
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tidak banyak yang bisa mengungkapkan secara pasti fenomena 

keberadaan kaum gay sudah ada sejak lama dikarenakan keberadaan mereka tidak 

ditonjolkan ke masyarakat luas. Komunitas mereka biasanya tertutup dan tidak 

ingin menampakan jati diri di masyarakat, sehingga tidak mengherankan 

keberadaan mereka masih menjadi buah bibir yang berbau negatif. Kaum yang 

sering dikonotasikan negatif oleh masyarakat tersebut terus berupaya mencari 

wadah atau membentuk komunitas tertentu. Beberapa waktu terakhir komunitas-

komunitas itu secara perlahan mulai berani menampakan jati dirinya. Lebih dari 

itu ada yang secara terang-terangan menunjukkanya identitasnya, sehingga 

masyarakat mengetahui keberadaan mereka, hal ini ditandai dengan banyaknya 

informasi yang berkembang di media massa tentang berita yang menceritakan 

kehidupan kaum gay sehingga menyebabkan berkembangnya kelompok-

kelompok atau komunitas sebagai wadah aktualisasi yang dapat menampung 

aspirasi dan kreatifitas dari kaum yang dianggap marginal ini. 

Sebenarnya komunitas gay sudah lama terbentuk di Indonesia. Pada tahun 

1969 Himpunan Wadam Djakarta (HIWAD) merupakan suatu kelompok yang 

membawahi kaum homoseksual di Jakarta, kemudian disusul dengan LAMBDA 

pada tanggal 1 Maret 1982 yakni sebuah organisasi gay pertama yang terbuka di 

Indonesia bahkan di Asia dengan secretariat yang berada di Solo, seiring 



berjalannya organisasi ini munculah cabang-cabangnya di Yogyakarta, Surabaya, 

Jakarta, dan tempat-tempat yang lain dalam waktu yang singkat (Lihat 

http://www.eramuslim.com/berita/analisa/tentang-dibalik-keberanian-kongres-

gay-di-surabaya.htm oleh anonym Diakses pada tanggal 6 Desember 2011 pukul 

20.35 WIB) 

 . Berhubungan dengan adanya bentukan-bentukan komunitas yang 

menaungi aktualisasi kaum gay di kota-kota besar yang telah dijabarkan di atas, 

membawa pengaruh pada sekelompok kaum gay yang berdomisili di Malang 

untuk ikut serta membuat sebuah komunitas yang diberi nama Ikatan Gaya Arema  

(IGAMA). Organisasi ini dipelopori oleh Yoseph Abilsana yang dibantu oleh 

rekan-rekan sehati di Malang. Pada saat itu IGAMA mempunyai 12 aktivis yakni 

diantaranya; Yoseph, Didiet, Bram, Didiek, Angga, Adjie, dan yang lainnya bahu 

membahu berjuang mendirikan sebuah organisasi untuk rekan-rekan yang 

memiliki kesamaan pandangan dan persepsi terhadap masalah kesehatan laki-laki. 

Bertepatan dengan tanggal 01 April 1993, atas dukungan Dede Oetomo 

pendiri GAYa Nusantara (GN) Surabaya, akhirnya Organisasi IGAMA 

diresmikan. Kemudian IGAMA secara resmi didaftarkan ke Pengadilan Negeri 

Malang melalui notaris Sja’bany Bachry, SH No. 32 yang berkedudukan di Jl. 

Mojopahit 3-A Malang pada tanggal 27 Agustus 2002 oleh empat serangkai 

aktivis IGAMA yaitu Mamad, Syaiful, Koko, dan Henry. Kegiatan awal 

terbentuknya organisasi ini hanya menjadi wadah bagi kaum gay untuk saling 

mengenal dan bersosialisasi, dengan ragam kegiatan yang terbatas seperti; arisan, 

rekreasi, kegiatan pentas seni dan rapat anggota. Untuk bisa diterima oleh semua 

http://www.eramuslim.com/berita/analisa/tentang-dibalik-keberanian-kongres-gay-di-surabaya.htm
http://www.eramuslim.com/berita/analisa/tentang-dibalik-keberanian-kongres-gay-di-surabaya.htm


kalangan dan semua elemen komunitas gay serta masyarakat, akhirnya sepakat 

untuk membuat konsep dan format baru. Menjadi sebuah lembaga yang 

memberikan pelayanan dan dukungan bagi seluruh komunitas gay dari berbagai 

kelompok elemen, baik yang terbuka maupun yang tertutup dengan berbagai 

program kegiatan, yang berhubungan dengan kesehatan seksual laki-laki 

(termasuk program penanggulangan HIV/AIDS) (sumber: AD/ART IGAMA). 

