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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana diversitas identitas 

gay-lesbian dan dampak diversitas tersebut terhadap kekerasan dalam relasi 

pasangan gay-lesbian di Yogyakarta.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Subyek penelitian 

ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling 

berdasarkan rekomendasi anggota PLUSH. Kriteria informan yaitu individu yang 

berorientasi seksual terhadap sesama jenis kelamin, mengenal label, dan pernah 

atau berpotensi mengalami kekerasan baik verbal maupun fisik dalam hubungan 

bersama pasangan homoseksualnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Validitas dan reliabilitas data pada 

penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Konsep analisis data interaktif 

Miles dan Huberman mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 

hingga pada penarikan kesimpulan digunakan dalam menganalisis data pada 

penelitian ini. 

Hasil penelitian ini menemukan bahwa diversitas identitas gay-lesbian 

dikonstruksi secara sosial melalui saluran-saluran sosial yaitu keluarga, teman 

sebaya, media massa, dan media sosial, kemudian diaktualisasikan dalam 

pelabelan. Pada kelompok lesbian terdapat label butch, femme, dan androgini. 

Pada kelompok gay terdapat label top, bottom, dan vers. Namun, ada juga gay-

lesbian yang mengidentifikasikan dirinya no label. Pelabelan dalam relasi 

pasangan gay-lesbian cenderung bersifat heteronormatif, artinya pasangan gay-

lesbian menerapkan pola hubungan heteroseksual dalam peran seksual dan sosial 

dengan pasangannya. Berdasarkan hal tersebut, pola relasi pasangan gay-lesbian 

membentuk empat model yaitu heteronormativitas penuh (menerapkan penuh 

peran seksual dan sosial heteronormatif), heteronormativitas sebagian 

(menerapkan sebagian peran seksual atau sosial heteronormatif), 

heteronormativitas permukaan (hanya penampilan yang menunjukan sisi 

maskulin-feminin), dan heteronormativitas bebas (menerapkan secara bebas 

mengenai peran seksual, peran sosial, dan penampilan). Dampak diversitas 

identitas gay-lesbian terhadap kekerasan, cenderung mendorong terjadinya 

bentuk-bentuk kekerasan antara lain kekerasan verbal, fisik, psikis, dan seksual. 
 

 

Kata Kunci : Lesbian, Butch, Femme, Androgini, Gay, Top, Bottom, Vers 
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A. PENDAHULUAN 

Mayoritas masyarakat menganggap homoseksual sebagai perilaku 

menyimpang, dosa, dan amoral sebab bertentangan dengan nilai-nilai yang 

terinternalisasi dalam masyarakat. Pasangan yang diterima masyarakat adalah 

pasangan heteroseksual artinya pasangan antara laki-laki dan perempuan. Hal 

tersebut didukung dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Dasar Perkawinan bab I pasal 1 menyatakan bahwa 

perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan hal 

tersebut, banyak muncul organisasi LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan 

Transgender) sebagai upaya memperjuangkan hak-hak gay-lesbian sebagai 

warga negara. Salah satu organisasi yang berkecimpung dalam isu-isu LGBT 

di Yogyakarta adalah PLUSH (People Like Us Satu Hati). 

Di Yogyakarta, pergerakan antara organisasi dan komunitas tidak selalu 

selaras. Organisasi LGBT di Yogyakarta memperjuangkan gay-lesbian di 

ruang publik, sedangkan sebagian kelompok atau komunitas gay-lesbian 

terkadang kurang mendukung hal-hal yang dilakukan oleh organisasi sebab 

lebih fokus pada persoalan personal dengan pasangan homoseksualnya 

(percakapan informal peneliti dengan Renate, salah satu pengurus PLUSH, 

Maret 2013). Salah satunya adalah persoalan kekerasan dalam pasangan gay-

lesbian. Pada tulisan Wahyu Raharjo, dalam jurnal Penelitian Psikologi No. 1 

volume 12 Juni 2007 menjelaskan bahwa kekerasan dalam hubungan 

homoseksual masih kerap terjadi. Salah satu penyebab kekerasan tersebut 

adalah pelabelan pada kelompok homoseksual. Ada label butch
1
, femme

2
 dan 

                                                             
1
Lesbian yang dianggap mempunyai sifat maskulinitas dominan (berpenampilan layaknya    

laki-laki dan mempunyai peran layaknya laki-laki dalam konteks patriarki heteroseksual, berani, 

bertanggungjawab, dan berkuasa) 
2 Lesbian yang dianggap mempunyai sifat feminin dominan (berpenampilan layaknya 

perempuan dan mempunyai peran layaknya perempuan dalam konteks patriarki heteroseksual, 

pemalu, lembut, dan menerima) 



4 
 

androgini
3
 pada kelompok lesbian. Ada label top

4
 , bottom

5
, dan vers

6
 pada 

kelompok gay (Boellstroff, 2005: 26).  

Banyak individu homoseksual yang mengidentifikasikan diri mereka 

sebagai homoseksual namun keilmuan mereka mengenai identitas homoseksual 

masih minim. Hal-hal demikian disebabkan sedikit informasi yang teredukasi 

dalam hubungan homoseksual. Pemahaman atas cairnya seksualitas manusia 

dan healthy relationship (hubungan yang sehat dalam berpasangan) belum 

melekat pada setiap pasangan baik homoseksual maupun heteroseksual. 

Kekerasan yang terjadi dalam hubungan pasangan homoseksual, kecil 

kemungkinan aparat atau penegak hukum akan memproses kasus tersebut sama 

seperti heteroseksual layaknya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebab 

pernikahan yang diakui negara adalah pernikahan lawan jenis bukan sesama 

jenis, sehingga kelompok homoseksual kesulitan untuk bisa mendapatkan 

perlindungan hukum. Organisasi hanya sebagai jalan mencari referensi dan 

membantu dalam ranah informal, namun tidak bisa memberikan efek jera 

sebagaimana tujuan dari hukuman pada ranah hukum yang legal di Indonesia. 

 

B. KAJIAN PUSTAKA 

1. Seksualitas 

Ada dua perspektif yang saling bertolak belakang menjelaskan 

mengenai seksualitas, yaitu perspektif esensialisme (essensialism) dan 

sosiokonstruksionisme (social costructionism) (Oetomo, 2001: 28). 

