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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Undang-Undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, definisi 

kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial 

yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan 

ekonomis. Berdasarkan pengertian sehat dapat disimpulkan bahwa sehat tidak 

hanya dilihat dari kondisi fisik saja tapi juga mencakup aspek lain yaitu mental, 

spiritual dan sosial. Kesehatan mental tercermin dari 2 aspek yaitu pikiran dan 

emosional seseorang. Kesehatan sosial terwujud apabila seseorang mampu 

berhubungan dengan orang lain, atau mampu berinteraksi dengan orang atau 

kelompok lain dengan baik, tanpa membedakan ras, suku, agama, atau 

kepercayaan. Juga tidak ada halangan dari dalam diri seseorang untuk berinteraksi 

dengan orang lain di lingkungan sekitarnya.  

  Saat ini di masyarakat banyak dijumpai laki-laki maupun perempuan yang 

berorientasi seks homoseksual. Homoseksual merupakan salah satu jenis orientasi 

seksual yang ada di masyarakat. Orientasi seksual berbeda dengan perilaku 

seksual karena berkaitan dengan perasaan dan konsep diri. Namun seseorang bisa 

menunjukkan orientasi seksualnya dalam perilaku mereka. Homoseksual terbagi 

menjadi dua yaitu gay dan lesbian. Gay merupakan homoseksual yang terjadi 

pada seorang laki-laki, sedangkan lesbian adalah homoseksual yang terjadi pada 
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seorang perempuan. Gay merupakan salah satu jenis orientasi seksual pada laki-

laki dan bukan sebuah penyakit kejiwaan (PPDGJ-III, 1993). 

Gay merupakan salah satu fenomena yang seringkali dijumpai di masyarakat. 

Berdasarkan penelitian Alfred Kinsey (1948, 1953) di Amerika, jumlah gay dan 

lesbian adalah 10% dari penduduk. Di Indonesia perkiraan penduduk yang gay 

sekitar 1% penduduk atau kurang lebih sejumlah 2 juta orang (LSM GAYa 

NUSANTARA, 2009). 

Tidak semua orang yang berhubungan seks dengan sesama jenis 

menganggap dirinya gay atau lesbian. Untuk laki-laki terdapat istilah LSL (Lelaki 

Seks dengan Lelaki) yang didalamnya juga terdapat gay. Jumlah Lelaki Seks 

dengan Lelaki (LSL) di Indonesia pada 2011 diperkirakan lebih dari tiga juta 

orang. Sebelumnya, pada 2009 jumlah LSL di Indonesia 800 ribu orang. Hanya 

dalam waktu dua tahun, jumlah LSL meningkat lebih dari 300 persen (Kiki, 

2013).  

Gay selalu identik dengan perilaku seksual beresiko, seperti oral seks dan 

anal seks dan gay seringkali berganti pasangan.  Perilaku anal seks pada kelompok 

gay, sebagian besar dilakukan tanpa menggunakan kondom, dan hanya 11,1% 

sampai dengan 32,3% saja yang melakukan dengan menggunakan kondom 

(Komisi Penanggulangan AIDS, 2009). Perilaku seksual tersebut bisa 

menimbulkan masalah kesehatan yaitu HIV dan AIDS. Penyakit Menular Seksual 

(PMS) seperti gonore pada rektal dan sifilis juga bisa terjadi pada kelompok gay. 
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Kementrian Kesehatan mencatat Kasus AIDS yang terjadi pada beberapa 

kelompok faktor resiko setiap tahunnya. Berikut data lebih rinci pada tabel 1.1 

 
Tabel 1.1 Jumlah Kumulatif Kasus AIDS Menurut Faktor Resiko Tahun 

2011-2013 di Indonesia 
 

Faktor Resiko Jumlah AIDS 
(2011) 

Jumlah AIDS 
(2012) 

Jumlah AIDS 
(2013) 

