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BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

2.1        Penelitian Terdahulu 

Dalam menyusun penelitian skripsi, peneliti menjadikan dua 

penelitian terdahulu sebagai acauan. Penelitian terdahulu pertama yang 

berjudul “Presentasi Diri Mahasiswa Homoseksual di Kota Serang” oleh 

Tiara Puji Pangesti tahun 2016 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana presentasi diri 

mahasiswa homoseksual di dalam lingkungan keluarga dan lingkungan 

kampusnya. Teori dalam penelitian ini menggunakan teori dramaturgi, 

dengan didukung oleh konsep komunikasi, konsep homoseksual dan 

komunikasi. Hasil penelitian menunjukkan presentasi diri yang 

ditampilkan oleh kaum homoseksual dapat dilihat dari cara mereka 

berinteraksi, informan-informan dalam penelitian ini, mereka pandai 

menyembunyikan perilaku sehingga tidak nampak berbeda dengan laki-

laki lain ketika berada di lingkungan keluarga maupun di lingkungan 

kampus karena merasa perilaku itu nampak berbeda dengan teman-

temannya. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti terletak 

pada segi objeknya. Pada penelitian terdahulu, yang menjadi objeknya 
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merupakan mahasiswa kaum homoseksual, sedangkan pada penelitian 

peneliti yaitu kaum homoseksual yang sudah bekerja. Posisi penelitian ini 

untuk melengkapi penelitian terdahulu dengan menggunakan teori 

impression management sebagai teori tambahan dalam mengkaji 

penelitian yang akan diteliti. 

Penelitian terdahulu yang kedua berjudul “Presentasi Diri Gay : 

Kajian Dramaturgi Mengenai Bentuk Presentasi Diri dalam Komunikasi 

Interpersonal Gay di Kota Malang” oleh Wahyu Khairul Anshari tahun 

2015 di Universitas Brawijaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bentuk kesan dari presentasi diri gay di kota Malang pada proses 

komunikasi interpersonal yang dilakukannya. Dalam penelitian terdahulu 

ini menggunakan teori dramaturgi untuk menjawab fenomena kaum Gay 

di Kota Malang tersebut. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa 

dalam panggung depan yaitu lingkungan kerja, kaum gay akan berusaha 

untuk mempresentasikan diri sebagai heterosekusal, sedangkan ketika 

berada dalam panggung belakang yaitu lingkungan gay, mereka akan lebih 

memposisikan dirinya dengan lebih terbuka. Kaum gay di Kota Malang 

harus dapat memposisikan diri di tempat dia berada agar mendapat 

penerimaan dari masyarakat. 

Perbedaan penelitian terdahulu kedua dengan penelitian peneliti 

terletak pada metode yang digunakan. Pada penelitian terdahulu ini, 

metode yang digunakan adalah metode fenomenologi yang berfokus untuk 

melihat pemaknaan realitas dari pengalaman kaum gay dalam 
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mempresentasikan diri. Sedangkan, penelitian yang akan dikaji peneliti 

menggunakan metode studi kasus untuk melihat uraian komprehensif 

mengenai berbagai aspek individu maupun komunitas. 

Posisi peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengkritisi 

metode yang digunakan penelitian terdahulu kedua, dengan menggunakan 

metode studi kasus akan bisa mengkaji lebih dalam mengenai aspek 

individu dan presentasi diri kaum homoseksual baik di lingkungan kerja 

maupun lingkungan komunitas.
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2.1 Matriks Penelitian Terdahulu 

No Hal – Hal yang di 

review 

Penelitian Terdahulu 1. 

Tiara Puji Pangesti, Universitas 

Sultan Ageng Tirtayasa, 2016 

Penelitian Terdahulu 2. 