Melalui organisasi IGAMA ini kaum gay bisa saling berkomunikasi 

dengan sesama jenisnya dan bisa saling mencurahkan perasaan yang selama ini 

dipendam. Komunikasi yang terjalin di organisasi ini begitu leluasa terbuka dan 

transparan. Para gay yang tergabung dalam organisasi ini dengan bebas mengenal 

rekan sehatinya, bahkan lebih dari itu bisa bertatap muka sampai menjalin 

hubungan sebagai pasangan kekasih. Bagi kaum gay yang sudah kenal dan 

terbuka satu sama lainya mungkin tidak ada persoalan dalam berkomunikasi, yang 

mana komunikasi verbal menjadi media yang mendominasi. Namun yang belum 

kenal, tentu saja banyak persoalan yang timbul. Dalam keadaan seperti ini, kaum 

gay memiliki cara lain untuk mengenali sesama jenisnya, yakni dengan 

komunikasi non verbal.  

Penampilan fisik merupakan bagian komunikasi non verbal. Setiap orang 

mempunyai pandangan mengenai penampilan fisik seseorang baik itu busananya 

(model, kualitas bahan, warna), dan juga atribut lainnya yang dipakai, seperti kaca 

mata, tas, jam tangan, kalung, gelang, anting-anting, dan sebagainya. Seringkali 

orang juga memberi makna tertentu pada karakteristik fisik orang yang 

bersangkutan, seperti bentuk tubuh, model rambut, dan sebagainya. Dalam hal ini, 



fashion, pakaian dan busana merupakan cara yang digunakan manusia untuk 

berkomunikasi, bukan hanya sesuatu seperti perasaan dan suasana hati tetapi juga 

nilai-nilai, harapan-harapan dan keyakinan-keyakinan kelompok sosial yang 

diikuti keanggotaannya. Jadi, hal tersebut merupakan cara yang diproduksi dan 

direproduksi masyarakat; bukan pertama-tama orang menjadi anggota kelompok 

lalu mengomunikasikan keanggotaanya melainkan keanggotaannya itu 

dinegoisasikan dan dibangun melalui komunikasi. Dengan demikian, fashion, 

busana, dan pakaian merupakan dasar pembentukan kelompok-kelompok sosial 

tersebut dan identitas-identitas individu di dalam kelompok sosial tersebut, dan 

bukan sekedar merefleksikannya (Malcolm Barnard, 2006: 54). Sebagian orang 

berpandangan bahwa pilihan seseorang atas pakaian mencerminkan 

kepribadiannya (Dedy Mulyana, 2005: 346-347). 

Komunikasi non verbal menjadi sangat penting dan berharga bagi kaum 

gay untuk tetap eksis di dalam masyarakat yang masih memandang bahwa kaum 

gay atau homoseks adalah suatu penyimpangan, penyakit dan pembawa bencana 

kesehatan dilingkungan sekitar. Secara umum, masih banyak masyarakat 

Indonesia modern yang terpelajar sulit menerima keberadaan kaum gay atau 

homoseks, sedangkan untuk dunia hiburan, perancang, atau dunia salon dan 

kecantikan, keberadaanya masih bisa ditoleransi. 

Meskipun masyarakat luas terutama di Indonesia masih beranggapan baik 

itu positif maupun negatif terhadap kaum gay, namun pada kenyataanya kaum gay 

ini masih tegolong tersisihkan masih dipandang sebelah mata, sehingga tidak 

menutup kemungkinan kaum gay ini menggunakan suatu cara untuk dapat eksis 



dalam ruang lingkup di masyarakat sekitar yaitu dengan komunikasi non verbal 

untuk sarana mengenali teman sehati atau konunitasnya serta mengetahui laki-laki 

tersebut termasuk gay atau bukan. Berhubungan dengan hal tersebut, komunikasi 

non verbal yang digunakan adalah tampilan fisik yang mana lebih mengarah 

terhadap fahion kaum gay dalam berkomunikasi secara langsung maupun tidak 

langsung. 

Untuk mengetahui bagaimana kaum gay di Malang mengidentifikasi atau 

mengenali komunitasnya, peneliti akan melakukan studi kasus tentang pesan-

pesan non-verbal pada tampilan fisik para gay atau homoseks yang tergabung 

dalam komunitas IGAMA. Peneliti akan lebih memfokuskan tampilan fisik 

khususnya style baju atau fashion-nya serta penggunaan bahasa tubuhnya  untuk 

mengenali komunitasnya.  

