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Abstrak 

Penelitian ini berjudul keterbukaan diri identitas homoseksual pada komunitas Kentir 

di Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana makna identitas 

seksual bagi anggota komunitas tersebut dan proses keterbukaan diri yang berkaitan dengan 

pengungkapan informasi mengenai identitas seksual. Penelitian ini menjadi penting karena 

peneliti ingin melihat bagaimana individu pada anggota komunitas Kentir mengalami 

tekanan, tantangan, dan perubahan dalam individu dalam proses memaknai identitas seksual 

dan mengungkapkan informasi kepada orang lain, serta bagaimana komunitas Kentir menjadi 

tempat bagi proses keterbukaan diri bagi masing-masing individu. Dalam studi ini, peneliti 

menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan tipe penelitian deskriptif yang berguna 

untuk menggali informasi secara mendalam pada masing-masing individu dalam komunitas 

Kentir. Studi ini juga menggunakan teori utama yaitu teori self disclosure yang berfungsi 

sebagai metode pembacaan dalam membaca proses dan tahapan seseorang untuk 

mengungkapkan informasi diri mengenai identitas seksual.  

Hasil dari penelitian ini adalah makna identitas seksual bagi informan yaitu identitas 

homoseksual ini dimaknai sebagai sesuatu yang sudah melalui proses sejak kecil pada 

lingkungan sekitar dan ada perasaan bahwa muncul karena takdir yang diberikan tuhan. 

Sementara proses keterbukaan diri pada informan gay dan lesbian yang mengungkapkan diri 

pada akhirnya akan diterima dengan positif oleh keluarga dan lingkungan sekitar, namun ada 

juga yang menutupi diri seperti pada identitas biseksual. Komunitas Kentir juga menjadi 

tempat yang membantu proses keterbukaan diri pada masing-masing informan dengan faktor 

internal yang mendominasi berturut-turut besaran kelompok, perasaan memiliki, dan 

kompetensi.  

Kata Kunci: homoseksual, self-disclosure, komunitas Kentir, identitas seksual 

 

PENDAHULUAN 

Penelitian ini berisi tentang bagaimana identitas homoseksual pada Komunitas Kentir 

berusaha dimaknai dan diungkapkan dalam proses keterbukaan diri (self disclosure). Peneliti 

ingin melihat bagaimana anggota dari Komunitas Kentir memaknai dan membuka identitas 

seksual kepada orang lain. Identitas seksual sendiri dalam pengertiannya terbagi dalam tiga 

aspek yaitu orientasi seksual, daya tarik seksual, dan perilaku seksual (Hodson and Hoffarth 

2017). 

Tidak semua kaum Homoseksual berani dan mampu melakukan pengungkapan diri 

kepada publik. Di komunitas Kentir juga tidak semua anggota yang sudah melakukan self 

disclosure pada orang lain, karena setiap anggota mempunyai pengalaman masing-masing 
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yang berbeda. Seperti yang dijelaskan dalam American Psychiatric Association (1952) 

orientasi seksual  berkembang sepanjang hidup seseorang dalam taraf tertentu (Kalsum, 2012 

p.11). 

Homoseksual  yang dijelaskan Oetomo (2003:26) yaitu laki-laki atau perempuan yang 

memiliki ketertarikan baik secara perasaan maupun secara erotik, baik itu secara predominan 

atau eksklusif kepada orang-orang dengan jenis kelamin sama. Tidak hanya itu Oetomo juga 

mendefinisikan Orientasi seksual adalah ketertarikan orang dengan jenis kelamin yang sama 

secara seksual, emosional romantik dan rasa sayang kepada orang lain. 

Pengertian Seksualitas tidak bisa di generalisir hanya laki-laki dan perempuan, seperti 

bukan hanya yang berorientasi heteroseksual melainkan juga dari yang berorientasi seksual 

lainnya seperti lesbian, gay, biseksual dan transgender. Ini dikarenakan eksistensi dari 

seksualitas itu sendiri adalah hasil dari konstruksi sosial (Foucault, 1997). Permasalahan 

kemudian muncul seiring dengan adanya konstruksi sosial yang tidak imbang. Sebab, 

konstruksi sosial yang muncul adalah mayoritas dari yang berorientasi heteroseksual yang 

sudah tentu akan meniadakan orientasi seksual di luar heteroseksual atau tidak menganggap 

manusia yang memiliki orientasi seksual di luar heteroseksual juga manusia yang beridentitas 

gender, seperti homoseksual, biseksual, dan transgender. 

Di Indonesia sendiri kaum Homoseksual banyak yang tidak diterima karena hal itu 

masih tabu dan awam di indonesia. Menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin 

mengatakan bahwa tak satupun agama di muka bumi yang sepakat dengan perilaku Lesbian, 

Gay, Biseksual dan Transgender ( LGBT) dan tidak ada agama yang mentolerir tindakan 

LGBT.  Tidak hanya itu, Menteri Agama juga mengatakan bahwa penolakan terhadap LGBT 

sudah menjadi kesepakatan bersama dalam hukum positif Indonesia. Di mana norma hukum 

positif di Indonesia tidak melegalkan LGBT (Nadlir, 2017 dalam 

https://nasional.kompas.com/read/2017/12/18/22184301/menteri-agama-imbau-kelompok-

lgbt-dirangkul-dan-tak-dijauhi). 

Tidak hanya dari Meteri Agama yang menolak LGBT namun dari kalangan 

mahasiswa juga ada yang menolak kaum tersebut. Hal ini terbukti dari Forum Silaturrahim 

Lembaga Dakwah Kampus Indonesia (FSLDK) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim 

Indonesia (KAMMI) Surabaya melakukan demo di Gedung Negara Grahadi dalam rangka 

penolakan Konferensi ke-4 International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex 

Association atau ILGA tingkat Asia yang akan diadakan di Indonesia tahun 2010 

(Kompas.com, 2010). 

Homoseksual sendiri terbagi menjadi dua yaitu Gay dan Lesbian. Gay adalah Laki-

laki yang mempunyai ketertarikan dengan sesama laki-laki dan Lesbian adalah Perempuan 

yang mempunyai ketertarikan dengan sesama perempuan (Zaztrow, dalam Tarigan, 2011). 

