
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Homoseksual bukanlah suatu permasalahan baru di Indonesia. Berdasarkan 

sejarah sebelum masa penjajahan atau pada saat zaman kerajaan, Indonesia memiliki 

budaya yang mengacu pada perilaku homoseksual di beberapa daerah. Sebagai 

contoh, menurut Oetomo (2001) seperti dalam hubungan di antara para santri pada 

pondok-pondok pesantren di Jawa yang disebut dengan mairilan. Selain itu juga 

pada upaya pencarian kesaktian atau pemertahanan sakralitas di daerah Ponorogo, 

Jawa Timur yang disebut dengan hubungan antara warok dan gemblak. Hal ini 

dilakukan sebagai pengganti pasangan dari lawan jenis untuk hubungan seksual. 

Bahkan orang yang berperilaku homoseksual bisa diberi jabatan yang sakral, seperti 

perantara dengan dunia arwah pada suku Dayak Ngaju yang disebut basir, shaman 

pada suku Toraja yang disebut tadu aburake, dan penjaga pusaka di istana kerajaan 

Makassar yang disebut bissu. Perilaku homoseksual ini dilembagakan dan dianggap 

biasa atau lumrah karena merupakan bagian dari budaya masyarakat di sekitarnya. 

 Seiring berjalannya waktu dan bergantinya zaman, terjadi pergeseran 

budaya, moral, dan pemahaman dari masyarakat dunia, khususnya Indonesia tentang 

perilaku homoseksual tersebut. Masuknya budaya Barat yang saat itu dibawa oleh 

penjajah dan juga semakin berkembangnya agama-agama seperti Islam dan Kristen 

telah mengubah pandangan masyarakat terhadap perilaku homoseksual. Bahkan 

masyarakat dari daerah-daerah yang dulu diketahui memiliki budaya perilaku 

homoseksual menyangkal atau tidak mengakui sejarah itu (Oetomo, 2001). Perilaku 

homoseksual itu pun lambat laun memudar bahkan menghilang. Atau lebih tepatnya 

disembunyikan dan dipraktekkan secara diam-diam. 

 Namun zaman tidak pernah berhenti berkembang. Perilaku homoseksual 

yang sempat hilang atau ditiadakan ini ternyata turut berkembang juga secara 

perlahan. Hanya saja, pengertian dan model perilaku homoseksual ini juga ikut 

berubah. Bukan lagi dilembagakan atau terkesan wajar seperti pada zaman kerajaan, 

perilaku homoseksual menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern yang 

dikatakan menyimpang dan tidak wajar (Oetomo, 2001). Namun perilaku 
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homoseksual ini tetap ada dan ditemukan pelakunya semakin banyak serta terbuka 

dan bahkan membuat komunitas bersama. Fenemona maraknya komunitas 

homoseksual atau gay yang bermunculan dan menunjukkan eksistensinya di dunia 

heteroseksual ini mengundang banyak pro dan kontra. Banyak pihak yang secara 

diam-diam ataupun terbuka mendukung mereka, namun lebih banyak lagi yang 

menentang kehadiran mereka. 

 Menurut American Psychological Association (2008), pengertian 

homoseksualitas secara umum pada zaman sekarang dapat mengacu kepada orientasi 

seksual, ditandai dengan kesukaan seseorang dengan orang lain yang mempunyai 

kelamin sejenis secara biologis atau identitas gender yang sama, perilaku seksual 

dengan seseorang dari gender yang sama tidak peduli orientasi seksual atau identitas 

gendernya, dan identitas seksual atau identifikasi diri yang mungkin dapat mengacu 

kepada perilaku homoseksual atau orientasi homoseksual. Untuk di Barat sendiri, 

pengertian gay dan homoseksual seringkali dipisah. Gay lebih mengarah kepada 

identitas diri mereka, sedangkan homoseksual mengarah pada perilaku atau relasi 

seksual antara laki-laki dengan laki-laki. 

