kerja yang saya percayai
dan menjadi kawan dekat saya di lingkungan kerja, Mereka yang
menunjukan niat untuk memulai hubungan romansa, dan mereka yang
saya nilai memiliki pemikiran terbuka dan bisa membantu saya
berkembang. Tidak peduli apapun jabatannya, asalkan mereka dapat
menerima saya dengan baik, saya akan membuka diri.”

-

2. ALASAN MELAKUKAN PENGUNGKAPAN DIRI
- Apakah alasan mendasar anda melakukan coming-out?
Saya rasa setiap orang berhak mendefinisikan dirinya sesuai dengan
keinginannya. Itu adalah kebebasan yang tidak dapat disabotase oleh
siapa pun.
-

Apakah pengakuan atas pihak lain tentang orientasi seksual anda
penting?
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Tidak penting.
-

Bagaimana pengakuan pihak lain tentang orientasi seksual anda
mempengaruhi anda dalam melakukan coming-out?
Pengakuan pihak lain mengenai orientasi seksual saya sama sekali
bukan masalah dan tidak pernah memengaruhi keputusan coming out
saya.

-

Bagaimana anda ingin diakui oleh orang-orang sekitar?
Saya ingin diakui sebagai transfemale dan diberikan hak yang sama
selayaknya manusia, seperti yang telah disematkan dalam Pancasila
dan Undang-Undang.

-

Bagaimana proses coming-out dapat mempengaruhi ketenangan anda
secara psikologis?
Setelah coming out, secara psikologis, saya berubah menjadi lebih
periang di tempat kerja karena tidak ada lagi yang harus
disembunyikan. Menyenangkan rasanya untuk dapat menjadi diri
sendiri. Karena faktanya, berdasarkan pengalaman saya, selalu ada
orang-orang yang dapat menerima LBGT dan menghargai kejujuran
kita, kerja keras dan skill kita untuk menjadi layak disama ratakan
dalam masyarakat.

-

Bagaimana pengungkapan diri yang telah anda lakukan
mempengaruhi anda secara psikologis?
Bayangkan orang-orang yang tinggal di sebuah negara yang baru saja
merdeka. Bagaimana mereka merasa bebas.

-

Bagaimana proses coming out mempengaruhi hubungan anda dengan
orang tersebut?
Ketakutan yang muncul adalah hubungan jadi retak bila orang tahu
bahwa saya gay, tepi ternyata tidak ada yang berubah. Tidak ada yang
berubah. 80% hubungan saya dengan orang yang sudah saya beritahu
mengenai identitas gender saya tetap berhubungan baik sampai hari
ini.

-

Bagaimana anda memandangan kualitas hubungan anda ?
Lebih baik ketimbang sebelum saya coming out.

-

Bagaimana kualitas hubungan mempengaruhi keputusan anda dalam
melakukan proses coming-out?
Coming out, bagi saya, tetap harus dilakukan ketika diperlukan.
Terlepas baik atau buruknya hubungan saya dengan pihak terkait.

-

Bagaimana anda memenuhi ekspektasi orang lain terhadap anda?
Tentu saja saya ingin orang-orang dapat menerima diri saya
sebagaimana adanya.

3. RISIKO PENGUNGKAPAN DIRI
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-

Bagaimana anda memandang resiko yang akan anda terima sebelum
melakukan coming-out?
Sama sekali bukan masalah. Ketika kamu mencoba membuka diri
banyak hal yang akan kamu dapatkan. Misalnya saya coba
memberitahu mengenai identitas gender beberapa tidak dapat
menerimanya, tapi walau demikian kamu tidak mendapat kerugian
apa pun. Justru setelah membuka dan mengungkapkan tentang diri
sendiri, hati jadi lebih tenang ternyata dan hubungan saya dengan
komunikan menjadi lebih dekat.

-

Apa bayangan tentang resiko yang anda perkirakan benar-benar
terjadi?
Saya akan kesulitan mendapat pekerjaan. Hahaha. Nyatanya, itu
memang terjadi, tapi tidak terlalu buruk juga. Malah, hal itu menjadi
tantangan tersendiri buat saya. Menemukan orang-orang yang
berpikiran terbuka, bekerja sama dengan mereka, itu memang tidak
pernah mudah. Tapi, bukan berarti mustahil. Buktinya, sampai hari ini
saya masih bisa makan. Hehehehe.

