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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Belakangan ini, banyak terjadi kontroversi dalam masyarakat Indonesia 

secara luas mengenai homoseksualitas. Adanya dua kalangan masyarakat yang 

dapat digolongkan sebagai pro dan kontra terhadap keberadaan mereka. Banyak 

hal yang melatarbelakangi mengapa hal ini bisa terjadi, yang dapat dilihat dari 

sejarah perkembangan kelompok LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan 

Transgender) itu sendiri. 

 Perjalanan panjang sejarah tersebut telah menunjukkan bahwa betapa 

banyak hal yang sudah terjadi kepada komunitas ini. Banyak penolakan, namun di 

sisi lain ada juga kalangan yang menerima para LGBT dengan tangan terbuka. Di 

sisi lain, Indonesia adalah negara konservatif, dan pada umumnya masyarakat 

konservatif menolak keberadaan LGBT di masyarakat mereka (GAYa Nusantara, 

2003). Namun perlu diakui pula bahwa LGBT juga berada di dalam masyarakat 

konservatif Indonesia ini. 

 Ada berbagai pandangan yang menunjukkan penerimaan terhadap golongan 

tersebut, diantaranya suatu pendapat dari Dede Oetomo (2010) dalam suatu artikel 

dari Tempo.co, mengemukakan bahwa “perilaku lesbian, gay, bisexsual, 

transgender atau apapun namanya merupakan hak asasi setiap manusia yang 

dijamin undang-undang”. Pendapat lain datang dari masyarakat awam yang 
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tercatat dalam sebuah blog terbuka, dari elandrobelok.wordpress.com (2012), 

sebuah blog yang ditulis tanpa identitas terbuka yang jelas :  

  

Mereka juga sama seperti kita, mereka juga manusia yang mempunyai 

hak yang sama dengan kita, lalu mengapa kita mendeskriminasi 

mereka? Itu bukan pilihan mereka, mereka juga tidak mau jadi seperti 

itu. seandainya mereka bisa berkompromi dengan Tuhan tentu meraka 

ingin seperti kita. 

 

Dalam penelitian ini, peneliti akan memusatkan perhatian terutama kepada 

para kaum gay dan lesbian, yang di mana lebih dikenal dengan istilah umum gay. 

Berdasarkan pendapat para ahli, gay, termasuk dalam kategorial 

homoseksual (Oetomo, 2001). Homoseksual sendiri merupakan salah satu dari 

tiga macam orientasi seksual manusia (Oetomo, 2001), yaitu: (a) heteroseksual, 

ketertarikan seksual pada lawan jenis yang biasa kita anggap normal; (b) 

biseksual, ketertarikan pada sesama maupun lawan jenis; dan (c) homoseksual, 

ketertarikan seksual pada sesama jenis. Homoseksual dapat dibedakan lagi 

menjadi gay dan lesbian, di mana gay merujuk pada laki-laki homoseksual, dan 

lesbian merujuk pada perempuan homoseksual.  

Menurut GAYa Nusantara, organisasi LGBT di Indonesia yang terletak di 

Surabaya, diperkirakan sekitar 260.000 penduduk Jawa Timur memiliki orientasi 

homoseksual (GAYa Nusantara, 2003). Hal ini sejalan dengan perkiraan The 

National Center for Transgender Equality, yaitu jumlah gay di Indonesia secara 

keseluruhan mencapai 1% (Adesla, 2009). 

Pada awalnya, homoseksual termasuk dalam gangguan orientasi seksual 

yang masuk dalam Pedoman Penggolongan Diagnostik Gangguan Jiwa (PPDGJ) 



    

3 
 

edisi pertama hingga kedua. Namun, semenjak PPDGJ III yang diterbitkan tahun 

1993 dengan acuan Diagnostic and Statistical Manual (DSM)-IV (1980), 

homoseksual tidak lagi digolongkan sebagai suatu gangguan psikologis. 

Pencabutan homoseksual dari kategori gangguan psikologis telah dilakukan sejak 

lebih dari 30 tahun yang lalu. Akan tetapi hingga saat ini pendapat bahwa gay 

sebagai gangguan psikologis atau dianggap “abnormal” masih dapat ditemui serta 

diskriminasi terhadap orang dengan orientasi homoseksual, termasuk di antaranya, 

gay.  

Bisa ditarik kesimpulan bahwa secara psikologi, gay maupun lesbian bukan 

lagi suatu kelainan ataupun gangguan psikologis. Hal ini telah menjadi banyak 

acuan penerimaan gay di berbagai negara internasional, meskipun masyarakat 

Indonesia masih tidak sepaham. 