 Perkiraan dari jumlah atau prevalensi homoseksualitas di masa modern ini 

bervariasi secara signifikan. Data yang dikumpulkan diperumit oleh berbagai definisi 

yang digunakan dalam homoseksualitas serta adanya fluktuasi dalam jangka waktu 

dan tempat. Menurut Kartono (2009), jumlah pria yang homoseksual itu diperkirakan 

tiga sampai empat kali lebih banyak daripada jumlah wanita homoseksual. Penelitian 

besar pertama mengenai insidensi homoseksualitas dilakukan oleh Alfred C. Kinsley 

di tahun 1948. Ia menemukan bahwa 10% laki-laki adalah homoseksual. Kinsley 

juga menemukan bahwa 37% dari semua orang, melaporkan adanya suatu 

pengalaman homoseksual pada suatu saat dalam kehidupannya, termasuk aktivitas 

seksual remaja. Survei di tahun 1988 oleh U.S. Bureau of the Census menyimpulkan 

bahwa angka prevalensi laki-laki untuk homoseksualitas adalah dua sampai tiga 

persen. Penelitian University of Chicago di tahun 1989 menemukan bahwa kurang 

dari satu persen kedua jenis kelamin adalah semata-mata homoseksual. Di tahun 

1993 Alan Guttmacher Institute menemukan bahwa persentasi laki-laki yang 

melaporkan aktivitas seksual yang semata-mata homoseksual dalam tahun 

sebelumnya adalah satu persen dan dua persen melaporkan riwayat memiliki 
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pengalaman homoseksual semasa hidupnya (Kaplan, et al., 1997). Selain itu, 

berdasarkan hasil penelitian dari National Center for Health Research, di Amerika 

pada tahun 2002, sekitar 4,4% masyarakat melakukan hubungan homoseksual, 

dengan usia 15 sampai 44 tahun. Hasil statistik di Indonesia, menunjukkan bahwa 

sekitar delapan sampai sepuluh juta pria pernah terlibat dalam hubungan 

homoseksual (Fauzi, 2008). 

 Di Indonesia telah ditemukan komunitas-komunitas yang secara sembunyi 

maupun terbuka menyatakan diri sebagai perkumpulan para homoseksual. Banyak 

kegiatan yang biasanya diadakan oleh komunitas atau organisasi perkumpulan gay 

ini, seperti penarikan anggota, penyuluhan tentang berbagai hal yang menyangkut 

gaya hidup homoseksual, dan sebagainya. Bahkan organisasi gay yang resmi di 

Indonesia seperti Gaya Nusantara memiliki banyak cabang di berbagai provinsi dan 

kota, serta rutin mengadakan pertemuan setiap minggunya. Organisasi ini berada di 

Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Bali, Malang, dan kota-kota lainnya. Seiring 

dengan semakin maraknya kaum gay yang memunculkan dirinya di tengah 

masyarakat, semakin meluas juga masalah-masalah yang dulunya tidak pernah ada 

ataupun jarang terjadi. Seperti masalah kesehatan berupa penyakit-penyakit seksual 

yang dulunya lebih rentan dihadapi para wanita pekerja seksual dan laki-laki sebagai 

konsumennya. Sekarang masalah penyakit seksual telah banyak menyerang para 

homoseksual. Hal ini semakin menambah kesan negatif masyarakat kepada perilaku 

homoseksual yang sebelumnya telah dianggap menyimpang dan tidak wajar. 

 Perlu diketahui bahwa sebagian besar homoseksual lebih mengarah kepada 

pilihan hidup dibandingkan suatu penyakit ataupun ketidaknormalan pada diri 

mereka. Pilihan hidup seperti homoseksual ini pun memiliki banyak sekali tantangan 

dan masalah yang harus dihadapi. Salah satu masalah besar yang mengancam adalah 

kerentanan pelaku homoseksual terhadap berbagai penyakit berbahaya seperti PMS 

(Penyakit Menular Seksual) dan HIV/AIDS. DiMatteo & Martin (2002) mengatakan 

bahwa PMS adalah suatu yang umum dan ditularkan melalui individu yang intim 

secara seksual baik melalui hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya. PMS 

yang dapat terjadi pada homoseksual berdasarkan mikroorganisme virus, enteric 

protozoa, bakteria, dan lain-lain adalah Hepatitis B virus, Hepatitis A virus, Herpes 

simplex virus type I dan II, Cytomegalo virus, Condylomata acuminata, Entamoeba 
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hystolitica, Giardia lamblia, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, 

Treponema pallidum, Chlamydia urealyticum, Shigella, Salminella, Champylobacter, 

Scabies, dan Pediculosis (Hasan, 2008). Selain itu juga para homoseksual rentan 

terkena Anal cancer, Cryptosporidium, Human Papilloma Virus (HPV) atau Genital 

warts, Isospora belli, Microsporidia, Viral hepatitis tipe B dan C, serta Syphilis. 

