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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

A. Kajian Pustaka 

1. Seksualitas : Definisi dan Perkembangan Maknanya 

Pembahasan mengenai seksualitas merupakan kajian yang 

sangat komplek. Terdapat 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 

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 
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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). 

 

Seksualitas seseorang yang disadari atau tidak menjadi sebuah 

proses pembentukan identitas terutama identitas seksual. Proses 

tersebut berkaitan dengan internalisasi dan eksternalisasi diri terhadap 

lingkungan. “Sebagaimana dinyatakan Weeks, bertolak belakang 

dengan pandangan essensialis, teori konstruksi sosial mengartikan 

seksualitas terjadi melalui relasi-relasi sosial, ekonomi, budaya, dan 

relasi kekuasaan” (Husein 2011: 13). Jadi proses belajar di masyarakat 

memberikan kontribusi membentuk identitas individu disamping apa 

yang telah terberi dalam diri individu tersebut. 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.  Lima bagian tersebut 

saling berkaitan dan menurut Weeks menjadi hal penting membentuk 

identitas individu pada perspektif konstruksi sosial. Contohnya pada 

sistem keluarga dimana individu pertama kali memasuki proses 
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sosialisasi sejak masih menjadi janin hingga mati, keluarga menjadi 

salah satu lingkungan yang membentuk nilai baik dan buruk pada diri 

individu. Begitu pula identitas seksual seseorang juga dibentuk dari 

bagaimana keluarga (orang tua) membentuk kepribadian seorang anak 

dan memberikan contoh mengenai hal yang dianggap benar tentang 

sebuah hubungan dalam nuansa romantik (berkenaan dengan rasa 

kasih, tentang perasaan cinta). Artinya, perilaku yang menunjukan 

rasa kasih sayang menimbulkan kegembiraan yang kemudian 

dimaknai sebagai perasaan sayang. Perasaan sayang ini bisa terjadi 

antara orang tua (ibu atau bapak) kepada anak-anaknya (laki-laki dan 

perempuan), dengan demikian perasaan sayang bisa terjadi antara 

bapak dengan anak laki-laki atau perempuan dan antara ibu dengan 

anak laki-laki maupun perempuan. 

Konstruksi sosial tersebut membentuk identitas seksual yang 

menurut Oetomo (2001), seksualitas seseorang pada dasarnya terdiri 

dari identitas seksual, perilaku (peran), dan orientasi seksual. 

a. Seks 

Pada masyarakat secara umum kata seks sering dimaknai 

sebagai hubungan seksual yang berarti bersetubuh. Dilihat 

dalam kamus bahasa Inggris sex (noun) artinya jenis kelamin. 

Seks merupakan jenis kelamin secara biologis yaitu laki-laki 

dan perempuan. Jenis kelamin ini cenderung bersifat given 

(pemberian) walaupun pada beberapa masyarakat menyakini 
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ada effort (usaha) dan cara-cara tersendiri untuk menjadikan 

individu lahir degan jenis kelamin yang diharapkan orang 

tuanya. Beberapa wacana berpendapat ada jenis kelamin 

ketiga yang sering disebut interseks artinya individu 

mempunyai bentuk alat kelamin keduanya, namun untuk 

organ reproduksi yang dimiliki biasanya mempunyai 

kecenderungan pada salah satu jenis kelamin dan yang sangat 

menentukan jenis kelamin individu tersebut adalah orang tua. 

b. Orientasi Seksual 

Orientasi merupakan pandangan yang mendasari 

pemikiran sehingga menimbulkan kecenderuangan terhadap 

pemikiran individu. Orientasi seksual berimplikasi pada 

kesukaan atau ketertarikan seksual (seksual dan emosional) 

individu terhadap individu lainnya. Orientasi seksual sangat 

cair sebab kesukaan diintegrasikan dengan jenis kelamin dan 

gendernya. Misalnya, individu berjenis kelamin laki-laki 

menyukai individu berjenis laki-laki yang bergender 

perempuan, artinya mempunyai unsur-unsur feminin. 

b. Identitas Seksual 

Identitas seksual ini berkaitan erat dengan orientasi 

seksual yang dilihat dari jenis kelaminnya. Identitas seksual 

yang berorientasi seksual terhadap lawan jenis kelamin (laki-

laki yang mempunyai ketertarikan baik secara seksual 
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maupun emosional terhadap perempuan dan sebaliknya) 

disebut heteroseksual. Identitas seksual yang berorientasi 

seksual terhadap sesama jenis kelamin (laki-laki yang 

mempunyai ketertarikan baik secara seksual maupun 

emosional terhadap laki-laki dan perempuan yang 

mempunyai ketertarikan baik secara fisik maupun emosional 

terhadap perempuan) disebut homoseksual. Identitas seksual 

yang berorientasi seksual terhadap kedua jenis kelamin 

(perempuan yang mempunyai ketertarikan secara seksual 

maupun emosional terhadap perempuan dan laki-laki yang 

mempunyai ketertarikan baik secara seksual maupun 

emosional terhadap laki-laki dan perempuan) disebut 

biseksual (Oetomo, 2001: 27-28). 