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah: 

“Bagaimana Pesan-Pesan Non-Verbal Pada Tampilan Fisik Gay di Ikatan 

Gaya Arema (IGAMA) Malang?”  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pesan-pesan non-verbal 

pada tampilan fisik gay di Ikatan Gaya Arema (IGAMA) Malang. Serta 

mengidentifikasi pesan-pesan pada diri gay dan mengungkap makna pada 

tampilan gay. 



D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini antara lain: 

1. Penulis dapat menyumbangkan pemikiran yang berguna bagi jurusan Ilmu 

Komunikasi yaitu kajian komunikasi non verbal (khususnya yang berkaitan 

dengan penampilan fisik). 

2. Bagi masyarakat luas diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu 

gambaran yang sebenarnya tentang kaum gay dan organisasinya sehingga 

tidak memandang para kaum gay dengan sebelah mata.  

 

E. Batasan Masalah 

Penelii akan meneliti bagaimana para gay atau homoseks mengidentifikasi 

komunitasnya dianalisis dari tampilan fisik dan bahasa tubuhnya. Peneliti akan 

meneliti para gay di Ikatan Gaya Arema (IGAMA) Malang mulai tanggal 1 Maret 

2012 hingga 1 April 2012. 

Analisis tampilan fisik yang akan diteliti hanya meliputi cara dan gaya 

berpakaian, potongan dan gaya rambut, serta aksesoris atau atribut yang dipakai. 

Sedangkan utuk analisis bahasa tubuh yang akan diteliti hanya meliputi kinesik 

yaitu gerakan tubuh pada masa perkenalan saja, jadi tidak pada tahapan 

selanjutnya. 

 

 

 



F. Tinjauan Pustaka 

F.1 Komunikasi Nonverbal 

Komunikasi nonverbal menyangkut pesan yang dikomunikasikan oleh 

gerakan tubuh, gerakan  mata, ekspresi wajah, sosok tubuh, penggunaan jarak 

(ruang), kecepatan dan volume bicara, bahkan keheningan.Dalam buku Joseph 

A.Devito tentang Komunikasi Antar Manusia, komunikasi nonverbal memiliki 

enam fungsi utama (Eknam, 1956 ; Knapp, 1978), antaralain : 

1. Untuk menekankan beberapa bagian dari pesan verbal 

2. Untuk melengkapi (complement) pada saat seseorang sedang 

mengkomunikasikan suatu pesan verbal secara umum. 

3. Untuk menunjukkan kontradiksi pada saat seseorang dengan sengaja 

mempertentangkan pesan verbal dengan gerakan non verbal. 

4. Untuk mengatur arus pesan verbal. Contohnya mengerutkan kening, 

mencondongkan badan ke depan, atau menggerakkan tangan. 

5. Untuk mengulangi atau merumuskan –ulang makna dari pesan verbal. 

6. Untuk menggantikan pesan verbal yang ingin disampaikan. Misalanya kata- 

kata “aku tahu” dengan menjentikkan jari. 

 

 

 

 

 

 



F.1.1 Jenis Komunikasi Nonverbal 

1. Bahasa Tubuh 

Kinesika adalah  bagian yang mempelajari bahasa tubuh dan istilah ini 

diciptakan oleh salah satu ahli bahas nonverbal Ray L. Birdwhistell. 

Bahasa tubuh ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian yaitu isyarat tangan, 

gerakan kepala, postur tubuh dan posisi kaki, ekspresi wajah dan tatapan mata. 

2. Sentuhan 

Studi yang mempelajari tentang sentuh menyentuh adalah haptika (haptics). 

Menurut Heslin terdapat lima kategori sentuhan yang merupakan suatu rentang 

dari yang sangat impersonal hingga yang sangat personal. 

3. Penampilan Fisik 

Jenis ini berpengaruh pada persepsi tiap orang dan memiliki beberapa 

aspek seperti busana (model, kualitas bahan, warna), ornament yang dikenakan 

(kalung, gelang, cincin, sepatu) serta karakteristik fisik (kumis atau bentuk kaki). 

4. Bau-bauan 

Wangi-wangian juga digunakan dalam penyampaian pesan. Begitu pula 

dengan bau yang kurang enak dapat menyampaikan suatu pesan khusus. 

5. Orientasi Ruang dan Jarak Pribadi 

Dikategorikan lagi pada ruang pribadi dengan ruang publik seseorang serta 

posisi duduk dan pengaturan ruang. 