-

Bagaimana prediksi tentang resiko yang anda bayangkan itu
mempengaruhi keputusan anda dalam melakukan coming-out?
Tidak memengaruhi saya sama sekali.

-

Bagaimana resiko seperti pemecatan, pengucilan di tempat kerja,
hubungan dengan rekan bisnis dan lainnya dapat anda kesampingkan
dan tetap melakukan coming-out?
Prinsip saya; kita harus bahagia dalam menjalani sesuatu. Kalau tidak,
kita tidak dapat menyelesaikannya dengan maksimal. Dan bagaimana
mungkin kita dapat merasa bahagia apabila kita tidak dapat
mengungkapkan jati diri kita yang sesungguhnya?

4. PROSES PENGUNGKAPAN DIRI
- Bagaimana anda mulai memberikan pengakuan pada rekan kerja anda
tentang orientasi seksual anda?
Lagi-lagi straight to the point, saat mereka bertanya, atau saat
diperlukan. Jawaban ini juga merupakan jawaban untuk pertanyaan
selanjutnya.
- Bagaimana anda melakukan pengungkapan diri dari kelompok kecil
menuju kelompok yang lebih besar?
-

Apakah perbedaan jabatan dalam pekerjaan mempengaruhi anda
dalam memilih kepada siapa anda melakukan pengungkapan diri?
Tidak

-

Apakah aturan dalam pekerjaan anda mempengaruhi anda dalam
mengambil keputusan untuk melakukan pengungkapan diri?
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Tidak ada kaitan aturan pekerjaan dengan coming outnya saya.
Orientasi seksual adalah hal yang personal, tidak ada kaitannya dengan
kinerja atau performa seseorang dalam pekerjaan.
-

Bagaimana perasaan anda setelah melakukan coming-out?
Rasanya seperti melompat dari atas jurang dan mendarat di atas
gelembung sabun. Kemudian kamu menatap angkasa. Biru. Burungburung. Ah, indahnya… Oke, sebelum saya terlena dan menjadikan
tulisan ini berisi sampah berlembar-lembar, saya ingin menegaskan
bahwa kejujuran itu mahal. Mengekspresikan apa yang otentik dalam
diri merupakan hak setiap orang, dan kita diberikan perlindungan atas
hal itu, seperti yang telah dicantumkan dalam pancasila dan undangundang. Sayangnya, kita diajarkan untuk menjadi seragam dengan
semua yang dilabeli normal, tapi kita tidak diberi kesempatan untuk
belajar mencintai dan menghargai diri sendiri. Akhirnya, sebagian
besar orang menyembunyikan dirinya dan menampilkan apa yang
orang-orang ingin lihat. Apa yang orang-orang sebut ‘normal’.
Semenjak saya keluar dari label itu, dan menjadi burnonan moral,
semenjak itu pula justru saya mulai merasa… merdeka.

-

Bagaimana hubungan anda dengan rekan kerja setelah anda
melakukan coming-out?
Jauh lebih baik. Kejujuran itu mahal. Ketika ada seseorang yang cukup
berani menegakannya, orang-orang akan lebih memercayaimu dan
kamu harus dapat menjaganya. Itu sudah menjadi hukum alam.

-

Apakah ada perbedaan perlakuan yang anda dapatkan sebelum dan
sesudah coming-out?
Awalnya ketakutan itu menghantui saya dan membuat saya
mengurungkan niat untuk coming out. Saya mengikuti keinginan
mereka untuk berpenampilan seperti laki-laki. Sungguh tidak nyaman.
Tetapi setelah berhasil coming out dengan seorang teman dengan
respons yang positif saya jadi lebih berani terbuka dengan orang
lainnya. Saya mendapat lebih banyak apresiasi. Saya mendapat lebih
banyak cemoohan. Saya rasa, memang begitu wajarnya kehidupan.

-

Bagaimana anda bersikap sebagai seorang homoseksual pada
komunikasi formal dan informal di lingkungan kerja?
Tidak ada yang berbeda dalam urusan itu.
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Olive Kusnadi

: Kapan Kakak Pertama kali melakukan coming-out?