 

2. Homoseksualitas dan Perkembangan Identitas Gay-Lesbian 

Modern 

Homoseksual dalam kamus sosiologi yaitu seseorang yang 

cenderung mengutamakan orang berjenis kelamin sama sebagai mitra 

seksual (Haryanto, 2012: 85). Homoseksualitas dapat didefinisikan 

sebagai orientasi atau pilihan seks yang diarahkan kepada seseorang 

atau orang-orang dari jenis kelamin yang sama atau ketertarikan orang 

secara emosional dan seksual kepada seseorang atau orang-orang dari 

jenis kelamin yang sama (Oetomo, 2001: 6). Laki-laki yang menyukai 
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laki-laki dan perempuan yang menyukai perempuan. 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 sebagai realitas baru. 

Pada wacana tentang homoseksual, kata gay digunakan untuk 

laki-laki homoseksual dan lesbian untuk perempuan homoseksual. 

Kata gay diadopsi dari bahasa Inggris yang artinya ceria dan 

digunakan untuk mengidentifikasikan homoseksual laki-laki, 

sedangkan istilah lesbian diadopsi dari kisah seorang penyair bernama 

Sappho yang berasal dari pulau Lesbos. Contoh syair Sappho: 

Ia (perempuan -penerj.) tidak mengatakan satu patah kata pun 

padaku 

Ingin aku mati 
Ia menangis terus 

Ketika meninggalkanku sambil berkata: 

“kita harus berpisah Shappo, aku akan berangkat di luar 
kemauanku.” (Spencer 2011: 39). 

 

 

Penjelasan mengenai istilah gay dan lesbian menurut Oetomo 

sebagai berikut : 

“Mengacu kepada orang atau sifat homoseksual yang 

dimanifestasikan sebagai gaya hidup, yang ditandai –misalnya 
saja--dengan rekreasi di diskotik, kumpul-kumpul di taman, 

alun-alun atau salon di kota, pilihan homoseksual eksklusif dan 

sebagainya, saya pakai istilah gay yang dipinjam dari bahasa 
lnggris. Seharusnya istilah itu mengacu kepada laki-laki 

maupun wanita, tetapi juga saya akui bahwa istilah gay 

seringkali~hanya dipakai untuk laki-laki sedangkan untuk 

wanita dipakai istilah lesbian. Selain mengacu pada gaya hidup, 
istilah gay dan lesbian mengacu pula pada suatu sikap bangga, 

terbuka dan kadang-kadang militan terhadap masyarakat.” 

(Oetomo 2001: 7). 
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Gay dan lesbian dalam ranah sosiologis dilihat sebagai 

fenomena yang senyatanya ada dalam masyarakat (Soekanto, 2006: 

19). Identifikasi umum mengenai gay dan lesbian adalah sebagai 

perilaku yang menyimpang atau tidak sama dengan kebiasaan yang 

dianggap normal sebagai nilai secara universal. Artinya, laki-laki 

normal mempunyai ketertarikan baik secara fisik maupun emosional 

terhadap perempuan dan sebaliknya. Sebelum abad XIX terdapat 

kelompok-kelompok masyarakat yang dianggap pure berperilaku yang 

sekarang dinamakan homoseksual ini. Istilah homoseksual adalah 

istilah yang diciptakan (pada tahun 1869 oleh bidang psikiatri di 

Eropa) mengacu pada suatu fenomena psikoseksual yang berkonotasi 

klinis (Oetomo, 2001: 6). Perilaku menyukai secara fisik maupun 

emosional yang kemudian diwujudkan dengan perilaku seksual seperti 

fellatio (merangsang organ genital laki-laki dengan menggunakan 

mulut) dan anal seks (sodomi) telah terjadi di berbagai suku di dunia 

baik terhadap sesama jenis kelamin maupun berbeda jenis kelamin. 

Dilihat dari kurun waktunya, kebiasaan atau perilaku yang cenderung 

sebagai homoseksual tersebut ada kemungkinan lebih dahulu daripada 

istilah homoseksualnya yang kemudian dianggap sebagai perilaku 

menyimpang. 

Pergeseran nilai mengenai homoseksual yang semula pada 

peradaban Yunani dimana “jenis percintaan semacam ini memang 

dianggap bebas dan diizinkan” kemudian seksualitas Romawi 
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didasarakan pada hukum pelanggaran (perkosaan) (Spencer, 2011: 

71). Jadi, pada masyarakat Romawi hal tersebut perlahan mengalami 

pergeseran makna hubungan homoseksual tersebut. Masyarakat 

kemudian menganggap perilaku homoseksual sebagai hal yang tidak 

baik karena bagi orang Romawi kejantananan adalah benda yang 

paling berharga, sumber kekuatan, dominansi serta konsep sebagai 

penakluk. Hal ini terbukti dengan adanya denda dan hukuman yang 

diterapkan oleh pemerintahan bagi orang-orang yang berperilaku 

homoseksual tepatnya homoseksual laki-laki atau yang disebut gay. 