 

 

 



6. Konsep Waktu 

Kronemika adalah studi dan interpretasi atas waktu sebagai pesan, yaitu 

bagaimana seseorang berhubungan dengan ketepatan waktu atau tidak dan akan 

mempengaruhi penilaian orang lain. 

7. Warna 

Seseorang sering menggunakan warna untuk menunjukkan suasana emosional, 

cita rasa, afiliasi politik, dan bahkan keyakinan agama. 

8. Artefak 

Artefak adalah segala macam benda yang dihasilkan dari kecerdasan manusia 

(Dedy Mulyana, 2005: 380). 

Dalam penelitian ini, peneliti ingin lebih mengacuh meneliti jenis komunikasi 

non verbal tampilan fisik serta bahasa tubuh yang ada pada gay. Maksud dari 

peneliti mengambil fokus tersebut dikarenakan tampilan fisik serta bahasa tubuh 

sangat muda dilihat kejelasanya. Peneliti bisa dengan mudah mengidentifikasi 

pesan non verbal pada diri gay serta bisa mengungkap makna pada tampilan fisik 

dan bahasa tubuh dari gay tersebut. 

 

F.3 Penyampaian pesan melalui Penampilan fisik dan bahasa tubuh 

Penelitian ini menggunakan teori interaksi simbolik yang 

dikembangkan oleh George Herbert Mead, dan merupakan orang pertama yang 

menjelaskan doktrin filsafat interaksionisme simbolik. Karakteristik 

interaksionisme terbagi menjadi 4, yaitu: diri, lambang, tindakan manusia dan 

tindakan sosial. Dalam penelitian ini, teori yang dibutuhkan hakikat lambang. 



Interaksi simbolik menuntut adanya proses sosial internal (dalam diri orang) yang 

berupa penunjukkan/penafsiran. Manusia menciptakan arti dari apa yang mereka 

observasi dari perilaku orang lain, komunikasi tidak berlangsung melalui kata-

kata saja, namun melalui simbol-simbol yang perlu dipahami dan dimengerti 

artinya.  

Komunikasi non verbal dalam peneitian ini menggunakan tampilan 

fisik dan penggunaan bahasa tubuh. Pesan tampilan fisik dan bahasa tubuh sangat 

tepat untuk menyampaikan  identitas sebuah kelompok  seseorang. Penampilan 

fisik dan bahasa tubuh merupakan cara komunikasi non verbal yang unik, untuk 

menyampaikan informasi, mengekspresikan diri melalui fashion dan gerakan 

bagian tubuh serta atribut-atribut yang melekat pada seseorang tersebut. 

 

F.4 Teori Queer  

Dalam kajian sosiologi kontemporer terdapat salah satu teori yang 

mempelajari tentang fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. Teori 

karya Judith Butler ini dikenal dengan Queer Theory yang dalam bahasa 

Indonesia, kata “queer” berarti sesuatu yang mengacu pada hal aneh, kacau, 

abnormal, menyimpang dan tidak disukai. Teori ini mengkaji kombinasi dari berbagai 

kemungkinan dari tampilan gender serta tentang proses yang berfokus pada gerakan yang 

melampaui ide, ekspresi, hubungan, tempat dan keinginan yang menginovasi berbagai 

perbedaan cara penjelmaan di dunia sosial. Menurut Butler, gender adalah kategori 

yang selalu bergeser. Gender seharusnya tidak ditafsirkan sebagai identitas yang 

stabil, namun harus dilihat sebagai suatu identitas yang lemah terhadap waktu, 



berada dalam suatu ruang yang menyesuaikan dengan berulangnya sikap atau 

tingkah laku.  

 Teori Queer berakar pada materi bahwa identitas tidaklah stabil, namun 

lebih bersifat historis dan dikonstruksi oleh sosial. Bahasan dalam teori ini 

mencakup fenomena homoseksualitas. Teori homoseksualitas dikenal seiring 

dengan penelitian mengenai gay dan lesbian, bahwa gender telah  dimengerti oleh 

sebagian masyarakat untuk menjadi dasar guna mengatur masyarakat, dan 

terdapat asumsi bahwa gender dan seksualitas selain kategori baku akan masuk 

dalam sanksi masyarakat. 