Perspektif esensialisme menjelaskan bahwa seksualitas berkaiatan dengan 

penciptaan secara alamiah terberi (given) yang ditekankan dalam khasanah 

ilmu biologi, meliputi gen, hormon, dan organ-organ seksual secara alami 

berfungsi dalam proses reproduksi. Perspektif konstruksi sosial berkaitan 

dengan bagaimana konsep seksualitas itu dibentuk dari pengaruh 

                                                             
3 Lesbian yang dianggap mempunyai sifat imbang antara maskulin dan feminin 
4 Label gay seperti lesbian bucth 
5 Label gay seperti lesbian femme 
6 Label gay seperti lesbian androgini 
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lingkungan (budaya, sosial, ekonomi, politik, hukum, agama, dan lain-

lain). Salah satu bahasan mengenai seksualitas dari penelitian Kinsey dapat 

menjadi contoh pemahaman mengenai homoseksualitas. 

Seksolog terkemuka Amerika almarhum Kinsey dkk. Malahan 

mencetuskan gagasan suatu kesinambungan antara 

heteroseksualitas di satu kutub dan homoseksualitas di kutub 
yang lain. Heteroseksualitas ekstrim diberiangka 0 (nol), 

sedangkan homoseksualitas ekstrim diberi angka 6 (enam). 

Orang-orang yang berangka 0 ataupun 6 pada skala ini ternyata 
menurut pengkajian Kinsey dkk jarang sekali, kalau tak boleh 

dikatakan hampir tidak ada. 

Yang ada ialah orang-orang yang perilaku seksnya berkisar 
antara 1-5. Angka 1 menunjukan heteroseksualitas dengan 

sedikit kecenderungan homoseksual. Angka 2 menunjukan 

kecenderungan homoseksual yang lebih menonjol, akan tetapi 

yang dominan masih kecenderungan heteroseks. Angka 3 
menunjukan seseorang tertarik kepada laki-laki maupun 

perempuan, yaitu perilaku yang disebut biseks (bi=dua). Angka 

4 menunjukan homoseksualitas kuat dengan sedikit 
kecendurungan heteroseks (Oetomo, 2001: 101). 

 

Pada buku yang berjudul sexuality, Weeks mengatakan bahwa : 

“Five broad areas stand out as being particularly crucial in the social 

organization of sexuality: kinship and family systems, economic and social 

organization, social regulation, political interventions, and the 

development of „cultures of resistance‟ (Weeks 2003: 22)”. Artinya, bahwa 

ada lima bagian yang menjadi hal penting dari organisasi sosial dalam 

seksualitas : persaudaraan dan sistem kekeluargaan, ekonomi dan 

organisasi sosial, regulasi sosial, intervensi politik, dan pengembangan 

dari resistensi kebudayaan.  

 

2. Homoseksualitas dan Pembentukan Identitas Gay-Lesbian di Indonesia 

Homoseksual dalam kamus sosiologi yaitu seseorang yang 

cenderung mengutamakan orang berjenis kelamin sama sebagai mitra 

seksual (Haryanto, 2012: 85). Menurut Weeks, “the definition of 

homosexuality as a distinct form of sexual desire was one attempt to come 

to terms with this new reality (Weeks 2003: 34)”. Artinya, 

homoseksualitas merupakan bentuk lain dari hasrat seksual yang diterima 
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sebagai realitas baru. Salah satu peristiwa yang melatarbelakangi 

berkembangnya kelompok dan organisasi LGBT di seluruh dunia, salah 

satunya Indonesia adalah peristiwa Stonewall, New York. 

Peristiwa ini terjadi sebelum berakhir dasarwarsa “60-an”. Pada 

suatu malam, para polisi stonewall di kota New York 

menjalankan razia rutin di salah satu bar setengah gelap 
kepunyaan Mafia, yang namanya Stonewall Inn. Langganan bar 

ini sebagaian besar adalah kaum lelaki yang suka sesama lelaki, 

termasuk banci. Karena hubungan seks antara lelaki pada masa 
itu masih „kriminal‟ menurut hukum, kalau ada razia para 

langganan-langganan biasanya lari terbirit-birit atau pasrah 

ditangkap. Tetapi pada malam itu, entah kenapa, secara spontan 
timbul reaksi yang sama sekali diluar dugaan. Para langganan 

berontak dan melawan polisi dengan kekerasan fisik selain 

makian dan yel-yelan, sehingga sebagian polisi mundur. Berita 

tentang pemberontakan ini cepat tersiar kemana-mana, dan 
kemudian melahirkan gerakan emansipasi kaum homoseksual 

(lelaki dan wanita) yang dengan cepat sekali tersebar di dunia 

Barat, dan lama-lama ke kawasan-kawasan lain di bumi 
manusia kita ini (Oetomo, 2001: xv-xvi). 

 

Di Indonesia, homoseksualitas sering dikaitakan dengan wacana 

beranekaragam budaya di Indonesia. Misalnya ada warok dan gemblak di 

Ponorogo, ada rateb sadati di Aceh, kebiasan mairil di pesantren Jawa, 

pentas seni seperti ludruk dan gandrung di Jawa, bissu di Sulawesi, dan 

sebagainya. Hal tersebut belum cukup untuk membentuk identitas gay-

lesbian sebagai orientasi yang diterima masyarakat. Mayoritas masyarakat 

Indonesia menganggap homoseksual merupakan perilaku menyimpang 

walaupun dalam Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa 

(PPDG) II (1983), menyebutkan bahwa homoseksual ego-distonik (yang 

penyandangnya terganggu) yang dianggap mengalami gangguan jiwa 

(Oetomo, 2001 : 20). Berdasarkan hal tersebut, maka di Indonesia banyak 

organisasi yang berkecimpung dalam isu-isu LGBT yang kemudian 

memperjuangkan hak-hak gay-lesbian sebagai warga negara Indonesia 

seperti Gaya Nusantara (Surabaya), Perwakos (Surabaya), Igama 

(Malang), Galeri Sehati (Kediri), Yayasan Kebaya (Yogyakarta), PLUSH 

(Yogyakarta), Effort (Semarang), Semarang Gaya Community 

(Semarang), Srikandi Pamungkas (Bandung), Ardhanary Institute 
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(Jakarta), Arus Pelangi (Jakarta), Yayasan Inter Medika (Jakarta), Swara 

(Jakarta), Gaya Dewata (Denpasar), Gay Lam (Bandar Lampung), Gaya 

Celebes (Makasar), Kipas (Makasar), Kelompok Sehati Makasar 

(Makasar), GWL Kawanua (Menado), Violet Grey (Banda Aceh), dan 

Putroe Seujati (Banda Aceh) yang pada tanggal 17 Mei 2013 mengadakan 

diskusi isu-isu LGBTI sehingga mengetahui kasus-kasus diskriminasi yang 

dibukukan dalam laporan situasi HAM LGBTI di Indonesia tahun 2012 

(Forum LGBTIQ Indonesia Gaya Nusantara). 

