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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Pada dasarnya jalan hidup setiap manusia berbeda-beda termasuk dalam 

orientasi seksualnya. Seksualitas merupakan bagian integral dari kehidupan 

manusia sebagai bagian personalitas total manusia, dan berkembang terus dari 

mulai lahir sampai masa tua, berubah sesuai dengan usia, sesuai dengan peran 

yang ada di masyarakat yang berpatokan dengan identitas peran atau gender serta 

interaksi dengan orang lain dan lingkungan budayanya. Seksualitas harus 

dipandang secara keseluruhan dalam konteks kehidupan manusia dan dalam 

berbagai dimensi karena pandangan tentang seksualitas mencakup siapa kita dan 

apa yang kita kerjakan. Kondisi seksualitas juga menunjukkan gambaran kualitas 

kehidupan, terkait dengan perasaan paling dalam, akrab dan intim yang berasal 

dari lubuk hati, dapat berupa pengalaman, penerimaan dan ekspresi diri manusia 

sebagai makhluk seksual. 

Orientasi seksual merupakan salah satu dari beberapa komponen 

seksualitas. Ketertarikan yang bersifat abadi (enduring) secara emosional, 

romantis, dan afeksional kepada manusia lain itulah yang disebut dengan orientasi 

seksual. Orientasi seksual berbeda dengan perilaku seksual, karena orientasi 

seksual adalah perasaan dan konsep diri, bukan perbuatan. Orientasi seksual 

seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lingkungan, kognitif dan 

biologis. Artinya, bagaimana seseorang dibesarkan (termasuk juga pengalaman-

pengalaman seksual), pola pikir orang tersebut dan struktur genetis dan hormonal 
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yang didapat sejak seseorang berada di dalam kandungan mempengaruhi orientasi 

seksual seseorang. Pada awal-awal masa remaja biasanya orientasi seksual 

seseorang mulai muncul pada umumnya. 

Dalam hal orientasi seksual dan jenis kelamin, pada masyarakat umumnya 

secara jelas dan nyata hanya mengakui jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan 

orientasi seksualnya hanya terhadap lawan jenis (Emka, 2004). Namun di sisi lain 

ada laki-laki yang memiliki kecenderungan menyukai sesama laki-laki, atau 

dikenal dengan sebutan gay, sedangkan jika perempuan yang kecenderungan 

menyukai sesama perempuan, disebut dengan lesbian, merekalah yang disebut 

dengan kaum homoseksual (Emka, 2004). Prefiks “homo” dalam homoseksual 

berasal dari bahasa Yunani yang artinya “sama” bukan merujuk pada bahasa Latin 

homo yang artinya “laik-laki”. Pada masyarakat yang mempunyai keteraturan 

sosial seringkali memandang hal-hal dimana yang diluar kewajaran sebagai 

sesuatu yang menyimpang dan melanggar norma. Norma sendiri dibuat anggota 

masyarakat melalui proses kesepakatan sosial dan norma-norma yang ada merujuk 

pada tuntutan agama dan kepercayaan yang dianut masyarakat. 

Homoseksualitas pada awal abad ke 20 dipandang sebagai salah satu 

penyakit. Selain itu juga homoseksulitas dianggap sebagai dosa, pelanggaran 

terhadap ajaran agama dan perintah Tuhan. Saat itu juga homoseksulitas 

diklasifikasikan ke dalam gangguan jiwa. Pada tahun 1969 terjadi peristiwa 

Stonewall yang merupakan awal dari pergerakan pembebasan kaum gay di 

Amerika Utara untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan hak-hak sipil 

bagi kaum homoseksual (Susan Moore & Doreen Rosenthal, 2006 dan Kelly, 

2001). Kemudian pada tahun 1973, dipengaruhi oleh tekanan politik dari 
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pergerakan kaum gay, American Psychiatric Association (APA) mencabut status 

homoseksual sebagai gangguan jiwa dari daftar penggolongan dan diagnosis 

psikopatologi, karena pada kenyataannya kaum homoseksual tetap dapat berfungsi 

normal di dalam masyarakat dan tidak menganggu lingkungannya. Sejak saat itu, 

homosesksualitas tidak lagi dipandang sebagai suatu penyakit (Susan Moore & 

Doreen Rosenthal, 2006 dan Kelly, 2001).   