Homoseks dapat melibatkan laki-laki maupun perempuan yang 

menyukai sesama jenis. Namun demikian pada kenyataannya kaum homoseks 

biasanya lebih mengacu pada kaum laki-laki yang menyukai sesama jenis dan jika 

hal itu terjadi pada wanita maka disebut sebagai lesbi (lesbian) (Oetomo, 2001: 7) 

Dengan demikian istilah homoseks adalah adalah kecenderungan 

seseorang untuk tertarik secara perasaan atau secara emosional dengan orang lain 

yang juga berjenis kelamin sama, dengan atau tanpa hubungan fisik. Ketertarikan 

antar perempuan biasa disebut dengan lesbian, sedangkan ketertarikan antar laki-

laki disebut dengan gay. Dalam hal ini khususnya para gay kebanyakan sangat 

mempedulikan penampilan, dan sangat memperhatikan apa saja yang terjadi pada 

pasangannya 

 

 

 



F.4.1 Tipe Homoseksual 

Manusia memiliki orientasi seksual yang berbeda-beda, sama uniknya 

dengan tiap kepribadian individu yang ada. Orientasi seksual manusia terbagi 

dalam dua kutub yang ekstrem yakni homoseksual dan heteroseksual. Di tengah-

tengah homoseksual dan heteroseksual terdapat sekelompok orang yang memiliki 

orientasi seksual gabungan antara unsur-unsur homoseksual dan heteroseksual, 

kelompok ini disebut biseksual. 

Dalam penelitian mengenai homoseksualitas, tidak dapat dipungkiri 

bahwa banyak tipe homoseksual karena kelompok ini bukan satu kelompok kecil, 

melainkan bentuk komunitas yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat dan 

latar belakang. Coleman, Butcher dan Carson pada tahun 1980 (dalam 

Supratiknya, 1999: 94) menggolongkan homoseksualitas ke dalam beberapa jenis 

yaitu: 

1. Homoseksual tulen 

Jenis ini memenuhi gambaran stereotipik popular tentang lelaki yang 

keperempuan-perempuan atau sebaliknya perempuan yang kelelaki-lakian. Sering 

termasuk juga kaum transvestite atau “TV”, yakni orang-orang yang suka 

mengenakan pakaian dan berperilaku seperti lawan jenisnya. 

2. Homoseksual malu-malu 

Kelompok ini merupakan kaum lelaki yang suka mendatangi WC-WC umum atau 

spa karena terdorong oleh hasrat homoseksual namun tidak mampu dan tidak 

berani menjalin hubungan personal yang cukup intim dengan orang lain untuk 

mempraktikkan homoseksualitas. 



3. Homoseksual tersembunyi 

Kelompok ini biasanya berasal dari kelas sosial ekonomi menengah dan memiliki 

status sosial yang perlu dilindungi dengan cara menyembunyikan identitas 

seksual. Homoseksualitas kelompok ini biasanya hanya diketahui oleh sahabat-

sahabat karib, kekasih/pasangan, atau orang tertentu yang jumlahnya sangat 

terbatas. 

4. Homoseksual situasional 

Kelompok ini dikatakan demikian karena terdapat aneka jenis situasi yang dapat 

mendorong orang mempraktikkan homoseksualitas tanpa disertai komitmen yang 

mendalam, misalnya penjara dan medan perang. Biasanya kelompok ini kembali 

mempraktikkan heteroseksualitas setelah keluar dari situasi tersebut.  

5. Biseksual 

Kelompok ini adalah orang-orang yang mempraktikkan baik homoseksualitas 

maupun heteroseksualitas sekaligus. 

6. Homoseksual mapan 

Kelompok ini adalah kaum homoseksual yang menerima keadaan homoseksual, 

memenuhi aneka peran kemasyarakatan secara bertanggungjawab, dan 

mengikatkan diri dengan komunitas homoseksual setempat. 

 

Dalam penelitian ini, tipe homoseksual yang hendak diteliti adalah 

kelompok homoseksual mapan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa peneliti 

meneliti dalam suatu komunitas gay/homoseksual yang mana kelompok ini 



menerima keadaan homoseksual dan mengikatkan diri dengan komunitas 

homoseksual setempat. 

 

F.4.2 . Perjalanan Sejarah Waria, Gay dan Lesbian 

Dari sejak awal sejarah manusia telah ada yang melakukan 

penyeberangan gender maupun menjalin hubungan erotik romantik atau 

melakukan sebuah ritual dengan sesama gender atau antara penyeberang gender 

dan gender yang ada dalam masyarakat. Dalam kebanyakan hal, hubungan itu 

berlangsung bersamaan dengan hubungan perkawinan atau sebelumnya. 