 

3. Azas Kekeluargaan dan Kekerasan dalam Relasi Pasangan Gay-

Lesbian di Indonesia 

Heteroseksualitas menghidupkan azas kekeluargaan, dalam 

Indonesia pascakolonial, lelaki dan perempuan diharapkan dan disuruh 

memilih perkawinan heteroseksual yang didasarkan pada cinta. Melalui 

pilihan ini mereka membuat keluarga yang merupakan blok-blok bangunan 

bangsa, dan melalui pilihan ini mereka juga membuat diri mereka menjadi 

penduduk yang cocok dan asli, yang akan diterima oleh negara: 

“seksualitas dan gender (di Indonesia) dapat diartikan sebagai unsur 

penting dari identitas nasional yang tidak bisa diingkari (Dwyer 2000: 27 

dalam Boellstroff, 2005: 217). Konsep keluarga inti yang modern, 

heteroseksual, dan paternalistik membentuk subyektivitas gay dan lesbian 

sehingga bentuk-bentuk dominansi dalam hubungan pasangan gay dan 

lesbian sangat mungkin terjadi. Dominansi tersebut berdampak kekerasan 

dalam pacaran (dating violence) maupun kekerasan dalam rumah tangga 

(domestic violence) pada hubungan homoseksual, sebab tidak jarang 

hubungan homoseksual yang merefleksi hubungan heteroseksual baik 

peran seksual maupun sosialnya.  

Di Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada bab 1 

pasal 1 berisi kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan 



8 
 

seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan 

atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan/atau penelantaran 

rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, 

atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup 

rumah tangga. Undang-undang ini hanya berlaku untuk pasangan 

heteroseksual sedangkan untuk pasangan gay-lesbian tidak berlaku. Bagi 

lesbian, biasanya masih bisa mengadu pada kelompok perlindungan 

wanita. Sebaliknya para gay cukup mengalami kesulitan (Raharjo, 2007: 

9). Berdasarkan hal tersebut, kekerasan yang menimpa pasangan 

homoseksual dianggap sebagai konsekuensi pilihan bukan lagi tanggung 

jawab negara yang wajib melindungi setiap warga negaranya. 

 

4. Teori Fenomenologi 

Teori Fenomenologi dari karya Max Scheler dan Alfred Schutz 

kemudian dijelaskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (1990) 

dalam bukunya yang berjudul The Social Construction of Reality 

(diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh LP3ES berjudul Tafsir Sosial 

atas Kenyataan), menjelaskan bagaimana ilmu sosiologi melihat realita 

sosial. Konsep teoritis “Lebenswelt” (terjemahan Inggeris life-world 

sedang terjemahan Indonesia, „dunia kehidupan‟) dalam tradisi 

fenomenologi mengandung pengertian „dunia‟ atau „semesta‟ yang kecil, 

rumit, dan lengkap, terdiri dari lingkungan fisik, lingkungan sosial, 

interaksi antarmanusia (intersubyektivitas) dan nilai-nilai yang dihayati. 

“Lebenswelt” itu merupakan realitas sosial orang-orang biasa (orang 

awam, “the man in the street”) (Berger & Luckmann, 1990: xiv). 

Homoseksual merupakan suatu realita sosial yang pada kacamata 

fenomenologi dijelaskan dari sudut pandang dan pengalaman pelaku 

sendiri. Namun, perlu diingat bahwa homoseksual dikonstruksi dari 

lingkungan fisik, lingkungan sosial, interaksi antar-manusia 

(intersubyektivitas) dan nilai-nilai yang dihayati pada individu atau 

kelompok tersebut. Analisis fenomenologi dari kehidupan sehari-hari, atau 
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lebih tepatnya dari pengalaman subyektif kehidupan sehari-hari, 

menjauhkan diri dari setiap hipotesa kausal atau genetik juga dari 

pernyataan-pernyataan mengenai status ontologis dari fenomena yang 

sedang dianalisa (Berger dan Luckmann, 1990: 30). 

Fenomena sosial berkaitan dengan realitas sosial. Peter L. Berger 

dan Thomas Luckmann (1990) menjelaskan trilogi mengenai realitas sosial 

ada eksternalisasi, obyektivitas, dan internalisasi. Ekternalisasi merupakan 

proses pemaknaan terhadap makna-makna subyektivitas. Proses sosial 

menjadikan kenyataan sosial menjadi obyekif (obyektivitas) dan akhirnya 

kenyataan sosial yang telah obyektif tersebut mempengaruhi kembali 

individu atau masyarakat menjadi makna subyektivitas kembali. Ketika 

sosiologi melihat level pengalaman subyektif, biasanya sebagai bagian dari 

tatanan mikro-sosial, mereka memusatkan perhatian pada empat isu utama: 

(1) dijalani peran dan pengetahuan pihak lain, (2) proses internalisasi 

norma-norma komunitas, (3) sifat diri sebagai aktor sosial, dan (4) sifat 

kesadaran kehidupan sehari-hari (George, 2011: 530).  

 

5. Teori Queer dan Pervormatiitas 

Teori queer menjelaskan bahwa seksualitas itu sangat cair. Teori 

queer adalah serangkaian gagasan yang berakar pada anggapan bahwa 

identitas bersifat tidak tetap dan stabil dan tidak menentukan siapa diri 

kita. Lebih tepatnya, identitas merupakan proses yang dikonstruksikan 

secara sosial dan historis yang cair dan bisa dibantah (Ritzer. 2012: 1100). 