Wahyu Khariul Anshari, 

Universitas Brawijaya, 2015 

Penelitian 

Orville Lamberth Theodore, 

Universitas Multimedia Nusantara, 

2017 

1 Judul Penelitian Presentasi Diri Mahasiswa 

Homoseksual di Kota Serang 

Presentasi Diri Gay: Kajian 

Dramaturgi Menegenai Bentuk 

Presentasi Diri dalam Komunikasi 

Interpersonal Gay di Kota Malang 

Presentasi Diri dan Pengelolaan 

Kesan Homoseksual di Lingkungan 

Kerja dan Lingkungan Komunitas 

2 Permasalahan 

Penelitian 

Bagaimana presentasi diri 

mahasiswa homoseksual di kota 

serang 

Bagaimana presentasi diri 

mahasiswa yang homoseksual di 

lingkungan kampus? 

Bagaimana pengelolaan kesan diri 

mahasiswa homoseksual dalam 

proses interaksi di lingkungan 

kampus? 

Apakah kaum homoseksual 

menampilkan diri secara berbeda 

ketika berada dalam komunitas dan 

lingkungan kerja? 

 

3 Tujuan Penelitian Mengetahui presentasi diri 

mahasiswa homoseksual di 

dalam lingkungan keluarga dan 

lingkungan kampus 

Mengetahui bagaimana presentasi 

diri mahasiswa homoseksual ketiak 

melakukan interaksi di lingkungan 

perkuliahan di lingkungan kampus. 

Mengetahui pengelolaan kesan diri 

mahasiswa homoseksual ketika 

mereka di lingkungan kampus. 

Untuk mengetahui presentasi diri 

dan pengelolaan kesan kaum 

homoseksual di lingkungan kerja 

dan lingkungan komunitas 

4 Teori yang 

Digunakan 

Teori Dramaturgi Teori Dramaturgi Teori Dramaturgi, 

Teori Impression Management 

5 Metode Penelitian Studi Fenomenologi Studi Fenomenologi Studi Kasus 

6 Hasil Penelitian  1) Presentasi diri mahasiswa 

gay dalam lingkungan 

keluarga sebagai panggung 

depan terlihat bahwa 

1) Permainan peran dan proses 

komnikasi interpersonal panggung 

depan yang dilakukan oleh gay, 

akan membentuk kesan dan sosok 
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mahasiswa gay bersikap 

seperti heteroseksual, dan 

menyembunyikan Orientasi 

diri sebagai seorang gay. 

2) Presentasi diri mahasiswa 

gay dalam lingkungan 

kampus sebagai panggung 

depan terlihat bahwa 

mahasiswa gay bersikap 

selayaknya mahasiswa 

heteroseksual dan 

menyembunyikan Orientasi 

dirinya. 

3) Presentasi diri mahasiswa 

gay dalam lingkungan 

kelompok gay sebagai 

panggung belakang terlihat 

bahwa mahasiswa gay lebih 

membuka diri bahwa mereka 

gay. 

tersendiri dari presentasi diri yang 

mereka tampilkan saat berada di 

lingkungan teman. Saat berada di 

panggung depan, subjek 

membicarakan masalah pekerjaan, 

sedangkan ketika berada di 

panggung belakang, bahasan yang 

dibahas adalah tentang hubungan 

kaum gay 

7 Perbedaan Penelitian 1) Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu, terletak pada metode penelitian yang 

digunakan, peneliti menggunakan metode penelitian studi kasus oleh Robert. E. Stake, sedangkan dua 

penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian fenomenologi. 

2) Peneliti ingin memahami pertanyaan dari sebuah riset yang merupakan gabungan dari pertanyaan 

spesifik, unik, dan terbatas. Oleh karena itu peneliti menggunakan Studi kasus sebagai metode 

penelitian. 

3) Peneliti juga memiliki problematika yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu ingin mencari 

tahu keunikan dalam menampilkan diri melalui pola-pola komunikasi yang dilakukan baik pada 

panggung depan maupun panggung belakang. 