Beberapa kaum homoseksual juga memasuki ke jenjang serius layaknya 

heteroseksual yaitu pernikahan. Negeri yang pertama mengesahkan pernikahan 

sesama jenis (gay dan lesbian) adalah Belanda. Ditetapkan salah satu syaratnya 

adalah seorang dari pasangan tersebut harus warga atau penduduk tetap Belanda. 

Pada bulan Juli 2001, perdebatan tentang orientasi seksual kembali mencuat 

dalam acara Koferensi Dunia Melawan Rasisme di Durban, Afrika Selatan. 

Kemudian pada tahun 2003, Brasil mengusulkan kepada Komisi Tinggi PBB 

untuk HAM agar orientasi seksual dimasukkan sebagai salah satu aspek HAM. 

Namun hasil dari pengusulan tersebut ditunda karena Vatikan mendesak 

pemerintah-pemerintah Amerika Latin lainnya untuk menentang usulan tersebut. 

Namun pada tahun 2015 tepatnya tanggal 26 Juni, Mahkamah Agung Amerika 

Serikat melegalkan pernikahan sesama jenis (http://gn-intern.blogspot.com/). 

Pergerakan kaum gay diluar negeri secara tidak langsung memberi angin 

segar pada kaum gay di Indonesia. Terbukti dari berdirinya Organisasi gay 

terbuka pertama di Indonesia dan Asia adalah Lambda pada 1 Maret 1982. 

Lambda Indonesia berdiri dengan kantor sekretariat di Solo. Kemudian terbentuk 

cabang-cabang di kota-kota besar di Indonesia seperti Surabaya, Jakarta dan 

lainnya. Sampai saat ini tidak ada angka pasti berapa jumlah gay di Indonesia. 
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Tapi, pada tahun 2006 saja, klaim hasil survei oleh Kementerian Kesehatan 

jumlah gay saat itu 760 ribuan orang (http://www.suara.com/). Kemudian klaim 

dari para ahli dan Badan PBB, dengan cara memperhitungkan jumlah penduduk 

laki-laki dewasa, jumlah gay di Indonesia pada tahun 2011 diperkirakan lebih dari 

tiga juta orang, padahal pada 2009 angkanya 800 ribu orang 

(https://www.islampos.com/). Jadi, hanya dalam waktu lima tahun jumlahnya 

meningkat lebih dari 300 persen. Bahkan, diperkirakan pada 2015 ini jumlahnya 

lebih besar lagi. Melihat fenomena ini terbukti penyebaran kaum homoseksual di 

dunia termasuk Indonesia terus berjalan, juga cepat pergerakannya dengan 

bantuan komunikasi. 

Oleh karenanya kaum gay membutuhkan komunikasi untuk membangun 

sebuah konsep diri, dengan berkomunikasi manusia dapat mengaktualisasikan diri 

untuk kelangsungan hidup dan untuk memperoleh kebahagiaan. Menurut Judy C. 

Pearson dan Paul E. Nelson komunikasi mempunyai dua fungsi. Pertama, 

komunikasi ditujukan untuk kelangsungan hidup diri sendiri yang meliputi: 

keselamatan fisik, meningkatkan kesadaran pribadi. Kedua, untuk kelangsungan 

hidup dalam bermasyarakat, tepatnya untuk memperbaiki hubungan sosial dan 

mengembangkan keberadaan suatu masyarakat (Mulyana, 2005). 

Komunikasi merupakan bagian yang tidak terpisah dari pemikiran dan 

kepentingan untuk menjalin suatu hubungan dengan orang lain demi mencapai 

tujuan yang diinginkan. Keinginan untuk melakukan kontak dengan orang lain 

pada umumnya dilandasi dengan adanya imbalan sosial yang dapat diperoleh 

individu jika sudah melakukan kontak hubungan dengan orang lain. Seperti 

dikatakan oleh Hudaniah dan Tri Dayakisni dalam bukunya psikologi sosial, 
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bahwa kita dapat melakukan analisa terhadap fenomena ini dari dua hal yaitu 

perbandingan sosial dan dukungan emosional. Berdasarkan perbandingan sosial 

tersebut kita membutuhkan orang lain sebagai standar untuk mengevaluasi 

perilaku diri kita. Sementara hubungan orang lain akan memberikan dukungan 

emosional dalam bentuk perhatian. Selain dua tipe utama yang dapat diberikan 

orang lain terhadap diri kita sebagaimana telah disebutkan diatas, hubungan 

dengan orang lain dapat memberikan tambahan ganjaran lainnya yaitu: pertama, 

dapat memberikan perasaan positif yang dihubungkan dengan kedekatan 

hubungan antar pribadi, persahabatan dan cinta. Kedua, orang lain dapat 

memberikan berbagai tipe perhatian kepada kita dalam bentuk penghargaan, 

pengakuan status dan sebagainya. 