Kata queer, yang secara harfiah berarti “aneh”, “eksentrik”, “tidak lazim”, 

atau “di luar kemauan” awalnya adalah ejekan untuk kaum homoseksual. 

Ketika individu mempunyai orientasi seksual tidak heteroseksual bisa 

langsung masuk dalam kajian queer. Namun dalam perkembangannya, 

kata ini sengaja digunakan sebagai istilah politis oleh kelompok minoritas 

seksual yang menganggap identitas seksual sebagai sesuatu yang cair dan 

tidak dapat dikotak-kotakkan secara kaku dalam kategori Lesbian, Gay, 

Biseksual, atau Transgender (Marching, Blackwood dkk, 2013: xxiv-xxv). 
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Keragaman dalam kecairan orientasi seksual dijelaskan oleh Judith 

Butler dalam secara gamblang dalam Gender Trouble. Namun secara garis 

besar Judith Butler terkenal dengan teori performativitas. Teori ini 

menjelaskan bahwa yang ada di permukaan bukanlah sesuatu yang tetap 

melainkan proses pemahaman yang diulang-ulang tanpa batas. Tujuannya 

untuk menunjukan suatu keragaman bukan suatu yang stabil, jelas, dan 

stagnan. Performativitas salah satunya mengacu pada konsep pelabelan 

dalam hubungan homoseksual gay maupun lesbian. Baik butch dan femme 

adalah bagian dari kosakata lesbi Indonesia yang diambil dari istilah dalam 

bahasa Inggris Amerika mungkin sejak tahun 1980-an (Marching, 

Blackwood, 2012: 72). 

Menurut Butler (1990a :121), “Rekomendasi saya bukanlah untuk 

memecahkan krisis identitas ini, namun untuk mengembangbiakkan dan 

mengintensifkan krisis ini”. Martin (1992:10 dalam Brook: 291), konsepsi 

Butler tentang drag dan peran butch-femme menunjukan bahwa “sebuah 

model penandaan mungkin menggantikan pembahasan atas apakah praktik 

seksual gay dan lesbian membentuk tiruan atau sesungguhnya baik drag 

queer (gay yang berdandan sebagai perempuan hanya dalam kontes-kontes 

kecantikan yang biasanya diadakan di klub-klub malam) dan butch-femme 

dipandang sebagai performatif, dengan demikian tidak dapat juga 

dipandang sebagai imitatif semenjak, seperti yang ditunjukan oleh Martin, 

semua penampilan adalah imitasi dari kondisi yang ideal yang 

difantasikan, karena itu menyamarkan”. Peneliti akan menggunakan teori 

queer dan Performativitas untuk menjelaskan bagaiman diversitas identitas 

gay dan lesbian kemudian dampaknya dalam kekerasan pasangan gay-

lesbian. 
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C. METODE PENELITIAN 

1. Desain Penelitian 

Desain penelitian berdasar pada studi cross sectional yaitu studi 

yang sifatnya mengambil sampel waktu, sampel perilaku, sampel kejadian 

pada suatu saat tertentu saja (Muhadjir, 2011: 43). Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif dilandasi oleh motif peneliti 

yang berupaya mengungkap dan memahami suatu fenomena sosial yang 

kompleks (Strauss, 2007: 5). Peneliti menggunakan metode kualitatif 

dengan pendekatan fenomenologi agar dapat memahami fenomena 

homoseksualitas secara mendalam dan kompleks dari sudut pandang, 

paradigma dan kyakinan langsung dari individu yang bersangkutan sebagai 

subyek yang mengalami langsung (first-hand experiences) (Herdiansyah, 

2010: 66-67). 

 

2. Lokasi, Waktu, dan Sampel Penelitian 

Lokasi penelitian berada di Yogakarta. Peneliti melalui organisasi 

yang berkecimpung dalam isu-isu LGBT yaitu PLUSH, kemudian 

mengenal gay-lesbian dan berlanjut ke tempat-tempat biasanya gay-

lesbian berkumpul antara lain Alun-alun Utara, Legend Cafe, Angkringan 

Wijilan, kos, Malioboro, dan Taman Budaya Yogyakarta. Waktu 

penelitian ini selama 6 bulan, September 2013-Februari 2014. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan snowball 

sampling. Sampel penelitian melibatkan 10 orang gay-lesbian, terdiri dari 

4 orang gay dan 6 orang lesbian. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumulan data menggunakan observasi, wawancara, dan 

analisis dokumen, berikut penjelasannya : 
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a. Observasi 

Peneliti melakukan tiga macam observasi yaitu observasi tidak 

terstruktur, observasi partisipan, dan observasi terus terang atau 

tersamar. Ketiga macam observasi tersebut diterapkan dalam 

keikutsertaan peneliti sebagai anggota dalam organisasi LGBT yaitu 

Iwayo (Ikatan Waria Yogyakarta), PLUSH (People Like Us Satu Hati) 

salah satu organisasi yang fokus pada isu-isu LGBT terutama 

homoseksualitas, kemudian PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana 

Indonesia) di Yogyakarta. Partisipasi peneliti dalam acara yang 

diadakan oleh berbagai organisasi LGBT di Yogyakarta membuka 

jalan bagi peneliti mengenal banyak anggota yang beridentitas seksual 

sebagai gay-lesbian. Ikatan pertemanan terbangun antara peneliti dan 

informan dari pertemuan baik secara langsung atau tidak langsung 

melalui kegiatan-kegiatan organisasi LGBT tersebut. 

b. Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara semi terstruktur artinya 

pertanyaan bersifat terbuka, secara dua arah, kecepatan wawancara 

dapat diprediksi, ada pedoman wawancara, dan tujuan wawancara 

jelas (Herdiansyah, 2010 : 118). Pada saat wawancara, percakapan 

antara informan dan peneliti direkam menggunakan alat perekam 

suara yang telah disepakati oleh peneliti dan informan. Hal tersebut 

tidak mengganggu jalannya wawancara sebab hal-hal yang sekiranya 

tidak dapat dipublikasikan, peneliti bertanggung jawab penuh atas 

kerahasiaannya. 