Hari Subangkit

: Bassically aku orang yang ekstrovert dan suka banget
ngebanyol, Jadi sebenernya nggak ada kesulitar berarti
waktu membuka diri gitu. I can tell everything to anybody,
not literally everybody. Cuma aku suka aja kalo harus cerita
ke orang-orang tentang diri aku sendiri. AKu ngerasa
dihargai ketika aku deket dan share cerita aku sama orang
dan mereka menanggapi dengan baik.
Kalo aku sih pertama kali coming out sejak kelas 2 SMK.
Awalnya I assumed LGBT really prohibited, takut dikecam
dan segala macem sama lingkungan. Tapi pada saat 2 SMK
aku ngambil internship di hotel. Nah disitu aku
diperlihatkan banyak orang dewasa yang lebih terbuka dan
saling terima kok. Mungkin ada yang saling gak terima
karena karakter (bukan orientasi seksual), sama kaya
misalnya ada orang sifatnya buruk lingkungan jadi nggak
bisa terima dia, sama kaya orang baik diterima juga di
lingkungannya. Jadi aku pertama kali coming out di
lingkungan kerja magang aku yang dihotel itu. Nah habis itu
aku balik lagi ke sekolah, ya langsung terbuka aja. Jadi
langsung yang bener-bener yang mengekspresikan rasa
suka aku sama dia (laki-laki). Dan ternyata dia juga open
aja, dan akhirnya dia pun nggak jijik dan malah jadi
sahabat?

Olive Kusnadi

: Jadi keputusan kakak coming out itu awalnya distimulasi
sama pandangan dari tempat kerja magang kakak ya kak?
Baru setelahnya kakak melakukan comingout di sekolah?

Hari Subangkit

: Iya betul banget Olive

Olive Kusnadi

: Kak, sebenarnya untuk coming out gitu, kakak ada kriteria
atau milih orang tertentu nggak sih?

Hari Subangkit

: Milih, tentu aku tuh milih, ini stereotype sih, cuma aku
pribadi bisa bilang kalo coming out harus milih, seperti
misalnya orang ini orang yang fanatisme sempit, atau orang
ini udah open minded, dsb, Kalo aku liat orang ini dari
kesehariannya nggak open minded, ya ngapain? Kayanya
nggak.

Olive Kusnadi

: Bagaimana komunikan meresponi
memepengaruhi coming out kakak?

Hari Subangkit

: Bassically aku itu akan menganalisa lingkungan sekitar
aku. Ketika lingkungan terlihat mendukung aku akan
coming out tapi kalo memang enga ya aku simpan itu
sendiri sampai ada orang lain nanya. Seperti contohnya,
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kakak

itu

pengalaman intern aku beda-beda antara intern waktu SMK
dan intern waktu kuliah. Waktu SMK lingkungannya
cenderung lebih open dan welcome sama gay, tapi Aku
pernah waktu kuliah ada internship juga, waktu aku masuk
lingkungan hotel yang ternyata nggak open minded. Aku
selalu awalnya bersikap manly di awal, setelah liat
lingkungan baru aku ambil keputusan, dan karena
lingkungannya seperti itu, aku keep it inside. Sampai akhir
aku internship.
Olive Kusnadi

: Bagaimana proses coming out kakak pada kelompok kecil
dan kelompok besar?

Hari Subangkit

: Aku lebih suka coming out di kelompok kecil dulu, baru
nanti kelompok besar. Pasti awalnya orang mulai dari
gossip, mereka pasti uda mengira-ngira “Bangkit gay ya?”
“Bangkit kecewe-cewean” dan sebagainya. Seperti di sini
(Tempat kerja HITZ FM) aku juga nggak langsung coming
out. I be a gentleman dulu, Nah baru ada satu orang temen
yang encourage buat memperjelas gitu, jadi aku kan suka
diledekin, nah dia ini bilang suruh aku jangan diem aja,
coba dilawan atau dijelasin. Lama-lama yang aku mulai
berani ekspresiin diri aku, lagian teman-temen disini juga
open. Coming out nya juga bukan aku confess atau gimana,
tapi lebih ke komunikasi non-verbal aku, gaya bicara, gaya
berpakaian. Tapi coming out secara verbal pernah aku
lakukan waktu aku kuliah, itu ke peer group aku. Biasa aku
coming out aku klasifikasi dulu, lingkungan seperti apa,
orang-orang seperti apa. Karena coming out buat aku nggak
sekedar confess, tapi lebih ke gimana aku bisa ekspresiin
diri aku sepenuhnya.

Olive Kusnadi

: Nah, kalo disini kak, sebenernya apa faktor utama kakak
akhirna mau coming out?