Ketertarikan tersebut tidak hanya pada fisik namun juga secara orientasi seksual. Individu 

tersebut memiliki suatu perasaan menjadi kelompok sosial yang memiliki lable yang sama. 

Homoseksual juga digunakan untuk merujuk pada hubungan intim atau hubungan seksual di 

antara orang-orang yang berjenis kelamin sama. 

Permasalahan yang dihadapi kaum gay dan lesbian  di Indonesia adalah mengenai 

keberadaan kaum gay dan lesbian yang masih terasa asing untuk bisa diterima di lingkungan 

awam, karena di Indonesia sendiri menganut nilai dan norma dan budaya yang tinggi, masih 

banyak keluarga yang menutup mata dan telinga saat mengetahui anggota keluarganya adalah 

Homoseksual (Tarigan,2011). Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa sebagian 

masyarakat memandang kaum gay dan lesbian adalah simbol seksualitas yang menyimpang 

dan suatu aib yang memalukan keluarga. Kaum gay dan lesbian tetap memperjuangkan 
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eksistensi diri serta melawan diskriminasi sosial yang ada. Penolakan yang selama ini dialami 

membuat para kaum gay dan lesbian ingin menunjukkan kepada banyak orang tentang siapa 

diri mereka sebenarnya. 

Keadaan ini semakin di perparah dengan pemahaman yang dimiliki masyarakat juga 

masih minim karena itulah kaum gay dan lesbian selalu dianggap kaum yang tidak normal 

sehingga tidak layak menerima hak-hak istimewa dari masyarakat sekitar. Mereka selalu 

dipinggirkan oleh kaum heteroseksual yang masih minim pemahamannya dan dihina tanpa 

ada penjelasan yang jelas. Perlakuan yang di dapat oleh kaum Homoseksual dari kaum 

Heteroseksual sangat menyakitkan dari penolakan, penganiayaan dan di bully dari keluarga 

seperti orang tua, saudara dan teman mereka (Kertzner, Meyer, Frost & Stirratt, 2009). 

Tidak hanya itu, di Indonesia legalitas kaum homoseksual tidak ada. Perkawinan 

homoseksual juga tidak diakui oleh hukum Indonesia. Ada wacana larangan perbuatan 

homoseksual untuk dimasukan dalam RUU KUHP. Hubungan sesama jenis (homoseksual) di 

luar perkawinana antar orang dewasa selama ini belum diatur dalam perungdang-undangan 

Indonesia karena revisi kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) dinilai tidak mudah. 

“Saya rasa akan sangat sulit masuk ke  pembuktiannya,” ujar anggota Komisi III DPR RI dari 

Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad (Rostanti, 2015). Selama ini yang dilarang 

KUHP hanyalah homoseksual yang dilakukan terhadap anak-anak di bawah umur karena 

anak belum mengetahui mana yang baik dan mana yang benar. Pasal 292 KUHP tidak secara 

tegas melarang homoseksual yang dilakukan antar orang dewasa dikarenakan pemerintah 

menganggap bahwa orientasi seksual setiap individu merupakan bagian dari hak asasi 

(Erdianto, 2017).  Namun UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 telah menyebutkan bahwa 

perkawinan sesama jenis tidak diakui di mata hukum di Indonesia. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian terhadap kaum homoseksualitas di 

Surabaya yang melakukan self-disclosure atau keterbukaan diri kepada teman-teman terdekat 

mereka. Self-disclosure merupakan perilaku membuka informasi diri kepada orang lain. 

Terdapat pihak pemberi informasi dan orang lain sebagai penerima informasi. Self disclosure 

berhubungan dengan kesehatan dan mental seseorang, karena terkadang sebuah situasi atau 

keadaan dapat menghalangi keterbukaan diri (Jourard, 1958 dalam Setyaningsih, 2016: 95). 

Tidak semua kaum homoseksual yang melakukan self-disclosure mendapatkan respon positif 

ada juga yang mendapatkan respon negatif dari lingkungan sekitar mereka. Homoseksual 

sendiri kadang mengungkapkan identitasnya hanya kepada orang yang di percaya. 

Pengukuran self disclosure memiliki tiga dimensi, yaitu breadth, depth dan duration. 

Breadth dapat menunjukkan jumlah informasi yang diungkap, depth bisa dimaknai sebagai 

level kedalaman informasi yang diungkap dan duration menjadi komponen waktu berapa 

lama kegiatan membuka diri itu dilakukan (Wheeless & Grotz, 1976 dalam Setyaningsih, 

2016: 95). 

Dalam penelitian ini subjek penelitian merupakan kaum laki-laki dan perempuan yang 

tergolong pada kaum homoseksual atau biasa disebut dengan gay danlesbian . Pria 

homoseksual atau gay menurut Rathus,  Nevid  dan  Rathus  (2008)  adalah sebutan  bagi  

pria  yang  memiliki  daya tarik  dan  hasrat  untuk  membentuk hubungan  romantis  dengan  

pria  lainnya sama seperti perempuan yang memiliki daya tarik kepada sesama 

jenisnya.Subyek penelitian ini yaitu kaum homoseksual di Surabaya yaitu pada komunitas 

kentir. Peneliti memilih komunitas kentir karena dianggap mempunyai perbedaan identitas 

seksual yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat luas. Selain itu, Surabaya memiliki 

sejarah sebagai kota yang dihidupi oleh komunitas LGBT seperti organisasi GAYa Nusantara 

yang merupakan organisasi homoseksual yang berskala nasional (Oetomo dan Suvianita 

2013) serta komunitas Kentir sendiri yang lahir di kota Surabaya.  
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Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian eksploratif 

yang berbentuk studi kasus..Yang menjadi fokus pada penelitian ini bagaimana identitas 

seksual dapat dimaknai dalam komunitas kentir itu sendiri, selain itu juga penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif  dengan metode indepth interview untuk mendapatkan 

informasi yang mendalam dari beberapa narasumber penelitian. 

 

RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1.        Bagaimana identitas seksual dimaknai oleh komunitas kentir ? 