Homoseksual perempuan atau lesbian juga mendapatkan perhatian 

pada masyarakat Romawi. Lesbianisme dianggap menghina lelaki 

Romawi karena merampas haknya untuk mendapat kesenangan sebab 

pada waktu itu laki-laki mayoritas lebih menyukai cunnilingus 

(praktik seksual berupa melakukan kontak kebagian genital 

perempuan dengan menggunakan mulut) daripada fellatio. Jika 

seorang wanita bisa menyalurkan sendiri (nafsunya) di atas tempat 

tidur, tidakkah mereka mengambil tempat pertama dalam sidang-

sidang dan medan pertempuran ? (Spencer, 2011: 74). Dua ribu tahun 

yang lalu ada sekelompok kecil wilayah di Asia Minor yaitu di pesisir 

Mediterania yang menjadi satu-satunya kelompok yang muncul 

menentang homoseksualitas (Spencer, 2011: 88).  Kelompok ini telah 

perlahan mengenal ajaran kristen yang berasaskan pada kitab-kitab 

suci. Peradaban manusia secara evolusi diatur oleh kekuatan agama 
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yang terintegrasi dengan pemerintahan. Peran gereja tentu memberi 

pengaruh besar, sehingga perilaku masyarakat yang homoseksual 

kemudian diharamkan. Menurut agama Nasrani, hubungan itu 

(homoseksual), kalau terjadi, mendapat kutukan yang keras, tetapi 

jiwa tetap jiwa, di atas semua hal duniawi seperti seks. Tidak ada 

„jiwa banci‟ atau „jiwa homoseksual‟, dan di sorga Nasrani sama 

sekali tidak ada seks! Tetapi dengan naiknya para sosiolog dan 

psikiater menggeser para romo-romo dan pastor-pastor dari tahta 

tradisionalnya, hubungan seks antar sesama jenis dianggap 

menunjukkan suatu kelainan (penyakit) yang mendasar (Oetomo, 

2001: xvii). 

Berbicara menggunakan perspektif sejarah akan menemukan 

masa dulu, sekarang, dan masa depan. Seiring dengan konsep 

globalisasi maka konsep modernisasi juga tidak jauh dalam kehidupan 

homoseksual. Modern homosexualities (2003) yang ditulis dan diedit 

oleh Ken Plummer merupakan salah satu buku yang menjelaskan 

bagaimana kelompok gay dan lesbian ini sudah banyak mengenal 

modernisasi. Kehidupan mereka berubah tidak lagi pemahaman yang 

bersifat teologis namun bersifat rasional. Berdasarkan evolusinya, 

perilaku yang cenderung kearah homoseksual yang semula ada di 

berbagai masyarakat tradisional dipahami sebagai bentuk etika, tradisi 

untuk tujuan tertentu, ataupun hanya kepuasan sekarang lebih 

diartikan sebagai hal yang dianggap penting karena berdasarkan Hak 
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Asasi Manusia. Konsep ini terlahir setelah salah satu peristiwa yang 

dianggap penting yaitu 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). 

 

Berbagai ilmuan kemudian mengembangkan pemahaman 

homoseksual ini sehingga muncul bermacam-macam gerakan 

homoseksual yang berbasis HAM yang menentang stigma masyarakat 

bahwa homoseksual merupakan penyakit masyarakat yang menular, 

sebagai sarana prostitusi dan sangat identik dengan HIV/AIDS. 

Tindakan diskriminatif juga dirasakan di Indonesia, sehingga Prinsip-

Prinsip Yogyakarta yang dirumuskan pada tanggal 6-9 November 

tahun 2006 di Universiatas Gajah Mada juga merupakan bentuk 

menjunjung tinggi orientasi seksual, identitas gender dan Hak Asasi 

Manusia (HAM). Prinsip-Prinsip ini disusun dan secara sepakat 

diadopsi oleh sekelompok ahli HAM, dari berbagai wilayah dan latar 

belakang, termasuk hakim, akademisi, mantan Komisioner Tinggi 

PBB untuk HAM, Prosedur Khusus PBB, anggota lembaga perjanjian, 
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LSM dan lain-lain. Pembuat laporan dalam proses tersebut, Profesor 

Michael O‟Flaherty, telah memberikan kontribusi yang sangat besar 

dalam pembuatan draf dan revisi Prinsip-Prinsip Yogyakarta 

(Ardhanary Institute, 2007: 3). 

 

3. Homoseksualitas dan Pembentukan Identitas Gay-Lesbian di 

Indonesia 

Homoseksualitas sering dikaitkan 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, kebiasaan tidur di surau pada masyarakat Minangkabau, 

suku Dayak Ngaju yang mengenal pendeta perantara di Kalimantan, 

ada proses inisiasi menandai anak-anak menjadi lelaki baligh 

(seseorang dianggap dewasa) di Irian. Praktik-praktik tersebut 

dijelaskan oleh seorang gay yang pertama kali show up (terbuka 

dengan identitas seksualnya) yaitu Dédé Oetomo yang sampai 

sekarang masih aktif berkecimpung pada masyarakat pergerakan gay 

dan lesbian di Indonesia.  

Unsur-unsur agama dan politik juga sangat berpengaruh pada 

evolusi praktik homoseksual di Indonesia. Agama Islam dan Kristen 

memegang peranan penting di Indonesia. Kedua agama tersebut 

mempunyai doktrin melalui kitab suci bahwa homoseksual itu 
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hukumnya haram, bagi siapa yang melakukannya akan berdosa. 