 “Sikap homofobia yang menyisihkan, melecehkan, diskriminasi dan 

mendapat perlakuan kekerasan pada kaum LGBT (Lesbian, Gay, 

Biseksual, Transgender) harus dihilangkan. Ini yang perlu 

disosialisasikan pada masyarakat,”  

(dr Lukas Mangindaan, SpKJ dalam seminar nasional “Seksualitas 

yang ditabukan: Tantangan Keberagaman” di Hotel Sahid Jaya, 

Jakarta, Selasa 11 November 2012. Dikutip dari : http:// 

www.suarakita.org/2012/11/lgbt-bukan-gangguan-jiwa-atau-deviasi-

seksual/) 

 

Dukungan lain juga datang dari Komnas HAM. Dengan dalih hak 

azazi manusia, seorang ketua Komnas HAM, Ifdal Kasim, mendukung 

diselenggarakannya kongres ILGA Asia di Surabaya. Menurutnya, 

kelompok marginal yang rentan mengalami diskriminasi ini harus 

tetap mendapatkan perlindungan dan hak-haknya. 

(Di Balik Keberanian Kongres Gay di Surabaya, oleh Muhammad 

Nuh. Dipublikasikan pada 27 Maret 2010. Dikutip dari : 

http://www.eramuslim.com/berita/analisa/di-balik-keberanian-kongres 

-gay-di-surabaya.htm#.UucrthD-IdV) 
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Namun pada kenyataannya, masih ada juga kalangan masyarakat lain yang 

menentang keberadaan gay dengan mengatasnamakan agama, misalnya ; suatu 

masyarakat yang merupakan masyarakat konservatif. Indonesia merupakan negara 

konservatif yang secara eksplisit menolak gay di mata internasional, seperti yang 

telah tercatat pada tahun 1994 dalam Konferensi Internasional Kependudukan dan 

Pembangunan di Kairo, Mesir. 

Penolakan terhadap gay dapat dilihat secara jelas di masyarakat Indonesia, 

dalam berbagai kejadian yang ada. Sewaktu akan dilaskanakannya Persami bagi 

kaum LGBTI di Purwekerto sebagai yang pertama, pihak penyelenggara 

menerima ancaman dari berbagai ormas Islam yang ada di daerah tersebut. 

Penyelenggara diancam untuk membubarkan acara perkemahan disebabkan oleh 

kaum gay dan lesbian. Di lain kejadian, ada banyak gay yang telah mengalami 

kekerasan secara verbal, seperti bullying, yang dapat berujung pada bunuh diri. 

Hak-hak hidup para gay direnggut dikarenakan mereka berbeda, tidak sama 

dengan masyarakat, dan dianggap sebagai menyalahi moral yang berlaku. 

Permasalahan terhadap gay ini tidak hanya berujung pada ketidak setujuan 

yang disuarakan secara verbal dan berbagai diskriminasi yang diterima mereka. 

Banyak pula pertentangan terhadap gay ini yang berujung pada tindakan 

kekerasan yang menimpa para gay, yang dimulai dari penolakan dari masyarakat. 

Kenyataannya, hal ini tidak hanya berupa penolakan semata, melainkan berujung 

pada berbagai kekerasan fisik. Salah satu kasus yang terjadi adalah seorang waria 

yang terbunuh dalam suatu penangkapan terkait kasus pencurian, dikarenakan 

sang waria dilaporkan mencuri. Dimulai dengan fakta bahwa pihak kepolisian 
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tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, hingga saat beberapa waria lain 

datang ke kepolisian dengan tujuan mengebumikan jazat teman waria mereka 

yang telah meninggal, pihak kepolisian tidak memberikan izin dan mempersulit 

proses.  

Masih banyak kasus-kasus kekerasan yang terjadi terhadap gay, yang 

terliput oleh media. Namun kebanyakan dari kasus tersebut kurang mendapat 

perhatian dari aparat kepolisian, terkesan lamban ditangani, hingga tidak 

diacuhkan. Seakan gay bukanlah bagian dari masyarakat yang masih berhak 

berada dalam lindungan mereka. 

Sebuah pertanyaan muncul mengenai mengapa individu, dalam hal ini gay, 

tidak mendapatkan penerimaan di dalam masyarakat? Berdasarkan teori sikap, ada 

3 aspek sikap yaitu kognitif, afektif, dan konasi (Azwar, 2007). Dari aspek-aspek 

ini dapat dianalisa mengenai alasan perilaku masyarakat terhadap gay ini. 

Berdasarkan dari aspek kognisi, dapat dilihat bahwa norma dan moral yang 

berlaku, demikian juga pengetahuan umum di masyarakat, manusia seharusnya 

memiliki ketertarikan sexual terhadap lawan jenis. Keberadaan gay dengan 

ketertarikan seksual sesama jenis ini tidak sesuai dengan kognitif yang ada di 

masyarakat pada umumnya, sehingga dianggap menyimpang. Kognitif inilah yang 

mempengaruhi afektif, dimana perasaan takut, menolak, curiga, dan berbagai 

perasaan yang lainnya muncul dan timbul di masyarakat dikarenakan kognisi 

terhadap gay. Dikarenakan lagi oleh kognisi yang mempengaruhi konasi, kognitif 

yang adalah pemikiran terhadap gay inilah yang mempengaruhi perilaku 

masyarakat terhadap gay, menjadi landasan mengapa sikap tersebut muncul. 
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Di sisi lain, Surabaya, sebagai salah satu kota terbesar kedua di Indonesia 

(Andreas, 2007). Surabaya juga menjadi suatu kota yang metropolis dengan 

penduduk yang beragam. Hal menarik lainnya adalah salah satu LSM gay di 

Indonesia dan sudah cukup lama berdiri berada di kota Surabaya, yaitu GAYa 

Nusantara yang didirikan oleh Dede Oetomo pada 1 Agustus 1987. (Nuh, 2010). 