2.        Bagaimana anggota komunitas kentir membuka identitas seksual kepada orang 

lain ? 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

IDENTITAS SEKSUAL 

Pengertian mengenai identitas seksual dapat dipahami dimulai dengan menjabarkan 

konsep identitas sosial. Identitas sosial sendiri merupakan proses perkembangan kehidupan 

manusia yang tidak stabil dan bertahan lama karena selalu terjadi perubahan bagaimana 

individu memahami identitas itu sendiri melalui berbagai cara dengan waktu dan lingkungan 

yang berbeda (Cohler and Hammack 2009). Selanjutnya, pengembangan identitas utamanya 

masalah seksual ini juga dipahami sebagai suatu proses yang dinamis yang menekankan 

aktivitas sosial yang memediasi pemahaman individu terkait orientasi seksual dan kategori 

identitas sosial (Cohler and Hammack 2009).  

 Maka, identitas seksual adalah bentuk identitas sosial seperti Lesbian dan Gay yang 

terbentuk untuk melawan stigma, rasa malu, dan pengecualian sosial yang melampaui 

orientasi seksual (Sauntson and Morrish 2007). Perlawanan seseorang dengan identitas 

seksual yang sama yaitu homoseksualitas ini biasanya dengan mengungkapkan identitas serta 

membentuk komunitas. Hal ini dikarenakan menurut Weeks identitas merupakan 

kepemilikan, tentang apa yang dimiliki bersama dengan orang lain dan apa yang 

membedakan satu individu dengan individu yang lain (Sauntson and Morrish 2007). 

Identitas seksual merupakan salah satu aspek diri yang paling sulit diekpresikan, 

diekspor, dan divalidasikan oleh setiap individu (Mckenna, Green & Smith, dalam Matthews, 

2005, h.1-2). Di dalam kehidupan terdapat sekelompok orang yang memiliki orientasi seksual 

berbeda. Orientasi seksual menjadi tiga bagian (Supratiknya, 1995), yaitu: 

1. Heteroseksual, yaitu ketertarikan secara seksual pada lawan jenis yang berbeda. 

Contohnya laki-laki yang tertarik seksual maupun fisik pada perempuan dan 

sebaliknya perumpuan yang mempunyai ketertarikan pada laki-laki. 

2. Biseksual, ketertarikan secara seksual pada kedua-duanya. 

3.  Homoseksual, yaitu ketertarikan secara seksual pada jenis kelamin yang sama, 

perempuan tertarik pada perempuan yang disebut sebagai lesbian, dan laki-laki 

yang tertarik pada laki-laki disebut sebagai gay. 

 Mengenai identitas seksual homoseksual seperti lesbian dan gay terdapat stigma sosial 

dan posisi hierarkis yang tidak setara (Sauntson and Morrish 2007). Selain itu, identitas 
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seksual juga bersifat subyektif karena ditentukan oleh individu, dikonstruksi secara sosial, 

dan bergantung pada konteks sejarah dan budaya (Hodson and Hoffarth 2017).  

Namun kaum gay dan lesbian tidak begitu saja berperilaku sosial sesuai tuntutan 

masyarakat, namun mereka tetap memperjuangkan eksistensi diri serta melawan diskriminasi 

sosial yang ada. Penolakan yang selama ini dialami membuat para kaum gay dan lesbian  

ingin menunjukkan kepada banyak orang tentang siapa diri mereka sebenarnya. Pemahaman 

tentang gay dan lesbian  yang dimiliki masyarakat juga masih masih sangat minim yang 

menjadikan masyarakat hanya mampu memahami bahwa femomena homoseksual adalah 

fenomena yang aneh dan tabu. Upaya homoseksual untuk menunjukkan siapa diri mereka 

menjadi terhambat karena mereka selalu dihina, dimarginalkan dan selalu dipinggirkan jadi 

kaum gay dan lesbian menjadi merasa rendah diri dan menutup diri pada identitasnya ke 

masyarakat jadi mereka hanya memberitahu orang-orang terdekat dan komunitas.  

HOMOSEKSUAL 

Menurut Djalinus (1993: 70), Homoseksualitas berasal dari bahasa yunani yaitu 

(homoios = sama) dan bahasa latin (sexus = jenis kelamin) merupakan pengertian umum 

mencakup banyak macam kecenderungan seksual terhadap kelamin yang sama, atau secara 

lebih halus adalah suatu keterarahan kepada kelamin yang sama (homotropie; tropos = arah, 

haluan). Istilah homoseksualitas tampak terlalu menekankan aspek seksual dalam arti sempit. 

Maka dianjurkan menggunakan istilah ’homophili’ (philein = mencintai).  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003) Homoseksual adalah istilah untuk 

orang yang tertarik secara personal, emosional dan seksual kepada berjenis kelamin sama 

dengannya. Dijelaskan pula dalam pengertian teoritis bahwa homoseksualitas merujuk pada 

orientasi seorang akan rasa keterikatan secara perasaab (kasih sayang, hubungan emosional) 

dan erotik, baik predominan (lebih menonjol) maupun eksklusif (semata-mata) terhadap 

orang yang berjenis kelamin sama, dengan atau tanpa hubungan fisik (jasmaniyah) (Oetomo, 

1991, h.85). Dalam beberapa pandangan lain, bagaimana istilah bahasa Inggris mengenai 

homoseksualitas pertama muncul tahun 1980. Istilah ini diperkenalkan oleh Charles Gilbert 

Chaddoth, yang ketika istilah homoseksualitas itu digunakan untuk mendeskripsikan 

seksualitas diantara individu yang memiliki jenis kelamin sama (Spencer, 2004). 

INTIMACY DALAM HUBUNGAN 

Kata intimacy berasal dari bahasa Latin, yaitu intimus, yang artinya “innermost”, 

”deepest” yang artinya paling dalam (Caroll, 2005). Intimacy diartikan sebagai proses berbagi 

antara dua orang yang telah memahami sebebas mungkin dalam pemikiran, perasaan dan 

tindakan (Masters,1992).  