Hari Subangkit

: Biasa aku lihat disebuah perusahaan itu bosnya
homophobic atau enggak. Karena kalo memang bosnya
homophobic, aku tahu aku nggak akan sejahtera di situ. Aku
liat dulu disini, ternyata HITZ fm emang nggak homophobic,
mereka malah seneng dengan adanya aku bisa jadi hiburan.

Olive Kusnadi

: Bagaimana kakak memulai percakapan ketika mau
coming-out?

Hari Subangkit

: Biasa aku langsung express aja, cuma di kampus yang
confess. Biasa aku menanyakan bagaimana mereka
menganggap aku, baru setelahnya aku confess tentang
orientasi seksual aku dan biasa emang responnya beragam.
Tapi being honest is always feels good”
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Olive Kusnadi

: Apakah gender dari lawan bicara kakak mempengaruhi
keputusan kakak untuk coming out?

Hari Subangkit

: Oh iya, sangat mempengaruhi. Biasa aku lebih suka
coming-out sama cewe karena rasanya mereka lebih open.
Mungkin kalo ke cowo kadang aku dapet respon yang lebih
beragam. Aku pahami mungkin karena mereka ada
insecurity mereka takut aku suka mereka atau gimana kan
ya.

Olive Kusnadi

: Bagaimana latar belakang budaya juga mempengaruhi
keputusan coming-out kakak?

Hari Subangkit

: Nggak terlalu berpengaruh sih, Mungkin juga karena
faktor aku tinggal di Jakarta jadi budaya nggak terlalu
berpengaruh karena lebih blended. Mungkin beda sama
beberapa temen aku yang tinggal di solo, atau dimana,
mereka lebih mentingin soal latar belakang budaya mereka
jadi lebih tertutup,

Olive Kusnadi

: Bagaimana keputusan coming out yang kakak lakukan
mempengaruhi kualitas hubungan kakak dengan orang di
sekitar?

Hari Subangkit

: Kalau di sini, aku jadi lebih deket dan orang jadi lebih
kenal sama aku. Adapun yang nggak suka bukan orang dari
lingkungan kerja aku. Mereka semua terima aku apa
adanya.

Olive Kusnadi

: Apa alasan utama kakak akhirnya mau coming out di
tempat kerja ini sih kak?

Hari Subangkit

: Karena basically aku ngerasa aku kurang jadi diri sendiri
kalo aku nggak coming out. Kalau aku tipenya ketika aku
jadi diri sendiri , aku baru bisa mengeksplorasi setiap dari
diri aku.

Olive Kusnadi

: Bagaimana keputusan coming out kakak mempengaruhi
kakak secara psikologis?

Hari Subangkit

: Sangat berpengaruh sih, aku jadi lebih enjoy, lebih bisa
eksplorasi kreativitas aku, lebih bisa express everything.

Olive Kusnadi

: Bagaimana pengakuan orang lain mempengaruhi identitas
orientasi seksual kakak?

Hari Subangkit

: Well, actually I don’t care what people think about me, as
long I don’t give a shit to you, so I don’t care. Kalo mereka
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nggak bisa terima aku, ya silahkab pergi dari hidup aku.
Naturnya adalah ketika kita baik sama orang lain, orang itu
akan kembali baik sama kita, tapi kalo kita uda baik dan
orang itu masih jahat, that’s your problem. Sama halnya
waktu kita mau cerita ke orang aja, misalnya kalo aku biasa
kan karena aku ekstrovert aku tuh cerita banyak banget.
Orang baru ngmong satu kata aku uda seribu kata, tapi
walau kaya gitu, orang jadi lebih seneng dan mau terbuka
juga karena udah ngeliat kita terbuka duluan. Nah
sebenernya kan ini scara nggak langsung kaya confession
bahwa aku percaya dia, dan berharap dia juga sebaliknya
begitu ke aku. It’s not about orientasi seksual. Orientasi
seksual hanya atribut di nomor kesekian, yang terpenting
adalah karakter kamu.
Olive Kusnadi

: Bagaimana kakak memenuhi ekspektasi dan tuntutan dari
banyak pihak dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi
keputusan coming out kakak?