Sistem politik yang paling berpengaruh yaitu pada masa orde baru 

dimana negara memegang penuh semua unsur-unsur kehidupan. 

Konsep patriarki dipaksakan terus-menerus terhadap masyarakat 

Indonesia sehingga hubungan yang sah menurut negara adalah 

pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Kenyataannya, pada masa 

penjajahan banyak praktik homoseksual yang mewarnai kolonialisme 

di Indonesia, tentara-tentara penjajah yang mempunyai kekuasaan 

tidak jarang memaksa pribumi untuk memenuhi hasrat seksualnya. 

Selain itu, banyak ditemukan pasangan-pasangan homoseksual di 

alun-alun kota. Kisah yang tersorot seperti cerita mengenai Sucipto 

(Boellstorff, 2005: 66-67) dan pernikahan pertama kali pasangan 

lesbian yaitu Jossie dan Bonnie di Indonesia (Ibid : 81) merupakan 

kenyataan bahwa telah ada identitas homoseksual di Indonesia. 

Homoseksual pada masa sekarang, terhitung 10 tahun terakhir 

ini mengalami pergerakan yang cukup signifikan. Adanya gejolak 

pergerakan ini merupakan dampak dari barat. Pedoman Penggolongan 

dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDG) II (1983), sehingga hanya 

homoseksual ego-distonik (yang penyandangnya terganggu) yang 

dianggap mengalami gangguan jiwa (Oetomo, 2001 : 20). Namun 

demikian, kontrovesi mengenai identitas dan stigma masyarakat 

mengenai homoseksual sebagai pelaku perilaku menyimpang di 

masyarakat masih kuat dan mungkin mengakar terutama bagi 
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kelompok-kelompok homofobik (sikap yang tidak menerima 

homoseksual) di Indonesia. Perlakuan yang diskriminatif baik secara 

verbal maupun fisik masih dirasakan sampai sekarang. Pada konteks 

ini sejatinya peran negara mampu meredam bahkan menghilangkan 

stigma negatif mengenai gay dan lesbian.  

Aktivitas pergerakan terlihat dalam ranah komunitas dan 

lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bersifat independen 

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 (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). 

Pada pihak personal, praktik homoseksual bisa dibilang bias 

identitas seksual. Individu yang melakukan praktik perilaku seksual 

dengan identitas gay-lesbian terkadang tidak tahu bagaimana identitas 
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dirinya dibentuk dan dibangun dalam relasi sosial, seolah-olah 

homoseksual hanya dianggap benar dengan informasi seadanya 

menurut individu tersebut. Nilai kultural, pergerakan, dan HAM tidak 

terlalu diperhatikan sebab cara adaptasi cukup melanggengkan 

aktivitas homoseksual di lingkungan masyarakat modern Indonesia. 

Masyarakat menganggap individu yang mengidentifikasikan dirinya 

sebagai homoseksual hanya meniru budaya barat yang notabene 

dianggap modern dan maju tanpa melihat telah ada sosok figur yang 

berkecimpung pada pergerakan gay-lesbian di Indonesia yang 

menjelaskan local wisdom (kearifan lokal) sehingga memberi nuansa 

uniqe pada gay-lesbian di Indonesia. (Oetomo, 2001: 15) 

Karakteristik mengenai gay dan lesbian (individu) di Indonesia 

yang memutuskan untuk tidak ikut dalam komunitas akan mempunyai 

pemahaman tersendiri terhadap makna homoseksual. Pada kacamata 

kelompok homoseksual yang berkecimpung di komunitas diakui 

bahwa melihat homoseksual yang apatis itu merupakan kenyataan 

yang cukup mengkhawatirkan, karena mereka dianggap tidak peduli 

terhadap sesamanya. Kesalahpahaman antara homoseksual kerap saja 

terjadi karena latar-belakang yang berbeda. Perbedaan yang mencolok 

terkait wawasan mengenai identitas gay-lesbian yang tidak mengikuti 

komunitas cenderung lebih minim. Mereka merupakan kelompok 

yang cenderung dari kelas bawah, tidak bisa mengenyam pendidikan 

tinggi, orientasi bekerjanya lebih tinggi daripada belajar, dan sedikit 
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berkecimpung dalam pergerakan LGBT. Homoseksual yang memilih 

mengeksklusifkan diri juga cenderung mempunyai citra sendiri akan 

dirinya (Boellstorf, 2005: 24 ). 