Strong dan Devault (1989) mendeskripsikan intimacy sebagai perasaan hangat, dekat, 

dan terikat yang didapatkan individu ketika mencintai seseorang. Sedangkan Carter dan Mc 

Goldrick (1989) mendefinisikan intimacy yaitu 

Intimacy is a caring relationship without pretense, revalation without 

risk of loss or gain by one or the other. It is giving and recieving, an exchange 

that enhances because itfacilitates the awareness of selves, of their differences 

and sameness. It is discriminant, encouranging elaboration offacets of each 

person. It creates and sustains belonging, while appreciating each individual's 

uniqueness. Intimacy encourages continuity. 

 Intimacy terjadi melalui penerimaan, komitmen, kelembutan dan kepercayaan 

terhadap pasangan. Kemampuan membentuk sebuah intimacy dengan orang lain tergantung 

bagaimana seseorang memahami diri sendiri yang didasarkan pada pengetahuan tentang diri 
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yang sebenarnya dan berdasarkan tingkat penerimaan terhadap diri sendiri (Masters, 1992). 

Penerimaan diri sendiri menjadi dasar intimacy, karena dengan menerima keberadaan diri 

sendiri akan membuat orang tersebut mudah berhubungan dengan orang lain tanpa ada yang 

harus ditutupi.  

 Intimacy memiliki beberapa komponen, yaitu: 

1. Memahami (Caring) dan Berbagi (Sharing). 

Memahami (caring) adalah bentuk sikap atau perasaan yang dimiliki terhadap orang 

lain, yang secara umum dihubungkan dengan kuatnya perasaan positif terhadap orang 

tersebut. Berbagi (sharing) pemikiran, perasaan dan pengalaman mengiringi 

pertumbuhan intimacy dalam hubungan yang muncul melalui kebersamaan untuk 

saling mempelajari satu sama lain tanpa ada batasan, misalnya menutupi rahasia 

pribadi. Salah satu kunci dalam mengembangkan sebuah intimacy adalah adanya self-

disclosure, keinginan untuk memberitahu pasangan mengenai apa yang dipikirkan dan 

dirasakan. Berbagi perasaan khawatir, ketidakpastian dan masalah pribadi yang lain 

juga akan mempengaruhi berkembangnya intimacy dalam sebuah hubungan 

2. Kepercayaan 

Proses self-disclosure tidak terjadi dalam sebuah ruangan yang hampa, tetapi 

tergantung pada tingkatan sejauh mana kepercayaan pada orang yang dipilih untuk 

melakukan self-disclosure. Kepercayaan merupakan bagian dari intimacy, dan sama 

seperti komponen memahami dan berbagi, kepercayaan juga berkembang seiring 

dengan waktu. Saat orang-orang berusaha membentuk hubungan yang intim, usaha 

tersebut akan dimulai dengan menaruh kepercayaan kepada orang lain. Pada saat 

kepercayaan tumbuh semakin kuat, dua orang yang saling percaya tersebut dapat lebih 

berbagi dalam hal informasi, perasaan, pemikiran tanpa ada rasa takut bahwa 

keterbukaan yang mereka lakukan akan digunakan untuk menyerang mereka. 

3. Komitmen 

Komponen intimacy yang lainnya adalah komitmen sebagai lanjutan dari adanya 

saling memahami, berbagi dan percaya terhadap pasangan yang dimulai di awal 

hubungan. Komitmen melibatkan ke dua pribadi yang menjadi pasangan untuk 

berkeinginan mempertahankan intimacy yang sudah terbentuk dalam hal apapun. 

4. Kejujuran 

Kejujuran adalah hal yang penting dalam intimacy, meskipun untuk sepenuhnya jujur 

tidak terlalu baik dalam sebuah hubungan. Terlalu jujur dapat menghancurkan 

hubungan jika tidak memahami bagaimana isi pesan yang disampaikan. Terdapat 

perbedaan dalam memutuskan menjaga suatu hal yang bersifat sangat pribadi dengan 

kebohongan. Kebohongan yang muncul dalam sebuah hubungan merupakan suatu 

peringatan bahwa ada manipulasi yang dilakukan salah satu pasangan dalam 

hubungan tersebut. 

5. Empati  

Empati merupakan kemampuan untuk merasakan pengalaman yang dialami oleh 

pasangan, mengenali dan mengalami emosi pasangan, pikiran dan sikap pasangan 

tanpa harus membicarakannya.  

6. Kelembutan 

Salah satu hal yang paling sering ditolak dalam sebuah intimacy adalah kelembutan 

hati, yang hanya bisa dicapai melalui pembicaraan atau dengan bahasa tubuh, 

contohnya memeluk, menggenggam tangan. Komponen intimacy sering menjadi hal 

yang sulit bagi seorang pria, karena pria yang dipandang sosial sebagai seorang yang 

berpikiran rasional, berorientasi pada tindakan, sehingga pria akan merasa tidak 

menjadi seorang pria saat melakukan komponen ini. Beberapa pria akan mampu 
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memberikan kelembutan secara fisik, tetapi merasa kurang nyaman dalam 

menyampaikan kalimat-kalimat yang lembut terhadap pasangannya. 

 

 

SELF DISCLOSURE 

Self-disclosure merupakan perilaku membuka informasi diri kepada orang lain. 

Terdapat pihak pemberi informasi dan orang lain sebagai penerima informasi. Self disclosure 

berhubungan dengan kesehatan dan mental seseorang, karena terkadang sebuah situasi atau 

keadaan dapat menghalangi keterbukaan diri (Jourard, 1958 dalam Setyaningsih, 2016: 95). 

Menurut Morton, 1978 (dalam Sears,2001:254) mendefinisikan pengungkapan diri 

sebagai kegiatan membagi perasaan dan informasi yang akrab dengan orang lain. Informasi 

dalam pengungkapan diri bersikap deskriptif dan evaluatif. Deskriptif artinya individu 

melukiskan berbagai fakta mengenai diri sendiri yang mungkin akan diketahui oleh orang 

lain, seperti pekerjaan, alamat, dan usia. Sedangkan evaluatif artinya individu mengemukakan 

pendapat atau perasaan pribadinya lebih mendalam kepada orang lain, misalnya seperti tipe 

orang yang disukai, hal-hal yang disukai maupun hal-hal yang tidak disukai. Kedalaman 

dalam pengungkapan diri tergantung pada situasi dan orang yang diajak untuk berinteraksi. 

