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ABSTRAK 

Penelitian mengenai perilaku kesehatan pada komtmitas gay ini berangkat 
dari pemikiran yang berkembang di masyarakat bahwa eksistensi gay yang selalu 
identik dengan penyakit menular seksual seperti HIV/AlDS. Selain itu, gay juga 
dianggap sebagai biang keladi utama penyebaran penyakit ini. 
Penelitian ini mencoba untuk melillat lebill dalam tentang kesehatan reproduksi, 
khususnya yang berhubungan dengan pemahaman dan sikap gay tentang 
HIVIAIDS, serta perilaku kesehatan gay ualam kehidupan schari-hari h..'fkail 
dengan pemahaman dan sikap gay tentang lIlY/AIDS. Penelitian ini mempakan 
penelitian kualitatif dengan menggtmakan pendekatan fenomenologi. Dalam 
metodologi ini peneliti berusaha tmtuk masuk ke dalam dunia konseptual 
infonnan sedemikian rupa sehingga dapat dipahami apa dan bagaimana suatu 
pengertian dikembangkan oleh infonnan dalam peristiwa kehidupan sehari-hari. 
Palam paradigm a seperti tersebut diatas, subyektitltas dan intersubyektivitas yang 
muneul dalam pemaknaan individu akan lebih mengemuka. 

GaYa Nusantara yang bcrlokasi di Surabaya, Illcrupakan wadah yang 
menaungi para gay dengan pcrhatian utama t(;''Iltang masalah kcschatan scksual 
khususnya peneegallan mVIAIDS dan penyakit meuular seksual. Mengenai hal 
tersebut, GA Ya Nusantara juga melak1.tkan kerjasama dengan Yayasan Layanan 
HIVIAIDS lainnya atau menyelenggarakannya sendiri, oleh karena itu secara 
subtantif dan teoritis tepat tmtuk dijadikan sasaran dalam permasalahan penelitian 
diatas. Aktivis Gaya Nusantara dan Gay yang berada diluar organisasi tersebut 
mempakan sasaran utama dalam penelitian ini, diaswllsikan memmjukan sikap 
dan perilaku yang spesifik. 

Analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kedalaman pengetahuan 
tentang HIV/AIDS antara infonnan y~g mengikuti organisasi Gaya Nusantara 
dengan infonnan yang tidak mengikuti. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa 
faktor antara lain: (1) ketersediaan dan kesempatan untuk memperoleh infonnasi 
tentang HIV/AIDS yang memadai; (2) keikutsertaan infonnan dalam organisasi 
(Gaya Nusantara). Temuan mengenai sikap infonnan terhadap HIV/AIDS 
dipengaruhi oleh: (1) kedalaman pengetallUan yang dimiliki infonnan; (2) 
kesamaan identitas, (3) pengalaman-pengalaman pribadi dengan petugas medts; 
(4) dan infonnasi yang memadai tentang layanan kesehatan merupakan faktor 
yang dominan dalam membentuk sikap infonnan. Sedangkan perilaku kesehatan 
infonnan dipengaruhi beberapa fak1:or antara lain: (1) faktor ekonomi; (2) 
pengetahuan yang dimiliki; (2) lingkungan baik fisik mauptm non fisik; (3) 
ketersediaan layanan kesehatan yang memadai; (4) kesadaran yang dimiliki 
infonllan tentang kesehatan; (5) serta peran "peer group" dan kelompok/organisasi 
(Gaya Nusantara). Studi i11i pada akhirnya menwljukan bahwa pengetahuan, sikap 
dan pcrilaku kcschatan yang dimiliki olchindividu tidak se1amanya bet;,jalan 
linier. 
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