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan 

kesepakatan peneliti dan informan. Beberapa tempat yang disetujui 

oleh peneliti dan informan antara lain di kafe seperti Legend Cafe, 

Araya Cafe, Mariane Cafe, Angkringan Wijilan dan kos. Waktu 

wawancara yang disepakati tidak mengganggu aktivitas informan. 

Informan dan peneliti dalam keadaan yang sudah siap untuk sharing 

dan bercerita sejarah lisan (oral history) mengenai diversitas identitas 
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dan kekerasan dalam hubungan pasangan gay-lesbian (Denzin & 

Lincoln, 2009: 510). 

c. Analisis dokumen 

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan 

kegiatan organisasi LGBT, buku cerita, peraturan organisasi LGBT, 

dan foto-foto kegiatan organisasi LGBT. Peneliti mencari dokumen 

yang dibutuhkan di perpustakaan organisasi LGBT seperti di 

perpustakaan PLUSH dan PKBI. Peneliti juga mengabadikan 

beberapa foto ketika ikut serta dalam kegiatan organisasi LGBT yang 

dapat digunakan sebagai dokumen. Selain itu, dokumen juga berasal 

dari status facebook informan dan foto-foto yang di-upload. 

 

4. Validitas dan Reliabilitas Data 

Validitas dan realibilitas data pada penelitian ini diperkuat dengan 

triangulasi sumber. Artinya, peneliti memeriksa keabsahan data melalui 

sumber lainnya melalui langkah-langkah : 

a) Menanyakan baik secara langsung atau tidak mengenai hal-hal yang 

telah diutarakan informan terhadap peneliti kepada pasangan dan teman 

informan(konfirmasi) 

b) Menganalisis data yang diperoleh dengan kajian kepustakaan terutama 

hasil penelitian. 

c) Membandingkan data hasil wawancara dengan observasi (Sugiyono, 

2008: 274). 

Peneliti membuat transkip dari hasil wawancara dengan semua 

informan kemudian mempelajarinya, kemudian dikonfirmasikan kepada 

orang yang dianggap tahu mengenai hal tersebut seperti pasangan dan 

teman informan. Hasil konfirmasi mengenai transkip wawancara dianalisis 

berdasarkan kajian homoseksualitas. Pernyataan informan dikatakan valid 

apabila ada kesesuaian antara pernyataan informan dengan pernyataan oleh 

pasangan atau teman informan. Pernyataan informan juga dikaji dalam 
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kajiandiversitas identitas dan kekerasan dalam relasi pasangan 

homoseksualitas. Ketika pernyataan informan menjelaskan kembali, 

melengkapi, mendukung atau terjadi variasi dalam kaijan homoseksualitas 

maka hal tersebut dapat dikatakan valid dan reliabel. 

 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan 

Huberman yaitu pengumpulan data (observasi berupa catatan lapangan, 

wawancara berupa rekaman yang kemudian ditranskip, analisis dokumen 

berupa foto), reduksi data (adanya teknik koding), penyajian data, dan 

kesimpulan. 

 

6. Etika Penelitian 

Peneliti memperhatikan dan berusaha menghindari agar tidak terjadi 

hal-hal seperti plagiarisme, kelalaian atas privasi, dan misconduct (pekerti 

salah yang menyimpang dari etik baik-buruk). 

 

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Identitas Informan Penelitian 

Penelitian melibatkan 10 orang gay-lesbian, terdiri dari 4 orang gay 

dan 6 orang lesbian. Secara detail ada 2 pasangan lesbian yaitu pasangan 

antara Ren-Yuni dan Ophie-Citra, 2 pasangan gay yaitu pasangan Joe-Adi 

dan Samuel-Putra, serta 2 orang lesbian yang bukan pasangan tetapi 

bersahabat yaitu W dan Icha. Nama Informan ada yang disamarkan dan ada 

nama asli sesuai dengan permintaan informan. 
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Tabel 1. Diversitas Identitas Gay-Lesbian di Yogyakarta 

 

2. Diversitas Identitas Gay-Lesbian di Yogyakarta 

Salah satu penanda keberagaman yang ada dalam kelompok gay-

lesbian adalah konsep pelabelan. Pandangan Butler (1990) tentang hal 

tersebut sebagai performatif atau permukaan tidak untuk memecahkan 

krisis identitas tapi sebagai bentuk perkembangbiakkan. Pada teori itu, 

peneliti menjelaskan keberagaman yang ada sebab adanya 

perkembangbiakkan. Sejauh ini label yang dikenal yaitu label butch, 

femme, dan androgini untuk lesbian dan top, bottom, dan vers untuk gay. 

No Nama Usia 
Daerah 

Asal 
Pendidikan  Pekerjaan  

 

Identitas 

Seksual 

 

Label 

1 Putra 21  Magelang On going S1 Mahasiswa Gay Bottom 

2 Samuel 20 Luar Jawa On going S1 Mahasiswa Biseksual Top 

3 Adi 29 Jakarta SMA Barista Gay Vers 

4 Joe 24 Pacitan S1 Marketing 

dan MC 

Gay Top 

5 Icha 21 Cilacap On going S1 Mahasiswa Lesbian Andro 

Femme 

6 We 21 Sulawesi On going D3 Mahasiswa Lesbian Femme 

7 Ren 30 Yogyakarta S1 Pegawai 

Swasta 

Lesbian Andro 

Butch 

8 Yuni 28 Yogyakarta SMA Wirausaha Lesbian No 

Label 

9 Ophie 20 Probolinggo On going S1 Mahasiswa Lesbian Andro 

Butch 

10 Citra 23 Lampung On going S1 Mahasiswa 

 

Lesbian Femme 
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Mereka dituntut mempunyai label untuk mengaktualisasikan dirinya dalam 

peran seksual dan sosial. Namun, ada juga gay-lesbian yang 

mengidentikasikan dirinya tanpa label (no label). Fungsi label sangat 

variatif tergantung bagaimana pengetahuan individu mengenai label 

tersebut, berikut penjelasannya. 

a. Proses Pelabelan dalam Kelompok Gay 

Proses pelabelan pada kelompok gay cenderung berdasarkan pada 

perilaku seksualnya. Berdasarkan data penelitian, gay yang melakukan 

penetrasi ke anus cenderung berlabel top sedangkan yang dipenetrasi 

disebut bottom (percakapan peneliti dengan informan bernama Samuel, 

Minggu: 8/12/2013). Gay yang dapat melakukan peran seksual 

keduanya, melakukan penetrasi dan dipenetrasi disebut dengan vers. 