Pada kelompok homoseksual tertentu juga ditemui fenomena 

pekerja seks homoseksual dimana jasa seksual ditukarkan dengan 

materi pada hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki atau 

perempuan dengan perempuan. Hal ini berbeda dengan konsep 

homoseksual yang memiliki orientasi seksual dan emosional terhadap 

sesama jenis. Praktik pekerja seks di kelompok homoseksual terdiri 

dari berbagai tipe individu. Ada individu yang menyatakan bahwa 

dirinya homoseksual yaitu gay dan lesbian tetapi pada waktu melayani 

pengguna jasa mereka tidak menggunakan orientasi emosional. Jadi, 

hanya sekedar profesi layaknya pekerja seks perempuan yang 

melayani laki-laki pada konsep heteroseksual. Ada laki-laki yang 

heteroseksual kemudian berhubungan seksual dengan laki-laki 

padahal orientasi seksualnya terhadap lawan jenis. Praktik-praktik 

seperti ini yang kemudian mengaburkan pemahaman mengenai 

konsep homoseksual. Masyarakat menganggap bahwa ketika laki-laki 

berhubungan seksual dengan laki-laki atau perempuan yang 

berhubungan seksual dengan perempuan langsung dianggap sebagai 

homoseksual tanpa pernah melihat latar belakang hubungan tersebut 

(Boellstorff, 2005: 118). 
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Fenomena homoseksual yang menikah dengan lawan jenis juga 

marak terjadi di Indonesia artinya ketika homoseksual telah berusia 

sekitar 27 tahun mereka selalu dituntut oleh masyarakat yang sangat 

heternormatif untuk menikah. Hal ini menyebabkan praktik 

homoseksual bersifat gerilya. Misalnya pengakuan gay terhadap 

hidupnya ketika berumah tangga dalam proses hubungan seksual 

dengan istrinya sering membayangkan penis seorang laki-laki baik 

pasanganya atau laki-laki lainnya. Ketertarikan berhubungan seksual 

dengan istrinya harus didahului dengan hal-hal yang membuatnya 

merangsang dengan atribut sesama jenis, misalnya menonton film 

yang menampilkan seorang laki-laki ereksi. Pembohongan terhadap 

diri sendiri sering dialami oleh homoseksual dalam konteks 

heteronormatif. Pada kenyataannya di Indonesia laki-laki atau 

perempuan yang menikah belum tentu heteroseksual (Waskito, 2012: 

80-89). 

Homoseksual di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran 

gender dimana ada kecenderungan konsep superior dan inferior 

daripada hubungan yang egaliter. Pelabelan pada hubungan dianggap 

penting untuk menentukan pasangan homoseksual. Konsep-konsep 

orde baru dan warisan budaya homoseksual di Indonesia masih sangat 

kental pada kelompok homoseksual di Indonesia. Pemahaman 

mengenai hubungan homoseksual bisa dikatakan refleksi dari 

hubungan heteroseksual hanya saja dalam praktiknya tidak akan sama 
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persis. Berbeda dengan homoseksual yang wawasannya lebih luas, 

kecenderungan hubungannya bersifat egaliter karena pada dasarnya 

jenis kelamin mereka sama. Pelabelan dan posisi kadang tidak 

diperdebatkan. Perbedaan implementasi dalam pemahaman label bagi 

homoseksual di Indonesia menyebabkan banyak terjadi kekerasan 

dalam hubungan mereka, walaupun itu bukan sebab utama yang 

menyebabkan timbulnya tindak kekerasan dalam hubungan 

homoseksual (Raharjo, 2007: 8 ). 

Di Yogyakarta konsep homoseksual sejalan dengan konsep 

homoseksual Indonesia. Pergerakan homoseksual juga marak 

dilakukan oleh kelompok bermain, komunitas, atau lembaga swadaya 

masyarakat. Pergerakan ini bersifat integratif dengan komunitas 

lainnya seperti waria dan anak-anak jalanan. Pergerakan-pergerakan 

kelompok marjinal di Yogyakarta mempunyai solidaritas yang tinggi. 

Sistem pergerakan homoseksual di Yogyakarta lebih dominan ke arah 

pendidikan seksualitas, sehingga banyak gay dan lesbian yang ikut 

dan mulai bisa mengidentifikasikan dirinya (proses coming in –proses 

penerimaan diri terhadap diri sendiri- dan coming out – proses 

penerimaan diri terhadap orang lain-). Yogyakarta bisa disebut 

miniatur Indonesia sebab masyarakat pendatang berasal dari berbagai 

daerah di Indonesia. Beragamnya budaya yang masuk di Yogyakarta 

menjadikan penerimaan masyarakat terhadap homoseksual juga 

bervariasi. Kenyataannya, homoseksual gay dan lesbian lebih banyak 
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menampilkan dirinya pada ruang publik atau tempat ngeber (bahasa 

gay untuk ngeluyur) di kota Yogyakarta, seperti di kafe, tempat 

karaoke, alun-alun, bioskop, mall, dan lain lain. Status homoseksual 

juga mempengaruhi mobilitasnya. Seorang homoseksual yang 

berstatus pelajar cenderung lebih independen dalam menampilkan 

ekspresi gendernya daripada homoseksual yang berstatus pekerja dan 

berkeluarga. Jadi, homoseksual di Indonesia khususnya di Yogyakarta 

sangat dipengaruhi bagaimana masyarakat menilai fenomena 

homoseksual sebagai fenomena kehidupan (Boellstorff, 2005: 147). 

