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ABSTRAK 

Homoseksual merupakan fenomena keberadaan manusia yang saat tm 
semakin transparan. Perkembangan homoseksual di tuar negeri ( teruama As dan 
Beland,) lebih semarnk dari pad. cti Indonesia. E'si,tcnsi '.um homQseksuul di 
Indonesia masih cUkup tertutup_ Ioi teljadi karena masyarakat Indonesia masih 
belwn ",penuhnya menerim. keberadaan kaurn homoseksu.!. Padah.1 hil. 
ditinjau dari seg; budaya, masyarakat Indonesia telah mengen,1 kehidupan 
hamuseksua!. Selain i10 pertimbangan bahwa sebagai masy.r,ka! Timur berbed. 
dengao masyarakat Sarat. B.ny.k hal yang dianggap tabu untuk dibiearakan 
sepertj masaiab seks apalagi homoseksual. Sehingga hal tcrsebut membuat 
pangetahuan masyamkat tentang homoseksualitas kurang danbanyak pembicaraan 
yang bersifat dan bersetting gosip. Hal-hal tersebut yang mombua! pandangan 
orang terhadap kaum homoseksual menj.di aeub Iak .cuh, meneemooh dan 
memberi cap menjijikkan. 

Namun sekarang ini sebagjan kaum homoseksuai minta pengakuan din 
dati masyarakat aka» eksistenslnya dalam kehidupan masyarakat, dan ~cara 
terbuka menyatakan din sebagaj kaum hornoseksuai. Bc:rdasar'kan fenornena 
!ersehut dalam penelitian ini hendak rnengungkapkan strelegi .po yang mereka 
gunakan dalam menan dan mernbangun hubungan dengan sesarna kaum 
homoseksua!. Dalam hal ini hanyo dibahas "urn gay soia, yaitu sebutan bagi 
homoseksusl taki-IakL Untuk menjawab perma.<;a!ahan, teori~teori yang digunakan 
adalah teoti dati Harold Go.finkel tentaug studi e!nografi, Talcott Parso.. 
tentang teori aksi (action), Herbert Blumer tentang tcori interaksiQnisme 
sitnbolik, James W, Vander Zallden tentang ("social exchange") dan Charles 
H, C.oley tenIang kerja sarna. 

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tire peneiitian ini 
menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi peneliNm ditetapkan secara 
purposive di kotamadya Sumb.yo dengan pertimbongan hahw. Sumbaya 
merupakan 1<ota metropolitan yang sanga1 mudan dimasuid berbagai budaya 
dengan belbagai gaya hidup masyarak.t metropolis. Teknik pcmilihan informan 
dHuukan secam purposive dengan kriteria bahwa informan adalah kaum gay 
yang dapat memberikan infonnasi yang relcvan dan mempunyni nktiyilas serta 
pengalaman decara l,n£Sung dalam kehidupan homoseklual. Teknik 
pengampulan data dilakukan melalui wawancara mendaJam (indept interview) 
dengan menggunakan pedoman wawancara (guide interview) yang sebelumnya 
peneliti melakuk.n observasi parti,ipan tidak seeara penuh. Teknik an.lisis data 
menggunakan perspektif e!nometodnlogi. 

HasH penelitian menunjukkan babwa selain secara prii)adi sudan 
mempunyai sifat homoseksual, mlrtor lingkungan juga ""ngat memhantu 
berkembangaya .ifat te(sebut seperti kedekatan merek. dengan saudam 
perempuan dan ternan bermain yang kehanyakan perempuan, k"ena mereka 
tertarik dan menyukai aktivitas yang bi ... dilakukan perempuan. Selain perasaan 
nyaman bila sharing (berbagi) dengan teman perempuan, terdapat dua tipe kaum 
gay yaitu yang tertutup dan tertuk.. Merek. yang tertutup karena situasi 
lingkungan dan nilai masyarakat yang bel urn menerima eksistensi mereka seperti 
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ke~uarga, ternan benna!n maupun lingkungan kerja yang karena iuntutan statu') 
mereka harus menyembunyikan identitas diri Mereka yang terbuka jika faktor 
lingkungan dapat menerimanya seperti keluarga dan bekmja dalam lingkungan 
homoseksual. 

Dari data yang ada ditemukan berbagai macam strategi daJam mencari dan 
membangun hubungan dengan sesama kaum gay yaitu melalu.i media massa baik 
koran. majalah, tabloid untuk umum maupun majalah khusus kaum gay dan 
lesbian yang memuat artikel tentang kehidupan homoseksual, sumt pembaca dan 
kaum gay yang dimuat di media massa, salon~salon kecantikan milik waria aUtu 
gay, plaza-plaza yang teroapat ternpat-tempat tertentu untuk berkumpul, isu-isu 
dad masyarakat yang membicarakan tentang kehidupan homoseksual. Hal yang 
menarik adalah mereka menggunakan simbol~s:imbol tertentu dalam berinteraksi 
seperti pakaian ketal, sikap-sikap tertentu, barang~barang tertentu, bahasa~bahasa 
khusus sampai pada pandangan mata yang mcnurut mereka mempunyai ani 
tersendiri. Karena seringnya berinteraksi dan mempunyai kcpc:1tmgan serta 
perasaan yang sarna mereka membentuk suatu kclompok. Sikap "in 
group'anggotanya sangat kuat, solidaritas tinggi dan biasanya bersifat informal 
meskipun ada beberapa yang bersifat fonna!. 
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