Situasi yang menyenangkan dan perasaan aman dapat membangkitkan seseorang untuk lebih 

mudah membuka diri. 

Proses perkembangan jati diri, dikenal sebagai “membuka diri” (coming out”) atau 

dengan kata lain “pengungkapan diri” (Oetomo, 2002). Pengungkapan diri dikenal dengan 

istilah self disclosure. 

Pearson (1983), mengemukakan komponen self disclosure, yaitu: (a) Jumlah 

informasi yang diungkapkan, (b) Sifat dasar yang positif atau negatif, (c) Dalamnya suatu 

pengungkapan diri, (d) Waktu pengungkapan diri, (e) Lawan bicara. Sedangkan Derlega 

(1993), mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi self disclosure, yaitu: (a) 

Definisi tentang hubungan (relational definition), (b) Rasa suka (liking), (c) Norma 

berbalasan (norms of reciprocity), (d) Kepribadian (personality), (e) Jenis Kelamin (gender). 

Ada beberapa isi dari self disclosure yang dikemukakan oleh Derlega dkk (1993), 

yaitu: 

a.       Descriptive self disclosure 

Pengungkapan secara deskriptif ini terdiri dari informasi dan kenyataan tentang diri sendiri 

berupa penggambaran tentang karakteristik pribadi individu baik secara personal maupun 

umum.  

b.      Evaluate self disclosure 

Pengungkapan diri yang bersifat evaluasi ini berisi ekspresi akan perasaan yang bersifat 

personal atau pribadi, penilaian dan pendapat 

Menurut Adler & Rodman (1991: 170 dalam Tania, 2016: 3-4) untuk 

mengklasifikasikan kedalaman dari keterbukaan atau self disclosure adalah dengan melihat 

tipe dari informasi yang kita ungkapkan Tipe-tipe dari komunikasi ini dapat terlihat dari 

empat lingkaran konsentris, yaitu 

1.      Cliches (Klise) 

Adalah bagian terluar dari lingkaran tingkatan self disclosure. Bagian klise ini adalah 

bagian yang tersusun dan merupakan bagian dari respon terhadap situasi sosial. Pada bagian 
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ini merupakan taraf pengungkapan diri yang paling lemah atau dangkal, walaupun terdapat 

keterbukaan diantara individu, tetapi tidak terjadi hubungan antar pribadi. Masing-masing 

individu berkomunikasi basa-basi sekedar kesopanan. 

 

 

2.      Facts (Fakta) 

Pada bagian ini, tidak semua pernyataan yang berupa fakta termasuk dalam bagian 

self disclosure. Adapun beberapa kriterianya adalah bersifat penting, disengaja untuk 

diungkapkan dan tidak atau belum diketahui oleh pihak sebaliknya. Pada bagian ini, yang 

diungkapkan hanyalah tentang orang lain atau hal-hal diluar dirinya. Walaupun pada tingkat 

ini isi komunikasi lebih mendalam tetapi pada tingkat ini individu tidak mengungkapkan diri. 

3.      Opinion (Opini) 

Pada bagian ini individu mengatakan apa yang ada dalam pikiran. Tingkatan opini 

menyatakan gagasan atau pendapat sudah mulai dijalin hubungan yang erat. Individu mulai 

mengungkapkan dirinya kepada individu lain. 

4.      Feeling (Perasaan) 

Pada bagian perasaan hampir serupa dengan opini namun memiliki beberapa 

perbedaan mendalam. Dalam tingkatan ini pengungkapan lebih didasarkan pada apa yang ada 

dalam hati atau yang dirasakan. Setiap individu dapat memiliki gagasan atau pendapat yang 

sama tetapi perasaan atau emosi yang menyertai gagasan atau pendapat setiap individu dapat 

berbeda-beda. Setiap hubungan yang menginginkan pertemuan antar pribadi yang sungguh-

sungguh haruslah didasarkan atas hubungan yang jujur, terbuka dan menyarankan perasaan-

perasaan yang mendalam. 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SELF DISCLOSURE SECARA 

INTERNAL 

Setiap individu memiliki kecendrungan yang unik, dan tidak kesemua individu 

mampu melakukan self disclosure begitu saja. Karena tingkat kepribadian yang dimiliki 

seseorang cenderung berbeda-beda. Dalam lingkup kelompok yang terdiri dari beberapa 

individu yang masing-masing dihubungkan oleh beberapa tujuan yang sama.  Untuk itu, 

(Devito, 2011:65-67) mengemukakan ada 4 faktor yang mempengaruhi self disclosure dalam 

lingkup skala kelompok kecil: 

 1. Besaran kelompok  

Untuk lingkup kelompok akan terdapat beberapa bagian, yang dibedakan menjadi 

dua. Kelompok kecil dan kelompok besar, kedua penggolongan ini dibedakan atas intensitas 

tiap indvidu pada individu lain dalam anggota kelompok. Kelompok kecil atau ukuran 

audience, maksimal 4 orang lebih memungkinkan untuk mengungkapan diri lebih banyak. 

Kelompok yang terdiri atas dua orang merupakan lingkungan yang paling cocok untuk 

mengerti keintiman seseorang.. Bila, ada lebih dari satu orang pendengar, pemantauan seperti 

ini menjadi sulit, karena tanggapan yang muncul pasti berbeda dari pendengar yang berbeda. 

Sedangkan kelompok besar biasanya  diisi dengan beberapa orang terdiri lebih dari dua 

orang. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kelompok besar memiliki keintiman. 

Keintiman yang terjadi berbeda dengan kelompok kecil yang terdiri dari dua orang, 

keintiman tersebut didukung oleh beberapa aspek lain.  

2. Perasaan memiliki. 
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 Setiap kelompok kecil dan besar memiliki aspek perasaan yang saling memiliki 

kepada tiap individu. Meskipun terdapat perbedaan pada skala pada keintiman kelompok 

kecil dan kelompok besar. Dimana dalam tiap kelompok bergerak dengan tujuan yang sama, 

dan karena semangat yang dibangun adalah semangat bersama, muncul perasaan-perasaan 

memiliki kepada tiap individu lain karena bergerak secara bersama. 

