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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pemberitaan mengenai LGBT (Lesbi, Gay, Bisexual, dan Transgender) sangat 

ramai di perbincangkan pada saat ini. Fenomena mengenai LGBT sendiri 

sebenarnya sudah ada pada zaman dulu, hanya saja tidak terekspos dengan baik 

karena di anggap suatu hal yang tabu. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini 

para pelaku seks yang menyimpang atau lebih dikenal dengan istilah LGBT ini 

lebih menjadi lebih terbuka dan berani mengungkapkan jati dirinya dan aktivitas 

perilaku seksualnya melalui media sosial. Bahkan karena begitu terbukanya 

mereka hingga sebagian orang mengangap fenomena ini sebagai gaya hidup atau 

trendsetter. Bentuk keterbukaan dan keberanian mereka dalam mengungkapkan 

diri, bahkan kegiatan seksual mereka ini memancing para awak media untuk 

menyorot setiap kegiatan atau aktivitas tersebut lalu di publikasikan melalui portal 

berita masing-masing yang dimilkinya. Fenomena menganai LGBT ini dapat 

memancing munculnya suatu kebudayaan atau trend baru yauti pernikahan 

sesama jenis. Beberapa orang bisa menerima hal ini sebagai bentuk perwujudan 

pemberian hak terhadap kelompok minoritas tersebut namun di Indonesia sebagai 

negara yang berketuhanan jelas-jelas menolak kebudayaan tersebut. 

Beberapa masyarakat di Indonesia yang kurang memahami baik dari para 

pelaku LGBT cenderung akan melakukan penindasan hingga kekerasan karena 

menolak eksistensi dari kelompok minoritas tersebut. 

Banyak masyarakat yang mengangap para pelaku LGBT adalah orang-orang 

atau kelompok yang memiliki hal yang tidak waras dan tidak wajar di dalam 
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kehidupan masyarakat yang sangat bertentangan dengan norma dan nilai budaya 

di Indonesia. Beberapa masyarakat di Indonesia yang kurang memahami baik dari 

para pelaku LGBT cenderung akan melakukan penindasan hingga kekerasan 

karena menolak eksistensi dari kelompok minoritas tersebut. Banyak masyarakat 

yang mengangap para pelaku LGBT adalah orang-orang atau kelompok yang 

memiliki hal yang tidak waras dan tidak wajar di dalam kehidupan masyarakat 

yang sangat bertentangan dengan norma dan nilai budaya di Indonesia. Indonesia 

sebagai masyarkat yang menuruti peraturan agama atau dengan kata lain 

masyarakat yang religius sangat  menolak kondisi aktivitas seksual yang 

dilakukan oleh para pelaku LGBT. Sedangkan para pelaku LGBT menginginkan 

hidup dengan aman dan nyaman di Indonesia dan menjadi dirinya sendiri tanpa 

terpengaruh oleh pertauran norma agama ataupun norma sosial. Keinginan para 

pelaku LGBT untuk melegalkan hubungan sesama jenis dilakukan dengan cara 

membuat median online berupa website yang berisikan pengalaman mereka 

mengenai ketertarikan seksualnya dan kehidupan sosialnya selaku seseorang yang 

berbeda dan melawan nilai-nilai yang ada pada negara Indonesia ini. 

Di zaman yang sudah semakin maju dan berkembang terutama di bidang 

teknologi dan informasi, terciptanya suatu wadah bertukar informasi yang bersifat 

social dan berbasis online (menggunakan internet) atau sering di kenal dengan 

sebutan media social. Media social adalah situs yang dapat menyambungkan 

beberapa orang untuk saling bertukar informasi, namun  media social dapat di 

katakan sebagai pisau bermata dua yaitu dapat memberikan efek positif terhadap 

para penggunannya baik di dalam menyebarkan informasi yang berguna maupun 

informasi yang penting dengan cepat, namun di sisi lain dapat sebagai ancaman 
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apabila digunakan tidak dengan bijaksana misal menyebarluaskan atau isu yang 

tidak memiliki nilai kredibelitas, gambar tidak senonoh, hingga video pornografi 

yang dapat di lihat siapapun tanpa melihat batasan umur. Media sosial menjadi 

salah satu alat perantara bagi apra pelaku LGBT untuk saling bertukar informasi 

antara sesama pelaku LGBT untuk membina suatu hubungan pertemanan, 

keluarga, hingga romansa antara penggunanya. Seiring dengan derasnya aktivitas 

yang dilakukan oleh mereka maka munculah suatu group ataupun komunitas 

sebagai wadah untuk berinteraksi bagi para kelompok minoritas tersebut untuk 

saling bertukar informasi ataupun sebagai wadah untuk menampung para 

pengalaman dari kaum tersebut di dalam kehidupan sosialnya. 