Namun ancaman penyakit yang paling besar diantaranya adalah AIDS, karena 

mengakibatkan sepenuhnya kematian pada penderitanya. AIDS tidak bisa diobati 

dengan antibiotik. Aktivitas homoseksual merupakan salah satu sumber utama dari 

transmisi virus HIV/AIDS, karena virus ini dapat ditemukan dalam cairan semen. 

Sedangkan praktek seksual pada homoseksual tidak dengan cara yang wajar yaitu 

seringkali melalui anus. Padahal di dalam anus hanya terdapat membran mukosa 

rektum tipis yang mudah robek, sehingga transmisi infeksi HIV lebih mudah terjadi. 

Stolberg dalam salah satu artikel di New York Times pada tahun 1997 (dalam 

Brinkmann, 2004) melaporkan bahwa homoseksual muda memiliki kesempatan 

untuk terkena HIV sebesar 50% pada usia pertengahan. 

 Berdasarkan laporan Klinik Griya Lentera Perkumpulan Keluarga 

Berencana Indonesia (PKBI) Yogyakarta pada bulan April sampai dengan Agustus 

2009, terdapat 11 orang dari komunitas gay yang terdiagnosis PMS dan tergolong 

pada kelompok umur 15 sampai 49 tahun (PKBI dalam Hartono, 2009). Bahkan 

menurut sejarah awal mulanya ditemukan HIV/AIDS pada tahun 1981 adalah dari 

pasangan pria homoseksual dan biseksual di California, Amerika Serikat, kemudian 

menyebar ke berbagai negara terutama melalui heteroseksual. Studi yang dilakukan 

pada pria homoseksual dan biseksual di California yang seropositif HIV sebelum 

Januari 1981 tersebut, ternyata 52% diantaranya mengidap AIDS pada tahun 1989. 

Diperkirakan 54% individu dengan seropositif HIV akan menjadi AIDS dalam 

delapan sampai sepuluh tahun kemudian (Nasronudin, 2007). 

 Penyebab utama dari rentannya para homoseksual terkena HIV/AIDS 

ataupun PMS adalah kecenderungan mereka untuk berganti-ganti pasangan dan 

praktek seksual yang salah atau tidak wajar, dimana seringkali mereka melakukan 

relasi seksual tersebut melalui anus. Homoseksual lebih sering melakukan hubungan 

seks dan dengan orang yang lebih banyak pula dibandingkan dengan orang yang 

bukan homoseksual, atau heteroseksual. Pada homoseksual ini pula adanya istilah 
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“hubungan tetap” dan “hubungan lepas’. Artinya, walaupun mereka bisa saja 

memiliki satu pasangan yang tetap atau diakui sebagai “pacar”, homoseksual masih 

memiliki pasangan-pasangan lainnya yang seringkali hanya sebagai pemenuhan 

kebutuhan seks semata. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan 

melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya juga (Brinkmann, 2004). 

 Suatu penelitian mengenai homoseksual pria menunjukkan bahwa lebih dari 

75% pria homoseksual mengaku telah melakukan hubungan seksual bersama lebih 

dari 100 pria berbeda sepanjang hidup mereka. Sekitar 15% dari mereka pernah 

mempunyai 100 sampai 249 pasangan seks, 17% mengklaim pernah mempunyai 250 

sampai 499 pasangan seks, 15% pernah mempunyai 500 sampai 999 pasangan seks, 

dan 28% mengatakan pernah berhubungan dengan lebih dari 1000 orang dalam 

hidup  mereka (Bell & Weinberg dalam Adesla, 2009). Banyaknya kemungkinan 

bagi homoseksual untuk sering melakukan hubungan seksual, baik dengan sesama 

jenisnya maupun dengan lawan jenisnya, menjadikan homoseksual jauh dari suatu 

kategori sehat. 

 Daniel A Knight (dalam Heidelbaugh, 2008) mengatakan bahwa 

homoseksualitas adalah suatu hal yang jarang atau tidak umum dibicarakan di hampir 

semua pusat perawatan kesehatan, dan pada umumnya setiap praktisi kesehatan 

tersebut hanya mengetahui sedikit tentang orientasi seksual dari pasien yang 

memeriksakan diri pada mereka. Kaum homoseksual memiliki label tidak sehat di 

mata para ahli medis sehingga seringkali dirasa kurang tepat apabila membicarakan 

homoseksual dengan kesehatan. Perilaku tidak sehat pada homoseksual ini biasanya 

terlihat dari gaya hidup mereka. 