 

3. Kompetensi. 

 Kompetensi ini bisa didapatkan ketika individu dengan individu lainnya sudah saling 

kompeten bergerak pada semangat yang sama dalam tiap kelompok. Hal ini yang menjadikan 

bagaimana anggota dan ketua, atau anggota dengan anggota memiliki rasa keterbukaan dalam 

kelompok tersebut. Kompetensi yang dapat disepakati secara bersama dalam kelompok lebih 

banyak melakukan pengungkapan diri dari pada kelompok yang kurang kompeten pada 

tujuannya.  

4. Topik Kecenderungan. 

 Dalam membagun dialog yang dapat membantu kelancaraan untuk membuka diri 

antar sesama individu kelompok. Topik mencadi salah satu aspek yang relevan dalam 

keterbukaan pada kelompok secara internal. Topik-topik privat seperti seks, keluarga, dan 

identitas sangat mungkin dibahas dalam lingkup kelompok kecil. Kelompok besar lebih 

membahas topik-topik yang general, serta pada topik mengenai perkembangan kelompok 

tersebut. 

 

PEMBAHASAN 

MAKNA IDENTITAS SEKSUAL 

Identitas seksual sendiri adalah bentuk identitas sosial seperti Lesbian dan Gay yang 

terbentuk untuk melawan stigma, rasa malu, dan pengecualian sosial yang melampaui 

orientasi seksual (Sauntson and Morrish 2007). Identitas seseorang bisa dibentuk terutama 

oleh komunitas yang memiliki kekuatan lebih besar daripada perbedaan individu di antara 

manusia dalam proses komunikasi (Littlejohn and Foss 2011). Identitas seksual juga 

merupakan sifat psikologis internal dan eksternal (bagaimana seseorang bercerita kepada 

orang lain), dan masing-masing individu berbeda terutama terkait keterbukaan terhadap orang 

lain mengenai identitas seksualnya (Hodson and Hoffarth 2017).   

 Maka bisa dipahami bahwa identitas seksual sendiri adalah sesuatu yang tidak 

terbuka, karena menyangkut pada orientasi seksual. Identitas seksual tidak langsung 

terbentuk secara lahiriah dari lahir. Akan tetapi selalu ada peristiwa yang melatari bagaimana 

akhirnya seorang individu memilih identitas seksualnya. Identitas seksual merupakan salah 

satu aspek diri yang paling sulit diekpresikan, diekspor, dan divalidasikan oleh setiap 

individu (Mckenna, Green & Smith, dalam Matthews, 2005, h.1-2). Untuk mengakui 

orientasi seksual seperti homoseksual adalah hal yang sangat sulit. Seperti identitas seksual 

homoseksual seperti lesbian dan gay terdapat stigma sosial dan posisi hierarkis yang tidak 

setara (Sauntson and Morrish 2007). Identitas homoseksual menjadi salah satu identitas yang 

dianggap oleh sebagian masyarakat kita menyimpang.  

 Yang lebih mendominasi adalah bagian seperti heteroseksual, dominasi ini muncul 

karena banyak faktor yang melatari seperti agama, dan stigma sosial. Karena heteroseksual 

adalah orientasi yang sangat normal, dan homoseksual dianggap sebagai penyimpangan. Di 
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dalam kehidupan terdapat sekelompok orang yang memiliki orientasi seksual berbeda. 

Orientasi seksual menjadi tiga bagian (Supratiknya, 1995), yaitu: 

1. Heteroseksual, yaitu ketertarikan secara seksual pada lawan jenis yang berbeda. 

Contohnya laki-laki yang tertarik seksual maupun fisik pada perempuan dan 

sebaliknya perumpuan yang mempunyai ketertarikan pada laki-laki. 

2.  Biseksual, ketertarikan secara seksual pada kedua-duanya. 

3. Homoseksual, yaitu ketertarikan secara seksual pada jenis kelamin yang sama, 

perempuan tertarik pada perempuan yang disebut sebagai lesbian, dan laki-laki yang 

tertarik pada laki-laki disebut sebagai gay. 

Maka dari itu peneliti merasa untuk menjabarkan sub bab ini untuk mengeksplorasi 

bagaimana pemaknaan terhadap identitas homoseksual. Selanjutnya peneliti akan 

menjabarkan secara naratif kedelapan informan peneliti. Peneliti memilih delapan informan, 

yang dimana dari kedelapan informan tersebut dipilih untuk bertujuan eksplorasi penelitian. 

Terdapat beberapa informan yang menunjukkan nama asli, terdapat beberapa informan yang 

memberikan nama alias mereka dan tidak memberikan nama asli.  

Kemudian hasil dari penelitian, informan memaknai identitas seksual yaitu ketika 

mereka mulai menyadari perilaku seksual yang dipilihnya. Identitas yang mereka maknai 

berdasarkan orientasi seksual. Orientasi seksual yang umum dan diakui masyarakat yaitu 

heteroseksual. 

Pada usia tertentu, beberapa informan tersadar bahwa orientasi seksual yang mereka 

alami tidak sesuai dengan yang umumnya diakui masyarakat, terdapat narasumber yang 

memiliki orientasi seksual gay, lesbian maupun bisexual. Orientasi seksual yang 

narasumber pilih juga sesuai dengan perilaku seksualnya, namun jika berada di lingkungan 

masyarakat tidak semua terbuka identitas seksualnya. 

KETERBUKAKAAN DIRI (SELF DISCLOSURE) 

 Pada sub-bab ini Peneliti menganalisis bagaimana proses keterbukaan diri (self 

disclosure) pada kedelapan subjek penelitian. Peneliti menganalisis dengan cara menganalisis 

proses keterbukaan diri per masing-masing individu dalam penelitian ini dengan melihat data 

dari wawancara mendalam. Proses keterbukaan diri yang peneliti analisis adalah bagimana 

individu membuka, menceritakan, dan memberikan informasi mengenai identitas seksual dan 

orientasi seksualnya. Identitas seksual yang dimaksud adalah homoseksual. Peneliti 

melakukan analisis secara mendalam untuk melihat proses pengungkapan diri tersebut.  