Berdasarkan data Kemenkes pada tahun 2015 terdapat 30.935 orang yang 

terkena HIV ada 6.081 orang yang terjangkit penyakit AIDS dengan presentasi 

perbandingan 2:1 antara pria dengan wanita. Fenomena tersebut menambah 

persepsi buruk terhadap para LGBT khususnya gay (pecinta sesama pria) di dalam 

masyarakat. Efek dari media massa juga menambah kebencian masyarakat umum 

terhadap para kelompok minoritas LGBT, pemberitaan mengenai salah satu kasus 

mutilasi yang di lakukan oleh Ryan jombang yang tidak senonoh, Very Idham 

Hermasnyah adalah nama lengkap dari sebutan Ryan Jombang. Very Idham 

Hermansyah telah memutilasi 11 pria, korban tersebut di mutilasi karena Very 

memiliki rasa cemburu yang luar biasa terhadap kekasih prianya. Masyarakat 

yang mengetahui pemberitaan tersebut semakin geram dan takut terhadap para 

kelompok minoritas tersebut (homoseksual), kebencian masyarakat terlihat di 

dalam kolom komentar yang ada pada situs berita online www.news.detik.com 

banyak masyarakat yang memberikan komentar negative dan sangat kasar 

http://www.news.detik.com/
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terhadap Ryan dan komentar yang menjurus terhadap para kelompok minoritas 

LGBT. Tidak hanya itu factor religi juga merupakan salah satu faktor 

menambahnya animo buruk terhadap kelompok minoritas tersebut, di Indonesia 

masyarakat yang mayoritas memeluk agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan 

Budha sangat melarang kegiatan sex bebas (free sex) baik yang di lakukan secara 

heteroseksual apalagi yang homoseksual, oleh karena itu selain memunculkan 

persepsi yang buruk, masyarakat yang benar-benar menolak kelompok tersebut 

tidak jarang juga melakukan tindakan penindasan di lingkungan sosialnya. 

Para kaum LGBT yang mengalami pengalaman yang sama baik itu 

pengalaman yang menyenangkan maupun pengalaman yang buruk mereka akan 

selalu berbagi cerita kepada orang-orang yang merak percaya agar menyimpan 

rahasia tersebut seperti kepada sahabat mereka masing-masing bahkan mereka 

akan mencari suatu kelompok yang memiliki pengalaman yang sama agar meraka 

dapat berbagi cerita dengan bebas dan gamblang. Para LGBT yang mendapatkan 

penindasan seacara fisik maupun non-fisik memunculkan support group baik yang 

di gagas oleh beberapa masyarakat ataupun oleh mahasiswa, support group 

tersebut menaungi cerita-cerita yang di lontarkan oleh para kelompok minoritas 

tersebut baik cerita yang mengesankan ataupun cerita pahit yang di alami dari 

para pelaku LGBT di dalam kehidupan sehari-harinya. Di dalam aktivitas sehari-

harinya support group selalu merespon dengan baik cerita yang dibagi di dalam 

group tersebut, mereka yang mengagas support group kerap kali juga memberikan 

saran bagi para kelompok minoritas tersebut agar dapat melalui kehidupan sehari-

harinya dengan rasa bangga, tanpa tertekan dari berbagai pihak, namun ada juga 

support group yang memberikan sebuah terapi untuk mengembalikan para 
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kelompok minoritas LGBT tersebut kembali ke jalan yang benar sesuai agama 

masing-masing dengan kata lain di anjurkan hidup sesuai kodrat yang sudah di 

takdirkan sejak lahir. 