4) Informan peneliti juga berbeda dengan penelitian sebelumnya, objek penelitian merupakan kaum 

homoseksual yang sudah bekerja, sedangkan penelitian sebelumnya objek penelitiannya merupakan 

kaum homoseksual yang masih berkuliah 
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2.2     Teori yang Digunakan 

2.2.1   Teori Dramaturgi 

Dalam penelitian yang berjudul “Presentasi Diri dan 

Pengelolaan Kesan Kaum Homosesksual dalam Lingkungan Kerja dan 

Lingkungan Komunitas.” Peneliti menggunakan teori dramaturgi dari 

Erving Goffman untuk mengetahui bagaimana presentasi diri kaum 

homoseksual Indonesia di lingkungan kerja dan komunitas. Erving 

Goffman memakai analogi drama dan teater untuk menjelaskan 

tindakan manusia. Menurut Goffman, (1959 dikutip dalam Mulyana, 

2013, h. 38) terdapat suatu arena kegiatan yang terdiri dari serangkaian 

kegiatan individu-individu yang saling memperngaruhi tindakan 

mereka satu sama lain ketika sedang berhadapan.  

Goffman juga mengungkapkan bahwa individu dapat 

menyajikan suatu pertunjukkan bagi orang lain, tetapi kesan yang 

nantinya akan diterima oleh khalayak terhadap penampilan 

pertunjukkan tersebut akan berbeda satu dengan yang lainnya. Dan 

khalayak bisa sangat yakin terhadap penampilan tersebut yang 

diperlihatkan kepadanya. 
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Goffman (1959 dikutip dalam Mulyana, 2013, h. 38) 

menggunakan kehidupan sosial ke dalam dua wilayah yaitu: 

- Wilayah Depan (Front Region) : panggung depan dimana 

peristiwa sosoal memungkinkan individu untuk menampilkan 

peran formalnya 

- Wilayah Belakang (Back Region) : panggung belakang atau 

kamar rias tempat pemain sandiwara bersantai 

mempersiapkan diri atau berlatih memainkan perannya nanti 

di panggung depan. 

Kaitannya dengan penelitian ini adalah kaum homoseksual harus 

dapat memainkan peran sesuai dengan yang seharusnya ditampilkan. 

Ketika berada di lingkungan kerja kaum homoseksual harus bisa 

memainkan peran formalnya karena lingkungan kerja merupakan 

panggung depan bagi dirinya agar dapat diterima oleh masyarakat. 

Sedangkan panggung belakang merupakan lingkungan komunitasnya 

dan kaum homoseksual bisa dengan bebas memainkan peran santainya 

yaitu dengan sesama kaum homoseksual serta mempersiapkan diri bagi 

kaum homoseksual untuk berperan ketika berada di panggung depan. 

Berdasarkan pandangan dramaturgi, seseorang akan 

mengedepankan penampilan diri yang ideal sesuai dengan peran yang 
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dilakukannya. Seseorang akan cenderung menyembunyikan fakta dan 

sifat aslinya agar dapat tampil sebagai seseorang yang ideal 

Menurut Goffman (1959 dikutip dalam Mulyana, 2013, h.41) 

selama pertunjukan berlangsung tugas utama dari aktor adalah untuk 

mengendalikan kesan yang disajikan selama pertunjukan. Metode yang 

tepat dalam penggunaan teori dramaturgis adalah dengan konsep 

pengelolaan kesan. 

Konsep presentasi diri sangat penting bagi diri seseorang, 

karena hal itu menunjukkan identitas dari individu tersebut. Begitu pula 

dengan kaum homoseksual yang merupakan kaum dengan orientasi 

seksual yang berbeda. Presentasi diri dari kaum homoseksual sangat 

penting di lingkungan tempat dirinya berada untuk mendukung 

terciptanya proses interkasi yang dilakukan. Menurut Goffman (1959, 

h. 204) presentasi diri adalah posisi individu disebut sebagai aktor yang 

sedang mempresentasikan dirinya baik secara verbal maupun nonverbal 

ketika dihadapkan dengan orang lain.  

Menurut Goffman (1959 dikutip dalam Mulyana, 2013. h. 110) 

makna diri bersifat temporer, yaitu berjangka-pendek. Individu 

diharuskan untuk bermain peran karena banyaknya tuntutan-tuntutan 

peran sosial dalam berinteraksi dengan masyarakat. Presentasi diri 

seperti yang ditunjukkan Goffman bertujuan untuk menciptakan definisi 
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situasi dan identitas sosial dari para aktor. Erving Goffman 

menyimpulkan bahwa manusia dengan sengaja menampilkan diri 

mereka seperti apa yang dikehendaki.  