Heteroseksual 

Homo-Biseksual 

IDU 

Transfusi Darah 

Transmisi Perinatal 

Tak Diketahui 

14.775 

807 

9.392 

51 

730 

940 

26.158 

1.030 

7.833 

86 

1.194 

7.126 

32.719 

1.274 

8.407 

123 

1.438 

7.954 

Sumber : Ditjen PP & PL Kemenkes RI 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa angka kasus AIDS homo-biseksual yang 

dilaporkan pada tahun 2011 hingga 2013 mengalami peningkatan dari angka 807 

kasus menjadi 1.274 kasus. Dari tahun 2011 hingga tahun 2012, terjadi 

peningkatan kasus AIDS pada homo-biseksual sebesar 223 kasus, sedangkan pada 

2012 hingga 2013 sebesar 244 kasus. Meskipun kasus AIDS pada homo-biseksual 

tidak sebesar kasus pada heteroseksual dan IDU, namun kelompok homo-

biseksual perlu mendapat perhatian khusus karena perilaku seksual beresiko yang 

dilakukanya.  

Masalah kesehatan yang ditimbulkan tidak hanya kesehatan secara fisik, tapi 

secara mental dan sosial. Gay tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di 
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masyarakat Indonesia pada umumnya. Identitas seseorang sebagai gay juga bisa 

mempengaruhi pola pergaulan dari orang tersebut dan juga orang lain di 

sekitarnya yang mengetahui bahwa orang tersebut itu adalah gay.  

Upaya preventif diperlukan untuk mencegah timbulnya masalah kesehatan 

fisik, sosial dan mental. Oleh karena itu diperlukan community analysis penyebab 

gay. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada upaya preventif 

berupa health education mengenai homoseksual khususnya gay. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Gay merupakan salah satu jenis orientasi seksual. Orientasi seksual ini bisa 

terjadi pada seseorang karena banyak faktor, dari sisi internal maupun eksternal. 

Berdasarkan pada Pedoman dan Penggolongan Diagnosa Gangguan Jiwa 

(PPDGJ-III, 1993), perilaku homoseksual bukan merupakan gangguan kejiwaan. 

Meskipun demikian, keberadaan gay bisa menimbulkan masalah kesehatan bagi 

dirinya sendiri. Gay termasuk kelompok resiko tinggi karena melakukan perilaku 

seksual yang beresiko sehingga meningkatkan resiko penularan HIV dan AIDS 

serta penyakit menular seksual. Keberadaan tempat pertemuan untuk gay di 

sebuah kawasan di pusat Surabaya juga menggambarkan eksistensi para gay 

dalam menunjukkan identitas dirinya.  

1.3 Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah 

1.3.1 Pembatasan Masalah 

Penelitian ini hanya bertujuan mengidentifikasi orientasi homoseksual 

pada laki-laki (gay) berdasarkan teori WHO dengan menggunakan 4 aspek 
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yaitu thoughts and feelings, personal references, resources dan culture 

serta menambahkan aspek kondisi keluarga. 

1.3.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana orientasi homoseksual pada gay berdasarkan teori WHO? 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

1.4.1 Tujuan Umum 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi orientasi homoseksual 

pada gay menggunakan teori perilaku WHO. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi karakteristik gay sebagai subyek penelitian 

2. Mengidentifikasi orientasi homoseksual pada gay berdasarkan 

thougths and feelings. 

3. Mengidentifikasi orientasi homoseksual pada gay berdasarkan 

personal reference 

4. Mengidentifikasi orientasi homoseksual pada gay berdasarkan 

resources  

5. Mengidentifikasi orientasi homoseksual pada gay berdasarkan culture 

6. Mengidentifikasi orientasi homoseksual pada gay berdasarkan kondisi 

keluarga. 

1.4.3 Manfaat 

1. Bagi peneliti 

Dapat menambah pengetahuan mengenai penyebab homoseksual serta 

dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat sebelumnya. 
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2. Bagi peneliti lain 

Dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis mengenai 

homoseksual terutama gay 

3. Bagi masyarakat 

Dapat menambah wawasan mengenai homoseksual terutama gay serta 

penyebabnya, sehingga bisa dilakukan pencegahan secara dini.  
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