Pada penelitian ini terdapat dua gay yang berlabel top, satu gay yang 

berlabel bottom, dan satu gay yang berlabel vers. 

1) Label Top 

Ada dua informan yang mengidentifikasikan dirinya sebagai 

seorang gay yang berlabel top yaitu Samuel dan Joe. Samuel 

mengidentifikasikan dirinya sebagai top dari proses dia memahami 

dirinya dan memutuskan untuk menjadi top dengan alasan tertentu. 

“Saya memutuskan untuk menjadi seorang top itu kenapa 

karena tidak akan ada yang rusak dalam tubuh saya secara fisik. 
Ketika saya menjadi seorang bottom, saya harus mau dianal dan 

itu menurut saya ee...menjadi sebuah kelemenahan dan saya 

tidak pernah berubah.” (Samuel, Minggu :8/12/2013). 

 

Berbeda dengan Samuel, Joe melabelkan dirinya top sebab 

pertama kali berhubungan seksual dengan laki-laki yaitu sahabatnya 

yang berada di Solo, dia yang melakukan penetrasi. Selain itu, dia 

juga tidak mempermasalahkan ketika harus berubah label menjadi 

seorang bottom yang mau dianal ketika menjalin hubungan dengan 

sesama top. Namun, dia menegaskan bahwa dirinya bukanlah vers. 

“...Jadi intinya gue cuman nurutin apa yang dia mau jadi yang 

ngarahin dia,  gue harus kayak gini gue harus kayak gini tapi  

dalam praktiknya dia yang dimasukin dia sendiri yang minta 
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jadi gue cuman tidur gue cuma disuruh diem dia sendiri yang 

aktif, karena gue belum tahu beda sama yang sekarang.” (Joe, 

Minggu: 15/12/2013). 
 

Keduanya mengaktualisasikan diri mereka layaknya laki-laki 

mulai dari penampilan sampai tanggung jawab dalam hal finansial 

dengan pasangan gaynya. 

 

2) Label Bottom 

Putra adalah informan yang mengedentifikasikan dirinya 

sebagai seorang bottom. Dia melabelkan dirinya sebagai seorang 

bottom karena pengalaman pertamanya berhubungan seksual dengan 

laki-laki, dia yang dianal. Selain itu, dari konstruksi keluarga dia 

terbiasa untuk menjadi seorang yang penurut sehingga dia 

merasakan nyaman ketika menjadi seorang bottom. 

“Kejadian pertama kali...Aku sempet menolaknya yang itu lho, 

tapi nggak tahu ya kayaknya dia maksa ya udah akhirnya ya 

udah kejadian gitu lho dan itu yang pertama aku melakukan 

hubungan seks anal dengan posisi aku dianal.”(Putra, Minggu: 
15/12/2013). 

 

3) Label Vers 

Adi merupakan informan yang melabelkan dirinya sebagai 

seorang vers karena dia bisa menikmati menjadi seorang yang 

dipenetrasi maupun yang melakukan penetrasi. Dia tipe orang yang 

menyesuaikan diri dengan pasangan gaynya. 

“Sebenarnya label nggak terlalu penting juga kalau bisa 

memahami. Kalau misalnya hubungan kayak kita, kita harus 

ada konsekuesi kalau dia nerima kenapa nggak. Kecenderungan 
ke bottom kalau alamiah dia nggak bisa berdiri. Itu yang pure, 

kalau vers kayak gue itu bisa.” (Adi, Minggu: 8/12/2013). 

 

b. Proses Pelabelan dalam Kelompok Lesbian 

Proses pelabelan pada kelompok lesbian cenderung berdasarkan 

pada sisi maskulin dan feminin. Lesbian yang mempunyai sisi maskulin 

lebih dominan disebut dengan butch sedangkan lesbian yang 



18 
 

mempunyai sisi feminin lebih dominan disebut dengan femme 

(Boellstorff, 2005: 178). Lesbian yang mempunyai sisi maskulin dan 

sisi feminin seimbang disebut dengan androgini. Ada androgini yang 

cenderung ke femme yang disebut dengan androfemme dan ada 

androgini yang cenderung ke butch yang disebut dengan androbutch. 

Salah satu informan bernama Yuni, tidak melabelkan dirinya. Dia 

mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang lesbian no label. 

“Ya nggak tahu kenapa sih label toh pada aslinya sama cuma 

chasingnya aja yang beda dalamnya sama onderdilnya sama. 
Terus kenal sama-sama kenapa digituin, yang penting disini kita 

sayang sama dia kita nyaman sama dia ya udah kita jalanin.” 

(Yuni, Minggu: 29/12/2013). 

 

1) Label Butch 

Tidak ada informan yang mengidentifikasikan dirinya sebagai 

seorang butch dalam penelitian ini. Ada dua informan yaitu Ophie 

dan Ren, secara penampilan menonjolkan sisi maskulin tetapi 

mereka tidak melabelkan diri mereka sebagai butch dengan beberapa 

alasan. Berikut yang dikatakan Ren, “Kalau aku emang agak tomboi 

tapi nggak butch banget. Aku melindungi tanggung jawab, aku 

komunikasi sama pasangan.” (Ren, Minggu: 3/10/2013 ). Berbeda 

dengan yang diutarakan oleh Ophie. 

“...Aku apa ya ? aku nggak terima kalau dibilang butch. 

Pokoknya aku cewek. Awal sama Citra aku masih melabelkan, 
melabelkan androbutchi ada sisi femininnya di beberapa. Aku 

setelah aku pikir-pikir butch itu kudu maco ya cowok lah. Itu 

cuma sama di fisik aja. Sikap perilaku nggak ada yang 
maskulin. Ya udah terserah, pokoknya aku lesbian.” (Ophie, 

Sabtu: 4/1/2014). 