Erving Goffman (1959 dikutip dalam Mulyana, 2013, h. 89) 

menyebutkan bahwa manusia melakukan presentasi diri seperti apa 

yang dikehendaki. Apa yang ditampilkan kepada masyarakat disebut 

sebagai front. Front terdiri dari setting (panggung), appearance 

(penampilan), dan manner (perilaku). Bagi kaum homoseksual sangat 

penting untuk dapat mengatur presentasi dirinya, dan hal ini dapat 

dilakukan dengan mengelola kesan agar dapat beradaptasi dengan 

masyarakat. 

Presentasi diri yang hendak ditampilkan oleh individu saat 

berada di lingkungan kerja maupun lingkungan komunitas dapat terlihat 

dari bagaimana mereka menampilkan diri mereka. 

Devito (2012, h. 151) membagi simbol-simbol nonverbal, yaitu  

1. Mata 

2. Sentuhan 

3. Paralanguage 

4. Tubuh 

5. Wajah 

Presentasi Diri Dan..., Orville Lamberth Theodore, FIKOM UMN, 2017



20 
 

6. Pakaian 

7. Kedekatan 

Teori dramaturgi yang mencakup konsep presentasi diri 

digunakan sebagai rujukan untuk mengkaji tentang presentasi diri kaum 

homoseksual dan bagaimana mengelola kesan agar dapat diterima oleh 

masyarakat. 

2.2.2 Teori Impression Management  

Presentasi diri yang ditampilkan oleh setiap individu sangat 

ditentukan oleh bagaimana individu tersebut dapat menempatkan diri 

atau bersikap di lingkungan dirinya berada. Pengelolaan kesan ini 

merupakan keinginan individu untuk membangun citra diri atau kesan 

yang positif terhadap orang lain, sehingga kita selalu berusaha tampil 

yang terbaik dalam setiap pertemuan untuk yang pertama kali maupun 

pada pertemuan-pertemuan selanjutnya yang akan terjadi dengan orang 

lain.  

Menurut Goffman (1959 dikutip dalam Kuswarno, 2013 h.216) 

presentasi diri memiliki asumsi bahwa ketika individu berinteraksi 

dengan orang lain, dia ingin menyajikan gambaran yang mewakili diri 

individu tersebut yang akan diterima oleh oran lain. Upaya tersebut 
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merupakan pengolaan kesan, yaitu teknik yang digunakan oleh aktor 

dalam menciptaan kesan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. 

Upaya pengelolaan kesan yang dilakukan oleh individu dapat 

dilakukan melalui perilaku verbal dan nonverbal yang terlihat, seperti 

1. Sentuhan 

Devito (2014, h. 161) mengatakan komunikasi sentuhan atau yang 

disebut haptika merupakan bentuk komunikasi yang paling primitif. 

Sentuhan merupakan sesuatu yang sudah kita gunakan bahkan sejak 

berada dalam kandungan bayi. Ketika masih kecil anak sudah diajarkan 

untuk berkomunikasi dengan menggunakan beragam sentuhan. Perilaku 

nonverbal berupa komunikasi sentuhan memiliki makna yang sangat luas. 

Dianata (2013, h. 55) membagi empat kategori sentuhan: 

a. Sentuhan secara profesional: sentuhan yang dilakukan secara 

profesional sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan 

b. Sentuhan secara sosial: sentuhan ini terkait dengan memberi 

salam, memberi ucapan, memberi selamat 

c. Sentuhan persahabatan: sentuhan ini berupa sentuhan yang 

menunjukkan kedekatan suatu hubungan 

d. Sentuhan keintiman: sentuhan ini dianggap sebagai sentuhan 

yang paling intim  
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Devito (2014, h. 161) menyebutkan lima makna sentuhan yang 

diidentifikasi oleh Stenley Jones dan Elanie Yanbrough 1985: 