 

4. Identitas Gay-Lesbian dalam Azas Kekeluargaan dan Kekerasan 

dalam Relasi Pasangan Gay-Lesbian di Indonesia 

Identitas seksual pada dasarnya merupakan konstruksi sosial 

yang dibagun di atas berbagai bentuk negosisasi hingga mencapai 

kesepakatan tertentu baik bersifat umum maupun khusus. Misalnya 

identitas laki-laki dan perempuan tidaklah semata-mata karena 

seksualitas biologis mereka. Dalam proses pendewasaan keduanya 

terlibat dalam proses sosial yang panjang, paling tidak dalam keluarga 

yang terdiri dari bapak dan ibu, yang ikut menentukan keberadaan 

masing-masing secara sosial (Mundayat, 2008: 9). Pada konsep 

tersebut dapat dipahami bahwa homoseksualitas merupakan 

konstruksi sosial. Salah satu aspek mengenai seksualitas yang 

dijelaskan oleh Weeks adalah persaudaraan dan sistem keluarga. Di 
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Indonesia seksualitas masyarakat dibentuk oleh negara. Indonesia 

mendeklarasikan bahwa keluarga merupakan unit terkecil bangsa, 

negara tersebut bermaksud memiliki sejenis khusus keluarga, dengan 

karakteristik gender dan kelas tertentu: keluarga penduduk ideal 

bukanlah keluarga luas “tradisional” tetapi keluarga inti yang modern, 

heteroseksual, dan paternalistik (Boellstorff, 2005: 216). Azas 

kekeluargaan seperti ini menawarkan konsep peran dalam kehidupan 

keluarga. 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. Hubungan yang dianggap “normal” adalah 

hubungan dengan aspek maskulin dan feminin antara laki-laki dan 

perempuan walaupun pada dasarnya disadari bahwa jenis kelamin 

yang dimiliki sama (laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan 
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perempuan). Hal ini menciptakan pelabelan dalam hubungan 

homoseksual. Pelabelan ini untuk menunjukan hubungan yang 

dianggap “normal” dan “ideal”. Hubungan gay, laki-laki yang berlabel 

top (maskulin) idealnya berhubungan dengan laki-laki yang berlabel 

bottom (feminin). Hubungan tersebut menunjukan siapa yang 

mengenai dan dikenai. Pada peran seksual, seorang top adalah orang 

yang melakukan penetrasi terhadap bottom, sedangkan peran sosial 

seorang bottom harus berperan sebagai istri dan seorang top harus 

berperan sebagai suami dengan konsep heteroseksual (Boellstorff, 

2005: 178). Nilai keharusan inilah yang secara tidak sadar 

menimbulkan tindak kekerasan. Pasangan homoseksual baik tinggal 

bersama atau tidak, sering mengganggap hubungannya sebagai 

hubungan suami istri walaupun pada senyatanya tidak ada ikatan 

secara legal untuk hubungan tersebut. Namun ada beberapa pasangan 

homoseksual yang menganggap seperti hubungan pacaran. Kekerasan 

yang terjadi dapat dikategorikan dalam kekerasan dalam rumah tangga 

dan kekerasan dalam pacaran tergantung bagaimana karakteristik 

pemaknaan hubungan mereka dan klasifikasi bentuk kekerasan. 

Kekerasan dalam pacaran (dating violence) maupun kekerasan dalam 

rumah tangga (domestic violence) pada hubungan heteroseksual sering 

disebabkan pihak perempuan dan laki-laki tidak menyadari bahwa apa 

yang terjadi merupakan tindakan kekerasan. Sistem patriarkis dan 

aspek psikologi mempengaruhi bagaimana laki-laki dan perempuan 
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membentuk perilaku yang seharusnya dalam masyarakat yang tidak 

jarang menimbulkan bentuk-bentuk kekerasan. Menurut Vitria (2013) 

dalam Media Indonesia, hubungan pacaran yang sehat seharusnya 

membuat kedua belah pihak sama-sama berkembang. Ketika paksaan 

terjadi, hanya salah satu pihak yang berkembang atau mendominasi. 

Sementara itu, pihak lain akan merasa tertekan, tidak nyaman dan 

bahkan tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Hal tersebut merupakan 

tanda-tanda tindak kekerasan terjadi dalam hubungan. 

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada hubungan 

heteroseksual terjadi sebab laki-laki terinternalisasi konstruksi sosial 

masyarakat patriarki tentang maskulinitas tradisional. Hal tersebut 

dapat menyebabkan seseorang dapat melukai diri sendiri seperti bunuh 

diri atau melukai perempuan pasangan sebagai obyek maskulinitas. 

Menurut Nike Kusumawanti (2013) dalam Kompas, sosiolog dari 

Universitas Brawijaya, “Dalam konstruksi masyarakat patriarki, pria 

punya beban sosial yang lebih berat karena adanya anggapan pria 

harus tampil kuat, jantan, mengontrol, maupun secara ekonomi, dan 

bentuk-bentuk maskulinitas tradisional lainnya. Itulah yang 

adakalanya memberi tekanan batin cukup kuat bagi pria untuk 

menyiksa diri sendiri atau melakukan kekerasan terhadap perempuan. 

Tak heran kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terus 

terjadi”. Pola inilah yang kemudian dibentuk dalam hubungan 

homoseksual yang sejak lahir telah menerima nilai patriarkis dan 
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maskulin-feminin dalam suatu hubungan. Jadi kekerasan yang berupa 

dominansi (mengekang, mengatur, mengontrol) yang dilakukan oleh 

homoseksual yang berlabel sebagai laki-lakinya dengan konsep 

maskulin dianggap wajar, sedangkan homoseksual yang berlabel 

perempuan dengan konsep feminin hanya menerima dominansi 

tersebut. 