Homoseks eksklusif (gay/lesbian) memang baru meluas dalam jaman modern, 

terutama pada abad ke 20. Berikut ini  akan dipaparkan sebuah perjalanan sejarah 

mengenai waria, gay, dan lesbian  

 

Tahun  Peristiwa 

1869 Dr K.M. Kertbeny, seorang dokter Jerman-Hongaria, 

menciptakan istilah homoseks dan homoseksualitas 

1920-an Komunitas homoseks mulai muncul di kota kota besar 

Hindia Belanda 

± 1968 Istilah wadam diciptakan sebagal pengganti yang lebih 

positif bagi istilah banciatau bencong. 

 

1969 Organisasi wadam pertama, Himpunan Wadam Djakarta 

(HIWAD) berdiri, A.I. difasilitasi oleh Gubernur DKI 

Jakarta Raya, Ali Sadikin 

Juni 1969 Di New York, Amerika Serikat, berlangsung Huru-Hara 

Stonewall, ketika kaum waria dan gay melawan represi 

polisi yang khususnya terjadi pada sebuah bar bernama 

Stonewall Inn. Peristiwa ini dianggap permulaan 

pergerakan gay yang terbuka dan militan di Barat, dan 

kini dirayakan dengan pawai dan acara-acara lain, 

termasuk di Israel, Amerika Latin, Jepang, Pilipina, 

India dan Indonesia.  



1978 International Lesbian and Gay Association OLGA) 

berdiri di Dublin, Irlandia 

± 1980 Istilah wadam diganti menjadi waria karena keberatan 

sebagian pemimpin Islam, karena mengandung nama 

seorang nabi, yakni Adam a.s 

1981 Kumpulan gejala penyakit (sindrom) yang kemudian 

dinamakan AIDS ditemukan di kalangan gay di kota 

kota besar Amerika Serikat, Kemudian ternyata bahwa 

HIV, virus penyebab AIDS, tidak hanya ditularkan 

melalui hubungan seks anal antara laki laki saja 

1 Maret 1982 Organisasi gay terbuka pertama di Indonesia dan Asia, 

Lambda Indonesia, berdiri, dengan sekretariat di Solo. 

Segera terbentuk cabang-cabang di Yogyakarta, 

Surabaya, Jakarta dan tempat tempat lain. Terbit buletin 

G: gaya hidup ceria (1982 1984) 

1985 Kaum gay di Yogyakarta mendirikan Persaudaraan Gay 

Yogyakarta (PGY) dengan terbitan Jaka 

1 Agustus 1987 Kelompok Kerja Lesbian dan Gay Nusantara (KKLGN, 

kemudian dipendekkan menjadi GAYa NUSANTARA 

(GN)) didirikan di Pasuruan-Surabaya sebagai penerus 

Lambda Indonesia. Menerbitkan majalah/buku seri 

GAYa NUSANTARA 

1988 

 

Persaudaraan Gay Yogyakarta diteruskan menjadi 

Indonesian Gay Society (IGS). 

1989 Denmark menjadi negeri pertama di mana dua warga 

bergender sama dapat mencatatkan kemitraan (registered 

partnership) dengan hak-hak hampir sama dengan 

perkawinan 

1990 International Gay and Lesbian Human Rights 

Commission (IGLHRC) berdiri di San Francisco, 

Amerika Serikat 

1992 Berdiri organisasi-organisasi gay di Jakarta, Pekanbaru, 

Bandung dan Denpasar 

1993 Berdiri organisasi gay di Malang dan Ujungpandang. 

 

 

1993 Issue orientasi seksual masuk dalam agenda Konferensi 

PBB tentang Hak Asasi Manusia di Wina, Austria, tetapi 

ditentang oleh negara negara konservatif, termasuk 

Singapura. 

 

Desember 1993 Kongres Lesbian & Gay Indonesia (KLGI) I 

diselenggarakan di Kaliurang, DIY. Diikuti sekitar 40 

peserta dari Jakarta hingga Ujungpandang. 



Menghasilkan 6 butir ideologi pergerakan gay dan 

lesbian Indonesia. GAYa NUSANTARA mendapat 

mandat untuk mengkoordinasi Jaringan Lesbian & Gay 

Indonesia (JLGI). 

 

1994 Afrika Selatan menjadi negara pertama dengan jaminan 

non-diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dalam 

UUD-nya. 

 

1994 Isu orientasi seksual kembali mewarnai perdebatan pada 

Konferensi Internasional Kependudukan dan 

Pembangunan (ICPD, Kairo, Mesir), dan ditentang pihak 

pihak konservatif. Indonesia secara eksplisit menolak. 