Ada dua teori yang peneliti gunakan sebagai metode untuk menganalisis proses 

pengungkapan diri pada kelima subjek penelitian. Teori yang pertama yaitu yang 

dikemukakan oleh Derlega dkk (1993) yaitu mengenai dua bentuk self disclosure. Yang 

pertama adalah descriptive self disclosure yang merupakan proses pengungkapan diri secara 

deskriptif yang terdiri dari informasi dan kenyataan tentang diri sendiri berupa penggambaran 

tentang karakteristik pribadi individu baik secara personal maupun umum. Yang kedua yaitu 

evaluatif self disclosure yaitu proses pengungkapan diri yang bersifat evaluasi yang berisi 

ekspresi akan perasaan yang bersifat personal, penilaian dan pendapat. 

Peneliti menganalisis dari delapan informan, yaitu hasilnya memiliki perbedaan dalam 

proses keterbukaan diri. Pada informan yang memaknai identitas seksualnya sebagai gay, 

seperti Heri, Cindy, dan Sam ini memiliki kemudahan dalam proses keterbukaan diri karena 

keluarga menerima secara positif. Ketiga orang ini memang bercerita mengenai identitas 

seksualnya dan memberikan pemahaman kepada keluarga sehingga keluarga mampu 

memahami alasan dibalik keputusan mereka untuk menjadi gay.  
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Berbeda dengan gay yang tidak bercerita seperti Sia yang identitas seksualnya 

diketahui oleh keluarga bukan karena Sia mengungkapkan dirinya, melainkan keluarga yang 

secara tidak sengaja ketika Sia melakukan hubungan seksual. Sehingga terjadi penolakan dari 

keluarga meskipun pada akhirnya menerima namun tidak terjadi proses keterbukaan diri yang 

mendalam antara Sia dengan keluarga. Hal ini juga sama dengan Aris yang meskipun 

keluarganya mengetahui bahwa Aris adalah seorang laki-laki yang berbeda yang kemudian 

dilabeli sebagai banci, Aris sendiri tidak terbuka terhadap keluarganya, malah lebih banyak 

mengungkap diri kepada teman-temannya di komunitas Kentir.  

Peneliti juga melihat perbedaan pada homoseksual yang di sisi lain juga memiliki 

identitas sebagai biseksual. Seperti misalnya Roni yang memiliki istri dan anak, serta telah 

menjalani pernikahan selama 22 tahun lebih menutupi identitasnya yang homoseksual 

terhadap keluarganya, namun ia terbuka terhadap teman-temannya mengenai dirinya sebagai 

homoseksual gay bahkan sampai taraf pengalaman hubungan seksual. Hal ini juga terjadi 

pada Lilis yang dalam proses keterbukannya, menutupi identitas seksualnya yang 

homoseksual kepada keluarga dan bercerita hanya kepada pasangannya. Lilis mengakui 

bahwa ia lebih dominan biseksual dengan mengatakan ingin menikah. Hal ini menunjukkan 

bahwa seseorang yang memiliki identitas seksual biseksual seperti Roni dan Lilis cukup sulit 

mengungkapkan identitas dirinya yang homoseksual gay karena masih ingin dianggap normal 

oleh keluarga dan cenderung menutupi karena dianggap privasi.  

KETERBUKAAN IDENTITAS DAN KOMUNITAS KENTIR 

Keberadaan komunitas Kentir menjadi faktor kelompok yang memudahkan proses 

keterbukaan identitas informan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan oleh peneliti 

adalah teori Devito (2011) yaitu faktor internal yang mempengaruhi self disclosure yaitu 

besaran kelompok, perasaan memiliki, kompetensi, dan topik kecenderungan. Peneliti 

menganalisis bagaimana peran komunitas ini dalam menjadi ruang untuk informan dalam 

membuka diri. 

Analisis hasil peneliti atas faktor komunitas Kentir sebagai pendukung internal proses 

keterbukaan diri dari kedelapan orang ini menunjukkan bahwa dalam komunitas tersebut 

sudah tidak lagi mempermasalahkan mengenai identitas seksual masing-masing individu. Hal 

ini karena, ketika masuk komunitas identitas seksual seperti gay dan lesbian sedari awal 

sudah diketahui oleh anggota komunitas. Tetapi berbeda untuk orang dengan identitas 

biseksual seperti Roni yang cenderung menutupi orientasinya yang biseksual.  

Peneliti menemukan temuan kedalam delapan informan yang didapat pada komunitas 

Kentir. Kedelapan informan tersebut menunjukkan keberagaman komunitas Kentir. Karena 

peneliti menemukan lima informan yang mengaku memiliki identitas seksual sebagai 

homoseksual. Terdapat dua informan yang mengaku biseksual, akan tetapi lebih dominan 

kepada sesama jenis. Satu informan yang mengaku sebagai lesbian juga mendukung 

bagaimana kedelapan informan membuka eksplorasi yang lebih luas dari pada identitas 

homoseksual. 

Peneliti melihat bahwa faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi individu 

untuk mengungkap diri adalah faktor besaran kelompok yang menunjukkan hubungan 

keintiman. Faktor ini terjadi karena individu hanya memaknai keterbukaan diri pada 

komunitas Kentir sebatas keintiman untuk bercanda dalam nilai kekeluargaan dan keakraban 

sehingga individu menikmati pertemanan dalam komunitas tersebut. Ada juga faktor 

perasaan memiliki yang berkaitan dengan bagaimana individu bergerak pada semangat dan 

tujuan yang sama pada apa yang disepakati pada komunitas Kentir. Faktor ini berhubungan 

dengan banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Kentir, apakah individu itu sering 
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terlibat atau tidak. Yang terakhir juga yang paling sedikit adalah faktor kompetensi yaitu 

bagaimana individu dalam komunitas bergerak pada semangat untuk saling membagi 

wawasan seperti  mengenai masalah kesehatan dalam pengalaman hubungan seksual. 

