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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi telah mendorong timbulnya komunitas baru yakni 

komunitas homoseksual. Homoseksual menurut sejarahnya berasal dari 

bahasa latin yang berarti ‘sama’. Kaum homoseksual adalah istilah yang 

digunakan untuk hubungan dengan satu jenis yang sama (Himawan, 

2007:68). Pada awalnya mereka merupakan kaum yang menutup diri karena 

minoritas dan dianggap menyimpang. Namun kini di beberapa Negara 

seperti Amerika, banyak yang dengan bangga menyatakan bahwa dirinya 

adalah seorang homoseksual. 

Berbeda dengan Indonesia, meskipun sudah ada beberapa golongan 

masyarakat yang bisa menerima perbedaan tersebut, namun masyarakat 

Indonesia mayoritas masih bersikap heterosexism. Heterosexism merupakan 

suatu sikap yang menganggap bahwa segala perbuatan, tingkah laku, bahasa 

dan tindakan kaum homoseksual dan lesbian merupakan hal yang tidak 

sepantasnya dilakukan dan harus dikucilkan. Individu yang melakukan hal 

ini juga menganggap bahwa kaum homoseksual memiliki ketidak sehatan 

jiwa dan bisa berisiko melakukan aksi kriminal dibandingkan dengan kaum 

heteroseksual (Koppelman, dalam Devito, 2009: 114). 

Homoseksual atau yang lebih sering disebut gay masih bersifat suatu 

hal yang tabu untuk dianggap wajar di Indonesia. Mereka masih mengalami 
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diskriminasi dan penolakan di Indonesia. Fenomena homoseksual masih 

dianggap kontroversial di Indonesia. Karena adanya situasi ini, kaum 

homoseksual di Indonesia masih sangat menutup diri dari lingkungan dan 

melakukan penyangkalan diri semampu mereka agar tidak dikucilkan oleh 

masyarakat. Teknologi merupakan saluran aspirasi kaum homoseksual yang 

sangat membantu mereka dalam berinteraksi dengan sesama homoseksual. 

Perkembangan media sosial yang begitu pesat di dunia termasuk di 

Indonesia membuat mereka dapat membentuk suatu kelompok gay virtual 

tanpa diketahui orang banyak yang menentang hal tersebut. Penggunaan 

media sosial oleh kaum homoseksual ini dikarenakan adanya kebebasan 

mengatur diri dan mengembangkan kepribadian, tanpa melalui proses tatap 

muka, serta kecepatannya dalam menyampaikan informasi, interaksi 

menjadi lebih mudah dilakukan dimana saja tanpa perlu dihadiri langsung 

oleh komunikator dan komunikan (Escobar, dalam Devito, 2009: 95). 

Begitu juga dengan pasangan gay yang dahulu menutup dirinya dengan 

aplikasi Grindr mereka bisa membuka dirinya kepada sesama mereka. 

Aplikasi ini digunakan para gay untuk berkomunikasi tidak intim sampai 

dengan komunikasi yang intim. 

Dengan adanya perkembangan ponsel pintar, banyak aplikasi - 

aplikasi baru yang bermunculan dan kerap digunakan oleh banyak orang 

kemudian di unduh pada ponsel pintar mereka, termasuk dengan teknologi 

terbarunya yaitu geosocial networking. Perangkat lunak untuk kaum 

homoseksual pun diciptakan pada ponsel pintar sehingga mereka semakin 
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mudah berinteraksi satu sama lain. Aplikasi yang diciptakan salah satunya 

adalah Grindr. Grindr merupakan aplikasi geo social networking promotor 

untuk para gay yang memfasilitasi mereka untuk berinteraksi secara mobile. 

Aplikasi Grindr ini hanya dapat digunakan pada ponsel pintar 

Blackberry, Apple dan Android dan tidak tersedia pada situs komputer. 

Sama halnya dengan perangkat lunak Jack’d yang merupakan aplikasi 

sejenis Grindr, namun aplikasi ini hanya dapat diakses melalui perangkat 

Apple atau Android. Dengan aplikasi ini mereka para sesama kaum 

homoseksual dapat saling berinteraksi dengan mudah dan dapat melihat 

berapa jarak mereka secara geografis dengan program geo social 

networking. Banyak kaum homoseksual yang menggunakan aplikasi ini 

sebagai sarana mereka untuk dapat dengan mudah berinteraksi dan 

mengetahui seberapa jauh jarak mereka sehingga mereka dapat bertemu 

juga dengan mudah. 

Dari foto profile mereka dapat saling tertarik satu sama lain. 

Ketertarikan fisik merupakan hal utama yang dilihat seseorang dan lebih 

mudah mengingat orang yang mempunyai keadaan fisik yang menarik 

dibandingan dengan orang yang secara fisik dianggap biasa (Monin, dalam 

(Devito, 2009:130). Fenomena interaksi kaum homoseksual menggunakan 

media sosial geonetworking ini ternyata juga terjadi di Indonesia. 

Penggunaannya pun berbeda pada setiap individu. 
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk 

lebih jauh meneliti mengenai manfaat penggunaan aplikasi Grindr 

dikalangan Gay (Studi pada Gay di Kota Malang). 

1.2. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dari 

penelitian ini yaitu bagaimana Gay di Kota Malang memanfaatkan 

penggunaan aplikasi Grindr dan bagaimana tanggapan Gay di Kota Malang 

terhadap penggunaan aplikasi Grindr? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka yang menjadi 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Gay di Kota 

Malang memanfaatkan penggunaan aplikasi Grindr serta untuk mengetahui 

bagaimana tanggapan Gay di Kota Malang terhadap penggunaan aplikasi 

Grindr. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Kegunaan atau manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil 

penelitian ini adalah: 

1.4.1. Secara akademik dapat menambah kajian ilmu komunikasi dilihat 

dari bagaimana cara kaum homoseksual berinteraksi, tujuan mereka 

berinteraksi dan bagaimana mereka membuka diri melalui media 

sosial. 
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1.4.2. Secara praktis dapat menambah wawasan mengenai penggunaan dan 

perkembangan teknologi komunikasi kaum gay di Indonesia, serta 

mengungkap interaksi yang mereka lakukan menggunakan media 

sosial. 

 

1.5. Batasan Penelitian 

Melalui penelitian ini, peneliti membatasi penelitian pada cara kaum 

homoseksual berinteraksi melalui aplikasi Grindr, keterbukaan informan 

dalam cara dan tujuan penggunaan aplikasi sampai peneliti menemukan 

jawaban atas persoalan yang peneliti angkat. Peneliti akan meneliti hal yang 

berkaitan dengan interaksi dan keterbukaan diri informan pada aplikasi 

Grindr melalui pesan pribadi dan data diri pribadi. 