 Gaya hidup tertentu pada kaum homoseksual dapat beresiko buruk terhadap 

kesehatan fisik, seperti perilaku sering berganti-ganti pasangan dalam berhubungan 

seksual ataupun berhubungan intim bahkan dengan orang yang tidak terlalu dikenal, 

melakukan hubungan seksual yang tidak aman seperti tidak mengenakan kondom, 

melakukan anal sex, tidak mengetahui diagnosa atau status kesehatan seksual dari 

pasangan main, seperti apakah mereka mengidap virus HIV/AIDS atau memiliki 

penyakit kelamin, serta minum-minuman keras dan menggunakan narkoba (Adesla, 

2009). Gaya hidup homoseksual dapat mempengaruhi diri pelakunya untuk 

menggunakan narkoba dan minum minuman keras. Penyalahgunaan zat-zat aditif ini 
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meliputi narkoba, seperti ectasy, putauw atau heroin, ganja, morfin, kokain atau 

shabu-shabu, cannabis, dan minum-minuman keras. Penyalahgunaan zat demikian 

dapat mempengaruhi kesehatan tubuh seperti gangguan otak, syaraf, hati, dan 

sebagainya. Penyalahgunaan narkoba dan minum-minuman keras membuat 

seseorang berada dalam keadaan tidak sepenuhnya sadar, dan dalam keadaan 

demikian orang tersebut tidak dapat mengkontrol atau mengendalikan dirinya 

sendiri. Hampir 10% dari pria gay dan biseksual yang ikut serta dalam survey yang 

diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan Masyarakat kota Michigan melaporkan 

bahwa mereka pernah melakukan hubungan seks tanpa pengaman selagi mereka 

mabuk atau tidak sadar karena pengaruh narkoba ataupun minuman keras. Diantara 

pria gay remaja, 68% minum-minuman keras, dan 44% menggunakan narkoba 

(Adesla, 2009). 

 Homoseksual sudah terlanjur memiliki kesan yang negatif dalam kesehatan. 

Padahal sehat atau pun kesehatan sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Namun 

kondisi sehat tidak dapat dicapai begitu saja. Seperti halnya suatu kondisi ataupun 

keadaan pada diri manusia, sehat juga memerlukan suatu perilaku yang 

mendasarinya. Untuk mencapai kondisi yang sehat, diperlukan adanya perilaku 

kesehatan. Di dalam perilaku kesehatan terdapat perilaku sehat dan perilaku sakit. 

Perilaku sehat inilah yang memegang peranan penting dalam menjalani kehidupan 

sehari-hari agar tidak sampai terkena penyakit ataupun jatuh sakit. Menurut Skinner 

(dalam Notoatmodjo, 2010) perilaku sehat yang merupakan klasifikasi dari perilaku 

kesehatan adalah mencakup perilaku-perilaku yang tampak (overt behavior) dan 

tidak tampak (covert behavior) dalam mencegah atau menghindari penyakit dan 

penyebab penyakit atau masalah kesehatan sebagai perilaku preventif, dan perilaku 

dalam mengupayakan meningkatkan kesehatan sebagai perilaku promotif. Dengan 

kata lain, perilaku sehat adalah semua aktivitas atau kegiatan seseorang secara 

sengaja dan sadar, baik yang dapat diamati (observable) maupun yang tidak dapat 

diamati (unobservable), yang berkaitan dengan pemeliharaan, peningkatan 

kesehatan, dan pencegahan dari berbagai macam penyakit yang mungkin menyerang. 

 Pada umumnya manusia memiliki perilaku sehat yang sama, seperti 

menjaga pola makan, berolahraga dan istirahat secara teratur. Walaupun pada 

kenyataannya yang menjadi perbedaan adalah alasan yang mendasari perilaku sehat 
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tersebut dan masalah kualitas serta kuantitas perilaku sehat tersebut. Namun ada satu 

perbedaan yang mendasar pada homoseksual. Tidak seperti manusia pada umumnya, 

homoseksual memiliki kecenderungan untuk memanifestasikan ketertarikan dan 

gairah seksualnya kepada sesama jenisnya. Sehingga perilaku seksualnya pun akan 

berbeda pula dengan manusia lainnya yang secara orientasi seksual normal. Perilaku 

seksual ini akan mempengaruhi perilaku sehat pada homoseksual, sehingga upaya 

pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan dan pencegahan terhadap berbagai 

macam penyakit pada homoseksual pun memiliki pola yang berbeda dengan manusia 

pada umumnya yang bukan homoseksual. Terutama bila dikaitkan dengan besarnya 

ancaman penyakit-penyakit seksual yang rentan menyerang bahkan membunuh 

mereka secara perlahan. 