Support group yang mendukung agar para LGBT tetap dengan keyakinannya 

bahwa mereka tidak melakukan hal yang menyimpang ataupu merugikan akan di 

bantu oleh support group tersebut agar mendapatkan hak mereka dan dapat di 

terima masyarakat baik suka atau tidak suka. Support group yang berusaha 

membantu para kaum minoritas tersebut sering kali menfaatkan fungsi dari media 

sosial. Media sosial yang berbasis dengan internet memiliki berbagai banyak 

kemudahan untuk diakses dan menyebarluaskan suatu informasi. Informasi yang 

sering para support group bagi ke pada khalayak umum adalah suatu paham, 

logika hingga suatu karya tulis yang dapat mempengaruhi para pembaca (non-

LGBT) untuk merubah pandangannya terhadap kaum minoritas tersebut dan 

menerima eksistensi mereka secara toleran. Alasan support group menggunakan 

media sosial karena di Indonesia sendiri masyrakat banyak yang sudah 

menggunakan internet. Menurut data di Kominfo masyarakat Indonesia adalah 

pengguna internet tertinggi no 8 di dunia karena ada 82 juta masyarakat yang 

sudah menggunakan internet. 

 Menurut teori hierarkhi oleh maslow bahwa sesungguhnya manusia 

memiliki 5 kebutuhan pokok yaitu kebutuhan fisiologis, rasa aman dan nyaman, 

kasih sayang, harga diri, dan aktualisasi diri. Sedangkan karena para kelompok 

LGBT memiliki orientasi seksual yang berbeda dengan mayoritas masyarakat di 

Indonesia maka para pelaku LGBT merasa tidak mendapatkan 5 kebutuhan pokok 

sepenuhnya. Karena keinginan para partisipan mendapatkan kebutuhan yang sama 
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dengan masyarakat pada umumnya, mereka mencoba menyuarakan pendapatnya 

melalui berbagai cara baik secara langsung menggelar demo ataupun mencari 

kelompok atau badan lembaga yang peduli dengan perbedaaan mereka. 

Pada beberapa akhir tahun ini muncul suatu support group yang bernama 

SGRC (Support Group and Resource Center for Sexual Studies). SGRC lahir pada 

tahun 2014 dan dibentuk oleh organisasi mahasiswa Universitas Indonesia yang 

bergerak pada bidang kajian pemikiran. Organisasi ini mengupayakan 

pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai permasalahan gender dan 

seksualitas melalui seminar, diskusi, dan berbagai kegiatan yang lain. Pencetus 

munculnya SGRC adalah 2 mahasiswa dari Universitas Indonesia yaitu Ferena 

Debineva dari fakultas psikologi dan Febi dari Antropologi.  

Dengan aktivitas SGRC yang sangat peduli tentang kesetaraan gender dan isu-

isu mengenai LGBT maka mulailah membuka kerjasama dengan situs 

www.melela.org. situs  melela ini adalah suatu wadah bagi para kelompok 

minoritas LGBT (Lesbi, Gay, Biseksual, dan Transgender) dan non-LGBT untuk 

berbagi pengalaman, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat akan 

kelompok minoritas LGBT di Indonesia. Semua kisah yang di publikasikan oleh 

pihak melela akan dimasukan kedalam kolom “Your Story”. Di dalam kolom 

tersebut terdapat beragam cerita mengenai pengalaman para LGBT di dalam 

kehidupannya. Kata “melela” sendiri sempat digunakan penulis Pramoedya 

Ananta Toer di dalam novelnya berjudul “Pasar Malam” yang terbit pada tahun 

1951. Kata “melela” bermakna menunjukan diri dengan cara yang elok. Merujuk 

pada kata tersebut, kata “melela” digunakan sebagai pembukaan jati diri dari suatu 

individu. Melela.org memberikan bukti yang nyata bahwa di dalam Indonesia 

http://www.melela.org/
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tidak hanya ada perbedaan suku, agama, dan ras namun perbedaan yang lain yang 

membuat itu dikatakan bhineka tunggal ika (dikutip dari melela.org). 

Di setiap pemberitaan mengenai Melela.org maupun SGRC UI akan di 

bumbui dengan #LGBTmasukkampus, #LGBTserangkampus dan sebagainya 

yang menandahakan bahwa paham mengenai LGBT yang sudah bergerak 

mempengaruhi universitas-universitas yang ada di Indonesia. Namun hal tersebut 

di bantah oleh salah satu anggoya SGRC UI dan selaku sebagai penulis dari salah 

satu karya tulis yang berjudul “Melela Menunjukan Siapa Sahabat Firman 

Sebenarnya” yang sudah di publikasikan di lama Melela.org, firmasyah yang 

mengakui keberatan dengan pemberitaan mengenai pemberitaan yang ada pada 

Republika.co.id terkait LGBT. Menurut Firmasyah SGRC UI adalah sebuah group 

diskusi yang membahas kajian gender bukanlah sebuah organisasi ataupun 

komunitas bagi kalangan lesbi, gay, bisexual, dan transgender di lingkungan 

universitas. 

