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ATURAN PAKAI FORUM
Umum
•

Forum ini merupakan sarana diskusi, perkenalan, persahabatan dan berbagi
informasi di kalangan gay, bukan sebagai tempat menjajakan seks maupun halhal yang berkaitan dengan prostitusi.

•

Misi GIF adalah menjadi forum yang menyediakan sarana interaksi di dunia
maya dan memberikan manfaat positif bagi kalangan gay dengan dilandasi oleh
persahabatan tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan.

•

Setiap member wajib membaca dan mematuhi Aturan Pakai Forum ini.

•

Setiap member wajib menghormati member lainnya, baik member yang lama
maupun baru.

•

Forum ini merupakan forum bersama sehingga diharapkan setiap member dapat
menjaga sopan santun dan etiket dalam berdiskusi.

•

Forum ini sangat berguna bila masing-masing member saling membantu dalam
memberikan informasi yang dibutuhkan.

•

Semua member diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif baik dalam
memberikan tanggapan terhadap topik yang telah diangkat oleh thread
starter maupun dalam melaporkan kepada pengurus GIF bila
menemukan posting yang melanggar Aturan Pakai Forum.

•

Harap bersabar karena tidak semua permasalahan yang anda utarakan akan
langsung ditanggapi oleh member lain.

•

Sebaiknya berikan feedback maupun ucapan terima kasih terhadap member lain
yang telah memberikan tanggapan pada thread anda.

•

Gunakan fungsi Keluar/Logout setelah anda selesai mengunjungi forum untuk
menghindari penyalahgunaan account anda oleh orang lain, terutama bila anda
menggunakan komputer di fasilitas umum (warnet, game center, dll).

•

Dilarang memuat kata-kata maupun gambar yang dapat dikategorikan vulgar
dalam profile, signature, atau avatar.

•

Dilarang memberikan nomor HP (Handphone) di forum kecuali di subforum
Gathering. Pemberian nomor HP selain di subforum Gathering hanya
diperbolehkan via Private Message antarmember.

•

Apabila ada masalah dan kendala dapat ditanyakan langsung kepada para
pengurus GIF melalui Kontak Pengurus maupun melalui PM (private message).
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Keanggotaan
•

Pada saat registrasi, gunakanlah username/nickname yang sopan, tidak vulgar,
dan tidak bersifat melecehkan atau flaming, serta tidak membuat rancu.

•

Setiap member dilarang membuat account baru yang bersifat kloning dengan
tujuan negatif atau flaming.

•

Member yang meminta ID-nya sendiri untuk di-ban, dinonaktifkan, atau dihapus
agar dipikirkan masak-masak terlebih dahulu karena tidak dapat diaktifkan
kembali kecuali atas pertimbangan force majeure, sedangkan ID yang telah
dihapus tidak bisa dikembalikan lagi.

Panduan Umum Posting
•

Gunakan fungsi Cari/Search sebelum membuka topik atau bertanya mengenai
hal tertentu untuk memeriksa apakah topik tersebut sudah pernah dibahas
sebelumnya.

•

Buatlah topik pada subforum yang sesuai.

•

Berikan judul thread yang singkat, jelas, dan sesuai dengan isi thread anda.

•

Hindari penggunaan kata-kata “penting”, “urgent”, dan sejenisnya, karena
semua posting/thread di forum ini dianggap penting.

•

Gunakan tata bahasa yang mudah dimengerti dan hindari penggunaan huruf
besar, tanda baca, singkatan, dan emoticon yang berlebihan.

•

Gunakan alternatif huruf, warna, ukuran teks, dan elemen visual
(alignment/bold/italic) secara wajar.

•

Gunakan fungsi Edit dan jangan membuat posting/thread baru bila anda ingin
memperbaiki kesalahan atau memberi tambahan pada posting yang telah anda
buat sebelumnya.

•

Berikan tanggapan yang bermutu dan jelas serta hindari one-liner (jawaban
yang terlalu singkat).

•

Hindari pemberian tanggapan yang tidak sesuai dengan topik.
Pemilik thread dapat melapor kepada menteri bila ada posting OOT (Out of
Topic) yang dirasa mengganggu. Menteri akan berusaha membantu anda dengan
menjadi mediator dalam menyelesaikan masalah OOT yang dirasa telah
mengganggu kenyamanan bersama.
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•

Hindari kutipan/quote yang berlebihan karena merupakan pengulangan dan
dapat mengganggu kenyamanan membaca.

•

Hindari posting gambar berukuran besar yang dapat memperlambat loading
page.

•

Bila anda mengirim postingan yg bertujuan mencari pasangan dengan kriteria
ras tertentu, maka gunakan kata-kata yang membuat orang lain dengan ras
berbeda tetap nyaman dan tidak tersinggung apabila membacanya.

•

Bila anda tidak bisa membuat posting/thread apapun pada forum ini, berarti
status anda belum diverifikasi.

•

Kirimkan pesan kepada Dewan Menteri GIF bila ada topik yang dianggap layak
untuk dijadikan sticky. Usulan anda akan dipertimbangkan oleh Dewan Menteri
GIF.

•

Anda tidak dapat meminta kepada Menteri untuk mencari dan
menghapus posting yang telah dibuat. Penghapusan posting hanya dilakukan
oleh Menteri jika dirasakan perlu demi menjaga stabilitas GIF.

Larangan Posting
•

Dilarang membuat posting yang memuat gambar dengan kategori vulgar di
ruang forum yang dapat diakses oleh khalayak umum tanpa perlu login atau
oleh member yang belum memenuhi syarat sesuai ketentuan GIF.

•

Dilarang membuat posting yang mengandung pornografi anak, hubungan seks
dengan hewan, dan BDSM yang berlebihan (misalnya penyiksaan).

•

Dilarang membuat posting dengan tujuan menjajakan seks maupun prostitusi di
dalam forum ini.

•

Dilarang melakukan flaming, yaitu membuat posting yang mengandung katakata yang bersifat vulgar (tidak sopan), hinaan, rasis, pelecehan seksual
termasuk ajakan seksual, hasutan, kebencian, perdebatan agama,
merendahkan, dan hal yang berkaitan dengan SARA lainnya.

•

Dilarang melakukan spamming, yaitu membuat posting yang berisikan iklan,
transaksi, kegiatan komersial/afiliasi/referral/MLM apapun, termasuk
mempromosikan forum lain yang bukan merupakan bagian dari GIF.

•

Dilarang membuat posting yang
mengandung attachment berupa script atau link yang dapat membahayakan
pengguna forum lainnya seperti trojan, virus, dan malware,
kecualiattachment yang menyangkut topik pembahasan dengan disertai
keterangan yang jelas dan tidak auto loading.
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•

Dilarang melakukan crossposting, yaitu membuat posting yang sama pada lebih
dari satu subforum.

Sanksi
•

Dengan menggunakan situs ini, berarti anda setuju dengan aturan pakai. Bila
terjadi pelanggaran atas aturan pakai dan/atau kebijakan forum, maka
Presiden, Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri Senior, Menteri
Koordinator, dan Menteri GIF memiliki hak dan kewajiban untuk mengambil
tindakan tertentu, berdasarkan pertimbangan, yakni mengedit, menghapus,
mengunci thread, memberikan teguran serta peringatan, dan/atau mencabut
hak member (ban) .
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Panduan Posting di Subforum
Panduan Umum

1. Semua thread/posting yang dibuat harus mengacu pada Aturan Pakai Forum.
2. Post/thread yang dinilai melanggar Aturan Pakai Forum akan dikenai sanksi.
3. Jika ada pertanyaan, silahkan membuat thread di Kontak Pengurus.
Heboh
1. Setiap member hanya diperbolehkan membuat satu thread saja.
2. TS (Thread Starter) diharapkan memberikan perkenalan di post pertamanya
dan mengupload foto diri yang tidak vulgar.
3. Thread yang tidak menampilkan foto diri Thread Starter akan dipindah ke
room Area atau dihapus.
Bloggie
1. Setiap member diperbolehkan hanya membuat satu thread saja.
Gathering
1. Setiap member yang mengadakan Gathering, sangat diharapkan untuk
memberikan keterangan yang detail (tujuan kegiatan, tanggal, waktu, dan
tempat pelaksanaan kegiatan).
2. Event yang diselenggarakan tidak bertujuan komersial, melakukan
penggalangan dana, atau hal - hal yang melanggar hukum.
3. Pencantuman nomor Handphone hanya diperbolehkan kepada Thread Starter
atau pihak yang ditunjuk sebagai koordinator acara.
Gay Story
1. Isi topik harus berupa cerita dengan memperhatikan tata penulisan yang
nyaman dibaca.
2. GIF menyarankan agar tulisan yang bukan berasal dari Member pribadi agar
dapat memberikan sumbernya.
3. Dilarang membuat Thread yang ditujukan hanya untuk memberikan komentar
atas suatu Tulisan dari Thread lainnya dan atau Pengarang. GIF sangat
menghargai Para Penulis yang memberikan tulisannya di GIF.
4. Seluruh tulisan yang dikirimkan di Sub Forum ini mengabaikan UU tentang
Hak Cipta (no 19 tahun 2002) dan GIF dikecualikan di dalam UU ini (terutama
Pasal Pelanggaran Hak Cipta).
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Cuci Mata
1. Aturan di room Cuci Mata mengacu pada Aturan Pakai Forum. Segala bentuk
pelanggaran yang tercantum pada Aturan Pakai Forum akan dikenai sanksi
sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.
2. Jika ingin mengupload gambar, gunakan
imagehosting postimage.org atau imgur.com
3. Untuk mengupload video gunakan videohosting yang support fasilitas
streaming seperti youtube agar video dapat ditampilkan di thread. Jika ingin
mengupload ke filehosting tertentu pilih yg bisa bertahan lama di filehosting
tersebut (Oron, Depositfiles, Mediafire, Filemonster).
4. Resolusi maksimal yang dapat ditampilkan berukuran 1078x1024 pixel. Jika
gambar melebihi resolusi tersebut gambar tidak akan dapat ditampilkan di
dalam thread.
5. Untuk gambar yang berukuran besar dan akan ditampilkan dalam jumlah
yang cukup banyak, gunakan fasilitas [spoiler] agar thread terlihat lebih rapi.
6. Jumlah URL per posting yang diijinkan maksimal 10 URL. Jika jumlah URL
melebihi kententuan silakan ditampilkan pada post selanjutnya.
7. Jika semua gambar atau video yang ada di dalam thread sudah diremoved oleh pihak imagehosting atau videohosting, maka thread akan dikunci.
Thread starter diberikan opsi untuk membuat thread baru atau jika ingin
mengupdate threadnya silakan menghubungi minister room Cuci Mata.
8. Jika ada pihak yang berkeberatan dengan gambar yang ditampilkan silakan
mengirimkan Private Message ke minister room Cuci Mata.
Pojok Ruang
1. Untuk artikel yang merupakan hasil copy-paste, sangat dianjurkan untuk
menyertakan sumber atau link asal copy-paste tersebut.
Pojok Seni dan Hiburan
1. Dilarang membuat thread yang menanyakan film bertemakan kategori adult
content atau terdapat adegan s*x yang tidak disensor.
Pojok Kesehatan
1. Setiap artikel yang diposting harus menyertakan dari mana sumbernya,
dengan referensi yang jelas, dan tidak berasal dari mitos-mitos yang
berkembang di masyarakat, agar tidak memberikan informasi yang salah kepada
member yang lain.
2. Untuk artikel yang merupakan hasil copy-paste, sangat dianjurkan untuk
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menyertakan sumber atau link asal copy-paste tersebut.
Pojok Inspirasi
1. Cerita inspirasi yang dimuat bersifat universal dan tidak mengandung ajaran
agama/kepercayaan tertentu, termasuk mengutip atau mencantumkan ayat
dari kitab suci.
2. Untuk artikel yang merupakan hasil copy-paste, sangat dianjurkan untuk
menyertakan sumber atau link asal copy-paste tersebut.
Games & Gadget
1. Untuk artikel yang merupakan hasil copy-paste, sangat dianjurkan untuk
menyertakan sumber atau link asal copy-paste tersebut.
Counseling
1. Isi postingan harus berupa "konsultasi" atau curhatan, selain itu tidak
diperkenankan.
Jabodetabek
1. Setiap member diperbolehkan hanya membuat satu thread saja.
2. Setiap member harap membuat thread dengan maksud dan tujuan yang
jelas. Jika thread tersebut bertujuan untuk berkenalan, maka sebaiknya
mencantumkan identitas dan kriteria seperlunya saja.
Jawa
1. Setiap member diperkenankan untuk membuat satu thread saja.
2. Dianjurkan untuk membuat thread dengan mencantumkan secara jelas
identitas diri dan atau kriteria teman yang dicari, agar lebih berpeluang untuk
mendapatkan tanggapan positif dari member lainnya.
Nusantara
1. Subforum ini dikhususkan untuk member yang tinggal di wilayah indonesia di
luar Jawa dan Jabodetabek.
2. Jika terdapat thread yang dirasa sama dengan daerahnya dapat ikut
tergabung di dalamnya tanpa membuat thread baru.
3. Setiap member diharapkan hanya membuat 1 thread.
4. Setiap thread yang di buat TS (Thread Starter) diharapkan memberikan
perkenalan di post pertamanya dan aktif di dalam thread yang dibuat.
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International
1. Subforum ini dikhususkan untuk member yang tinggal di luar wilayah
Indonesia (di luar negeri).
2. Jika terdapat thread yang dirasa sama dengan daerahnya dapat ikut
tergabung di dalamnya tanpa membuat thread baru.
3. Setiap member diharapkan hanya membuat 1 thread.
4. Setiap thread yang di buat, TS (Thread Starter) diharapkan memberikan
perkenalan di post pertamanya dan aktif di dalam thread yang dibuat.
5. Dilarang membuat thread yang bertujuan untuk berkenalan/mencari warga
asing yang tinggal di Indonesia.
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Panduan Wawancara
CMC
1.

Media apa yang digunakan untuk mengakses situs Gay Indonesia Forum?

2.

Media tersebut apakah cukup efektif untuk menyampaikan pesan? (karena
tidak adanya isyarat non verbal)

3.

Dengan adanya CMC, apakah mendukung / mempermudah terbentuknya
komunitas online dan menambah koneksi?

Internet Forum
1.

Apakah forum GIF ini dapat membangun komunitas dengan ikatan yang
kuat?

2.

Apakah forum GIF sesuai dengan sifat-sifat dari Forum Internet?
a. Kepercayaan
b. Partisipasi
c. Komunikasi dua arah
d. User generated content
e. Gratis

3.

Bagaimana peran moderator dalam forum?

4.

Bagaimana peraturan yang berlaku dalam forum? (dalam poin Rules and
Regulations)

5.

Topik apa yang paling banyak diminati atau dibicarakan dalam forum?

Virtual Community
1.

Apa saja kesamaan interest atau minat yang ada dalam komunitas virtual ini
sehingga dapat disebut sebagai komunitas virtual?

2.

Apakah terdapat sifat-sifat berikut ini:
a. Adanya interaksi
b. Kesamaan tujuan
c. Sense of identity and belonging
d. Norma dan aturan
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e. Adanya kemungkinan untuk pengecualian atau penolakan
3.

Apakah sesuai dengan prinsip terbuka dan mudah diakses?

4.

Bagaimana karakteristik sosial anggotanya?

5.

Adakah turn-taking dalam komunikasi?

6.