1.  Afeksi positif: merupakan sentuhan yang dapat 

menggambarkan emosi positif individu, hal ini terjadi pada 

pasangan intim maupun pasangan memiliki hubungan yang 

relatif dekat, bila suatu hubungan berkembang maka jenis 

sentuhan yang dilakukan juga akan berkembang 

2. Bercanda: sentuhan ini menggambarkan komunikasi 

sentuhan dengan canda-tawa. Dengan menggambarkan 

keceriaan antara komunikan dan komunikator. Cara 

berkomunikasi yang satu ini dengan memainkan emosi dan 

mengisyaratkan orang lain untuk tidak memandang serius 

terhadap sentuhan yang dilakukan. 

3. Mengarahkan/mengendalikan: sentuhan juga dapat 

memberikan makna mengarahkan atau mengendalikan 

perilaku, sikap, atau perasaan lawan bicara. 

Sentuhan ini biasanya dilakukan oleh individu yang memiliki 

tingkatan lebih tinggi. 

4. Ritual: komunikasi sentuhan ini biasanya dilakukan untuk 

menciptakan makna ketika pertemuan maupun perpisahan. 
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Dimana dalam komunikasi sentuhan, ritual dibagi kedalam 

dua makna yaitu: pertama, ritual yang dilakukan berdasarkan 

kebiasaan yang diyakini, dimana sentuhan ini meliputi 

rengkuhan, ciuman, menepik. Kedua, sentuhan ritual yang di 

lakukan tidak berdasarkan kebiasaan yang diyakini. 

Komunikasi ini disebut juga komunikasi sentuhan hibrida 

5. Keterkaitan dengan tugas: komunikasi sentuhan ini dilakukan 

berdasarkan pelaksanaan fungsi tertentu, dengan memberi 

makna bahwa terdapat adanya kesesuaian dalam pelaksanaan 

sentuhan tersebut, yaitu tugas yang harus dilakukan 

2.          Paralanguage 

Menurut Devito (2014, h. 163) paralanguage lebih berkaitan 

dengan bagaimana mengatakan sebuah pesan ketimbang memikirkan 

pesan apa yang ingin dikatakan.  Paralanguage didefinisikan sebagai 

dimensi cara berbicara dari aspek-aspek suatu percakapan.  

Paralanguage yang digunakan mencakup: 

1. kecepatan berbicara 

2. volume 

3. ritme 

4. resonansi 

5. tinggi rendah nada suara 

6.  
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3. Pakaian 

Menurut Devito (2014, h. 172) pakaian memiliki banyak fungsi, 

selain melindungi diri dari cuaca, pakaian juga dapat dipakai untuk 

berkomunikasi. Dalam dunia bisnis, pakaian yang digunakan 

mengartikan posisi diri saat berada di bawah suatu struktur perusahaan, 

hal tersebut juga akan menunjukkan kesan profesionalitas yang 

diciptakan oleh seorang individu.  

Dalam melakukan pengelolaan kesan, setiap individu hendak 

untuk menciptakan sebuah kesan terhadap dirinya, oleh karena itu ada 

beberapa strategi pengelolaan kesan yang dapat dilakukan untuk 

menciptakan kesan. 

Devito (2013, h. 77-83) membagi strategi pengelolaan kesan 

menjadi: 

1. To Be Liked: Immediacy, Affinity-Seeking, and Politeness 

Strategies yaitu ketertarikan individu untuk disukai oleh orang 

lain sehingga individu harus dapat mempererat kedekatan suatu 

hubungan, mendapatkan simpati orang lain, dan keinginan untuk 

dilihat positif oleh orang lain. 
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2. To Be Believed: Credibility Strategies yaitu individu harus 

memiliki kredibilitas yang dipercaya untuk meyakinkan dirinya 

lewat kompetensi karakter yang dimiliki oleh individu tersebut. 

3. To Excuse Failure: Self-Handicapping strategies yaitu strategi 

individu untuk mengurangi sebuah kegagalan ketika individu 

melakukan kesahalan dalam berinteraksi dengan orang lain 

4. To Be Secure Help: Self Deprecating Strategies yaitu strategi 

individu untuk mencoba berada dalam posisi aman dengan 

memanipulasi tindakan yang dilakukannya. 