 

2) Label Femme 

W dan Citra adalah informan yang melabelkan dirinya sebagai 

seorang femme. Mereka mengaktualisasikan diri mereka layaknya 

seorang perempuan. Namun, W lebih menurut dengan pasangan 

lesbiannya daripada Citra. Selain itu, W juga tidak berkenan apabila 

berhubungan dengan sesama femme, sedangkan Citra tidak begitu 
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mempermasalahkan label pasangan lesbiannya. Artinya, Citra dapat 

berpasangan dengan sesama femme dan label lesbian yang lainnya. 

Demikian pernyataan dari W. 

“Emm, Namaku W...aku labelnya femme, karena emang pada 

dasarnya juga sama, menyukai wanita, gitu.. tapi dulu sih 

pernah sama laki-laki, tapi pada dasarnya sih wanita.” (W, 
Sabtu: 30/11/2013). 

 

Berbeda dengan W, Citra menyatakan dirinya demikian. 

“Aku tu baru tahu ada istilah femme 2008 waktu aku di Jogja  

ketemu sama temenku kebetulan satu angkatan dan dia lesbian 
juga, aku tu nggak manja nggak kok, tapi pembawaanku emang 

cewek banget emang dikemas cewek banget”(Citra, Minggu: 

5/1/2014). 

 

 

3) Label Androgini 

Salah satu informan yang mengidentifikasikan dirinya sebagai 

androfemme adalah Icha. Dia merupakan androfemme yang tidak 

berkenan berpasangan dengan seorang femme. 

“...Ya kalau nggak femme ya anggep aja saya androfemme, 

yang femme tapi sedikit-sedikit tomboi gitu, untuk saat ini lho, 

nggak ada rasa sama laki-laki, emang sukanya sama perempuan, 

perempuan yang seperti laki-laki...yang penting itu dalam 

kacamataku dia laki-laki, dalam artian perempuan yang seperti 
laki-laki, ya kayak pasanganku sekarang deh pokoknya.” (Icha, 

Sabtu: 30/11/2013). 

 

 

3. Pola-pola Relasi Pasangan Gay-Lesbian di Yogyakarta 

Kajian mengenai heteronormativitas menjelaskan bahwa pasangan 

gay dan lesbian menerapkan pola heteroseksual dalam menjalani 

hubungan dengan pasangannya yang dapat dianggap “normal” (Mundayat, 

2008: 9-12). Berdasarkan hal tersebut, ada empat model pola relasi 

pasangan gay-lesbian yaitu heteronormativitas penuh, sebagian, 

permukaan, dan bebas. 
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a) Heteronormativitas Penuh 

Heteronormativitas penuh merupakan penerapan hubungan 

heteroseksual dalam peran seksual dan sosialnya pada hubungan 

homoseksual. Pada hubungan ini, sifat heteroseksis sangat kuat, 

sehingga gay-lesbian berperan selaras dengan sisi maskulin dan 

feminin yang diaktualisasikan. Pasangan Icha-Dani dan W-L 

menerapkan heteronormativitas penuh. Berikut pernyataan dari Icha 

ketika berpasangan dengan Dani (mantan pasangan lesbiannya). 

“Sebenarnya hubunganku sama Dani itu memang tidak 

penganut  patriarkal sekali, jadi kita stay bareng itu, itu 

dianggap dia bener-bener sudah memiliki aku seutuhnya. 
Sedangkan aku nggak suka, iya dia memiliki aku tapi aku juga 

butuh sosialisasi. Kalau aku cuma sama dia, ketika dia nggak 

ada aku sama siapa, kalau aku nggak punya temen.”(Icha, 

Sabtu: 30/11/2013). 

 

W menganggap pasangannya mempunyai tingkat 

kedewasaan lebih tinggi dari dirinya sehingga tidak ada masalah 

untuknya menuruti pasangannya yang berlabel butch. “Dia 

pikirannya sudah dewasa, pola pikirnya sudah dewasa, jadi sih 

aku turutin mungkin maunya seperti ini.” (W, Sabtu: 

30/11/2013). 

 

b) Heteronormativitas Sebagian 

Heteronormativitas sebagian merupakan penerapan hubungan 

heteroseksual dalam hubungan homoseksual yang hanya 

memperhatikan sebagian peran, baik peran seksual maupun sosial. 

Model hubungan ini diterapkan oleh pasangan Samuel-Putra dan Ren-

Yuni. Kedua pangan melakukan peran sosial mereka secara 

komunikatif, tidak selalu selaras dengan labelnya. Sebagamana yang 

dikatakan oleh Samuel. 

“Kadang kalau ada cucian kita nyuci, kadang bagi sih bagi 

tugas sih, dia nyuci baju aku nyuci piring kalau nggak dia nyuci 

baju aku jemur, ntar kalau nggak, aku nyuci baju dia nyetrika tu 
dibagi kadang pun biasa bersama-sama.”(Samuel, Minggu: 

8/12/2013). 
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c) Heteronormativitas Permukaan 

Heteronormativitas permukaan merupakan penerapan hubungan 

heteroseksual dalam hubungan homoseksual yang hanya pada 

penampilan saja. Jadi, pasangan homoseksual menunjukkan sisi 

maskulin dan feminin hanya pada penampilannya, sedangkan untuk 

peran seksual dan sosial, dua-duanya berperan sama. Sebagaimana 

yang diterapkan oleh pasangan Ophie-Citra, Ophie yang 

berpenampilan maskulin dan Citra yang berpenampilan feminin. 

Saat peneliti berada di kos mereka, lebih bersikap melayani 

daripada Citra. Ophie yang pertama kali mempersilahkan peneliti 

masuk kamar dan menawarkan minum. Setelah itu, Ophie juga 

menawarkan minum kepada Citra. Jadi, penampilan Ophie yang 

maskulin tidak selalu berperan layaknya laki-laki. Begitu juga Citra 

yang berpenampilan feminin, dia lebih berani merokok daripada 

Ophie (di kos Citra dan Ophie sebelum wawancara dengan Citra, 

Minggu : 5/1/2014). 

 

d) Heteronormativitas Bebas 

Heteronormativitas bebas merupakan penerapan hubungan 

heteroseksual secara bebas dalam hubungan homoseksual. Jadi, peran 

seksual dan sosial tidak selalu sejalan dengan identifikasi dirinya 

terhadap label. Kemudian, pola hubungan ini cenderung menerapkan 

hubungan terbuka. Artinya, ketika gay-lesbian menjalin hubungan 

atau berpasangan, gay-lesbian tersebut dapat berpasangan dengan gay-

lesbian yang lain. Pola relasi ini diterapkan oleh pasangan Joe-Adi. 