Apakah tujuan dari penggunaan komunitas virtual ini? (memperoleh dan
memberikan informasi). Kemudian bagaimana cara mereka memperoleh dan
memberikan informasi?
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Transkrip Wawancara
Informan 1: Sapta.Vajra - Minister Heboh, Gathering, Games and
Gadget Corner
Wawancara dilakukan pada tanggal 1 Desember 2012.
(R): Ricky. (S): Sapta
R:
S:
R:
S:

R:
S:

R:
S:

R:
S:
R:
S:

R:
S:
R:
S:

R:
S:
R:

Jenis device apa yang digunakan untuk mengakses GIF?
Kalau di luar pakai smartphone, kalau di rumah pakai komputer.
Biasanya kapan dan di mana mengakses GIF?
Kalau untuk kapan tidak ada waktu rutin. Pas lagi ada waktu aja. Bisa pagi,
siang, sore, atau malam. Kalau tempat juga bisa di mana saja. Kalau pas di
kantor pakai smartphone.
Kalau di kantor, ada rasa takut untuk mengakses GIF?
Kalau takut sih tidak ada karena yang diakses bukan gambar yang nampak,
tapi cuma tulisan. Jadi yang terlihat cuma tulisan aja. Kecuali kalau pas ada
orang yang mau pinjam hp dan menggunakan browser. Tapi ada aplikasi yang
bisa proteksi history browser. Di kantor ada internet, tapi tidak pernah pakai.
Kalau di perusahaan atau instansi itu ada proxy server yang biasa digunakan
untuk block situs2 tertentu. Di situ juga bisa lihat IP ini buka situs apa. Akan
riskan kalau akses dari internet kantor.
Pertama kali tau GIF lama dari mana?
Awalnya tau boyzforum. Di sana ada trit yang mengajak gabung di GIF.
Akhirnya bergabung ke GIF. Dari sisi tampilan / user interface, itu gue lebih
tertarik karena lebih teratur daripada di boyzforum yang tercampur aduk.
Makanya lebih tertarik di GIF. Di boyzforum hanya sesekali mengakses saja.
Awal pertama di GIF langsung ingin aktif?
Di GIF lama, masih jadi silent reader.
Mengapa di GIF lama menjadi silent reader?
Mungkin awalnya karena masih baru, belum dapat teman, dan berpikir untuk
apa terlibat lebih jauh. Belum menemukan apa perannya gue untuk terlibat
lebih jauh di sana. Akhirnya cuma jadi silent reader.
Saat jadi silent reader, biasanya topik apa aja yang dibaca?
Yang paling sering gue baca itu story, pojok santai, cuci mata. Yang tidak
pernah dilihat itu bloggie, heboh.
Begitu ada GIF baru?
Begitu ada GIF baru juga masih silent reader. Kemudian saat ada gathering
Serpong pertama, itu yang jadi EO adalah ‘Lettuce’. Di sana akhirnya ktemu
teman2 baru. Di sana mulai aktif. Akhirnya buat gathering kedua. Kemudian
Terry membuat sebuah trit yang berminat jadi minister. Awalnya gue
mendaftar cuma minister Heboh atau Gathering. Kemudian gue dapetnya
Heboh, Gathering, sama Gadget.
Apakah GIF membuka kesempatan bagi siapa saja untuk menjadi minister?
Iya. Dan sebentar lagi kayanya akan dibuka lagi pendaftaran untuk menjadi
minister.
Bagaimana Sapta bisa terpilih menjadi minister?
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S: Jadi di dalam minister, ada sub forum yang hanya bisa dilihat oleh para
minister namanya sidang minister. Si dub forum ini, para minister dapat
membuat trit misalnya ada permasalahan apa di GIF atau pemilihan minister
baru. Calonnya yang terakhir terpilih itu bernama fred jjiang. Bagaimana
komentar dari minister lain tentang orang ini, bagaimana postingan dia di
GIF, apakah akan diangkat. Kemudian minister-minister akan berembuk.
Baru terakhir, Terry yang memutuskan. Tapi akan melihat dulu tanggapan
dari minister lain. Kalau misalnya minister lain banyak yang bermasalah
dengan calon minister itu, nantinya tidak akan diangkat.
R: Jadi sebelum Sapta menjadi minister, sebelumnya sudah ada minister-minister
lain?
S: Iya. Jadi GIF ada yang namanya Senior Minister. Itu biasanya yang sudah
lama, para pendiri-pendiri itu. Tapi tidak mungkin semua menjadi admin.
Kemudian ada Executive Minister. Dia mengepalai Our City dan Our Life.
Baru di bawahnya ada minister-minister.
R: Apa alasan memilih untuk menjadi minister Heboh, Gathering, dan Gadget?
S: Kalau gathering karena jarang ada gathering sehingga tidak repot
mengurusnya. Kalau Heboh, gua tertarik untuk melihat ada orang baru.
Sebetulnya gua jarang menimpali setiap orang yang bikin trit. Hanya di
awalnya saja kalau dia belum pasang foto, gua akan bertanya fotonya mana?
Kalau sudah dipasang ya sudah. Setelah itu jarang gua masuk lagi. Kalau gua
ada masuk lagi artinya gua mengecek.
R: Jadi lebih sering aktif di sub forum mana?
S: Sebetulnya kalau aktif secara langsung tidak. Hanya kalau ada trit tertentu
yang menurut gua menarik untuk dikomentari, gua akan komen. Kalau untuk
aktif secara terus menerus, sampai sekarang belum ada. Bahkan gua belum
pernah masuk sub forum Bloggie karena gua ga tertarik baca cerita orang
panjang-panjang.
R: Dalam forum internet, komunikasi kita terbatas hanya pada tulisan dan
emoticon. Menurut Sapta, apa kelebihan dan kekurangnnya?
S: Kalau kelebihannya, ada hal-hal yang cuma bisa dituangkan dalam tulisan.
Kalau kekurangannya, bisa terjadi salah pengertian. Pernah ada member yang
bermasalah dengan admin dan waktu gua tanya langsung ke admin, menurut
gua itu sebetulnya hanya salah pengertian aja.
R: Menurut Sapta, bagaimana tingkat partisipasi anggota dan minister forum?
S: Bermacam-macam. Ada orang yang suka berbagi, ada yang hanya silent
reader. Yang silent reader ini yang lebih banyak di dalam GIF. Biasanya
setelah merasa nyaman, orang itu akan aktif. Kalau minister, ada aturan untuk
minimal 1 kali posting dalam sehari. Tetapi boleh juga diakumulasi. Biasanya
Terry akan mengingatkan kalau di akhir tahun ada minister yang belum
memenuhi jumlah posting.
R: Peran minister di dalam forum itu bagaimana?
S: Jadi minister itu biasanya follow up misalnya jika ada laporan spamming.
Minister punya kuasa untuk menghapus, ubah, gabungin trit, memindahkan
trit ke sub forum lain. Jadi gua bertanggungjawab di sub forum yang
istilahnya gua kuasain. Gua bisa pindahin trit di Heboh yang tidak pasang
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R:
S:

R:
S:

R:
S:

R:
S:
R:
S:

R:

foto, biasanya gua pindahin ke Area. Tapi gua ga bisa pindahin trit di sub
forum lain ke sub forum gua. Jadi misalnya dia sudah pasang foto, harus
minister di Area itu yang pindahin ke sub forum Heboh.
Menurut Sapta, apa tujuan utama yang ingin dicapai melalui forum ini?
Kalau di GIF, ada banyak pembahasan seperti di pojok Santai, Serius,
Inspirasi tentang gimana seharusnya. Itu bisa memberikan semacam
penguatan bahwa dia adalah binan. Tinggal masalahnya adalah dia menerima
dan menjalani itu dengan baik. Untuk apa menolak / denial, efeknya ke diri
sendiri akan jelek. Jadi bagaimana dia menerima dan melakukan itu dengan
baik. Karena orang mengecap binan itu jelek. Tapi kan yang dicap jelek itu
sebenarnya kan kelakuan dia. Selebihnya kan dia sama dengan manusia lain.
Tinggal bagaimana dia menekan yang itu supaya ga dikecam orang lain,
tetapi dia tetap menjadi orang yang baik.
Menurut Sapta, apakah GIF ini cocok sebagai media bagi kaum gay?
Secara persen mungkin sudah lebih dari 50% bahwa ini patokan yang baik.
Karena kalau gua liat dibanding forum lainnya, GIF ini lebih baik dari segi
interface, konten-kontennya, sisi pengurusannya sudah baik. Kalau yang lain,
pengurusnya agak cuek dengan forum, masa bodoh, semena-mena. Kalau di
GIF, pengurus tidak akan menyalahgunakan kuasa. Jadi GIF sudah sebagian
besar mencukupi untuk mencari sebuah hal yang memperjelas, sebuah tempat
yang bisa berbagi dengan orang yang sejenis, di mana kita bisa menerima diri
sendiri. Kalau kita tidak bisa menerima diri sendiri, kita tidak akan bisa
menerima orang lain.
Kalau dari interaksi di forum, kalau seorang member posting apakah akan
selalu ditanggapi?
Biasanya setidaknya ada yang menanggapi trit yang dibuat. Tinggal dilihat
apakah trit itu menarik sehingga banyak yang menanggapi atau trit itu seolah
hanya biasa aja atau tidak menarik. Contohnya yang menarik adalah ini.
Hubungan binan itu kan tidak ada titik akhir, kayak pernikahan. Otomatis
akan muncul pertanyaan mending ML dulu baru pacaran. Jadi puas baru
kemudian pacaran. Atau pacaran dulu baru ML? Itu tergantung masingmasing. Ada yang berpendapat kalau bagi dia, dia tidak bisa jalan dengan
orang yang tidak bisa puasin dia, nanti pasti ujung-ujungnya cek cok. Ada
juga orang yang bisa bedakan antara pacaran dengan ML. Kalau yang tidak
menarik misalnya, butuh teman ngobrol di daerah yang jauh misalnya
Kalimantan. Lalu ada yang komentar, Kalimantannya di mana. Kemudian
sudah sampai di situ saja.
Adakah yang betul-betul tidak ada yang mengomentari?
Biasanya yang spam itu tidak akan dikomentari. Misalnya iklan atau jualan.
Kalau misalnya ketemu ada yang jualan?
Kalau bukan di sub forum gua, ada fasilitas untuk melaporkan posting. Itu
otomatis akan masuk ke minister atau executive minister yang berkuasa di
tempat itu. Biar dia yang menyelesaikan. Pasti ada momen tersebut karena
kita tidak bisa mengontrol kapan user akan posting.
Kalau dari segi aturan ada Aturan Pakai Forum dan Panduan Posting di
Subforum. Apakah Sapta terlibat dalam pembuatannya?
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S: Gua ga terlibat dalam pembentukan. Tapi gua bisa ikut andil kalau misal ada
sebuah aturan yang dirasa perlu direvisi. Misalnya di Heboh mengenai
posting foto. Member harus pasang foto, tetapi tidak jelas maksimal berapa
lama batas waktunya? Terus misalnya kalau ada member yang sudah pasang
foto lalu dihapus itu bagaimana? Artinya perlu direvisi. Jadi minister bisa
buat trit kalau aturan ini perlu direvisi. Kalau aturan awal sudah dibuat Terry
dan kawan-kawan.
R: Lalu aturan yang akan direvisi itu kemudian bagaimana kelanjutannya?
S: Itu dikembalikan ke minister. Kalau gua biasanya akan komen untuk pasang
kembali fotonya. Kalau besok tidak ada, langsung gua pindahin ke area.
Kalau fotonya sudah dipasang lagi baru dibalikin ke Heboh lagi.
R: Forum ini sebetulnya terbuka apakah hanya bagi kaum gay saja?
S: Sebetulnya siapa saja boleh. Siapa aja yang bertujuan baik, selama tidak
merusak forum, selama tidak mengacau, semua diperbolehkan. Ada kok
member yang cewek.
R: Kira-kira mereka (member yang cewek) itu bergabung tujuannya apa ya?
Karena mereka pasti tidak akan nyambung dengan GIF.
S: Ada istilahnya cewek yang suka melihat cowok binan. Ada juga yang
penasaran. Ada juga cewek yang merasa safe, aman, nyaman, dan lebih
nyambung dengan cowok binan untuk pertemanan. Selain itu, cowok binan
kan tidak akan merebut pacarnya cewek ini kecuali kalau ternyata cowoknya
itu binan juga. Beda kalau berteman dengan cewek kan bisa pagar makan
tanaman. Selain itu, biasanya binan juga orang yang peduli dengan style.
Cewek kan biasanya suka ngomongin tentang mode sehingga nyambung.
Kalau tidak salah di Story ada member cewek yang membuat cerita tentang
binan.
R: Jadi walaupun bernama Gay Indonesia Forum, tetapi tidak hanya untuk
kalangan Gay saja?
S: Tidak. Semua terbuka, selama dia tidak bertujuan mengacau dan merusak.
Karena kita juga tidak bisa membatasi hanya gay yang boleh masuk. Tidak
ada indikator yang buat kita tau yang mendaftar itu gay atau bukan. Saat
ketemu langsung dengan seseorang aja kita tidak bisa tau dia gay atau bukan.
Apalagi di internet yang kita tidak kelihatan orangnya.
R: Kalau minister semuanya cowok ya?
S: Iya karena member yang cewek itu walaupun menjadi member, belum ada
yang aktif dan menjadi minister. Tapi selanjutnya kalau dia mau menjadi
minister ya boleh aja selama dia bisa aktif dan menjalankan tugasnya.
R: Informasi yang biasanya ada di dalam GIF itu sepertinya apa? Terutama
informasi yang ditaruh paling atas?
S: Biasanya itu informasi yang membantu gay secara general, baik tentang gay
ataupun untuk member secara general. Gua pernah buat trit tentang
bagaimana cara memasukan foto ke dalam posting karena banyak member
yang belum mengerti caranya. Kemudian dibuat Terry menjadi sticky global.
Kalau gua hanya bisa buat sticky di sub forum gua aja. Misalnya di heboh gua
taruh informasi bahwa foto tidak akan terdeteksi google, itu gua buat sticky.
R: Kalau informasi yang sering muncul di dalam GIF itu apa?
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S: Biasanya ya informasi yang berkaitan dengan binan itu sendiri. Misalnya
hubungan dengan pasangan. Kita akan jarang bahas topik tentang straight
karena kita binan. Misalnya tidak mungkin kita bahas bagaimana cara
merebut hati seorang cewek. Untuk apa kita bahas itu. Walaupun bahas
tentang straight, pasti ada hubungannya dengan binan, misalnya saya suka
dengan orang yang straight nih, lanjut atau nggak ya? Itu kan ada
hubungannya dengan binan. Itu juga menjadi pembeda dengan forum yang
umum.
R: Apakah GIF dapat membangun komunitas dengan ikatan yang kuat?
S: Menurut gua, dampak dari gabung dengan GIF ini bisa menjadi komunitas.
Misalnya gua dengan teman-teman yang awalnya tidak saling kenal akhirnya
jadi sering ngumpul bareng. Pernah ke Bandung, ke Tidung bareng.
R: Aktivitas yang dilakukan biasanya ngapain?
S: Tergantung tempat. Misalnya waktu di Bandung ke Tangkuban Perahu.
Betul-betul aktivitas umum seperti orang-orang yang biasa lakukan. Kalau
komunitas maya, mungkin tidak terlalu kuat karena terpencar-pencar. Tetapi
dampak setelah bergabung dengan GIF itu yang kuat. Karena awalnya dari
bergabung GIF dulu baru bisa.
R: Apa tujuan diadakan gathering GIF?
S: Tergantung dari orang yang mengikuti gathering itu sendiri. Ada yang nyari
kenalan, teman, gebetan. Ada yg mau ketemu dengan binan2 lain dan
bertukar pikiran tentang suatu hal yg dia rasakan. Karena seperti yg gue
bilang ada orang yg lebih merasa nyaman berkomunikasi dengan tatap muka
langsung. Ada juga yg mau mengekspresikan dirinya secara total tanpa harus
memakai topeng. Karena ketika dia ngumpul dengan straight people, dia
harus memakai topeng dan berpura2.
R: Setelah itu biasanya ada dibuat gathering report. Tujuannya untuk apa ya?
S: Selain untuk dokumentasi, juga untuk yang lain agar tau ngapain aja pas acara
itu. Untuk orang2 yang belum pernah ikut juga agar tau ngapain aja pas
gathering. Dan juga untuk menepis tanggapan buruk dan pikiran kalau
misalnya gathering itu buat yang aneh-aneh.
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Informan 2: reblast – Member GIF
Wawancara dilakukan pada tanggal 7 Desember 2012.
(R): Ricky. (Re): reblast
R:
Re:
R:
Re:
R:
Re:
R:
Re:
R:
Re:
R:
Re:
R:
Re:

R:
Re:

R:
Re:
R:
Re:

R:
Re:
R:
Re:

R:
Re:
R:

Biasanya mengakses GIF pakai apa?
Bisa pakai laptop atau BB.
Adakah waktu tertentu kapan mengaksesnya?
Biasanya waktu senggang. Bisa malem atau pagi. Atau biasanya sebelum
tidur pengen lihat-lihat ada apa.
Apa tujuan masuk ke forum ini?
Pengen cari temen yang sama-sama gay pastinya. Awalnya PM-an (private
message), baru add facebooknya sama BBM-nya.
Kalau di kehidupan real apakah tidak bisa?
Kalau real kan susah menebak dia gay atau bukan.
Awal tau forum GIFini dari mana?
Iseng aja search di google, terus ketemu.
Di forum lebih ingin berkomunikasi satu-satu atau gabung di tempat yang
ramai?
Pengen gabung rame-rame gitu. Dari situ biasanya ada yang PM.
Lebih suka komunikasi langsung atau pakai komputer? Apa keuntungan dan
kekurangan kalau pakai komputer (CMC)?
Lebih enak ngomong langsung sih. Keuntungannya dari CMC, orang lebih
terbuka dan tulisan kan bisa diedit. Tapi kerugiannya nggak bisa tau orangnya
seperti apa, kadang orang nggak ngerti dengan tulisan kita jadi harus bisa
memilih kata.
Pernah menceritakan pengalaman pribadi atau curhat di dalam forum?
Pernah sih karena pernah sakit hati. Tapi seringnya baca cerita orang. Dulu
padahal hampir setiap hari online, rajin posting sampe dapet pacar. Terus
sakit hati, jadinya sekarang cuma mantau aja. Dulu juga sampe pernah pasang
foto di Heboh, tapi sudah dihapus karena sakit hati itu.
Biasanya suka dengan topik apa?
Yang di perkumpulan gitu kayak gathering buat cari temen, soalnya aku suka
cari temen baru.
Di dalam forum ini, apa yang menjadi kesamaan minat dari semua anggota?
Kesamaan nasib dan pendapat yang sama, jadi lebih gampang buat ngobrol
atau diskusi. Misalnya omongin gimana kalau keluarga tau (kalau kita itu
gay).
Kalau tujuan dari adanya forum ini untuk apa?
Untuk mempertemukan sesama gay, karena aku uda buktiin sendiri.
Kalau interaksi yang terjadi di dalam forum itu bagaimana?
Menurutku sih ada sirkulasi ya. Yang lama-lama aktif, sekarang sudah nggak.
Terus digantikan member yang baru-baru. Contohnya kan aku dulu aktif,
sekarang lebih sering memantau aja.
Menurut reblast, apakah GIF ini terbuka untuk siapa aja?
Terbuka ya. Bisa juga buat orang yang mau tau informasi tentang gay.
Informasi apa yang sering muncul di GIF?
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Re: Biasanya masalah kesehatan, efek pertama kita tau kalau kita itu gay, pas
masa puber.
R: Biasanya kalau mau cari informasi bagaimana caranya?
Re: Ya search aja dari topiknya.
R: Pernah membagikan informasi di dalam forum?
Re: Bagi info pernah. Tujuannya supaya dapet temenlagi, biar yang hobinya
sama. Pernah bikin thread yang share pengalaman biar tau pengalaman orang
lain seperti apa. Akhirnya banyak yang cerita.
R: Alasannya apa bikin thread itu?
Re: Pengen tau cara mereka memecahkan masalah dalam hubungan.
R: Kira-kira forum GIF ini apakah sudah membangun komunitas?
Re: Forum ini terlalu besar ya menurutku, jadi biasanya mereka ada buat grup BB
berdasarkan wilayah. Jadi komunitasnya per wilayah.
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Informan 3: Cookie – Member GIF
Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Desember 2012.
(R): Ricky. (C): Cookie
R: Sudah bergabung dengan GIF sejak kapan?
C: Gue dari GIF lama sudah bergabung. Gue bahkan sebelum ada GIF, sudah
join dengan forum X bersama Terry dan kawan-kawan.
R: Berarti lu ikut dalam proses membangun GIF?
C: Mungkin dari historinya dulu ya. Jadi di forum X itu mayoritas non Chinese.
Jadi forum X itu dikepalai beberapa orang. Jadi dulu gue temenan dengan
abxis, yocchi, Terry, dan ada banyak banget. Mereka itu kayak membuat 1
geng sendiri, grup di dalam forum itu. Itu terbentuk sekitar 2007-2008.
Setelah itu di banned. Jadi ada seperti subforum Heboh. Thread 3 teratas itu
ada gue, yocchi, sama abxis. Kita bertiga di banned karena dianggap
membuat kelompok di dalam forum. Itu dilarang, padahal tidak tertulis.
Akhirnya muncul komentar negatif tentang forum X karena kebanyakan rasis.
Mereka ingin mencari bibit baru, bukan yang cuma eksis. Setelah itu pada
keluar akhirnya. Kemudian akhirnya Terry berencana mau bikin grup baru.
Setelah kejadian di forum X, gue uda ga kumpul sama mereka. Pas 2009, uda
pisah sama mereka. Pas 2010, gue lihat ada GIF. Dia lihat ada Terry Sie, lalu
dia chat dengan Terry. Yang dia dengar dari Terry, jadi ada satu orang yang
kasih modal untuk beli ijin website forum ini. Lalu Terry yang menjalanin.
Jadi mereka berencana membuat forum yang bisa ngalahin forum X karena
forum X merupakan forum binan yang paling rame, paling hits banget.
Sampai terbentuk GIF yang pertama. GIF yang pertama itu kontennya belum
sebanyak sekarang. Misalnya Cuci Mata belum dibagi-bagi. Room serius juga
beda2. Menteri juga dirolling. Karena misalnya di Heboh, sama menteri ini
dibikin rame. Tapi di cuci mata sepi. Jadi dirolling supaya cuci mata jadi
rame. Jadi setau gue yang sekarang rame itu Heboh, Blog, style. Yang nggak
rame itu gadget, karena kurang update. Dulu juga pernah daftar jadi minister,
tapi karena sibuk dan post kurang banyak jadi tidak bisa.
R: Alasan masuk forum ini itu apa?
C: Pertama, forum itu kan menurut gue sebagai media dimana orang bisa
komunikasi. Karena yang gue liat selama ini orang-orang cenderung bingung
mau berkomunikasi lewat media apa. Trus rata-rata orang kalau bertemu
langsung itu ga bisa langsung mengecap seseorang binan. Harus ada media
yang otomatis saling tahu, sudah ngecap banget seseorang People Like Us.
Otomatis orang juga lebih berani. Gue itu tujuannya sebetulnya untuk cari
temen. Sama gue itu update soal film tentang LGBT, gue suka bingung nyari
di mana. Sama gue juga pengen tahu jenis-jenis LGBT sekarang itu kayak
gimana. Maksudnya lebih ke arah tipe-tipe yang seperti kan ada yang maen
doing, tipe yang nyari temen, nyari pacar, yang kayak fairytale.
R: Forum ini memang sudah ngecap banget. Tapi di internet kan orang bisa
memalsukan identitas. Pernahkah bertemu dengan orang yang sebetulnya
hanya pura-pura masuk, padahal dia bukan LGBT?
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C: Pernah. Ada temen gue itu cewek. Pertama, dia suka lihat cowok sama cowok
bermesraan. Yang lainnya mungkin penarasan pengen tahu.
R: Untuk yang member yang cewek, kenapa dia mau masuk?
C: Jadi ada namanya ‘pujosy’. Itu cewek yang suka liat cowok binan. Sebetulnya
dia normal. Tapi dia punya kecenderungan suka melihat, bahkan mungkin
bisa mendapat rangsangan seksual.
R: Pas pertama jadi member, mau langsung pengen aktif atau lihat2 dulu?
C: Gue itu pasti kalau sesuatu yang baru pasti lihat dulu plus minusnya. Yang
gue dapet plusnya di sini, tidak terlalu banyak member yang show off seperti
di forum X. Jadi forum ini ga terlalu radikal. Gue jadi tau mau pasang trit di
heboh yang seperti apa, mau baca story yang seperti apa. Jadi ini cuma update
berita terbaru, bukan sebagai member yang aktif posting tetapi member yang
aktif baca. Kemudian setelah pasang di Heboh, ktemu temen-temen gue.
Karena gue lebih sering ketemu orang di luarnya. Kalau liat nickname nggak
tau dia siapa.
R: Komunikasi di internet terbatas pada teks. Kelebihan dan kekurangan masingmasing itu apa?
C: Untuk teks, ada orang yang pinter banget berbahasa di dunia maya. Which is
kalo gue melihat orang ini menarik banget. Dari pemakaian bahasa itu
menarik, interestnya sama. Trus orang-orang itu dari yang tadinya introvert,
karena identitas dia tidak diketahui di dunia maya otomatis dia bisa lebih
percaya diri buat mengutarakan apa yang dia mau. Pas uda ketemu langsung,
biasanya dia lebih banyak diam. Sedangkan gue tipe orang yang bisa duaduanya. Jadi di teks oke, ngomong langsung oke. Jadi kelebihan ketemu
langsung, gue bisa langsung tau personality orangnya. Dia interest sama lu
ato ga, trus dia tipe yang pendiam atau bawel, dia tipe yang nyebelin,
perhatian, atau cuek. Gue bisa tau detail saat ketemu langsung. Informasi
yang kita dapat bisa lebih banyak. Tapi ketika di teks, itu dia bingung mau
ngomong apa karena biasanya ngomong verbal jadi ketika ngetik dia jadi
stuck. Karena cara penyampaiannya beda antara ngomong langsung dengan
ngetik. Jadi orang yang lebih suka texting, itu lebih introvert saat ketemu
langsung. Sedangkan orang yang suka ngomong, bakal bingung gimana
caranya menyampaikan lewat tulisan. Tapi ga semua seperti itu.
R: Di forum pernah cerita tentang pengalaman atau masalah pribadi?
C: Belum pernah, karena gue juga ga terlalu mengumbar masalah pribadi ke
umum karena itu terlalu exhibitionist.
R: Gue pernah baca lu buat trit di Heboh. Itu tujuannya apa?
C: Kalau untuk Heboh, gue cuma ingin tahu kalau misalnya gue pasang foto itu
responnya seperti apa. Itu kan cuma foto dan ga menceritakan apapun.
Pengen tahu respon orang kalau gue pasang foto seperti ini. Karena kan ratarata orang pasang foto di Heboh, mereka ingin membandingkan diri mereka
dengan orang lain. Sama seperti gue, gue pengen bandingin kualitas gue
sebagai binan itu seperti apa di forum. Apakah gue itu terlalu rendah atau
terlalu tinggi atau biasa-biasa aja. Jadi cuma buat ngukur aja kira-kira orangorang di forum ini responnya seperti apa ya kalau gue pasang foto?
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Responnya apakah berlebihan sekali, atau biasa aja, atau ngajak kenalan atau
gimana. Bukan buat aneh-aneh.
Akhirnya apa yang lu dapet?
Gue dapet temen akhirnya. Karena yang gue cari dari awal kan temen. Karena
kalau untuk pasangan, gue itu lebih milih untuk meet up on, dikenalin sama
siapa gitu.
Gue pernah liat lu pernah posting di bloggie dan story. Itu isinya apa?
Kalau bloggie itu sebenarnya lanjutan dari Story. Sebetulnya salah posting di
bloggie. Ga pernah nge-blog.
Kalau untuk story yang lu bikin?
Nah itu gue coba-coba. Gue punya ide di kepala gue, tapi gak bisa gue
tuangin dalam tulisan. Jadi pas gue bikin di story, itu gue bikin cerita tentang
seseorang yang trauma. Gue kan punya ide liar. Tapi kok di tulisan gue gak
sesuai dengan apa yang gue mau, akhirnya gue end it up aja.
Ceritanya sudah selesai?
Justru belum selesai. Masih awal-awal. Masih prolog, bab 1. Setelah itu gue
merasa kok gak sesuai dengan apa yang mau gue certain. Akhirnya gue stop
posting.
Jadi thread ditinggal begitu saja?
Iya, ditinggal gitu aja. Karena menurut gue kalau dilanjutin pun akan garing.
Nggak sesuai dengan hati nurani gue.
Di GIF kan ada minister. Peran mereka di forum itu seperti apa?
Minister itu tergantung, ada 2 tipe. Pertama, ada tipe yang ngawasin forum.
Tipe yang benar-benar filter room mana yang berkualitas, room mana yang
sampah, room mana yang spam, room mana yang nggak appropriate. Ada
juga minister yang centil, dalam arti mereka itu menggunakan posisi mereka
untuk menggaet laki-laki. “gue minister loh, gue warnanya beda loh sama
yang lain, warung gue harus lebih rame. Karena gue yang paling harus diliat.”
Karena makanya ada yang namanya regenerasi minister. Karena menurut ada
yang bener-bener kerjanya optimal, ada juga yang menggunakan posisi itu
sebagai apalah gitu.
Pernah berhubungan langsung dengan minister? Misalnya salah posting
sehingga dipindah.
Nggak pernah. Karena gue sudah membaca terms and condition sebelum jadi
member. Gue baca bener-bener apa yang boleh dan apa yang ga boleh itu gue
lakuin.
Topik yang paling lu minatin di dalam forum ini?
Kalau untuk room besar itu Story, Heboh, Cuci Mata (Asian). Kalau Story,
itu karena menurut gue anak-anak GIF punya banyak talenta dalam menulis.
Beberapa seperti Maxxie, tante Clara, sama beberapa yang lainnya itu bisa
bikin cerita jadi bagus. Terkadang gue bisa ngikutin alur cerita kayak baca
cerita. Pas lagi baca di waktu senggang itu jadi relax. Cerita ini misalnya
based on true story banget. Kalau untuk Heboh, gue kan suka liat macemmacem tipe orang. Tipe orang yang sex doang, temen doing. Itu kelihatan
banget di Heboh. Cara pasang fotonya gimana. Misalnya yang setengah, foto
yang nyamping, atau foto yang tanpa baju. Itu kelihatan banget karena gue
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suka baca karakteristik orang. Dan gue suka mampir, lihat-lihat. Akhirnya
dapet temen baru. Yang ketiga Cuci Mata ya itu untuk kebutuhan biologis.
Kalau untuk topik-topik diskusi?
Nah itu masuk ke daftar list bawah. Untuk no. 4 gue suka banget sama room
Serius. Di sana banyak update-update berita terbaru. Cuman terkadang ga ada
sumbernya. Karena menurut gue untuk masang artikel atau repost, itu harus
ada sumber sebelumnya. Jadi kta bisa tahu ini bisa dipercaya atau nggak. Ada
beberapa yang repost, tapi gak tulis sumbernya. Kalau ada tulis misal dari
detik.com atau kompasiana, kan itu lebih kredibel. Jadi menurut gue itu
kekurangannya Serius. Jadi sepertinya perlu aturan itu. Kalau mau repost,
harus ada sumbernya.
Yang kedua gue suka juga Art n Entertainment. Gue bikin thread di sana. Gue
bikin thread fashion yang sebenarnya menurut gue belum ada. Rata-rata
cowok di GIF itu yang cowok banget yang suka otomotif atau gadget.
Menurut gue bukan yang ke sisi feminine, tapi ke sisi maskulinnya. Jadi gue
pengen coba bikin itu dengan style yang masih wearable. Yang kira-kira
orang masih mau pake, dalam bentuk yang bagus. Jadi gue post foto yang
tanpa kepala. Jadi baju, celana, sama sepatu. Tapi belakangan putus karena
yang tertarik itu cuma beberapa doang. Jadi ada yang nanya saran kalau untuk
badan saya yang gendut gimana nih. Badan saya berat segini, tinggi segini.
Trus gue jawab hindari warna yang stripe, pake baju yang bright. Perbanyak
polo shirt. Celana jangan yang slim, tapi yang potongannya lurus. Jadi itu
yang lebih ke arah mengarahin bagusnya pake baju yang gimana. Karena gue
suka.
Jadi itu termasuk pendapat pribadi sendiri?
Iya, pendapat sendiri. Karena kan warung gue. Jadi tadinya tujuan gue bikin
itu, gue pengen bisa ada warung besar untuk fashion sendiri. Intinya Art itu
dibagi 2, Art untuk yang penampilan / performance, sama Art yang lain /
senilain misalnya seni lukis, seni nyanyi. Dan Art itu ga banyak diminati
menurut gue karena orang-orang ketika masuk ke GIF, tujuan utama itu
Heboh dan Cuci Mata. Menurut gue rata-rata begitu.
Menurut lu mengapa mereka bikin topik seperti Heboh, Art n Entertainment?
Karena itu walaupun mayoritas suka Heboh sama Cuci Mata, tapi ada
beberapa orang punya kebutuhan di mana mereka bisa nyalurin apa yang
mereka suka. Kan ada orang yang suka baca berita, mereka bisa repost di
Serius dan dibahas rame-rame. Misalnya pandangan kaum LGBT. Karena
kalau yang dilihat di Kompas atau Yahoo itu kan pendapatnya umum banget.
Jadi mereka pengen nyari orang-orang yang sependapat dengan mereka, yang
punya sepemikiran dengan mereka, bukan yang menjudge. Jadi intinya mau
nyari yang sependapat tentang satu topik. Misalnya sub forum Inspirational
ada cerita yang ada inspirasi. Trus mereka pengen tau pendapat LGBT kayak
gimana sedangkan orang-orang yang lain bisa aja menghasut. Intinya kita kan
pengen cari orang yang sepaham dengan kita. Nah orang-orang di GIF
maunya seperti itu. Itulah kenapa dibikin forum-forum yang seperti itu.
Intinya sepaham, sejalan, satu pemikiran sebagai sama-sama LGBT, bukan
sebagai satu human being.
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R: Pertama kali awal taunya GIF itu dari mana?
C: Buka-buka sendiri, coba browsing di google forum gay Indonesia. Keluarlah
GIF.
R: Kesamaan minat dari semua member?
C: Yang kesamaan minat itu pertama hobi. Hobi itu bisa berupa nyanyi, music,
film. Orientasi seks uda pasti sama. Kalau di[ersempit akan banyak
cabangnya. Misalnya ada yang suka politik, social media, selebriti. Selebriti
yang homoseks siapa aja. Thread yang dilihat paling banyak itu biasanya
yang paling diminati. Liat post yang paling banyak.
R: Tujuan yang ingin dicapai dari forum ini itu apa?
C: Tujuannya pertama, forum itu bisa jadi satu media yang bisa membawa nama
LGBT di Indonesia. Jadi nggak cuma main kandang. Jadi bisa
mempresentasikan lebih positif di masyarakat. Jadi pendapat orang biasanya
kalau binan itu seks bebas, padahal sebenarnya kan enggak. Pengen aja kalau
forum itu bisa menunjukkan suatu hal yang positif. Contohnya mungkin
charity. Pernah bikin tapi tidak mengatasnamakan satu forum, tapi
sekelompok orang aja. Pengennya charity yang disosialisasikan oleh beberapa
kelompok, jadi misalnya kelompok yang di Jakarta atau Tangerang. Jadi
kayak punya cabangnya. Karena kita kan juga punya roomnya untuk
Jabodetabek, luar pulau Jawa, dan lainnya.
R: Bagaimana interaksi di dalam forum? Setiap member yang posting selalu
dibalas?
C: Kalau menurut gue ada tipe member yang pertama itu aktif banget. Kedua,
dia itu pasif tapi dia posting di warung-warung yang menurut dia menarik.
Yang ketiga, ada member yang pasif reader. Cuma pembaca doang tapi nggak
pernah posting. Yang paling banyak itu adalah yang terakhir.
R: Taunya dari mana yang lebih banyak yang ketiga?
C: Kelihatan kok dari, pertama misalnya di Heboh ada berapa posting sama
berapa yang view. Jauh banget perbandingannya. Dari situ bisa dinilai kalau
pembaca itu lebih banyak daripada yang suka posting. Sebenarnya di GIF
sendiri sudah bisa dilihat perbandingannya bagian kiri dan bagian kanannya.
Itu jomplang banget. Walaupun gue sendiri yang hanya keluar masuk, tapi
tetap aja artinya gue nggak posting. Kecuali jumlah posting bertambah seiring
dengan jumlah view. Karena kalau posting, otomatis jumlah view bertambah
juga.
R: Menurut lu, GIF ini terbuka untuk siapa aja?
C: Terbuka kok menurut gue. Cuma ada beberapa orang yang
mendiskriminasikan diri sendiri. Mungkin juga itu pengaruh dari culture ya.
Kebanyakan orang masih bingung dengan orientasi agama, ras, dan lain-lain.
Kayak “gue bisa nggak ya nge-blend di sini?” Ada gap yang sampai sekarang
belum bisa diatasin dari diri mereka sendiri. Kayak mereka memisahkan diri
mereka sendiri.
R: Kalau menurut lu, forum GIF ini sudah membangun sebuah komunitas
nggak?
C: Iya, contohnya gue punya teman dekat karena GIF ini. Karena ada orangorang yang discreet, tidak mau berbaur sama orang lain, tapi pengen
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R:
C:
R:
C:

R:
C:
R:
C:

R:
C:

ngerasain jadi binan. Mungkin patokannya bisa dari gathering ya. Misalnya
gathering serpong udah berjalan 4x. Berarti sudah berlangsung lama. Padahal
awalnya ekspektasi gathering serpong cuma sedikit yang datang. Banyak
pendapat kalau orang serpong itu discreet. Ternyata tidak.
Lu ikut gathering berapa kali?
Empat-empatnya.
Pertama kali lu mau ikut gathering, alasannya apa?
Diajak temen gue. Dia member juga. Dulu gue masih baru di serpong jadi
masih belum punya temen. Jadi sekalian nambah temen. Begitu dateng,
ternyata rame banget. Bahkan ketemu temen lama. Jadi selain membangun
komunitas, juga meng-attach komunitas lama untuk ketemu lagi dengan
orang-orang yang dulu mereka kenal.
Berarti lu dulu sebelumnya sudah punya komunitas sendiri?
Gue tepatnya sudah beberapa kali ganti komunitas. Sekitar 5-6x.
Kenapa ganti komunitas?
Itu sih hal yang lumrah ya menurut gue. Karena komunitas terbangun karena
ada persamaan, dan tercepah karena ada perbedaan. Komunitas movie
misalnya karena sama-sama suka movie. Komunitas makan karena samasama suka kuliner. Semua komunitas sama aja karena punya kesamaan.
Perbedaan itu karena persamaannya cuma ada 1 doang, perbedaannya ada
banyak itu membuatnya terpecah. Misalnya rebutan pacar. Akhirnya pisah.
Karena menurut gue yang paling bahaya dari binan adalah mulut. Kalau
mulut uda saling nyebar rahasia, dll habis sudah pertemanan. Kalau di
komunitas GIF yang sekarang ini, gue itu nerapin kalau nggak suka ngomong
langsung. Misalnya karaoke. Dari 10 orang, ada yang nggak mau karaoke ya
udah dia nggak usah ikut karaoke. Dia pulang atau nunggu di mall, selesai
karaoke baru gabung lagi. Jadi sama-sama enak, dia nggak terpaksa. Bukan
saling nggak enakan. Intinya nggak ada pemaksaan. Karena menurut gue di
kebanyakan komunitas itu mengutamakan solidaritas, bukannya kenyamanan.
Solidaritas itu satu ikut, semua harus ikut. Menurut gue itu nggak fair buat
sebagian orang yang nggak suka. Solidaritas boleh, cuman hanya dalam hal
tertentu.
Kalau di forum pernah ada konflik, baik melihat atau mengalami langsung?
Misalnya tidak suka dengan sebuah posting atau statement tertentu.
So far sih gue bukan tipe orang yang nyari konflik ya. Cuma kalau gue nggak
suka sesuatu gue akan nulis. Mungkin pernah tapi gue nggak inget kapan dan
topik apa. Cuma kalau misalnya ada topik yang insulting atau sudah
menyinggung salah satu ras, gue akan bilang kalau gue nggak setuju.
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Informan 4: joss69 – Member GIF
Wawancara dilakukan pada tanggal 2 Januari 2013.
(R): Ricky. (J): Joss69
R:
J:
R:
J:
R:
J:

R:
J:
R:
J:

R:
J:
R:
J:

R:
J:
R:
J:
R:
J:

Bagaimana pertama kali tahu tentang GIF?
Awalnya searching di Google, terus ketemu.
Apa tujuan masuk ke forum GIF?
Tujuannya ya untuk cari teman aja.
Kalau untuk cari teman secara langsung tanpa melalui forum perbedaannya
apa?
Kalau di forum kan lebih enak, bisa pm (private message) dulu, terus tuker
pin BB. Kalau langsung kan susah. Misalnya pernah ada yang tanya kost di
daerah Tangerang, terus aku bantu, akhirnya jadi temen.
Apa aja aktivitas di forum?
Ya cuma baca-baca, kalau di kesehatan suka kasih opini.
Sub forum yang paling sering dikunjungi itu apa?
Sub forum kesehatan. Karenabisa dapat info, kasih pengetahuan yang kita
tahu. Misalnya masalah sunat atau tidak, itu kan masalah jaga kebersihan.
Sama sub forum gathering karena pengen tahu aktivitas pas gathering itu apa
saja, sekalian ikut gathering untuk cari temen baru. Pernah juga di Area
Jakarta yang bantu orang itu tadi.
Kalau topik yang paling diminati?
Sebetulnya nggak ada ya topik yang paling diminati. Palingan ya di kesehatan
itu.
Kalau tujuan dari forum ini sendiri kira-kira untuk apa?
Ya untuk cari teman, cari orang yang punya kesamaan, buat senang-senang
misalnya gathering ada yang ke Bandung, Pulau Pramuka. Lalu kalau
ditempatin di daerah lain, kita ada kenalan di daerah tersebut.
Sebagai member yang sudah menikah apakah ada perasaan takut ketahuan
saat mengakses GIF?
Tentu ada. Makanya saya biasanya akses pas malem atau pagi-pagi pas belum
pada bangun.
Menurut joss, apakah GIF ini terbuka untuk siapa saja?
GIF terbuka kok. Biasanya pasti yang masuk yang punya minat ke sini.
Lalu tujuan masuk ke GIF ini apakah sudah tercapai?
Sudah, karena sudah dapat teman dari forum. Apalagi setelah ikut gathering.
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Informan 5: Terry Sie – Perdana Menteri GIF (Admin)
Daftar Pertanyaan Wawancara I – 24 Desember 2012
1. Bagaimana awal mula bisa muncul ide pembentukan GIF?
GIF didirikan oleh sdr. A Shen dan saat ini sebagai Founder GIF.
GIF berdiri karena kami merasa banyak sekali stereotip negative yang
disematkan kepada gay itu sendiri di Indonesia, mulai dari free sex,
penyakit yang bisa disembuhkan bahkan ada pengucilan kepada para gay.
Kurangnya informasi yang diterima oleh Para Gay, mengakibatkan Gay
menjadi tidak bisa menerima diri sendiri, rendah diri dan bahkan ada usaha
usaha bunuh diri.
Atas dasar itulah, GIF berdiri dengan orientasi sebagai lembaga nirlaba.
(untuk yang warna hijau, mungkin U bisa ubah bahasanya ya)
Sejarah munculnya GIF memang tidak disengaja.
Pada awalnya, kami, para pengurus bergabung dengan sebuah forum,
setelah bergabung dengan forum tersebut selama beberapa lama, munculah
friksi SARA yang tidak ditengahi dengan benar oleh para moderator,
sehingga akhirnya menjadi berkembang ke arah yang tidak sehat.
Terry sendiri bukanlah yang pertama kali menjadi Member (yang didirikan
pada 8 Okt 2008), namun Terry masuk pada Moderator awal yang waktu
itu berjumlah 6 orang.

2. Bagaimana proses pembentukan pengurus GIF (Administrator dan Menteri
(senior, eksekutif, dll)?
Proses pembentukan diawali dengan pengangkatan Moderator di awal GIF
berdiri.
Selang beberapa waktu kemudian (ketika GIF sudah mulai membesar),
kami mengadakan pembukaan pendaftaran untuk Moderator Sub Forum.
Kemudian ketika GIF sudah cukup tinggi ratingnya dan pengawasan juga
harus lebih professional, maka nama Moderator berubah menjadi Menteri
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dan dilakukan jenjang Menteri untuk menunjukkan tingkat kewenangan di
Sub Forum.
Untuk menjadi Menteri Senior harus mendapatkan persetujuan dari PM,
VPM serta Para Menteri Senior melalui Sidang Kabinet Menteri.
Sedangkan menjadi Menteri Eksekutif hanya membutuhkan persetujuan
PM yang dikoordinasikan dengan VPM.
Menjadi Menteri, diawali dengan pembukaan pendaftaran di GIF, Member
yang lulus seluruh tahap kualifikasi akan diangkat menjadi Menteri setelah
Musyawarah di Sidang Kabinet Menteri GIF.

3. Mengapa Terry ingin menjadi Admin dari GIF ini?
Terry ditunjuk sebagai Admin GIF pada 1 Juli 2012, sedangkan
sebelumnya hanya ada 1 admin yaitu Sdr, A Shen, pertimbangannya
karena kami berdua bisa saling melengkapi dalam mengurus Forum.
Dikarenakan Admin juga bertanggung jawab terhadap system, maka ketika
salah satu diantara kami berhalangan dan membutuhkan moderasi tingkat
tinggi harus dilakukan, misalnya ada spam dimana mana, maka eksekusi
harus segera dilakukan agar forum kembali stabil.

4. Bagaimana awal mula penentuan dan pembentukan subforum? Mengapa
subforum tersebut yang dipilih untuk digunakan dalam GIF?
Untuk SF awal memang langsung dari Sdr A Shen, dengan melihat
perkembangan kebutuhan diskusi pada masa itu.
Sedangkan pembentukan sub forum saat ini dilandaskan ada adanya
diskusi yang sering diadakan member dengan membuka thread yang sama,
dan ramai dibicarakan member serta butuh penataan lebih jauh, maka sub
forum baru bisa dimunculkan.
Pembentukan Sub Forum bisa diusulkan oleh Menteri atau Member dan
diputuskan melalui Sidang Kabinet Menteri GIF.
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5. Bagaimana proses pembuatan Aturan Pakai Forum dan Panduan Posting di
Subforum? Apakah aturan tersebut nantinya dapat diubah atau direvisi?
Aturan Pakai Forum dan Panduan Posting Subforum diputuskan pada
Sidang Kabinet Menteri, dengan tujuan untuk adanya kestabilan forum dan
member memanfaatkan forum GIF secara maksimal dengan tujuan positif
dan bukan hanya saling menjatuhkan di antara Para Member.
Tentunya kita juga belajar dari Forum lain.
Untuk APF, Para Menteri masing masing dimintai masukan dan pendapat,
kemudian dikelompokkan menjadi umum dan khusus.
Sedangkan untuk PSF, Menteri yang membawahi masing masing SF
diminta untuk membuat aturan khusus SF nya yang membedakan dengan
SF lainnya dan perlu adanya aturan khusus.
Kedua Aturan tersebut diputuskan di Sidang Kabinet Menteri.
Perubahan / amandemen memang beberapa kali dilakukan dengan tujuan
agar GIF semakin baik di masa yang akan datang.

6. Apakah tujuan dari pembentukan GIF ini? Apakah tujuan tersebut telah
tercapai?
http://gayindonesiaforum.com/informasi/pertanyaan-yang-sering-diajukanfaq-t5967.html
Menurut saya pribadi sudah tercapai tapi pengembangan akan terus
menerus dilakukan agar inovasi tidak berhenti sampai disini saja.