Menurut Barnes (2003), sekitar 25% sampai 33% dalam 

pasangan gay dan lesbian terjadi kekerasan dalam rumah tangga. 

Jumlah kekerasan rumah tangga yang terjadi pada pasangan LGBT 

(Lesbian-Gay-Biseksual-Transgender) juga mengalami peningkatan 

setiap tahunnya (dikutip dari Garbo dalam Raharjo, 2007: 8). Menurut 

Davidson (1997) dan Spindel (2003), salah satu faktor pemicu terbesar 

terjadinya kekerasan rumah tangga pada pasangan gay adalah saat 

salah satu pasangannya mengidap HIV. Pengakuan yang diceritakan 

menciptakan kemarahan kepada gay yang didiagnosis mengidap HIV 

sehingga kekerasan terjadi. Sisa kasus terjadi karena konflik yang 

memang biasa terjadi pada pasangan mana saja, termasuk masalah 

cemburu dan posesif di mana gay dikenal lebih posesif dibandingkan 

individu heteroseks (Raharjo, 2007: 8). Kekerasan dalam rumah 

tangga yang terjadi pada pasangan gay dan lesbian seringkali 

mengakibatkan hal yang lebih fatal dibandingkan pada pasangan 

heteroseksual. Beberapa kasus dilaporkan terjadi dengan melibatkan 

penggunaan senjata seperti senapan sehingga mengakibatkan luka 
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serius dan bahkan kematian (dikutip dari Barnes dalam Raharjo, 2007: 

9). Khusus untuk kekerasan seksual ini menurut Waldner-Hangrud & 

Gratch (1997) bisa terjadi karena pihak agresor menggunakan 

beberapa taktik antara lain seperti (1) pengonsumsian alkohol, (2) 

ancaman pemutusan hubungan, (3) berbohong (4) pemberian janji 

palsu (5) ancaman penggunaan kekerasan (6) penggunaan senapan (7) 

penggunaan kekerasan fisik. Sebuah fakta lain diungkapkan oleh 

Davidson (1997) yang menyatakan bahwa yang menjadi agresor saat 

kekerasan terjadi belum tentu dari gay yang memiliki sifat lebih 

maskulin. Kadang kala gay yang lebih kecil dan lemah justru yang 

sanggup melakukannya (Raharjo, 2007: 8-9). 

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 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. Bab 3 pasal 6 berisi kekerasan 

fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan 

yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Pasal 7, 

kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah 

perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, 
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hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau 

penderitaan psikis berat pada seseorang. Pasal 8, kekerasan seksual 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi : a. Pemaksaan 

hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam 

lingkungan rumah tangga tersebut; b. Pemaksaan hubungan seksual 

terhadap salah satu seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan 

orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.  

Pada pasangan heteroseksual kekerasan cukup memprihatinkan 

sehingga ada undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam 

rumah tangga. Pola kekerasan yang terjadi juga bisa terjadi pada 

pasangan homoseksual, namun tidak ada undang-undang yang 

mengatur kekerasan dalam pasangan homoseksual sebab hubungan 

homoseksual tidak diakui di Indonesia. Bagi lesbian, biasanya masih 

bisa mengadu pada kelompok perlindungan wanita. Sebaliknya para 

gay cukup mengalami kesulitan (Raharjo, 2007: 9). Selain itu stigma 

masyarakat mengenai homoseksual sebagai penyimpangan sosial 

masih kuat sehingga banyak kelompok homofobik dalam masyarakat. 

Hal ini menyebabkan tindak kekerasan pada pasangan homoseksual 

tidak mendapatkan perlindungan negara layaknya warga negara lain. 

Ada organisasi yang berkecimpung pada isu LGBT, namun respon 

kelompok homoseksual tetap rendah. Kelompok homoseksual 

beranggapan bahwa di mata hukum dan masyarakat mereka adalah 

orang yang melakukan penyimpangan sosial dan salah sehingga 
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kekerasan yang menimpa mereka dianggap sebagai konsekuensi 

pilihan bukan lagi tanggung jawab negara yang wajib melindungi 

setiap warga negaranya. 

 

5. Teori Fenomenologi 

Teori Fenomenologi mendeskripsikan bagaimana fenomena 

sosial itu dilihat dan dijelaskan. Berbagai hal yang membangun 

fenomena itu diungkapkan sehingga muncul hasil analisa yang relevan 

dengan apa yang ada dan senyatanya dalam masyarakat. Relativitas 

bermain dalam bingkaian kata-kata dari hal-hal yang 

melatarbelakanginya. Tingkat rasionalitas diuji dengan data-data 

temuan yang didapatkan dari lapangan. Setiap detail perilaku 

seseorang merupakan perwujudan dari apa yang telah diinternalisasi 

dari proses eksternalisasinya. 

Sumber-sumber asli 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). Pada buku tersebut 

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 
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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 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-
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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).  