 

 

1995 Isu orientasi seksual, diperjuangkan oleh aktivis-aktivis 

lesbian, mencuat pada Konferensi Dunia tentang 

Perempuan ke-2 di Beijing, Tiongkok. Kembali pihak-

pihak konservatif, termasuk Vatikan dan Iran, 

menentangnya. Indonesia juga termasuk yang 

menentang. 

 

Desember 1995 KLGI II diselenggarakan di Lembang, Jawa Barat. 

Diikuti makin banyak peserta dari Jakarta hingga 

Ujungpandang. 

 

22 Juli 1996 Partai Rakyat Demokratik (PRD) menjadi partai pertama 

dalam sejarah Indonesia yang mencantumkan "hak hak 

homoseksual dan transeksual" dalam manifestonya. 

 

 

November 1997 KLGI III diselenggarakan di Denpasar. Pertama kali 

wartawan dapat meliput di luar sidang sidang. A,I, 

diputuskan untuk sementara diselenggarakan rapat kerja 

nasional karena dipertanyakan apakah kongres efektif. 

 

Juni 1999 Gay Pride dirayakan di Surabaya, kerja sama antara GN, 

Persatuan Waria Kota Surabaya (PERWAKOS) don 

Pusat Kebudayaan Prancis (CCCL). 

 

 

September 1999 Rakernas JLGI di Solo diancam akan diserang oleh 

Front Pembela Islam Surakarta (FPIS), sehingga 

dibatalkan. 

 



Oktober 1999 Pada International Congress on AIDS in Asia and the 

Pacific (ICAAP) ke 5 di Kuala Lumpur, Malaysia, 

dibentuk jaringan lesbian, gay, biseks, waria, interseks 

dan queer se-Asia/Pasifik bernama Asia/Pacific 

Rainbow (APR). GN ikut menjadi pendiri. 

 

 

Maret 2000 IGS mendeklarasikan 1 Maret sebagai Hari Solidaritas 

Lesbian & Gay Nasional. 

 

 

November 2000 Kerlap-Kerlip Warna Kedaton 2000, acara pendidikan 

HIV/AIDS melalui hiburan di Kaliurang, DIY, diserang 

oleh serombongan laki-laki yang menamakan dirinya 

Gerakan Anti-Maksiat (GAM). Sempat terbentuk front 

bersama berbagai organisasi yang menentang kekerasan, 

tetapi karena intimidasi pihak GAM lambat-laun 

mengecil dan bubar. 

April 2001 Negeri Belanda menjadi negeri pertama yang 

mengesahkan perkawinan untuk semua orang (termasuk 

gay dan lesbian). Salah seorang dari pasangan yang 

kawin harus warga atau penduduk tetap Belanda. 

 

Juli 2001 Perdebatan tentang orientasi seksual kembali hangat di 

Konferensi Dunia Melawan Rasisme di Durban, Afrika 

Selatan. 

 

 

April 2003 Brasil mengusulkan kepada Komisi Tinggi PBB untuk 

HAM agar orientasi seksual dimasukkan sebagai salah 

satu aspek HAM. Pengambilan keputusan ditunda. 

Dalam prosesnya, Vatikan mendesak pemerintah-

pemerintah Amerika Latin lainnya untuk menentang 

usulan ini. 

 

Juni 2003 Pemerintah Canada dinyatakan inkonstitusional oleh 

Pengadilan Tinggi Ontario di Toronto ketika menolak 

pencatatan perkawinan antara dua orang bergender 

sama. Pengadilan Tinggi segera memerintahkan 

dimungkinkannya pencatatan sipil perkawinan 

homoseks, tanpa mensyaratkan pasangan warga negara 

atau penduduk tetap Canada. 

 

Sumber: http://gn-intern.blogspot.com/2009/03/perjalanan-sejarah-waria-gay-

dan.html 

 

http://gn-intern.blogspot.com/2009/03/perjalanan-sejarah-waria-gay-dan.html
http://gn-intern.blogspot.com/2009/03/perjalanan-sejarah-waria-gay-dan.html


G. Metode Penelitian 

G.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian 

Penelitian ini merupakan sebuah studi kasus dengan model deskriptif 

kualitatif. Penelitian studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah 

dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan 

menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini dibatasi oleh waktu dan 

tempat, dan kasus yang dipelajari berupa program, peristiwa, aktivitas, atau 

individu. Sedangkan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui sekelompok manusia, suatu objek dan kemudian digambarkan atau 

dilakukan secara sistematis.  Peneliatian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan 

fenomena sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data. Jika data sudah 

terkumpul dan mendalam serta bisa menjelaskan fenmena yang diteliti, maka 

tidak perlu untuk mencari samplingnya. Dalam penelitian ini lebih ditekankan 

pada persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data.  