Hari Subangkit

: Well, actually papa aku lagi minta aku untuk menikah
terus. Tapi aku memang punya prinsip bahwa suatu hari
nanti aku akan kembali ke natur aku (heteroseksual),
sepahaman aku tentang diri aku, aku nggak akan selamanya
jadi homoseksual, karena aku tahu dan aku belajar banyak
dari keluarga dan kepercayaan aku. Aku nggak akan confess
sama orangtua karena buat aku nggak penting, satu hari
nanti aku akan kembali jadi heteroseksual. Berbeda kalo di
tempat kerja.

Olive Kusnadi

: Bagaimana resiko coming out di tempat
mempengaruhi keputusan kakak untuk coming out?

Hari Subangkit

: Aku orangnya liat dulu dari gerak gerik, cuma aku uda
analyze sebelum aku putusin itu, kalo memang uda coming
out artinya aku nggak takut dengan resiko. Tapi ya balik
lagi aku analisa dulu, bukannya aku langsung coming out.
Aku rasa mereka pun uda menerka-nerka aku seperti apa,
cuma ya let them think aja.

Olive Kusnadi

: Apakah ada rasa takut penolakan?

Hari Subangkit

: Engga, karena ini aku.

Olive Kusnadi

: Bagaimana Kakak melakukan manajemen impresi yang
berbeda dari komunitas (yang pasti menerima gay) dengan
lingkungan kerja ?

Hari Subangkit

: Aku basically awalnya pasti be a gentleman dulu di
lingkungan hetero, Aku analisa dulu, apakah mereka open
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kerja

minded dan terbuka sama gay or not. Abisnya, kalo aku main
langsung buka diri, tau-tau mereka judge aku, ya nggak enak
juga. Kalo aku liat mereka orangnya open, ya aku langsung
ekspresiin aja. Kalo sekarang si di HITZ aku kan udah open,
jadi mau sama siapa aja aku mah udah mengekspresikan aja,
kecuali di rumah, aku baru be a gentleman. tapi aku lebih
nyaman ada di lingkungan hetero, karena kalo di komunitas
aku ngerasa agak salah, dan mereka heboh banget. Kalo di
lingkungan kerja yang hetero, aku merasa lebih ‘normal’ ,
tapi tetap dengan hetero yang dewasa ya, seperti hetero
yang ada di kantor ini.
Olive Kusnadi

: Bagaimana jabatan dalam pekerjaan mempengaruhi kakak
ketika mengambil keputusan coming-out?

Hari Subangkit

: Sebenernya ya Olive, Kalau aku, lebih ngeliat karakter
dibandingkan dengan jabatan. Karena orientasi seksual itu
hanya atribut lain, aku coming out untuk diri aku, jadi
nggak berpengaruh antara jabatan mereka sama coming
out aku. Oh ya, terlebih di sini enggak terlalu ada perbedaan
satu jabatan dengan jabatan lain.
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Olive Kusnadi

: Bagaimana anda memilih seseorang untuk coming
out dan terbuka?

Bhimantyo Suwastyo

: Ya sama lah seperti pertemanan biasa, If you trust
somebody you just did. Kita tahu lah, ada orang yang
bisa kita percaya ya kita langsung cerita apa aja.
Bassically, gue mah cerita sama siapa aja, soal
keluarga gue, soal kerjaan, soal orientasi seksual,
apa aja, begitu juga sama keluarga, tapi untuk
urusan orientasi seksual, nggaak deh. Tapi kalo
terbuka mah, gue orangnya terbuka.
Biasa nggak gimana-gimana sih, asal lagi ngobrol
enak dan topiknya pas, ya I just tell them everything
that I want to. Nggak ada yang spesifik gimana, kalo
soal orientasi seksual ya kadang dengan ngeliat gue
aja mereka juga tahu kok. Nggak perlu dijelasin yang
gimana banget. Ini aja gue lagi pake baju kalem,
biasanya mah, waduh, warna-warni”

Olive Kusnadi

: Bapak Jadi Gay sejak umur berapa ya pak?

Bhimantyo Suwastyo

: Saya tuh tau saya gay dari umur 15 tahun.

Olive Kusnadi

: Pertama kali coming out kapan?