Aktivitas dalam Forum
1. Bagaimana tingkat partisipasi para member GIF? Mengapa ada yang aktif
dan ada yang tidak?
Perlu kita akui bahwa banyak sekali sifat manusia, ada yang suka hanya
membaca, ada yang suka berkomentar dan masih banyak sifat lainnya,
sehingga kami tidak membatasi atau memberikan teguran untuk keaktifan
member, karena kami ingin merangkul semua member.
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Tingkat partisipasi cukup tinggi, bahkan tiap hari jumlah Thread dan
Posting serta pendaftaran Member Baru selalu naik, untuk statistic terakhir
bisa dilihat di halaman depan GIF bagian bawah.

2. Apakah ada member yang melakukan spamming atau mengganggu di
dalam forum? Kalau ada, kegiatan seperti apa dia yang dilakukan dan apa
tindakan terhadap member tersebut?
Ada, biasanya membuka Thread yang sama atau Posting dengan kata kata
sama di beberapa sub forum.
Jika hanya beberapa, akan diingatkan melalui PM atau Teguran Terbuka di
Forum.
Namun jika jumlahnya puluhan atau ratusan (pernah juga ada yang
menggunakan program), maka hanya ada 1 tindakan yaitu menghapus
seluruh Thread atau Posting dan ban atas nama yang bersangkutan.
Ban juga bisa dilakukan terhadap IP Address atau asal member tersebut,
misalnya California atau Los Angeles.

3. Apakah setiap thread pasti akan selalu dibalas atau direply baik oleh
member ataupun minister?
Tidak, Member dan Menteri diperbolehkan hanya membaca dan Menteri
bisa turun tangan ketika ada masalah.

4. Topik apa yang paling diminati atau paling sering dibicarakan dalam
forum?
Ada data statistic di masing masing SF.
Untuk topiknya biasanya berubah seiring dengan waktu dan di setiap SF
berbeda.

5. Komunikasi di dalam forum ini hanya terbatas pada pesan teks/tulisan.
Apa saja keuntungan dan kerugian berkaitan dengan hal tersebut?
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Keuntungan nya adalah adanya bukti bukti percakapan tertulis dan bisa
dilihat semua member serta lebih mudah dalam pengarsipan.
Dari sisi Menteri juga bisa dilakukan tindakan yang diperlukan untuk
menengahi masalah yang timbul dan diputuskan secara objective.

6. Apa saja kesamaan interest atau minat yang ada dalam forum ini?
Sebenarnya kami tidak membatasi Member atau hanya khusus untuk
LGBT (Lesbian Gay Bisexual Transexual), sebenarnya kami juga terbuka
pada Heterosexual yang memahami kondisi LGBT, tapi memang sejauh
ini sepertinya hamper tidak ada member aktif yang Heterosexual.

7. Saya sering melihat Terry membuat thread untuk membagikan informasi
baik yang bersifat umum, maupun informasi berkaitan dengan kaum
LGBT. Informasi tersebut biasanya diperoleh dari mana? Manakah info
yang lebih banyak diminati oleh member?
Informasi banyak Terry dapatkan dari banyak web, bisa Kompas, Detik
dan lainnya, bisa juga dari email yang dikirimkan oleh temen temen Terry.

Daftar pertanyaan wawancara (part 2) – 28 Desember 2012
1. Bagaimana cara ‘mempromosikan’ GIF ini sehingga semakin banyak
member yang bergabung dalam forum ini? (Terutama di awal mula
pendirian GIF saat member awal masih belum sebanyak sekarang.)
Pada awal berdirinya GIF, kami menggunakan banyak media untuk
berpromosi, mulai dari Media Sosial (FB dan FS) hingga membuat
program untuk Para Moderator menghubungi temen temannya.
Saat ini, promosi tidak dilakukan secara massif lagi, kami hanya menjaga
agar GIF tetap stabil dan membuat nyaman Para Member.
Kami juga belajar bahwa kestabilan dalam berforum adalah mutlak harus
dijaga, untuk kondisi stabil ini, kami menganut system ala China (walau
penerapannya tidak sekeras mereka), namun dengan Forum Stabil dan
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Nyaman untuk dijelajahi, maka promosi Word of Mouth pastinya sangat
efektif.

2. Kira-kira apa yang menjadi alasan seseorang mau bergabung ke dalam
forum GIF ini?
Mungkin setiap member akan memiliki alasan yang berbeda beda, namun
secara garis besar, kebanyakan member bergabung dengan GIF karena
merasa senasib sepenanggungan, di GIF kita juga bebas berbicara
mengenai kesukaan kita terhadap para pria, tentunya hal ini tidak bisa
dilakukan ketika kita gabung di forum umum.
Para Member juga bisa mengadakan Gathering, ikut ngumpul2 dan
berkenalan dengan sesama Gay, tapi tentunya GIF tidak mendukung Seks
Bebas, oleh sebab itu, kami senantiasa mendukung prinsip: Setia Pada
Pasangan.
Thread mengenai Penyakit Menular Seksual juga secara rutin kita angkat
pada Pesan Global, agar ketika mengakses Sub Forum, bisa langsung
terlihat ancaman yang mengintai Member GIF dengan menerapkan prinsip
Seks Bebas.

3. Hal apa yang menjadi pemersatu dari seluruh pengguna GIF ini sehingga
forum GIF ini dapat terus berjalan?
Kestabilan Forum dan juga objektivitas Para Pengurus menjadi hal yang
utama.
Ketika ada masalah yang menghampiri forum, kami diskusikan dengan
tujuan pemufakatan bersama, sehingga keputusan dapat dibuat secara
objektif.
Para Menteri juga dituntut untuk bisa berdiri di atas semua kepentingan
sehingga objektivitas bisa dijaga.
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4. Pernahkah terjadi perselisihan atau kesalahpahaman baik antar sesama
member maupun antara member dengan pengurus GIF? Bagaimana cara
menangani dan menyelesaikan perselisihan atau kesalahpahaman tersebut?
Beberapa kali terjadi, sejak awal berdirinya GIF pada 8 Oct 2008, sudah
beberapa kali terjadi perselisihan, baik antar Pengurus (mungkin tidak
pernah terekspose), Pengurus dan Member serta Member dan Member.
Detailnya mungkin Terry tidak terlalu ingat, karena tidak sering terjadi
selama 4 tahun lebih ini, tapi untuk Antar Pengurus, maka Prime Minister
dan atau Vice PM bisa langsung mendamaikan, namun jika tidak terjadi
upaya perdamaian, akan diambil tindakan tegas pada pihak pihak yang
bertikai (langsung berkoordinasi dengan Founder GIF).
Jika Pengurus dan Member yang bertikai, maka Pengurus lainnya dapat
ikut membantu menengahi, tapi jika tidak ada kesepakatan, maka PM dan
atau VPM bisa turun tangan untuk membantu. Keputusan yang tidak
terlalu mengubah GIF secara prinsip mendasar (berdasarkan pertimbangan
PM dan VPM) bisa langsung diputuskan, namun jika akan mempengaruhi
GIF secara umum, maka akan digelar Sidang Kabinet Menteri GIF (PM
juga akan berkoordinasi dengan Founder) untuk merumuskan solusi dari
masalah tersebut.
Jika Antar Member, Para Menteri bisa langsung mengeksekusi dengan
mengedepankan objektivitas. Menteri juga bisa berkooridinasi dengan
Menteri yang lebih senior atau bisa langsung ke PM dan atau VPM.

5. Faktor apa sajakah yang membuat forum GIF ini tetap dapat eksis hingga
saat ini?
Faktor kebersamaan serta saling berbagi mungkin adalah hal yang paling
mendasar.
Untuk pelanggaran terhadap Aturan Pakai Forum dan Panduan Sub
Forum, bisa dilakukan moderasi oleh Para Menteri.
Dengan seluruh pemangku kepentingan berjalan sebagaimana mestinya,
akan mengakibatkan kestabilan forum dapat terjaga dan menghindari hal
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hal yang tidak diinginkan, misalnya kenyamanan menggunakan forum
menjadi terganggu sehingga Member menjadi tidak suka datang ke GIF.

6. Apakah ada perasaan cemas kejadian penutupan GIF dapat kembali
terjadi? (Apalagi GIF ini juga terbuka bagi siapa saja, tidak menutup
kemungkinan adanya “orang luar” yang bisa masuk.) Bagaimana pihak
GIF mengantisipasi agar kejadian serupa tidak terulang?
Kami sangat belajar dari masa lalu sebagai Guru yang paling bagus.
Kami sudah menerapkan prinsip kehati hatian yang ekstra.
Saat ini, kami sudah memiliki database sendiri, kami juga memiliki
backup data hingga 3 level, jadi kemungkinan adanya penyerangan hack,
walau bisa terjadi, mungkin kerusakan akan sangat minimal.
Di Dunia Maya, tidak ada jaminan bahwa keadaan akan berlangsung
normal, tapi selama 4 tahun 2 bulan ini, tentunya penataan system masih
terus menerus dilakukan agar kejadian yang sama tidak terulang lagi di
masa mendatang.

7. Saya tertarik saat membaca bahwa GIF ada bekerjasama dengan 2
lembaga LBGT Internasional terkait permasalahan penutupan GIF lama.
Kalau boleh tau, apa nama lembaga LGBT tersebut? Kemudian bagaimana
bentuk kerjasama yang dilakukan?
Saya tidak bisa sharing mengenai hal ini karena kerjasama ini bersifat
tertutup dan kami menghargai perjanjian yang kami lakukan.
Namun untuk asal negaranya, lembaga ini berasal dari AS dan Eropa.

Daftar Pertanyaan Wawancara Part 3 – 2 Januari 2013
1. Apa saja aktivitas yang Terry lakukan di dalam forum? Apakah hanya
memantau dan berbagi informasi atau juga mencari informasi baru di
dalam forum?
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Aktivitas Terry di Forum tergantung pada kepadatan waktu yang Terry
miliki.
Jika memang sedang senggang, biasanya Terry bisa seharian di Forum.
Mulai dari menggelar Sidang Kabinet Menteri, memeriksa log Para
Menteri hingga menyambangi satu per satu Sub Forum, walau tidak semua
Sub Forum dikunjungi.
Jika ada informasi baru, biasanya Terry langsung akan membuat Thread
atau jika ada Thread yang menarik dari Member, biasanya Terry juga
membalas.

2. Apakah dapat terlihat statistik mengenai sub forum yang paling sering
dikunjungi oleh member? Kira-kira mengapa sub forum tersebut yang
paling banyak atau paling sering dikunjungi?
Data Sub Forum yang paling sering dikunjungi, sepertinya tidak terdata,
karena memang banyak sekali yang bukan member juga bisa mengakses
sub forum tersebut, tapi jika boleh disarankan, mungkin bisa diambil data
sub forum yang paling banyak thread atau paling banyak postingannya
(yang bisa juga diartikan sebagai SF yang banyak diminati dan diberikan
komentar).
Sub Forum yang saat ini terbanyak Post adalah SF Heboh dan SF Pojok
Santai.
Untuk SF Heboh memang tinggi karena untuk ajang perkenalan dengan
menggunakan foto diri, sedangkan Pojok Santai memang untuk diskusi
santai, dikarenakan banyak member muda, maka kemungkinan besar
obrolan santai menjadi topic yang senang untuk dibicarakan.

3. Adakah topik pembahasan atau diskusi yang menarik bagi Terry sehingga
Terry mengikuti terus perkembangan dari topik tersebut dan ikut
memberikan tanggapan? Topik tersebut membahas tentang apa? Kemudian
apa yang membuat Terry tertarik dengan topik tersebut?
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Terry cukup tertarik dengan topic yang berkaitan dengan Kesehatan,
Politik, Ekonomi, Counseling, dan Obrolan santai.
Biasanya Terry ikuti perkembangannya dan beberapa dari topic tersebut
Terry berikan tanda sehingga jika ada tanggapan dari Member akan
diberikan pemberitahuan dan Terry bisa langsung mengakses ke Thread
tersebut dan memberikan tanggapan.
Yups Terry tertarik pada topic tersebut karena mengangkat tema yang
menjadi hobby Terry.

4. Perbedaan Menteri Senior dengan Menteri biasa itu apa ya?
Menteri Senior biasanya sudah lama menjadi Menteri, masih aktif dan bisa
mengakses dan memoderasi semua SF.
Executive Minister bisa menghandle 4 atau lebih SF.
Menteri menghandle 1 hingga 3 SF.
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Informan 6: Srafime – Minister Story dan Counseling
Wawancara dilakukan pada tanggal 3 Januari 2013.
(R): Ricky. (S): Srafime
R:
S:
R:
S:

R:
S:

R:
S:

R:
S:

R:
S:

R:
S:

R:
S:

Pertama kali bergabung di GIF kapan ya?
2008. Dari awal berdiri.
Dari awal langsung jadi minister atau member dulu?
Pertama aku memang ga pernah mengajukan jadi minister karena temanteman semua uda minister. Kita sudah teman nongkrong dari lama dari forum
sebelumnya.
Berarti sudah ikut dari awal pendirian, kemudian jadi minister?
Jadi karena aku nggak pernah mengajukan jadi minister. Baru setelah
berjalan, memang kita diajak untuk jadi minister, didaftarin. Aku awalnya
member dulu sebentar kemudian langsung jadi minister.
Kalau proses pembentukan minister, ada yang jadi administrator, executive
miniter, yang ada tingkatannya. Itu bagaimana membentuk tingkatannya?
Untuk tingkatan itu, pertama administratornya A Shen karena dia owner. Lalu
ada beberapa minister, ada Terry, Mong Siang. Itu sebenarnya dari aktivitas
yang sudah berjalan, mungkin dilihat lebih kepada keaktifannya. Apakah dia
aktif ketika berada di forum, trit-tritnya juga memberikan suatu masukan
yang baik, jadi komposisinya dilihat bahwa dia memang pantas dan layak
untuk diposisikan seperti itu. Memang latar belakang kita berbeda-beda, jadi
kita menempatkannya sebisa mungkin kita mengikutin tempat dimana dia
memang baik di situ. Sebetulnya itu komposisinya lebih kepada manajerial
penempatan.
Srafime kan jadi minister di story dan konseling. Itu ditempatkan di situ
kenapa?
Waktu itu karena memang mungkin Terry sudah tau karena aku seorang
consultant dan digabung dengan masalah story, dijadikan satu karena kita
tidak mau terlalu gemuk. Di mana yang cocok, mungkin karena aku juga suka
nulis cerita juga. Makanya ditempatkannya di posisi itu.
Kalau yang di story, cerita2nya itu apakah betul2 karangan sendiri atau based
on true story?
Kalau di story ada yang based on true story, ada yang memang karangan
sendiri. Atau ada yang dari forum-forum yang lama yang memang trit itu
tersimpan tapi tidak diungkapkan kembali. Kan kadang ada yang sumbernya
dari mana.
Kalau dari cerita yang Srafime buat, itu semuanya fiktif?
That’s not true story. Itu fiktif. Kadang2 ada orang yang suka dengan itu dan
kadang2 mereka kaget bisa punya imajinasi kayak gitu. Padahal aku gak
menampakkan kayak gitu.
Awal masuk ke forum ini tujuannya untuk apa?
Sebetulnya masuk ke forum itu bukan karena tujuan. Karena memang suka di
dunia maya dan punya komunitas seperti itu. Jadi punya kedekatan dengan
orang-orang di dunia maya yang istilahnya kita bisa gunakan kembali di
dunia nyata. Cuma karena dari forum yang lama kita sudah dekat, kita pindah
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ke forum yang baru, kita ada di sini. Jadi tujuannya sebenarnya yak arena kita
sudah eksis di forum lama, kita ikut juga di forum yang baru. Jadi gak ada
spesifik tujuan apa. Karena kita senang bergaul di dunia maya aja.
Kalau di dunia maya, komunikasinya terbatas pada teks. Apa kekurangan dan
kelebihannya?
Kalau yang dipahami kekurangan dari komunikasi verbal dan teks. Kan
biasanya emosional yang disampaikan akan berbeda. Kalau di dalam
pemaknaan biasanya yang kita gunakan, kadang2 orang tidak memahami
bahasa2 yang dipahami harus bahasa2 komunikatif. Karena bahasa
komunikatif antara bahasa yang tulisan dengan yang verbal itu pasti akan jauh
berbeda. Pertama tingkat emosionalnya kan tidak akan nampak, karakter dari
si penulis karakter psikologis, karena sebetulnya terbaca dari tulisannya.
Kalau bagi aku itu penting karena kita akan membaca karakter seseorang di
situ. Tapi di satu sisi kita harus membicarakan apakah emosional yang
disampaikan, itu sampai nggak sih ke pembaca. Kalau perbedaannya di situ.
Pernahkah terjadi masalah karena masalah tulisan?
Kalau masalah itu sebetulnya banyak. Jadi kita dalam bahasa apalagi yang
menyangkut SARA, yang menyangkut kepentingan yang sifatnya masingmasing orang punya idealisme sendiri2, yang menyinggung ego, itu pasti
berbeda-beda orang akan menanggapinya. Itu yang sudah terjadi. Ada hal
dimana tidak semua orang menerima keadaan kalau misalkan ada yang
mengatakan masalah kawin siri atau masalah tentang agama, kadang2 hal
semacam itu kenapa minister itu kita kadang2 juga mem-banned. Mendingan
tidak dilanjutkan karena ini akan mengganggu stabilitas. Karena sebetulnya
forum ini bukan tempat untuk membicarakan hal-hal yang sifatnya sangat ….
Forum yang dibangun itu adalah forum dimana orang bisa berkomunikasi
secara sehat, membangun kepribadian mereka. Karena kita tidak bisa
mengubah karakter dan kepribadian orang secara langsung sebelum kita tau
kepentingan dia. Karakter dan kepribadian ketika lingkungan pergaulan itu
termasuk interaksi di dalam komunitas itu sendiri. Jadi kita akan pahami
bahwa orang ini sebenarnya karakternya seperti apa dan apa tujuannya
berkomunikasi. Komunikasi pasti kelihatan di situ, membahasnya gimana,
bagaimana dia menciptakan komunikasi di antara sesamanya dia. Itu yang
akhirnya kita minister harus jeli. Harus punya kejelian menjadi seorang
minister dan punya waktu.
Supaya bisa membangun komunitas yang sehat. Komunitas yang sehat itu
komunitas yang bisa mengembangkan kepribadian dari setiap personil yang
ada di dalam komunitas tersebut. Pengembangan kepribadian itu bisa apa
saja, dari segi pekerjaan, link, jaringan, karena dunia sekarang ini kita
bergabung dalam suatu link / koneksi yang sangat luas. Adakala orang tidak
menyadari dan memanfaatkan kepentingan sesaat untuk kepuasannya. “Ini
kan dunia maya, gak ada yang liat juga” Hal2 semacam itu yang harusnya
dihindari. Kita membangun komunitas ini, makanya kita menciptakan ada
beberapa room ada Serius, chat, story, konsultasi. Di mana manusia itu secara
di dalam dunia maya, kita bisa berkomunikasi satu dengan lainnya secara
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baik. Tapi terkadang personil antar pribadinya itu membawa kepentingan2
pribadi itu, tanpa menyadari kepentingan2 yang ada di dalam lingkungan itu.
Padahal di dunia maya itu, walaupun tidak bertemu secara langsung, tapi
dunia maya itu kita sama aja berada di dalam lingkungan sosial. Tapi tidak
bersentuhan, tapi melalui suatu pola komunikasi bahasa tulisan. Itu aja
sebenarnya inti yang kurang disadari oleh pengguna di Indonesia. Yang di
luar negeri juga gitu. Itu masalah lingkungan sosial.
Yang kedua adalah kadang2 kita membutuhkan satu kedekatan interaksi.
Kalau kita membandingkan ada air mangkok dengan satu kolam. Masukan 1
sendok daun teh yang sama. Mana yang lebih kelihatan kotorannya? Yang di
mangkok kan. Brarti sudah jelas kan. Komposisi kesalahan yang utama,
komposisi perbuatannya itu sama. Tetapi kotoran itu lebih keliatan di
komunitas yang kecil? Jadi ketika komunitas itu semakin kecil, kebaikan dan
keburukannya itu akan nampak. Apalagi keburukannya. Karena orang di
depan selalu melihat keburukan dulu daripada kebaikan. Jadi komunitas itu
dibangun, sebenarnya kita melihat bagaimana membangun komunikasi yang
sehat. Tapi karena oknum, akan menjadi tidak baik kadang2 komunikasi yang
terjadi di dalam komunitas itu.
Kalau dari aktivitas yang dilakukan apa aja?
Kalau aktvitas di forum, kita nggak banyak. Mungkin forum uda berjalan.
Jadi kita cuma memperhatikan kegiatan-kegiatan yang terakhir, apa yang
dilakukan. Komunikasi apa yang dibangun. Secara total enggak, kita cuma
melihat misalnya room Serius, Picture. Kita tetap keliling lihat. Angka pribadi
member juga terlihat mereka ngapain aja. “Ohada yang nakal, ada yang
keterlaluan, atau baik2.” Coba meng-clarify mana member yang baik. Karena
ke depannya minister kan bukan cuma kita doang. Orang lain bisa
menggantikan kita juga. Ada juga yang mengundurkan diri. Itu boleh.
Kenapa ada yang mengundurkan diri?
Mungkin karena kesibukan. Karena kita kan tidak mungkin 24 jam. Aku aja
palingan batesin seminggu paling nggak 1 jam untuk buka forum.
Antar minister tidak semua saling kenal ya?
Tidak, karena kan sifatnya terbuka. Yang kenal ya cuma kita2 doang.
Mengenal secara langsung tidak.
Kalau dari anggota-anggotanya, karakternya bagaimana? Apakah aktif atau
pasif?
Kalau anggota, kalau aktif itu banyak. Yang pasif pun lebih banyak lagi.
Karena aktivitas mereka itu kan hanya dunia yang mungkin sesekali mereka
hadir, mungkin tidak terlalu sering, mereka cuma ikut sesekali. Ketika mereka
sudah punya komunitas di dunia nyatanya, mereka tidak akan datang juga.
Jadi komposisinya berbeda beda. Jadi kalau sudah dateng kemudian harus
kontiniu, itu tidak harus. Atau mungkin karena mereka sudah punya
pasangan. Itu alasannya.
Topik apa yang paling banyak dibicarakan di dalam forum?
Mungkin room corner Serius. Room Serius kan hal2 yang sifatnya
membicarakan terhadap masalah2 politik, ekonomi, sosial. Itu cukup sering
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dibicarakan. Selebihnya di blog, forum cerita. Mungkin yang paling sering
juga di room gambar ya.
Komunitas biasanya terbentuk karena adanya kesamaan. Apa yang menjadi
kesamaan di forum ini?
Yang pertama pasti kesamaan orientasi. Walaupun tidak semua di dalam
forum yang bukan gay. Tetapi di dalam forum yang pasti adalah kesamaan
orientasi. Itu yang utama.
Kedua, ada kesamaan yang ditimbulkan dari sudut pandang. Kalau saya
memandang sesuatu hubungan ini cuma main2 doang. Kumpulah orang2 itu.
Yang memandang perlu ada komitmen, kumpulah orang2 itu.
Yang ketiga, itu ada masalah kesamaan kesukaan. Misalnya sama2 karena
game online. Jadi ada banyak pemicunya. Tapi itu cuma beberapa aja yang
keliatan. Tapi kalau masalah visi misi, ini sering menjadi klik untuk
membangun suatu relationship.
Apa tujuan yang ingin dicapai forum ini?
Tujuannya itu yang pertama, kita bisa membangun lingkungan komunitas
sosial di dunia maya. Selebihnya kita bisa mengkomunikasikan, membuat
orang menjadi terikat satu dengan lainnya, komunikasi terbangun dengan
baik. Orang2 ini akhirnya bisa merasa nyaman untuk hadir di komunitas.
Tujuan itu apakah sudah tercapai?
Tujuan dalam dunia yang luas itu limitnya sangat sulit dinilai. Kita bilang
sudah tercapai, tetapi orang lain bilang belum tercapai. Aku sendiri bilang
kita sudah proses menuju ke sana, tapi belum tercapai. Karena kalau sudah
tercapai ya forumnya bubar. Sudah aman, damai, sejahtera ya bubar.
Apa yang menjadi alasan orang mau bergabung ke forum ini apa?
Pertama, mereka ingin mencari tau jati dirinya. Yang kedua karena …..
Ketiga karena mereka mau cari jodoh. Yang keempat karena mereka butuh
teman. Yang kelima biasanya pada umumnya diajak teman. Karena forum di
dunia maya semuanya gitu.
Antar minister pernah ada konflik?
Sering. Konflik itu selalu ada karena kita punya ego, pembawaan masing2.
Tapi kita berusaha menyelesaikan dalam level antar minister. Paling tidak kita
punya komitmen untuk tidak bicara keluar dari forum. Diselesaikannya juga
kadang kita vote. Minister ini bersalah karena membocorkan rahasia apa.
Pertama berembuk dulu. Misalnya dia bisa dipecat aja kalau di skors selama 2
bulan ga boleh aktif. Atau antar minister kita komen dia satu per satu.
Misalnya selesai ya. Hukumannya akhirnya diputuskan kalau minister ini
dibanned selama 2 bulan ga boleh aktif. Nanti kalau sudah 2 bulan, akan di
email kalau kamu sudah boleh aktif lagi.
Walaupun dibanned sebetulnya bukannya dia bisa bikin id baru?
Tapi kan tracing terhadap jaringan IP internet dia kan ketahuan. Kita tetap
punya caranya. Jadi siapa yang punya 2 atau 3 ID itu ketauan. Karena IP
internet tidak bisa diubah.
Jadi ada informasi yang tidak boleh dishare ke luar termasuk ke member?
Iya.
Misalnya informasi seperti apa?
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S: Ya kebijakan ministry. Misalnya tahun 2015 mau adain party. Sebelum acara
itu dipastikan, tidak boleh dishare ke luar. Akan menjadi tidak pasti. Kecuali
sudah ditetapkan dan dipastikan. Atau misalnya ID dan password minister
dikasih tau ke orang lain, itu nggak boleh.
R: Bagaimana interaksi yang terjadi di dalam forum? Member yang buat thread
harus dibalas oleh minister?
S: Untuk regional minister, walaupun tidak reply secara langsung tapi dia harus
baca. Regional minister jadi yang memang di region dia. Misalnya aku di
konseling. Tapi tidak harus membuat trit. Atau membuat tulisan, itu ada yang
harus. Kalau ada 100 tulisan tidak harus dibaca semua, tapi paling tidak
activatingnya harus dilihat perkembangannya, diawasi.
R: Jadi tidak harus semua trit dijawab?
S: Kecuali pertanyaan untuk minister itu harus dijawab. Kalau hanya trit biasa
yang informasi, tidak perlu ditanggapi.
R: Biasanya trit2 yang ramai itu apa yang dibahas?
S: Kalau nggak bloggie, ya serius. Konseling kalau yang konselingnya menarik.
Ada yang cuma nanya gaya, gayanya kok begini, pasanganku puas nggak ya?
Kita juga kadang malas menjawabnya.
R: Adakah topik yang menarik sampai mau diikuti terus perkembangannya?
S: Kalau aku, mungkin nggak ya karena kesibukanku di luar jadi nggak
memungkinkan. Cuma kalau baca, iya. Kalau menarik, aku kasih balasan.
R: Topik seperti apa yang menarik sehingga mau untuk memberikan balasan?
S: Yang pasti aku tertarik dengan perkembangan kepribadian. Dan curhatan2
yang bisa membangun, bukan curhatan yang cengeng. Apapun dicurhatin,
konflik dikit dicurhatin. “Aku sedih, aku rasanya mau pergi aja, aku mau
putusin pacarku.” Karena mentalitas itu tidak terbangun. Kita mau
membangun mentalitas. Hubungan semacam ini prinsipnya tidak pernah ada
akhirnya. Sudah ada pernikahan sejenis kan. Pernikahan itu membutuhkan …
Tapi yang menyatukan hati dari sebuah pasangan itu adalah komitmen
mereka. Karena yang dibangun dalam sebuah hubungan itu cuma 2 hal yang
paling sering: komitmen dan komunikasi. Ketika komitmen dibangun, ya saya
berkomitmen mengikatkan diri ke dalam suatu ikatan suci yaitu pernikahan,
tetapi kalau yang kedua komunikasinya tidak dibangun maka tidak akan
terjadi komitmen ini. Karena komunikasi itu harus mempertemukan kalau
dalam hubungan suatu ikatan perkawinan, perkawinan itu harus
menghubungkan yang namanya ego mereka. Dalam menyatukan 2
kepribadian dalam satu ikatan dimana mereka harus menjadi satu dari dua
latar belakang yang berbeda, ini komunikasi tidak akan terbangun dengan
baik kalau sama2 tidak mau, yang satu menurunkan egonya, satunya lagi coba
menyamakan dengan level komunikasinya. Maka titik ekuivalen itu akan
ketemu. Di sinilah kuncinya orang memberikan pengertian, pemahaman, dan
karakter dari cinta yang mereka bangun. Itu yang harus terlebih dahulu
dilakukan dalam sebuah hubungan. Hubungan seperti ini, ga ada. Yang
memberi arti sebagai ada, itu pribadi dari masing2 orang yang menjalani.
Mau gak sama pasangannya berkomitmen. Dan hubungan itu tidak akan
tercapai. Banyak orang gagal karena menuruti egonya. “Aduh ga bisa deh