Suatu masyarakat tentunya memiliki beberapa golongan. Secara spesifik, 

peneliti memilih sampel mahasiswa yang dikonsentrasikan pada mahasiswa 

Universitas X, suatu universitas swasta di kota Surabaya. Golongan mahasiswa ini 

terdiri dari para pelajar strata satu, dengan jenjang usia antara 18-24 tahun. Usia 

ini tahap perkembangan usia dewasa awal (Santrock, 2002), di mana dalam masa 

ini kebutuhan akan pergaulan semakin besar dan juga kesempatan bagi individu 

untuk bertemu dengan banyak kelompok sosial juga lebih terbuka. Hal ini dilihat 

di mana pada usia ini, individu akan memasuki dunia universitas dari dunia SMA, 

yang lebih luas dengan banyaknya jumlah mahasiswa. Santrock (2002) juga 

menjelaskan bahwa pada tahap perkembangan ini, individu akan mencapai 

kematangan seksual secara fisik sehingga akan memunculkan orientasi seksual 

mereka, di mana orientasi seksual akan mengacu pada homoseksual atau 

heteroseksual. Tidak menutup kemungkinan bahwa individu, yang sebagian besar 

ada di kelompok hetero, akan bertemu dengan kelompok minoritas homoseksual 

pada jenjang usia ini seiring dengan proses kematangan seksual ini. 

Dalam berbagai kesempatan yang telah diambil peneliti sebagai mahasiswa 

Universitas X, baik dengan observasi maupun wawancara hingga pengalaman 

pribadi, peneliti menemukan paling tidak, ada mahasiswa yang diduga maupun 
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telah mengaku sebagai gay di tiap jurusan Universitas X. Wawancara informal 

yang dilakukan terlebih dulu oleh peneliti menemukan bahwa paling tidak ada 

150 orang mahasiswa gay di Universitas X, yang tergabung dalam suatu 

komunitas gay lokal. Para gay umumnya tidak menunjukkan diri secara 

gamblang, mereka menjaga identitas terutama terkait isu orientasi seksual ini. Hal 

inilah yang menjadikan penyebab sedikitnya jumlah gay yang diketahui oleh 

sebagian besar mahasiswa Universitas X. Wawancara lain dari narasumber 

terpercaya, di mana beliau adalah salah satu pengajar di Universitas X, 

menerangkan bahwa gay memang ada sebagai bagian dari mahasiswa Universitas 

X, dengan jumlah yang paling tidak, sesuai dengan pendapat dari Dede Oetomo 

(1999), mencapai 1% dari jumlah populasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa gay juga 

telah menjadi suatu bagian dari mahasiswa Universitas X dan tidak menutup 

sebuah kemungkinan bahwa jumlah gay yang nampak dapat terus bertambah 

seiring waktu walau masih merupakan kelompok minoritas.  

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian terhadap sikap terhadap kaum gay dari para Mahasiswa dan 

Mahasiswi di kota Surabaya, dengan mengambil sampel konsentrasi pada 

Mahasiswa dan Mahasiswi Universitas X, Surabaya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana gambaran sikap mahasiswa Universitas X terhadap gay? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap mahasisiwa Universitas X 

terhadap gay, dengan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoretis 

Menyumbang pengetahuan di bidang Psikologi, khususnya Psikologi Sosial. 

2. Manfaat Praktis 

a. Universitas X 

Penelitian ini dapat menjadi suatu masukan dan acuan bagi 

Universitas X dalam membimbing para mahasiswa dikarenakan 

terspesifiknya sampel. Bimbingan yang dimaksudkan adalah 

mengenai pengetahuan maupun penerimaan terhadap gay yang telah 

menjadi bagian dari Universitas X. 

b. Gay 

Penelitian ini dapat menjadi suatu gambaran terhadap sikap 

mahasiswa, terutama pada Universitas X, yang diharapkan dapat 

menjadi gambaran bagi komunitas gay untuk melakukan interaksi. 

c. Masyarakat Umum 

Penelitian ini dapat menjadi penggambaran sikap masyarakat terhadap 

gay, yang juga sudah menjadi bagian dari masyarakat. 

d. Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai suatu bahan dasar penelitian 

selanjutnya mengenai masyarakat dan gay.  

 