Bhimantyo Suwastyo

: Tergantung kamu mendefinisikan coming out itu
seperti apa? Sebenernya ada dua sisi, ada yang
private, kalo yang private dari umur 15 juga saya
uda coming out. Jadi kalo saya ditanya, im not trying
to confirm atau deny. Alesannya nanti ada, kalo di
kerjaan ya nggak berpengaruh banyak karena kalo
saya liat di kerjaan saya rasa lingkungan bisa buat
saya coming out, ya saya coming out. Yang paling
berat coming out itu sebenarnya sama keluarga.
Saya nggak memutuskan untuk coming out sama
keluarga karena saya takut kecewain mereka. Saya
coming out sama keluarga itu saya tunggu sampai
bapak saya meninggal. Karena he did everything for
me. Dia terbuka hanya karena saya takut
mengecewakan aja. That’s the main purpose, tapi
kalo di luar itu, ya perlahan mereka juga tahu saya
seperti apa orangnya.
Kalo lingkungan kerja, itu not typical. Sebenarnya
sama aja, either you trust it or not. Alasan saya
coming out itu sebenernya apa ya, karena dengan
coming out, ya I’m feeling good for myself. Dulu saya,
nyesel ada teman baik yang naksir dan nggak terus
terang. Tapi yang paling berat itu memang sama
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keluarga. Tapi dengan Ibu saya, saya open aja,
because she’s know me very well and I’m happy as I
am.
Lagian menjadi terbuka itu penting banget, kalo lu
sadar, waktu lu cerita ke orang lain, you’ll got
something. Lebih tenang, lebih jujur bisa jadi diri
sendiri, jadi hidup ya.. nggak masking gitu loh. Nggak
usah cape-cape jadi orang lain yang emang bukan lu.
Lagian as long lu bukan yang gaji gue, I don’t care.
Gue akan terbuka sama siapa aja. Tapi kalo yang
judge dan belom tau apa-apa ya sorry, just get out of
my life. Ngapain nyari-nyari susah. Terbuka aja sama
orang yang emang bisa nerima lu.
Olive Kusnadi

: Ketika bapak kerja di Berita Satu, bagaimana bapak
memulai coming out?

Bhimantyo Suwastyo

: Posisinya lain, ketika saya ada di Berita satu, saya
itu udah bos, jadi orang mau bilang apa it doesn’t
matter dan nggak perlu khawatir banget mau
coming out. Saya waktu itu editor in chief. Saya
nggak peduli, semua orang juga tahu. Yang penting
bukan mereka yang gaji saya, yaudah. Dulu pemberi
kerja saya itu James Riyadi, and He is born Christian
and He is okay with that. Saya nggak pernah di apaapain tuh nggak di anak tirikan atau gimana. Cause
you know, when you born Christian pasti lebih strict
soal kaya gini. Tapi aku nggak papa. The problem is
when you enter the work place, it doesn’t matter you
suka siapa. When you performed good, it’s just okay.
And I think I deliver a lot. Gitu aja. Tapi kalau dari
awal mereka uda nggak terima saya yauda, soalnya
mereka bisa akses saya kemana aja, di web they
know I am gay. Di awal sebelum masuk, saya udah
Tanya apakah mereka tahu saya gay atau enggak.
They said they didn’t consider. Saya berpikir nggak
mau tinggalin tempat kerja saya yang udah 23 tahun
terus masuk jadi bagian sama mereka dan ini jadi
halangan.
Ngapain
saya
pindah
percuma.
Sebelumnya saya kerja di AFP, itu kantor milik
Prancis. Kalau disitu relax banget, mereka tahu saya
gay dan mereka lebih open.

Olive Kusnadi

: Bagaimana bapak membedakan peran bapak
dengan orang-orang yang tahu orientasi seksual
bapak sama yang belum?

Bhimantyo Suwastyo

: No, saya berlaku biasa aja, nggak ada perbedaan
juga. Paling yang berbeda, ketika saya sama bapak
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saya. Karena itu jadi pertimbangan saya banget. Saya
nggak mau mengecewakan. Tapi ya, di dalam kerja
ya ada aja yang antipati. They judge me because of
the fact that I am gay. Tapi asal bukan mereka yang
bayar gaji saya, ya saya bodo amat. But, let me tell
you one thing, sebenernya waktu saya membuka diri
sama orang lain, selain saya juga jadi happy dan bisa
jujur, kadang orang juga jadi ikutan terbuka sama
saya. It’s more like… domino or else. Kaya cerita gue
waktu lagi SMA, dulu saya ada di satu kelompok
main gitu, ada satu orang yang gue taksir, cowo nih,
awalnya gue nggak brani bilang, takut dia jijik atau
gimana sama gue. Eh pas ada kesempatan gue pergi
ret-ret sama dia, pas kebetulan kan satu kamar, gue
coba ngomong aja. And do you know? Ternyata dia
juga suka gue. Nah! Bener-bener untung kan gue
ngomong ke dia. Like I’ve told you , being open is
such a nice thing to do.
Olive Kusnadi

: Dari segala ekspektasi yang diberikan lingkungan
pernahkah bapak berpikir untuk kembali jadi
heteroseks atau berperan jadi mereka?