 Berbagai data dan fakta mengatakan bahwa homoseksual tidak dapat 

memberikan kontribusi kesehatan yang baik bagi pelakunya. Sebagai salah satu gaya 

hidup yang menyimpang dan tidak wajar terutama secara seksual, homoseksual 

menjadi rentan untuk terserang berbagai penyakit fisik termasuk penyakit seksual. 

Ancaman tersebut berasal dari perilaku seksual yang tidak terkendali maupun gaya 

hidup mereka yang cenderung banyak merokok, menggunakan narkoba ataupun 

minum-minuman keras. Namun Oetomo (2001) mengatakan bahwa perlu digaris-

bawahi adanya perbedaan antara pelaku homoseksual dengan perilaku pada 

homoseksual. Pada kenyataannya, tidak semua anggota dalam satu kelompok 

memiliki perilaku yang sama. Sehingga yang menjadi rentan untuk tertular 

HIV/AIDS atau PMS bukanlah kelompok homoseksual secara umumnya, melainkan 

pelaku homoseksual yang memang tidak menjaga perilakunya atau tidak berperilaku 

sehat secara baik dan benar. Jadi semua kelompok manusia memiliki kemungkinan 

yang sama untuk tertular penyakit ataupun penyakit seksual, tergantung bagaimana 

perilaku sehat anggotanya. Namun tetap saja, homoseksual yang merupakan suatu 

perilaku menyimpang dan tidak wajar seringkali menyebabkan perilaku lain yang 

mengikuti perilaku homoseksualnya pun menjadi tidak wajar pula, termasuk perilaku 

dalam berhubungan seksual sehari-harinya dengan pasangan. Oleh karena itu, 

wajarlah bila homoseksual menjadi identik dengan penyakit seksual atau HIV/AIDS 

walaupun tidak semua homoseksual terkena atau terinfeksi penyakit-penyakit 

tersebut. Perilaku yang memegang peranan penting dalam masalah kesehatan ini. 
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 Perilaku tertentu dapat memperbaiki hidup atau malah menghancurkan 

hidup manusia. Perilaku yang dapat memperbaiki hidup inilah yang diperlukan dan 

seharusnya ada pada diri setiap manusia. Fenomena adanya homoseksual yang 

menyimpang dan tidak wajar sebagai salah satu gaya hidup masyarakat modern tidak 

dapat semudah itu untuk dicegah ataupun dihilangkan. Para pelaku homoseksual 

tetap ada dan terus berkembang secara perlahan di sekitar kita. Oleh karena itu, 

sebagai usaha untuk mendapatkan hidup yang lebih baik, bagi manusia pada 

umumnya dan bagi homoseksual pada khususnya, perilaku sehat sangatlah penting 

untuk selalu diusahakan. Homoseksual merupakan bagian kecil dari masyarakat. 

Perilaku yang sehat pada pelakunya akan turut berperan serta dalam upaya 

pencegahan berkembangnya berbagai macam penyakit seksual yang bisa saja 

menyerang masyarakat secara luas di antara para homoseksual tersebut. Tentu saja 

menjadi suatu hal yang berkaitan namun juga bertentangan ketika perilaku sehat 

dapat berada pada suatu gaya hidup homoseksual yang seringkali dikatakan tidak 

sehat. Perilaku sehat pada homoseksual ini pun memiliki kemungkinan yang besar 

untuk menjadi berbeda dengan perilaku sehat pada umumnya, apabila dihubungkan 

dengan perilaku seksual mereka. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, Peneliti 

tertarik untuk meneliti dan mencari tahu tentang bagaimana sebenarnya gambaran 

perilaku sehat pada homoseksual. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas adalah bagaimana 

gambaran perilaku sehat homoseksual? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 

perilaku sehat homoseksual. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat pada pengembangan ilmu 

Psikologi khususnya bidang Psikologi Klinis dan Psikologi Kesehatan. 
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2. Secara Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan dan sumber 

pengetahuan bagi para homoseksual dalam upaya-upaya menjaga 

kesehatan dan mencegah tertularnya berbagai penyakit seksual. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tentang 

pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit seksual bagi 

masyarakat yang memiliki anggota keluarga, kerabat, atau teman dekat 

yang merupakan seorang homoseksual. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para pekerja medis atau 

pihak yang menaruh perhatian besar terhadap masalah kesehatan pada 

umumnya, dan masalah kesehatan homoseksual pada khususnya. 
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