 

KESIMPULAN 

Komunitas Kentir menjadi subjek penelitian ini dan yang menjadi informan peneltiti 

dalam menjawab Self Disclosure pada identitas homoseksual. Terkumpul karena identitas 

seksual yang sama yaitu homoseksual. Peristiwa yang membuat kedelapan informan dapat 

mengakui bahwa mereka homoseksual tidak sama pada tiap individu. Pemaknaan identitas 

homoseksual menghasilkan peristiwa yang berbeda-beda. Dalam memaknai identitas 

seksualnya, informan memaknai bahwa identitas tersebut sudah terberi dan dirasakan 

semenjak kecil dan merasa bahwa identitas homoseksualnya muncul karena takdir yang 

diberikan tuhan.  

Seperti terdapat beberapa informan seperti yang menyadari identitas homoseksualnya 

ketika menyukai temannya sesama jenis sejak masak bangku SD (Sekolah Dasar). Roni, Aris 

dan Sam merasa bahwa identitas homoseksualnya adalah proses yang terjadi yang diberikan 

oleh tuhan. Proses lahiriah tentang perasaan suka sesama jenis tersebut menurut mereka 

terjadi sejak kecil adalah proses yang wajar dan tidak ada pertentangan menurut mereka. 

Berbeda dengan Cindy dan Lilis yang merasa dapat memaknai identitas homoseksual ketika 

diperkosa oleh seseorang yang dikenalnya. Seperti Cindy yang diperkosa oleh tetangganya, 

dan Lilis oleh suami dari kawannya. 

Ayub sebagai homoseksual lesbi pun berbeda juga ketika memaknai identitas seksual. 

Ayub merasa identitas yang dirasakan dalam menyukai sesama jenisnya ini cukup 

memalukan menurutnya. Berbeda dengan Roni yang merasa identitas homoseksual  dan 

identitas heteroseksual muncul dalam dirinya. Roni merasa memiliki identitas bisesksual, 

akan tetapi ia merasa lebih dominan dalam menyukai sesama jenis.  

 Pada proses keterbukaan diri, seseorang yang beridentitaskan gay jika sedari awal 

memutuskan untuk bercerita memiliki hasil akhir yaitu diterima keluarga secara positif dan 

keluarga mendukung keputusan tersebut, seperti pada Heri, Cindy, dan Sam. Berbeda dengan 

gay yang tidak bercerita seperti Sia yang mendapat penolakan terhadap keluarga meski pada 

akhirnya menerima dengan susah sehingga tidak terjadi proses keterbukaan diri yang intim 

pada keluarga. Hal ini juga berlaku pada Aris yang keluarganya hanya mengetahui bahwa ia 

adalah seorang “banci” karena berbeda degan laki-laki lain, tetapi tidak memiliki hubungan 

yang mendalam karena Aris tidak bercerita terkait orientasi seksualnya kepada laki-laki 

sehingga keluarga pun tidak mengetahui. Tantangan untuk mengungkap diri juga terjadi pada 

seseorang dengan identitas biseksual seperti Roni dan Lilis yang hanya mengedepankan 

identitas homoseksualnya karena identitasnya yang biseksual dianggap privasi. Sementara 

untuk Lesbian seperti Ayub proses keterbukaan dirinya diterima oleh keluarga terbatas pada 

identitas seksualnya bahwa  ia adalah perempuan yang berbeda karena tomboi, namun Ayub 

sendiri tidak bercerita mengenai orientasi seksualnya kepada perempuan sehingga keluarga 

tidak mengetahui. 

 Ada delapan informan yang diteliti, kemudian terdapat tiga informan yang 

mengatakan bahwa proses terbentuknya orientasi seksual yaikni homoseksual adalah berasal 

dari takdir tuhan secara lahiriah dan kelima lainnya merasa bahwa orientasi seksulnya 

merupakan proses dari kontruksi sosial. Menurut Adler & Rodman (1991:170 dalam Tania, 

2016:3-4) mengemukakan ada empat proses pengungkapan diri yaitu Klise merupakan bagian 

dari respon terhadap situasi sosial, Fakta semua hal diungkapkan akan tetapi tidak semuanya 
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bagian dari self disclosure , Opini bagian ini mereka menyatakan gagasan atau pendapat 

sudah mulai menjalin hubungan yang erat dan yang terkahir. Feeling pengungkapan lebih 

didasarkan pada apa yang ada dalam hati atau yang dirasakan. 

 Komunitas Kentir juga menjadi faktor yang membantu proses keterbukaan diri secara 

internal. Dari analisis peneliti, dominasi faktor itu pertama dari besaran kelompok dimana 

individu hanya memaknai komunitas sebagai tempat hubungan yang intim dalam nilai-nilai 

kekeluargaan dan keakraban. Faktor kedua yaitu perasaan memiliki bagaimana individu 

memiliki keinginan untuk terlibat dalam agenda-agenda kegiatan komunitas. Pada faktor 

kedua ini, perasaan memiliki (sense of belonging) terjadi karena informan merasa orientasi 

seksualnya bisa diterima dilingkungan sosial komunitasnya dan Terakhir yang dimana faktor 

tersebut jarang terjadi pada individu adalah faktor kompetensi, terkait individu berbagi 

wawasan seperti masalah kesehatan dalam hubungan seksual yang juga bergantung pada 

kemauan individu untuk terlibat.  

 

SARAN 

 Penelitian ini memiliki beberapa kesulitan dalam menggali informan. Seperti 

bagaimana biseksual dan lesbian lebih susah untuk menjelaskan bagaimana mereka 

memaknai identitas homoseksual misalnya. Selain itu juga untuk lingkup peneliti dengan 

komunitas Kentir kurang intim. Keintiman ini menurut peneliti seperti bagaimana peneliti 

ikut terjun selama sehari-hari untuk mengikuti aktivitas komunitas Kentir demi mendapatkan 

self dislcosure yang diungkap. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan mampu dalam 

mengeksplor fenomena homoseksual. Seperti bagaimana keberadaan komunitas Kentir yang 

terbentuk dari satu kesamaan orientasi yaitu menyukai sesama jenis.  
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