Bhimantyo Suwastyo

: No. I am born this way. Saya nggak percaya sama
mereka yang mau balik jadi heteroseksual, we are
born gay. Tapi nggak bisa disalahkan karena
memang presurenya tinggi, terlebih di Indonesia.
Untungnya saya dulu sempat ada di luar negeri and I
am growing up dengan rasa bodo amat. Beberapa
dari keluarga besar saya juga tahu. Lagian saya
nggak nyari married secara legal, I happy as I am. Di
Indonesia, saya ngerasa kadang untuk terbuka aja
banyak halangan yang jadi pertimbangan. Orang
yang membuka dirinya dengan beberapa aspek yang
unik pasti secara nggak langsung bisa aja
mengundang hujatan, Misalnya aja soal kultur. Kalo
saya pribadi sih, nggak punya keterikatan sama
kultur tertentu, mungkin hal itu yang membuat saya
jadi lebih open. Karena kalo liat mama saya, beliau
itu walaupun orang Padang, tapi beliau tuh nggak
saklek sama nilai di sana. Hal ini yang mungkin
ngebantu saya buat lihat, bahwa membuka diri itu
bukan sesuatu yang menyeramkan.

Olive Kusnadi

: Bagaimana budaya seseorang mempengaruhi
bapak untuk coming out?

Bhimantyo Suwastyo

: No, saya sih kebetulan karena pernah sekolah di
luar nggak terlalu terikat dengan satu kultur
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tertentu. Maka dari itu saya nggak ngerasa punya
kedekatan kultural yang jadi prasyarat. Basically
saya coming out karena saya ngerasa lebih enak
kaya gini, tidak menipu diri nggak bikin orang sakit
hati atau gimana gitu. Saya juga hanya menghidupi
hidup saya sendiri tanpa ganggu orang lain. I believe
deeply, karena semua soal karakter, kalo you
heteroseks tapi nyebelin juga tetep dimusuhin.
Olive Kusnadi

: Bagaimana bapak mendapat perlakuan di tempat
kerja setelah bapak coming out?

Bhimantyo Suwastyo

: Sebenarnya nggak banyak diskriminasi, tapi ya ada
aja yang merasa jadi saingan dan justru malah
menyerang di bagian orientasi seksual. Padahal kan
nggak ada hubungan antara orientasi seksual sama
skill. That’s normal, that’s human. Saya pernah juga
di judge dan di jelek-jelekin, tapi ya itu, aneh sekali,
karena dia merasa saya saingan jadi di offense-nya
bagian oreintasi seksual saya. Saya selalu pikir,
ketika orang nyerang saya ketika kerja dan nggak
masuk akal, artinya mereka orang kerdil. Orang bos
saya aja fine dengan kerjaan saya, tapi mereka selalu
jelek-jelekin saya because of I am gay.

Olive Kusnadi

: Bagaimana gender mempengaruhi keputusan
coming out bapak?

Bhimantyo Suwastyo

: Sebenarnya lebih mudah ketika kita coming out
dengan perempuan karena mereka lebih bisa
mengerti dan terima. Perempuan jauh lebih bisa
toleransi
mungkin
karena
mereka
lebih
menggunakan perasaan dibandingkan logika.

Olive Kusnadi

: Bagaimana bapak mengekspresikan orientasi
seksual bapak di tempat kerja?

Bhimantyo Suwastyo

: Saya nggak ekspresiin secara langsung, biar mereka
nilai dan tahu sendiri. Ya saya waktu itu umur 30,
nggak ada pacar dan gaya begini. Lama-lama ya
mereka tahu sendiri. Kalo ketemu orang yang anti
LGBT pasti nggak akan bisa tahan lama jadi teman
saya dimanapun lingkungannya. Ya begitu, awalnya
saya takut-takut, tapi setelah udah coming out, ya
boom! Saya jadi diri saya, pake baju warna-warni,
ngomong juga lebih nyablak. Nggak ada lagi yang
ditutupin.
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