Alasan mengapa SGRC UI dan Melela.org menjalin hubungan kerjasama 

karena fakta bahwa remaja LGBT di Indonesia rentan mengalami bunuh diri 

akibat penolakan dan deskriminasi di dalam masyarakat. Pada pemberitaan yang 

ada pada CNN Indonesia Firmasyah juga mencatata remaja  LGBT yang 

mendapat penolakan keluarga pada masa remaja 8,4 kali lebih rentan bunuh diri, 

5,9 kali lebih rentan mengalami depresi, dan 3,4 kali lebih mungkin menggunakan 

narkotik dibanding mereka yang tidak ditolak oleh keluarga. Dengan demikian 

Firmasyah mengungkapkan bahwa muncunyal ide mengenai Peer Support 

Network hanya untuk menyediakan pertolongan berbasis pertemanan, relevan 

dengan kebutuhan komunitas. Menurut penelitian ini, angka terbesar dari 
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kekerasan, yakni 46%, datang dari orang yang tidak mereka kenal. Bagi saya hal 

ini sangat menarik. Kekerasan datang dari rasa ketidaksukaan, tetapi untuk merasa 

tidak suka, bukankah seseorang harus mengenal orang lain terlebih dahulu 

sebelum memutuskan rasa suka atau tidak suka? Akhir kata, janganlah 

kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu tidak berlaku adil. 

Hal-hal yang menyangkut aktivitas LGBT untuk mendapat pengakuan adalah 

hal yang sangat menarik untuk di gali lebih dalam, selain itu fenomena yang 

semakin populer di Indonesia banyak menarik respon yang bermacam-macam dari 

berbagai media sehingga sangat menarik dan berharga untuk di teliti lebih lanjut 

dan di sebarluaskan di dalam lingkup pendidikan. Aktivitas yang terjadi pada 

kelompok yang mendukung seperti support peer group(SGRC UI) dan Melela.org 

di dalam mewadahi semua cerita yang pernah di alami oleh kaum LGBT sangat 

baik untuk di jelaskan lebih runtut lagi melalui hasil sebuah karya tulis pribadi 

yang telah di publikasikan oleh melela.org. Selain hal tersebut di dalam 

memahami para kelompok minoritas yaitu kelompok LGBT yang berpatisipan di 

dalam situs resmi melela mempunyai pengertian yang unik dan saling terkait antar 

satu dengan yang lain mengenai diri mereka sebagai kaum LGBT  dan sangat 

menarik untuk di teliti lebih jauh lagi agar dapat memahami maksud dari orang-

orang yang sudah berkerja sama dan berpatisipasi di dalam situs resmi melela.org.  

Oleh karena itu penulis ingin menganalisa bagaimana konsep diri dari para 

penulis melalui karya tulisnya yang berada di dalam website Melela.org di dalam 

memberikan pemahaman dan pengertian mengenai LGBT kepada masyarakat 

umum terutaman di ruang lingkup pendidikan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas,  maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah: “bagaimana konsep diri para partisipan yang sudah 

berkontribusi pada website Melela.org didalam memberikan pemahaman  

mengenai fenomena LGBT” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep diri dari para partisipan 

yang sudah berpatisipasi pada situs Melela.org dan mengerti maksud dari para 

partisipan 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini di harapkan dapat mengembangkan kajian mengenai 

konsepsi diri pada partisipan yang sudah andil di dalam Melela.org baik 

LGBT (lesbi, gay, Bisexual, dan Transgender) atau non LGBT dan 

memberikan manfaat baik sebagai refrensi bagi peneliti yang akan melakukan 

penelitian serupa 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi masukan kepada para 

masyarakat baik pada masyarakat umum ataupun masyarakat LGBT bahwa 

konsepsi diri para kelompok minoritas LGBT sangat di butuhkan untuk 

menciptakan lingkungan yang damai dan menjadikan para kelompok 

minoritas LGBT kembali sesuai dengan kodrat masing-masing. 