Komunikasi dapat dikaitkan dengan teknologi informasi. Dimana 

teknologi informasi ini merupakan suatu alat yang dapat membantu memproses 

dan menyampaikan informasi untuk berkomunikasi. Perkembangan teknologi 

informasi semakin hari mengalami kemajuan yang begitu pesat, berbagai inovasi 

lahir untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat yang semakin tinggi. 

Manusia sudah tidak lagi mempermasalahkan batas jarak, ruang dan waktu dalam 

berkomunikasi. Saat ini manusia sudah jarang berkomunikasi secara bertatap 

muka, bercakap lisan, namun beralih ke percakapan melalui tulisan. Salah satu 

contoh nyata teknologi informasi yang sangat berkembang pesat adalah internet. 

Internet merupakan salah satu media komunikasi yang berkembang pesat dilihat 

dari jumlah pengguna juga informasi yang dapat diakses melalui internet. 

Seseorang dapat dengan mudahnya mengakses informasi penting tentang kejadian 

apa yang terjadi di seluruh penjuru dunia tanpa harus berada ditempat tersebut. 
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Mengetahui cepatnya informasi menyebar melalui internet membuat beberapa 

lembaga ataupun perorangan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh internet. 

Internet merupakan jalan alternatif memudahkan seseorang untuk 

berkomunikasi dan berhubungan dengan orang lain di berbagai penjuru dunia.. 

Lewat media inilah sebuah situs komunitas gay menjadi besar di dunia. Saat ini 

banyak situs komunitas gay yang tersebar lewat internet. Situs-situs ini banyak 

menawarkan kemudahan untuk berkomunikasi dan juga bertukar informasi antara 

kaum gay. Selain itu tidak dapat dipungkiri lagi jika situs-situs tersebut juga 

menyediakan berbagai kemudahan. Seperti kemudahan mencari teman sesama 

gay, sampai mencari pasangan lewat situs tersebut. Bukan hanya sekedar mencari 

teman ataupun pasangan saja, situs tersebut juga menyediakan ruang untuk 

mengekspresikan diri, ruang mengobrol masalah seni dan hiburan favorit, sampai 

kesehatan. Karena hal itu situs-situs gay tersebut sangat digemari, seakan-akan 

mereka larut dalam situs komunitas gay ini karena dilandasi pada persamaan 

orientasi seksual. Menurut salah satu pernyataan teman peneliti yang mengikuti 

salah satu situs komunitas gay menyatakan bahwa dirinya asyik, merasa nyaman 

jika berkutat didalam dunia maya ini. 

 Gayindonesia.net atau dikenal dengan Gay Indonesia Forum (GIF) adalah 

salah satu situs forum komunitas gay yang sangat diminati banyak kaum gay di 

Indonesia. Dimana total anggota sampai saat ini telah mencapai 23.968 orang, 

terlebih keseluruhan membernya sebagian besar masih berstatus pelajar dan 

mahasiswa (sumber dari penelusuran peneliti berdasarkan usia adalah usia pelajar 

dan mahasiswa). Di dalam situs ini banyak sekali fasilitas atau forum juga sub 

forum yang berguna untuk anggotanya tidak hanya semacam informasi saja. 
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Beberapa fasilitas dalam GIF tidak terbuka untuk umum, jadi beberapa dapat 

diakses dengan cara menjadi member situs tersebut. 

Kepopuleran situs GIF memungkinkan kaum gay terus bertambah dalam 

menampilkan diri mereka. Keeksklusifitas dan privasi yang dihadirkan melalui 

berbagai fasilitas-fasilitas situs ini juga menjadi daya tarik tersendiri terhadap 

anggotanya. Banyak jenis-jenis situs maupun forum baru bahkan media sosial 

yang dapat memfasilitasi kaum gay dalam berinteraksi. Dalam penelitian ini 

peneliti lebih menekankan penggunaan internet oleh kaum gay dalam bentuk 

bagaimana penggunaan situs gayindonesia.net yang dilakukan oleh penggunanya. 

Melihat adanya situs gayindonesia.net menunjukkan jika kaum gay 

semakin menunjukkan keberadaan mereka dengan membentuk sekumpulan dari 

beberapa orang untuk membentuk komunitas yang ada dimana situs ini digunakan 

sebagai media komunikasi interaktif mereka. Dalam penelitian ini peneliti lebih 

menekankan penggunaan internet oleh kaum gay dalam bentuk bagaimana 

penggunaan situs gayindonesia.net yang dilakukan oleh penggunanya.  