Karakteristik Virtual..., Ricky Sastro Haryono, FIKOM UMN, 2013

sama orang itu. Aku kan carinya yang begini, begini.” Mencari dengan
kriteria dan karakteristik yang ada dalam pikiran mereka, itu sebnarnya yang
bermain adalah ego.
Yang kedua sebetulnya mereka ingin memposisikan dirinya dalam comfort
zone / zona nyaman. “Saya kan mau orang yang baik, pengertian, yang bisa
anter jemput, yang bisa bayarin ini itu.” Semua orang mikir seperti itu. Tapi
dalam level egonya itu harus ada yang namanya limitasi. Sampai di mana
limit ini harus dilakukan. Karena tidak semua pemikirannya akan sama
seperti dia. Jadi pertama hubungan itu dibangun karena komitmen. Kedua
komunikasi. Rumusannya panjang. Harus ada pola egonya. Karena manusia
pada dasarnya egosentris. Kepentingan pada diri pribadinya yang dikaitkan
dengan kepentingan sosialnya.
R: Kalau dari sub forum konsultasi, yang paling banyak konsultasi tentang apa?
S: Konsultasi yang mereka bangun itu pada dasarnya konsultasi yang sifatnya
konsultasi berupa masalah seks, masalah penerimaan diri. Gimana cara aku
menerima diri aku seperti ini, kenapa aku masih denial, kenapa harus
dibandingkan dengan dunia straight, kenapa aku bersikap seperti ini.
Kadang2 ada orang yang bilang “lu sakit ya?” Itu jangan dibilang penyakit
karena tidak ada orang yang sakit. Yang ada adalah bahwa kita memiliki
orientasi yang berbeda. Dan orientasi itu adalah pilihan hidup kita. Kamu
berani masuk ke dunia seperti ini berarti kamu telah memilih jalan hidup
kamu. Ketika ada pilihan, maka konsekuensinya adalah harus
bertanggungjawab. Dan beranikah orang bertanggungjawab? Kadang2 orang
lari dari tanggungjawabnya. Makanya dia menyatakan dirinya harus berada
dalam comfort zone. Itu yang sulit bagi setiap orang. Ini yang bisa kita bilang
orang ini tidak bisa bertanggungjawab atas pilihan hidupnya. Orang selalu lari
dengan keadaan ‘sakit’. Itu salah. Ini orientasi. Tapi hubungan manusia
kodratnya memang laki2 dengan perempuan. Pake kata ‘gay’ sebagai
orientasi seksual. Menyatakan gender itu ada male dan female. Menyatakan
tingkat maturistik itu ada ‘boy’ atau ‘man’; ‘girl’ atau ‘woman’. Komposisi
itu tarik menarik. Tapi gay itu sendiri, itu adalah orientasi seksual. Male to
male. Gender. Komposisinya tua atau muda. Itu alasannya. Itu alasannya
ketertarikan seksual terhadap sesama jenis. Jadi sebenarnya bukan sakit. Ada
yang bilang ini sakit jiwa. Tapi semakin hari orang semakin terbuka karena
komunikasi semakin luas.
Kenapa dulu komunitas ini tidak nampak? Karena alat komunikasi terbatas.
Internet dulu tidak ada di negara kita. Bahkan tahun 70-an di amerika sedang
booming, bahkan kaum gay sangat sembunyi2, bahkan dibunuh. Setelah itu
bergulir, masuk ke Indonesia sejak ada namanya komunikasi. Ada Friendster,
Facebook, Twitter, LinkedIn, ada Skype. Karena apa? Bukan hanya di dunia
ini gay. Tapi dunia lain ikut berkembang. Karena apa? Kecepatan komunikasi
itu buat manusia saling terhubung satu dengan yang lainnya. Maka dari
situlah suatu komunitas banyak bermunculan. Itu kuncinya. Komunitas ini
adalah suatu perkembangan dari sifat komunikasi. Yang tadinya hanya surat
menyurat, kantor pos. Trus sekarang bisa via email.
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Komunitas ini adalah pemikiran dimana sekarang pola komunikasi terbangun
dari yang dulunya cuma surat-menyurat, trus ada email, trus ada friendster,
facebook, twitter, dll media sosial. Komunikasinya bergerak semakin cepat.
Ketika komunikasi bergerak semakin cepat, orang mengenal semakin luas
dunia ini, maka terbentuklah komunitas2 yang tadinya belum ada menjadi
ada, yang tadinya sudah ada menjadi semakin berkembang. Maka semakin
nampak perubahannya. Tadinya mungkin yang sudut pandangnya kita
persempit dalam ruang lingkup seperti gay, itu tadinya hanya dalam
komunitas yang bersembunyi-sembunyi, kecil, dan mungkin tidak nampak
atau tidak diketahui secara luas. Sekarang jadi semakin besar, semakin
nampak, dan eksistensinya juga ternyata sudah diterima oleh lingkungan
sekitar sebagai bagian dari apa? Ternyata ada komunitas sosial seperti ini. Itu
pola komunikasi yang terbangun. Jadi pola komunikasi ini akhirnya
mengembangkan dimana lingkungan sosial itu semakin berkembang.
Ada satu teori komunikasi, Jendela Johari / Johari Window. Teorinya itu ada
pribadi seseorang ternyata johari window itu ketika dia ada dari segi yang
nampak, sisi yang tidak nampak, ada sisi yang mau dikubur selamanya, atau
sisi dia dimana ke depannya harus seperti apa. Di internet, johari window itu
menandakan manusia itu sebenarnya adalah makhluk yang memiliki
kepribadian dimana pribadinya itu dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya
juga. The nextnya pola pikir ada pola interaksi sosial, interaksi media massa
terhadap pembentukan karakter sosial, itu juga termasuk di maintain. Salah
satunya mind set orang saat ini, banyak berkembang film tentang gay. Dulu
tidak ada. Brarti menandakan siapa yang terpengaruh oleh siapa. Munculnya
berbagai jaringan internasional, link, networking yang menghubungkan antara
satu dengan yang lain. Katakanlah media internet dengan jejaring sosial
ketemu. Memunculkan suatu komunitas dan entitas ini dari entity menjadi
suatu komunitas. Entitas sifatnya kecil, komunitas itu sifatnya lebih besar.
Dalam komunikasi itu berjalan, dunia ternyata juga sudah mengakui
contohnya yang paling gampang adalah adanya perkawinan sejenis yang
diakui. Diakui bisa oleh negara atau diberkati oleh agama. Berarti agama
mengakui kan. Tapi pemberkatan itu apakah pemberkatan dalam ikatan
bahwa ini adalah suami dan istri. Intinya jangan mencampurkan ajaran agama
dengan kehidupan sosial. Karena agama memberikan tuntunan kehidupan
yang baik. Hubungannya antara manusia dengan Tuhan.
Kembali ke perkawinan yang diakui negara. Akhirnya mass media juga
terpengaruh. Akhirnya berkembang semakin luas lagi. Orang semakin
membuka mata bahwa komunitas ini eksis. Dari entitas menjadi suatu
komunitas. Itu kita bicarakan masalah teori dan pola pikir.
R: Apa tujuan adanya Aturan Pakai Forum dan Panduan Posting?
S: Kalau aturan ya tujuannya untuk menjaga stabilitas aja. Kontinuitas dan
stabilitas. Sehingga aturan itu ada. Tidak boleh salah, tidak boleh2 hal2 yang
berkaitan dengan kekerasan seksual, konten2 anak2 di bawah umur. Intinya
aturan yang mengamankan lah.
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Informan 7: Dusk Bringer – Minister Room Corner (Serius dan
Santai), Inspiration, Jabodetabek
Wawancara dilakukan pada tanggal 7 Januari 2013
R: Ricky, D: Dusk
R:
D:
R:
D:
R:
D:
R:
D:

R:
D:

R:
D:
R:
D:
R:
D:
R:
D:
R:
D:
R:
D:

Apa alasan masuk ke forum GIF ini?
Cari jodoh, cari temen, tempat diskusi.
Kapan pertama menjadi minister?
17 Agustus 2010.
Untuk sub forum yang menjadi tanggung jawab Dusk, itu bagaimana proses
penetapannya? Apakah memilih sendiri atau ditentukan?
Ya itu hasil negosiasi juga. Karena waktu itu ada lowongan di tempat itu dan
aku pilih. Tapi pilih tidak bisa 1 area aja yang cocok. Minimal 3 tiap minister.
Kalau topik yang dibahas di dalam sub forum, khususnya di tempat yang
dipegang Dusk lebih banyak membicarakan tentang apa?
Di pojok Serius, isinya berita dan diskusi yang katanya sih berat. Kadang2 isi
curhatan orang juga nyasar di sana. Di Santai, aku bawa diskusi dan games
yang isinya biar orang2 lebih relax. Di Inspirasi, well homoseks butuh lebih
banyak motivasi tentunya, agar mereka tidak sekedar tunduk dengan
penderitaan hidup mereka. Untuk Jakarta Around, aku jarang buka. Tapi
intinya orang2 kenalan aja tanpa picture. Karena kan masih discreet gitu
biasanya.
Apa saja topik yang menarik menurut Dusk?
Hampir semua topik menarik sih karena ada aja yang diomongin binan. Tapi
yang bosenin juga banyak. Misalnya “adakah cinta sejati di binan?”; “apakah
aku bisa berubah jadi straight?”; “apakah binan hanya ingin seks?” dan yang
terutama mengenai asal muasal orientasi seksual. Makanya aku lebih suka
membahas mengenai pengembangan diri homoseks di antara homophobia.
Homophobia jadi fokus utama ku sih soalnya, homophobia dari agama
terutama. Sama issue2 relationship dalam homoseksual.
Bagaimana tingkat keaktifan anggota?
Cukup aktif. Tetapi lebih banyak yang silent reader ya sepertinya.
Informasi yang dicari dalam GIF lebih banyak yang seperti apa?
Kayaknya Cuci Mata yang paling laku. Dan minister di sana yang paling ketat
kerjanya.
Alsannya kenapa di situ ramai?
Karena bisa lihat cowok seger yang bisa dimupengin sama mereka. Selain itu
karena paling banyak komen dan reply juga.
Lalu kenapa minister di sana yang paling ketat kerjanya?
Karena jumlah postingan yang harus diatur sama kalau lagi ada member yang
berantem.
Oh di sub forum Cuci Mata bisa berantem juga?
Banget. Urusan selera laki2 kan beda2.
Kenapa memilih di 4 sub forum yang sekarang dipegang?
Dipilih oleh Terry sih yang pasti. alasan knapa nego nya jd 4 itu yah krn aku
suka bawa inspirasi, pembicaraan yang bisa buat diskusi selain urusan esek-
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esek di Serius. Sisanya di Santai dan Jakarta yah anggap aja ruang
cengkerama biasa deh.
R: Dusk sendiri lebih suka mengunjungi sub forum mana?
D: Serius dan Inspirasi. Soalnya dari sana ketauan yang binan2 bisa berpikir
lebih dalam soal hidup.
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Informan 8: Pak Sigit Widodo – Pengamat Social Media
Wawancara pada tanggal 7 Januari 2013
(R): Ricky, (S): Pak Sigit Widodo
R: Ada teori yang menyatakan bahwa sebuah forum internet dapat membentuk
sebuah komunitas virtual. Menurut bapak sendiri bagaimana?
S: Itu sebetulnya bisa dilihat dari indikator2nya kan. Apakah dia betul sudah
terbentuk suatu komunitas atau belum. Salah satunya kedekatan di antara
komunitas sediri, kohesivitas di antara kaum gay itu sudah terbuka atau
belum. Nah itu bisa dilihat dari analisa forum ini. Kan sebetulnya sebuah
komunitas itu ada beberapa prasyarat terbentuknya komunitas.
R: Kalau berdasarkan teori, salah satu ciri2 dari virtual community adalah
adanya kesamaan minat.
S: Kita bicara community secara luas dulu. Community secara luas punya
prasyarat2 tertentu. Nah baru kita buktikan apakah community dalam bentuk
virtual itu sama dengan community pada umumnya. Harus ada teorinya dulu
community bisa terbentuk karena apa. Baru kita bicara masalah virtual.
Virtual itu kan sebetulnya hanya masalah medianya. Kalau community yang
biasa itu kita bertemu komunikasi tatap muka, sementara kalau ini kita
menggunakan komunikasi berperantara komputer / CMC. Salah satunya
kesamaan minat, tapi belum tentu karena minat yang sama langsung merasa
satu. Kalau dia merasa satu, berarti itu komunitas. Itu bisa dilihat dari
percakapan di dalam forumnya sendiri.
R: Saya ada pakai teori dari McQuail, bahwa ada beberapa sifat dari komunitas
real yang dapat digunakan dalam komunitas virtual yaitu adanya interaksi,
kesamaan tujuan, sense of identity and belonging, berbagai macam norma dan
aturan.
S: Oke betul. Artinya interaksi ya pastilah. Interaksi itu kan dapat kita lihat
misalnya ketika seseorang memposting satu topik, kemudian berapa yang
menanggapi. Artinya jika kita memposting satu topik kemudian tidak ada
yang menanggapi, artinya tidak ada interaksi. Tapi begitu kita posting, tiba2
banyak yang menanggapi, orang2 ngobrol topik itu sampai berapa baris atau
berapa respon itu artinya ada interaksi.
Setelah interaksi ada kesamaan tujuan. Jelas karena ini adalah Gay Indo
Forum, artinya ada kesamaan, kasarnya kesamaan nasib. Artinya mereka
merasa sama, biasanya tujuannya sama. Seharusnya sudah terbentuk. Dengan
namanya saja Gay Indonesia Forum, tujuannya pasti sama. Itu yang harus
ditanyakan kekomunitas, tujuannya apa gabung ke sini. Apakah tujuannya
untuk mencari rekan yang sama, senasib, selama ini misalnya di dalam
komunitas biasa mereka tidak diakui, kemudian mereka masuk ke internet.
Tujuannya pasti ada. Interaksi sudah terlihat, tujuan sudah terlihat.
Sense of identity and belonging, sebetulnya kalau saya lihat, Gay Indonesia
Forum ini kan sebetulnya sudah punya identitas sebagai suatu komunitas
sendiri. Sebelum dia membuat online ini, dia sudah punya komunitas
sebetulnya walaupun komunitasnya tidak tergabung karena letaknya terpisahpisah. Jadi Gay Indonesia Forum ini menurut saya menyatukan komunitas
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yang terpisah-pisah di banyak tempat menjadi satu. Jadi dia dibantu dengan
internet. Jadi komunitas itu ada, tapi komunitas itu tidak atau belum terbentuk
karena masalah jarak. Gay Indonesia Forum ini menyatukan jarak. Artinya
bahwa sebetulnya komunitasnya sudah ada. Jadi komunitas itu ada 2
kemungkinan terbentuknya, apakah dia dari awalnya sudah punya kesamaan
minat atau satu kelompok tertentu, punya identitas tertentu, kemudian
bergabung di online. Ada juga yang tadinya sama sekali tidak tahu apakah dia
punya kesamaan minat atau nggak, mereka bertemu di internet kemudian
membuat satu forum. Itu ada yang seperti itu. Tapi kalau ini awalnya sudah di
set bahwa ini untuk gay Indonesia. Artinya ya sudah, pilihannya ada 2. Dia
gay dan orang Indonesia. Jadi orang Indonesia yang gay ya welcome ke sini.
Artinya sebetulnya komunitasnya sudah ada. Itu juga harus dibuktikan
dengan teori-teori itu, apakah ada sifat-sifat itu. Tapi secara kasat mata sih
sudah pasti ini komunitas. Tinggal dilihat saja.
Komunitas juga sebetulnya jumlahnya tidak perlu terlalu banyak. Misalnya
sudah 100 orang itu sudah bisa kita bilang itu komunitas. Bahkan mungkin 20
juga sudah bisa diklaim sebagai komunitas. Kira2 begitu.
R: Kalau untuk aturan dan norma?
S: Tidak selalu aturan dan norma itu tertulis. Ada juga, misalnya begini. Tidak
ada aturan di twitter yang menyatakan bahwa kita tidak boleh SARA. Tapi
ketika kita masuk ke satu komunitas tertentu, yang memang komunitas itu
tidak suka dengan SARA, maka ketika kita masuk ke situ mengungkapkan
SARA, itu biasanya akan dianggap menyalahi aturan, tidak mengikuti norma.
Bisa seperti itu. Tapi bisa aja di satu komunitas yang isinya orang2 SARA, ya
oke2 saja kalau SARA. Jadi aturan dan norma tidak harus tertulis, apalagi
norma. Kalau kita bicara norma di internet, itu kembali ke komunitas. Itu
yang akan jadi masalah ketika medianya terbuka seperti twitter. Kalau media
seperti ini kan relatif tertutup. Orang kalau mau mengakses kan harus masuk
ke web ini. Artinya normanya dibuat sendiri oleh komunitas. Komunitas ini
maunya apa? Misalnya dia tidak mau, jangan sampai ada perbedaan antara
homoseksual dengan heteroseksual. Yang mungkin itu dilakukan di
komunitas biasa / komunitas real teteap ada perbedaan antara homoseksual
dengan heteroseksual. Tapi mungkin di sini mereka tidak mau ada perbedaan.
Itu kan norma juga, tapi mungkin tidak diungkapkan. Untuk memahami itu,
ya kita mungkin harus masuk ke situ agak lama. Kita cek norma2nya apa.
Dan norma itu dapat kita lihat dalam percapakan, misalnya forum ini tidak
digunakan untuk cari pasangan. Kadangkala ada yang seperti itu. Jadi di sini
khusus untuk membahas hal yang lebih penting, bukan dating sesama gay.
Saya tidak tau norma-norma nya seperti apa karena saya belum masuk ke
forum, itu paling tidak kita harus mengamati forumnya beberapa saat. Itu
kebentuknya sudah berapa lama?
R: Jadi ini sudah terbentuk dari tahun 2008. Dia pakai server luar, kemudian
ditutup tahun 2011. Kemudian berdiri lagi. Ini ada di sejarahnya. Kemudian
bulan Juli 2011, berdiri lagi dengan menggunakan server yang mandiri.
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S: Oke mungkin itu tergantung dari negara servernya. Kalau untuk Child
Pornography memang biasanya dilarang di semua negara. Jadi di sini yang
mau diteliti seperti apa?
R: Jadi bagaimana forum ini aktif atau tidak hingga bisa terbentuk komunitas
virtual.
S: Kalau mau lihat aftif atau tidak, bisa dilihat dari berapa jumlah posting per
hari. Dari situ bisa kita lihat aktif atau tidak. Kalau masalah terbentuk
komunitas atau tidak, kembali lagi ke teori yang tadi. Kalau itu sudah ada,
harusnya itu sudah terbukti.
R: Kalau di Indonesia, adakah contoh forum internet yang sudah membentuk
komunitas virtual?
S: Kaskus itu sudah kuat banget. Banyak sih. Misalnya karena saya sedang
pegang domain, itu ada yang namanya forum web hosting, itu juga berjalan.
Artinya perusahaan-perusahaan web hosting, mereka bicara tentang web
hosting. Forum Gamers juga banyak dan sangat kuat. Biasanya yang game
online.
R: Kalau untuk forum yang khusus untuk LGBT?
S: Sebetulnya kalau untuk LGBT sendiri di Indonesia tidak jelek2 amat
gerakannya. Sejak lahirnya Gaya Nusantara kan sebetulnya sudah cukup eksis
di bawah Dede Oetomo, apalagi dia doktor. Dia doktor paling cerdas seIndonesia, dia doktor termuda di Indonesia waktu itu. Kemudian ketika dia
mendirikan Gaya Nusantara, sebetulnya pada saat itu sudah mulai eksis dan
sebetulnya sekarang sudah makin diterima. Kecuali di kalangan konservatif.
Kalau forum ini kemudian mencoba eksis di internet, menurut saya sih
penolakan terhadap LGBT justru lebih banyak di keluarga. Kalangan sosial
uda nggak seperti dulu. Artinya kalau teman kerja atau teman kuliah nggak
ada masalah. Sekarang penolakan yang paling kuat justru dari keluarga.
Orangtua berharap anak jadi heteroseksual. Jadi sebetulnya forum-forum
LGBT sudah semakin banyak. Bahkan waria juga sekarang punya forum
sendiri. Mereka punya persatuan. Jadi forum-forum seperti itu entah online
atau offline sebenarnya sudah banyak terbentuk. Tinggal kita lihat apakah
forum ini bisa mewakili Gay Indonesia atau tidak. Karena kelompok gay
sudah semakin banyak persatuannya. Dulu yang paling besar dan terkenal ya
Gaya Nusantara. Bahkan dia punya majalah waktu itu. Ketika internet belum
sepopuler sekarang, dia sudah punya majalah. Majalahnya rutin terbit.
Sebelum ada lesbian atau transeksual, yang pertama maju kan gay dulu. Dulu
kalau tidak salah lesbian juga masuk Gaya Nusantara karena belum ada
wadahnya.
Cuma menurut saya, dia tidak membuka diri 100% kepada komunitas lain.
Kalau komunitas lain kan lebih membuka, misalnya di internet ada komunitas
gamers. Lebih mudah mengatakan saya gamers daripada gay. Yang terjadi
kan seperti itu. Mungkin kalau kita search, kita akan menemukan beberapa
forum. Misalnya berdasarkan lokasi. Gay di Jakarta mungkin punya forum
sendiri. Biasanya tiap kota punya forum sendiri. Saya tidak terlalu mengikuti
di Gay Indo Forum ini cakupannya sejauh mana. Jadi seberapa jauh forum ini
bisa mencakup gay di seluruh Indonesia.
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R: Saya ada buat hasil observasi mengenai jumlah topik dan jumlah posting di
forum yang dimulai dari bulan Juli 2011. Kira-kira dengan jumlah ini apakah
sudah menunjukkan keaktifan?
S: Kita lihat mungkin dari jumlah kenaikan per hari. Kelemahan mengambil
tanggal 24 Desember sampai 2 Januari itu karena lagi libur sehingga kurang
bisa mewakili keaktifan di forum. Karena forum seringkali pada saat liburan,
ada forum yang pas liburan itu naik misalnya forum gamers. Tapi beberapa
forum pada saat liburan aksesnya menurun karena banyak yang
mengaksesnya di kantor. Kalau forum gamers, ketika libur sekolah naik
karena biasanya anak SMA atau kuliah. Kalau saya sih menghindari
mengambil saat libur. Karena tanggal 24-27 (Desember) kan libur natal. Dia
mengalami jumlah kenaikan topik ya lumayan sih 43 topik selama 3 hari.
Berarti 10 topik lebih. 14 topik per hari menurut saya sudah cukup bagus.
Apalagi dilihat ini libur. Terus dari 27 ke 31 (Desember) ini kenaikannya 37
topik. Kemudian saat tahun baru cukup rendah karena tahun baru. Akan lebih
bagus jika dilihat statistiknya pada saat hari biasa. Tapi dari sini saja sudah
kelihatan kalau sudah aktif kok. Artinya kalau pas libur saja terjadi kenaikan
topik belasan artinya sudah aktif.
R: Di teori mengenai forum internet, bahwa dalam forum internet tidak akan
memberikan informasi mengenai data pribadi. Justru di forum ini ada sub
forum yang khusus untuk memasang foto, dan data dirinya.
S: Kembali lagi tergantung dari jenis forumnya. Di forum-forum tertentu
memang mereka saling berkenalan. Ada forum2 yang cenderung menutup
dirinya. Tingkat anonimitas akan berbeda-beda tiap forum. Kalau di sini lebih
ingin menampilkan dirinya. Artinya dia sudah cukup menutup diri di dunia
biasa, dia mungkin lebih terbuka dilihat dari psikologis anggotanya.
R: Ini ada aturan pakai forum yang tertulis.
S: Oke, ini aturan-aturan standar dalam forum. Jadi aturannya sudah ada. Kalau
tadi disebutkan sebuah komunitas mempunyai norma dan aturan, ini sudah
bikin. Jadi sudah memenuhi syarat sebagai sebuah community. Kayanya
sudah terbukti kalau dia sebuah community.
Prinsip terbuka dan mudah diakses cuma tambahan karena komunitas ada
juga yang tertutup. Komunitas tidak harus terbuka.
R: Ada bagian yang saya bahas mengenai pendaftaran di forum ini bahwa
siapapun yang ingin mendaftar itu bisa. Apakah ini menunjukkan bahwa
forum ini terbuka?
S: Di situ terbuka, tapi sebetulnya komunitas tidak harus terbuka. Bisa saja dia
membatasi. Misalnya sebelum masuk harus diverifikasi dulu dia gay atau
bukan. Itu boleh aja. Sama seperti sebuah komunitas misalnya kita mau
masuk ke komunitas kampus, kan ada aturan-aturannya dan tidak semua
orang bisa masuk. Kalau misal kita sudah punya komunitas kampus kan tidak
bisa sembarang orang kemudian datang masuk menjadi bagian dari
komunitas. Jadi memang tidak semua komunitas bentuknya terbuka.
R: Virtual community biasanya terbentuk secara sengaja atau tidak?
S: Ada beberapa komunitas yang dibentuk tidak sengaja. Tapi kalau kita sudah
bikin forum, sengaja bikin forum kayak gini pasti biasanya sengaja. Tapi ada
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R:
S:
R:
R:

juga yang bentuknya tidak sengaja. Misalnya saya suka nge-tweet, trus
banyak yang baca, bales retweet, ternyata ada beberapa orang yang punya
kesamaan minat. Dari beberapa orang yang punya kesamaan minat itu,
kemudian saya bikin suatu komunitas. Bisa seperti itu. Di Facebook juga bisa.
Banyak yang kemudian komentar saya dibagikan atau di share lagi oleh
teman saya di Facebook, begitu juga dikomentari. Orang yang mengomentari
tersebut kemudian merasa bahwa saya punya kesamaan minat. Kemudian
saya akan mengikuti dia, terus kita bentuk misalnya satu fanpage, bikin grup
sendiri. Itu yang nggak disengaja seperti itu bisa. Tapi kalau kita lihat dari
awalnya. Saya nggak tau bentuk awalnya seperti apa. Tapi kalau misalnya
yang dianggap sebagai pembentukan tidak sengaja mungkin begini. Misalnya
ada beberapa orang. Mereka mendapati bahwa mereka sama-sama gay.
Kemudian mereka bikin forum. Nah orang-orang yang tadi membentuk itu
sebetulnya memang mereka tidak sengaja. Mereka ketemu terus bikin forum.
Tapi yang kemudian yang belakangan gabung, ini kan sudah sengaja. Jadi
bisa saja mungkin awal terbentuknya forum ini karena tidak sengaja dibuat.
Ada orang-orang yang kebetulan memang gay bergabung kemudian bikin
forum ini. Tapi yang belakangan masuk sudah sengaja. Jadi kalau bentuknya
forum ini sudah pasti sengaja.
Apakah semua forum internet dapat membentuk komunitas virtual?
Iya, kalau syarat-syarat terbentuknya komunitas itu terpenuhi. Artinya tidak
semua forum berhasil menjadi komunitas.
Apakah bapak pernah menemukan forum yang tidak berhasil menjadi
komunitas?
Ada beberapa. Coba masuk forumnya game nusantara online.
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Pertanyaan Yang Sering Diajukan (FAQ - Frequently
Asked Questions)
Apa itu GIF?
GIF adalah singkatan dari Gay Indonesia Forum, merupakan Forum Gay Berbahasa
Indonesia.
GIF saat ini masuk di dalam jajaran Situs Besar Khusus Gay, GIF juga menempati
peringkat tinggi di dalam Sistem Pencarian di Dunia Maya.
Kapan GIF Berdiri?
GIF berdiri pada 8 Oktober 2008 dengan menggandeng Forumotion sebagai Server nya.
Namun karena adanya permasalahan pelaporan ke Online Guardian (Juni 2011),
diantaranya adalah tuduhan Child Pornography, BDSM berlebihan dan Penjualan Produk
Illegal maka GIF ditutup sepihak oleh Online Guardian.
Pengurus GIF berupaya mendapatkan kembali data lama yang telah diarsip oleh
Forumotion, kita juga mengandeng 2 Lembaga LGBT Internasional, namun hasilnya
nihil.
Dikarenakan permasalahan yang berlarut larut dan tidak ada titik temu maka kerjasama
antara GIF dan Forumotion resmi berakhir pada Desember 2011.
Pada Juli 2011 GIF menutuskan untuk bangkit kembali, tim IT yang dipimpin oleh
Founder GIF berupaya mandiri untuk membangun GIF dari awal lagi.
Belajar dari masa lalu, maka kemandirian server dan sistem di GIF merupakan hal yang
mutlak dilakukan.
Siapakah Pendiri GIF?
Pendiri GIF adalah Sdr. A Shen, hal ini bisa terlihat dari Rank nya sebagai Founder GIF.
Apa Tujuan Utama Pendirian GIF?
Tujuan Utama Pendirian GIF adalah sebagai Wadah LGBT yang selama ini
termarjinalkan di masyarakat umum, dan dapat saling berbagi diantara anggotaanggotanya serta dapat saling mendukung dan saling menghormati serta saling bertukar
informasi di dalam Forum Tercinta kita bersama.
Apakah menjadi Member GIF dipungut iuran?
Tidak, menjadi Member GIF bebas dari iuran apapun.
Mengapa tidak ada Iuran untuk Member GIF?
Sesuai dengan Misi GIF, dimana GIF menjadi Lembaga Nirlaba, maka kami sebisa
mungkin tidak memungut biaya apapun yang timbul sehubungan dengan
Penyelenggaraan GIF sehari hari (mulai dari sistem, sewa server dan lainnya)
Siapa yang menanggung seluruh biaya yang berkaitan dengan GIF?
Biaya yang timbul untuk Penyelenggaraan GIF sehari hari ditanggung 100% oleh Founder
GIF (Sdr. A Shen)
Siapa saja yg bisa menjadi member GIF?
GIF terbuka untuk umum pada khususnya untuk LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan
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Transeksual)
Namun kami tidak menutup diri untuk Member GIF yang Heteroseksual namun
bersimpati dengan LGBT.
Siapakah Pengurus GIF?
Dalam kegiatan sehari hari, GIF memiliki Pengurus yang disebut sebagai Dewan Menteri
GIF.
Apakah Dewan Menteri GIF Digaji?
Tidak, Menteri GIF bekerja secara sukarela untuk kemajuan GIF.
Bersama dengan Member GIF, Menteri GIF berkolaborasi agar semua Pemangku
Kepentingan GIF memperoleh manfaat sebesar besarnya dengan adanya GIF.
Siapakah Dewan Menteri GIF?
Dewan Menteri GIF terdiri atas Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Senior
Menteri, Menteri Eksekutif serta Menteri.
Apa tugas dari Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri?
PM dan VPM bertugas agar seluruh pemangku kepentingan GIF dapat saling mengisi dan
terjadi keharmonisan di GIF, dimana seluruh pemangku kepentingan tunduk pada
Aturan Pakai GIF.
PM dan VPM dapat berkoordinasi dan saling menggantikan jika salah satu diantaranya
berhalangan hadir.
Siapa yang menjadi Perdana Menteri dan Wakil PM?
Saat ini PM GIF adalah Terry Sie sedangkan Wakil PM adalah Gusdar.
Apa Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Senior, Menteri Eksekutif dan Menteri?
Tugas Utama dari Menteri Senior, Menteri Eksekutif dan Menteri adalah menjaga
stabilitas dari GIF.
Menteri Senior, Menteri Eksekutif dan Menteri bertanggung jawab kepada PM dan VPM
serta tunduk pada Kode Etik Menteri.
Kewenangan Menteri disesuaikan Sub Forum yang menjadi Tanggung Jawab nya.
Ada Berapakah Menteri Senior GIF dan Siapa Sajakah Mereka?
Saat ini Menteri Senior GIF berjumlah 5 Orang.
Menteri Senior GIF adalah abxis, brownice reborn, kaze, y-holic dan Yosuke.
Ada Berapakah Menteri Eksekutif GIF dan Siapa Sajakah Mereka?
Saat ini, Menteri Eksekutif GIF berjumlah 2 Orang.
Kim Liong: Executive Minister Life and Area
Versa: Executive Minister City and Area
Ada Berapakah Menteri GIF dan Siapa Sajakah Mereka?
Jumlah Menteri GIF saat ini adalah 13 Orang.
Berikut adalah Nama Menteri GIF beserta Sub Forum yang menjadi Tanggung Jawab
nya:
zend: Minister of Heboh, Art and Inspiration
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Higen: Minister of Cuci Mata, Health and Java
Yan Sun: Minister of Heboh and Bloggie
D_x: Minister of Art, Archipelago and International
tante.clara: Minister of Gath and Jabodetabek
Srafime: Minister of Story and Counseling
Viksi: Minister of Cuci Mata
Dusk Bringer: Minister of Room Corner, Inspiration and Jabodetabek
inner handsome: Minister of Bloggie, Gathering and Room Corner
koinz: Minister of Room Corner dan Inspiration
Maxxie: Minister of Story, Art and Jabodetabek
Sapta.Vajra: Minister of Heboh, Gath, Games-Gadget
fred,jjang: Minister of Java, Archipelago and International
Apa itu Aturan Pakai Forum?
APF adalah Aturan Dasar yang mengikat bagi seluruh Member GIF.
Mengapa harus ada APF?
Sama seperti di sebuah negara yang ada aturan tertulis berupa Undang Undang, APF
diperlukan sebagai Aturan Dasar dan mengikat dalam berforum.
Apa itu Kode Etik Menteri?
Kode Etik Menteri adalah Kode Etik yang mengikat seluruh Menteri GIF dan tidak
mengikat Member GIF.
Bagaimana caranya menjadi Menteri GIF?
Seluruh Member GIF berhak menjadi Menteri GIF, dimana kriteria setiap Pendaftaran
menjadi Menteri GIF telah ditetapkan.
Member GIF bisa melihat persyaratan tersebut pada Sub Forum Informasi dan Aturan
Pakai.
Mengapa GIF mengutamakan Stabilitas Forum?
Stabilitas Forum sama seperti ketika kita berkunjung ke sebuah negara, dimana ada
aturan aturan tertentu yang harus ditaati.
Demikian juga di GIF, dengan Stabilitas menjadi dasar utama dalam berforum,
diharapkan semua nyaman dengan Stabilitas yang terjadi.
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