 

G.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2012 – April 2012, 

sedangkan tempat penelitianya adalah di Kantor Pusat IGAMA di Jalan Simpang 

Sulfat Selatan Nomer 38 Pandanwangi, Blimbing, Malang, 65124. Penelitian juga 

dilakukan di tempat-tempat lain yang mendukung dan kondusif agar informan 

dapat dengan mudah mengutarakan pendapatnya. Seperti di Warung Kopi, 

Stadion Kanjuruhan, dan tempat kos informan.  

 



G.3 Unit Analisis dan Penentuan Informan 

Unit analisis adalah satuan yang diteliti yang dapat berupa individu, 

kelompok, benda, atau suatu latar peristiwa sosial (Hamidi, 2005: 75). Unit 

analisis dalam penelitian ini adalah para anggota komunitas Ikatan Gaya Arema 

(IGAMA). 

Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan purposive 

sampling, dimana para peneliti menentukan informan terlebih dahulu melalui 

kriteria atau ciri-ciri yang memadahi untuk dijadikan sumber informasi. Hal ini 

dapat dilakukan melalui observasi pada fenomena yang terjadi, kemudian memilih 

informan yang tepat untuk dijadikan narasumber. Adapun kriteria yang digunakan 

peneliti adalah gay berumur (25-40 tahun), pernah atau masih tergabung dalam 

organisasi IGAMA selama 1 tahun atau lebih, dan bersedia untuk diwawancara 

sebagai informan. Berdasarkan tiga kriteria tersebut, terdapat 4 orang gay yang 

dapat dijadikan informan. 

 

G.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

1. Observasi 

Menurut Bungin (2007: 115) terdapat beberapa bentuk observasi yang 

dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi partisipasi, 

observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok tidak terstruktur. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan observasi tidak terstruktur. Observasi 

tidak terstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa menggunakan guide 



observasi. Pada observasi ini peneliti harus mampu mengembangkan daya 

pengamatannya dalam mengamati suatu objek. Alasan peneliti melakukan 

observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, 

untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan 

untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu 

melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. 

 Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat peneliti melakukan 

observasi adalah: 

a. Mengunjungi kantor IGAMA 

b. Ikut serta dalam kegiatan IGAMA, seperti PE (Peer Educater), FGD (Focus  

Group Discusion), ulang tahun IGAMA, dan layanan konseling. 

c. Mengunjungi para anggota IGAMA di Alun-Alun Kota Malang. 

d.  Hadir dalam rapat keanggotaan IGAMA. 

Dari hasil observasi, peneliti mendapatkan gambaran tentang perilaku, cara 

berpenampilan dan interaksi sosial di antara para anggota IGAMA. 

 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan alat re-cheking atau pembuktian terhadap 

informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya (Mulyana,2006:180). 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

mendalam. Wawancara mendalam (in–depth interview) adalah proses 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab 

sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang 



diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, 

dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang 

relatif lama. Dalam penelitian ini pertanyaan yang diajukan oleh peneliti 

kepada informan secara garis besar berkisar tentang aktivitas, latar belakang, 

dan makna tampilan fisik serta bahasa tubuh yang mereka tunjukkan.  

 

3. Dokumentasi 

Sejumlah besar fakta dan data dalam penelitian ini tersimpan dalam 

bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah 

berbentuk catatan harian, rekaman wawancara, laporan, foto, dan sebagainya. 

Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi 

peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di 

waktu silam.  

 

G.5 Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2004: 248), analisis 

data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, 

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

Penelitian ini merupakan studi kasus yang menggunakan model deskriptif 

kualitatif, yaitu menggunakan kata-kata untuk mendeskripsikan atau 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya dialami oleh subyek. Pertama peneliti 



memilah data yang terkumpul dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Selanjutnya peneliti memutuskan data mana yang layak untuk disajikan dari 

masing-masing instrumen pengumpulan data. Terakhir peneliti memaparkan data 

yang sudah didapat kedalam bentuk kalimat yang sistematis dan logis. Untuk 

memastikan keabsahan data, peneliti sekali lagi memeriksa hasil paparan data dan 

mendiskusikan hasilnya dengan pembimbing pertama. 

 