Adapun penelitian sebelumnya yang membahas perihal yang sama. Tetapi 

dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang 

sama seperti judul penelitian oleh peneliti lain. Namun peneliti mengangkat 

beberapa penelitian sebagai refernsi dalam memperkaya bahan kajian pada 

penelitian peneliti. Karena penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan 

peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori 

yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.  

Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait 

dengan penelitian yang dilakukan peneliti antara lain dengan judul “Interaksi 
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Sosial Kaum Gay (studi virtual etnografi pada kaum gay pada media sosial 

Grindr)” oleh Siska Anggraini dari Universitas Telkom. Dari hasil penelitian 

didapatkan adanya interaksi simbolik antar sesama pengguna Grindr, kemudian 

adanya komunikasi verbal dan non verbal. Perbedaannya adalah penelitian yang 

dilakukan Siska menggunakan media sosial Grindr sebagai media yang deteliti 

sedangkan media yang diteliti peneliti adalah media situs internet yaitu 

gayindonesia.net selanjutnya juga pendekatan Siska menggunakan pendekatan 

Virtual Etnografi sedangkan sedangkan peneliti menggunakan pendekatan 

kualitatif.  

Penelitian terdahulu selanjutnya berjudul “Pola Komunikasi Antar Pribadi 

Kaum Homoseksual Terhadap Komunitasnya Di Kota Serang (studi fenomenologi 

komunikasi antarpribadi komunitas gay di Kota Serang Banten)” oleh Ilham 

Akbar dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dari hasil penelitian didapatkan 

hasil yang kurang lebih sama seperti peneliti Siska dengan penelitiannya dimana 

interaksi yang terjalin dalam kaum gay tidak terlepas dari interaksi simbolik yang 

ada dari verbal maupun non verbal. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh 

Ilham membahas mengenai komunitas yang ada pada dunia nyata sedangkan 

peneliti membahas mengenai komunitas yang ada pada dunia maya dalam situs 

internet yaitu gayindonesia.net.  

Penelitian ini sendiri dianggap perlu diteliti karena peneliti berusaha 

menggambarkan bagaimana pemanfaatan situs internet sebagai media komunikasi 

oleh kalangan kaum gay. Karena internet sendiri merupakan media yang banyak 

digunakan pada era komunikasi interaktif sekarang ini. Berdasarkan paparan 

diatas penggunaan situs semakin meningkat, namun belum diketahui mengenai 
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manfaat situs tersebut dibandingkan media lainnya sebagai media komunikasi 

interaktif. Selain itu, perkembangan media baru terus melahirkan berbagai 

inovasi, maka kajian tentang berbagai konsep media baru sangat penting untuk 

memberikan pemahaman dan wawasan baru. 

Terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi penelitian ini dilakukan di 

kota Malang. Dengan pertimbangan bahwa semakin banyaknya komunitas 

homoseksual yang semakin menunjukkan jati diri mereka. Selain itu Malang 

identik dengan kota pendidikan dimana terdapat banyak ribuan mahasiswa yang 

tinggal di kota Malang dengan pergaulan yang semakin bebas jauh dari orang tua 

mereka dan ini menjadi permasalahan yang sedikit sensitive untuk diangkat. 

Maka dianggap perlu untuk melakukan sebuah penelitian yang secara 

spesifik dan terarah mengenai “PEMANFAATAN SITUS INTERNET SEBAGAI 

MEDIA KOMUNIKASI INTERAKTIF DI KALANGAN KAUM GAY (Studi 

Pada Pengguna Situs gayindonesia.net di Kota Malang)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di jabarkan oleh peneliti di atas, 

maka rumusan masalah dari penelitian ini yakni: “Bagaimanakah pemanfaatan 

situs gayindonesia.net oleh kalangan kaum gay sebagai media komunikasi 

interaktif?”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pemanfaatan situs internet gayindonesia.net oleh kaum gay sebagai 

media komunikasi interaktif.    
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan berupa kajian 

ilmiah terhadap perkembangan media komunikasi dimana media tersebut 

digunakan sebagai media interaktif. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan untuk mengetahui bagaimana media GIF di 

internet ini digunakan untuk kaum minoritas yaitu kaum gay sebagai media 

komunikasi interaktif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