Saat Joe menikah dengan perempuan, Adi yang selalu mendukungnya 

dan dia menerima Joe dengan istrinya. Hal tersebut membuat Joe 

sangat menyayangi Adi. 

“Adi gue ajak ke Pacitan gue kenalin sama istri karna gue harus 

ngurus pernikahan terus dia balik lagi ke Jakarta. Si Adi, 
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pokoknya gue support lho Joe. Setelah nikah gue coba hubungi 

si Adi dan dia masuk ke Jogja.” (Joe, Minggu: 15/12/2013) 

 

Lama-kelamaan, Adi merasa perhatian Joe berbeda setelah 

menikah kemudian Adi mengenal F (seorang gay yang merupakan 

teman dekat Adi). Namun, hal tersebut tidak membuat hubungan Adi 

dan Joe berakhir. Keduanya tetap berpasangan walaupun satu sama 

lain mengetahui pasangannya mempunyai ikatan dengan gay yang lain. 

 

4. Dampak Diversitas Identitas terhadap Kekerasan dalam Relasi 

Pasangan Gay-Lesbian di Yogyakarta 

Diversitas identitas gay-lesbian terhadap kekerasan, cenderung 

mendorong terjadinya bentuk-bentuk kekerasan antara lain : 

a) Kekerasan Verbal 

Kekerasan verbal dialami oleh Samuel dan Yuni. Mereka terlibat 

kekerasan tersebut sebab ada perselisihan dengan pasangan 

homoseksualnya. Salah satu contoh kekerasan verbal dikatakan oleh 

Samuel, “Kalau verbal paling bentak-bentak aja. Kalau fisik nggak 

sih..nggak pernah saya maupun pasangan nggak pernah untuk sampai 

mukul, mencoba untuk mukul pun nggak pernah.” (Samuel, Minggu: 

8/12/2013). 

 

b) Kekerasan Psikis 

Putra dan Ren mengalami kekerasan psikis dengan tipe masalah 

yang berbeda. Salah satu contohnya, Ren mengatakan bahwa dia ditipu 

dengan motif finansial oleh mantan pasangan lesbiannya. 

“Ternyata aku teleponan sama pasangannya, dia ke buka. Di 

kosku tidur bareng sama aku kalau malam itu SMS-an sama dia. 
Aku udah tidur pules dia SMS-an. Selama tiga bulan nah dua 

bulan pacaran sama aku, selama dua minggu selalu tak kirimi 

uang buat makan. Abis itu aku kan syok aku nggak pernah 
nanya ada orang ketiga. Ke Malang dia bilang ke Jakarta aku 

nganterin sampai ke stasiun. Aku dibodohin mentah-mentah 

pake dia pulang juga aku kasih duit.”(Ren, Minggu: 
22/12/2013). 
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c) Kekerasan Fisik 

Kekerasan fisik dialami oleh Joe, Icha, dan W. Mereka terlibat 

kekerasan fisik baik sebagai pelaku maupun korban ketika berkonflik 

dengan pasangan homoseksualnya. Kekerasan fisik yang terparah 

adalah yang dialami oleh Joe. 

“...Gue berurusan sama polisi sampai gue berurusan orang 

tuanya, sampai beberapa bulan nggak bangun dari tempat tidur, 
sampai sahabatnya ikut campur, sampai sahabatnya ngajar gue. 

Pokok intinya kalau gue nyari pacar gue nggak mau pure 100 % 

bottom. Walaupun dia semaco apapun dia ngodek, cara berpikir 

apapun ada naluri seorang cewek bukan cowok lagi.” (Joe, 
Minggu:  15/12/2013). 

 

d) Kekerasan Seksual 

Tidak ada kekerasan seksual yang dialami oleh informan, hanya 

saja teman Yuni pernah mengalami kekerasan seksual yang pelakunya 

adalah seorang butch. Hal tersebut menjadikan teman Yuni trauma dan 

tidak berkenan lagi berpasangan dengan seorang butch. 

“Kekerasan seksualnya, dia antipati namanya butch karena 

keras atau apa gitu. Ya nggak mau berhubungan sama yang 
namanya labelnya butch. Nah yang lesbian ini andro itu masih 

bisa, tapi kalau bener-bener butch dia nggak mau, ya nggak 

diceritain detailnya gimana gitu.”(Yuni, Minggu 29/12/2013). 

 

E. PENUTUP 

1. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian Diversitas Identitas dan Kekerasan 

dalam Relasi Pasangan Gay-Lesbian di Yogyakarta, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa : 

a. Diversitas identitas gay-lesbian dikonstruksi secara sosial melalui 

saluran-saluran sosial yaitu keluarga, teman sebaya, media massa, dan 

media sosial yang kemudian diaktualisasikan dalam pelabelan. Pada 

kelompok lesbian terdapat label butch, femme, androgini dan pada 

kelompok gay terdapat label top, bottom, vers. 
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b. Pelabelan dalam relasi pasangan homoseksual bersifat heteronormatif 

yang tidak selalu menunjukkan relasi pasangan heteroseksual untuk 

berperan, baik secara seksual maupun sosial tetapi beberapa ada yang 

hanya performatif dalam penampilan/permukaan. 

c. Berdasarkan penerapan heteronormativitas dalam hubungan relasi 

pasangan gay-lesbian, terdapat empat model pola hubungan 

berpasangan yaitu heteronormativitas penuh, heteronormativitas 

sebagian, heteronormativitas permukaan, dan heteronormativitas 

bebas. 

d. Dampak diversitas identitas gay-lesbian terhadap kekerasan, 

cenderung mendorong terjadinya bentuk-bentuk kekerasan antara lain 

kekerasan verbal, psikis, fisik, dan seksual. 

2. SARAN 

Menerapkan pendidikan seksualitas, advokasi, kekerasan, dan 

healthy relationship melalui pendidikan formal, informal, dan nonformal 

sebagai metode pemahaman terhadap isu-isu LGBT dalam masyarakat. 
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