Framework yang digunakan peneliti lebih ditekankan pada 

konstruksi sosial karena gagasan-gagasan sosiologi menggarisbawahi 

besarnya pengaruh masyarakat terhadap kepribadian manusianya 

(Oetomo, 2001: xvii). Berdasarkan konsep fenomenologi maka 

peneliti akan berusaha memahami internalisasi nilai sebagai 

homoseksual sebagai identitas seksual. Peneliti juga berusaha 

memaknai pola hubungan homoseksual dan mencermati adanya tindak 

kekerasan sebab dominansi budaya patriarkis dan maskulin-feminin 

dalam azas kekeluargaan sebagai unit terkecil suatu bangsa di 

Indonesia. Konsep tersebut membentuk pelabelan homoseksual 

sehingga tetap memunculkan nilai budaya patriarkis dan maskulin-

feminin walaupun dalam berhubungan keduanya sadar bahwa jenis 

kelamin mereka sama. 

 

6. Teori Queer dan Performativitas 

Banyak perdebatan mengenai teori queer di kalangan tokoh dan 

akademisi. Pertama kali teori ini digunakna pada konferensi di 

Universitas of California di Santa Ceuz pada tahun 1989 oleh Teresa 

de Lauretis dalam pengantarnya untuk “Teori Queer: Seksualitas 
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Homo dan Lesbian”. Karya tokoh-tokoh seperti Judith Butler yaitu 

Gender Trouble (1990), Eve Kosofsky yaitu Between Men (1990), dan 

Michel Foucault yaitu The History of Sexuality Jilid 1 (1978) dianggap 

sebagai permulaan teori Queer ini (Ritzer, 2012: 1105). 

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). 

Blackwood adalah salah satu aktivis feminis yang mengusung teori 

queer untuk penelitiannya mengenai para lesbian di Padang. Menurut 

Blackwood dalam temuannya menjelaskan bahwa dirinya cenderung 

menggunakan kata subyektivitas daripada identitas untuk 

menunjukkan keragaman dalam kecairan orientasi seksual. Namun, 
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peneliti menggunakan identitas untuk menunjukan keragaman dalam 

kecairan orientasi seksual sebab mengacu pada pemahaman dari 

informan. Peneliti sejalan dengan konsep teori queer, namun belum 

menggunakan istilah subyektivitas. 

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 
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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. 

 

B. Kerangka Pikir 

Identitas seksual dibentuk dari konstruksi sosial yang 

diinternalisasi oleh individu. Pola keluarga heteroseksual melekat pada 

nilai seksualitas yang dianggap baik sebab intervensi pemerintah 

membangun hal tersebut diterima dengan baik oleh mansyarakat. Jika 

ditarik garis lurus, seharusnya setiap individu akan berorientasi 

heteroseksual dalam negara Indonesia sebab pernikahan yang diakui 

adalah pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan sesuai 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. 

Namun senyatanya identitas seksual sebagai homoseksual ada di 

masyarakat. Hal ini menjadi tidak sejalan dengan konstruksi yang 

diciptakan oleh negara melalui pernikahan heteroseksual. Realita tersebut 

terjadi sebab ada pemahaman nilai romantik dalam keluarga yang tidak 

selalu sempurna. Nilai romantik artinya pengungkapan kasih sayang yang 

diberikan kepada orang tua kepada anak. Nilai ini terkadang tidak 
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memandang jenis kelamin seperti apa yang dilakukan oleh ayah kepada 

anak laki-laki dan ibu kepada anak perempuan yang menimbulkan 

perasaan kasih sayang. Orientasi ini kemudian dikonstruksi dalam 

masyarakat melalui saluran sosialisasi masyarakat (pergaulan teman 

sebaya, teknologi, pendidikan, dan lain-lain) sehingga memunculkan 

kesadaran diri bahwa individu tersebut mempunyai orientasi terhadap 

sesama jenis yang membuatnya merasakan kasih sayang dan 

kenyamanan.  

Beberapa hubungan homoseksual terjadi refleksi hubungan dari 

hubungan heteroseksual. Pada hubungan homoseksual tersebut, nilai 

yang dianggap benar apabila dalam suatu hubungan ada sistem patriarkis 

dan aspek maskulin-feminin. Hal tersebut melekat dalam individu 

homoseksual sebab nilai romatik yang muncul akan benar apabila tetap 

ada peran antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan hubungan dalam 

sebuah keluarga. Seorang laki-laki sebagai kepala keluarga yang 

bertanggungjawab dan bekerja sedangkan ibu bertanggung jawab atas 

pekerjaan domestik seperti memasak, mencuci, melayani suami dan 

merawat anak. Tuntutan sosial itulah yang kemudian menciptakan sistem 

pelabelan yang berhubungan dengan peran seksual maupun sosial. Pada 

umumnya homoseksual yang berlabel sebagai laki-laki dengan konsep 

maskulinitas yang dibangun masyarakat akan mendominasi homoseksual 

yang berlabel feminin selayaknya hubungan heteroseksual. Dominansi 

hubungan inilah yang kemudian berdampak pada tindak kekerasan 
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walaupun mereka menyadari mempunyai jenis kelamin sama. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat digambarkan skema sebagai 

berikut. 
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