5. To Hide Faults: Self Monitoring Strategies yaitu strategi individu 

untuk berjaga-jaga atas tindakan yang akan dilakukannya hal ini 

bertujuan untuk membentuk citra yang positif. 

6. To Be Followed: Influencing Strategies yaitu strategi yang 

dilakukan individu untuk mempengaruhi orang lain agar 

mendapatkan kepercayaan. 

7. To Confirm Self-Image: Cofirming Strategies yaitu strategi 

individu untuk menciptakan kesan atau citra yang poitif. 

Dalam penelitian ini konsep pengelolaan kesan akan sangat 

membantu peneliti dalam meneliti bentuk presentasi diri dari kaum 

homoseksual yang sedang memainkan peran untuk mencapai harapan 

yang diharapkan oleh masyarakat. Bagaimana seorang kaum 
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homoseksual melakukan strategi-strategi agar mendapat penerimaan 

melalui penciptaan kesan yang baik kepada masyarakat. 

2.3 Homoseksual 

Menurut Kartono (1989, h. 247) homoseksual merupakan relasi seks 

jenis kelamin yang sama, atau rasa tertarik dan menyukai jenis seks yang 

sejenis. Homoseksual merupakan kajian abnormalitas seksual dalam psikologi 

abnormal 

Homoseksual adalah salah satu bentuk fenomena penyimpangan 

orientasi seksual. Oetomo (2001, h. 6) menjelaskan bahwa homoseksualitas 

adalah 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. 

Kata sifat homoseks digunakan untuk keadaan berhubungan intim/seksual di 

antara orang-orang berjenis kelain sama. 

Menurut Coleman (1980 dikutip dalam Supraptiknya, 1990) 

menggolongkan homoseksualitas ke dalam beberapa jenis yakni: 

1. Homoseksual tulen yaitu gambaran streotiptik popular tentang laki-

laki yang keperempuan-perempuanan atau sebaliknya perempuan 

yang kelelaki-lakian. 
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2. Homoseksual malu-malu yaitu kaum lelaki yang suka mendatangi 

kamar mandi yang tidak mampu dan tidak berani menjalin 

hubungan antarpersonal. 

3. Homoseksual tersembunyi yaitu kelompok ini biasanya berasal dari 

kelas menengah dan memiliki status sosial yang mereka rasa perlu 

dengan menyembunyikan homoseksualitas mereka. 

4. Homoseksual situasional yaitu kelompok yang dapat mendorong 

orang mempraktikkan homoseksualitasnya tanpa disertai komitmen 

yang mendalam. 

5. Biseksual yaitu orang yang mempraktikkan baik homoseksualitas 

maupun heteroseksualitas sekaligus. 

6. Homoseksual mapan yaitu kaum homoseksual yang menerima 

homoseksualitas mereka, memenuhi aneka peran kemasyarakatan 

secara bertanggung jawab dan mengikatkan diri dengan komunitas 

homoseksual setempat. 

Homoseksual dapat digolongkan ke dalam tiga kategori Soekanto 

(1990, h. 334), yaitu: 

1. Golongan aktif: golongan yang secara aktif mencari mitra kencan 

di tempat-tempat terntentu 

2. Golongan pasif: golongan yang menunggu 
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3. Golongan situasional: golongan yang mungkin bersikap pasif atau 

melakukan tindakan-tindakan tertentu 

Kartono (1989 h. 248) menyebutkan empat penyebab seseorang 

menjadi homoseksual, yaitu:  

1. Faktor dalam berupa ketidakseimbangan hormon-hormon seks di 

dalam tubuh seseorang.  

2. Pengaruh lingkungan yang tidak baik atau tidak menguntungkan 

bagi perkembangan kematangan seksual yang normal. 

3. Seseorang selalu mencari kepuasaan relasi homoseksual yang 

menggairahkan pada masa remaja. 

4. Seorang anak laki-laki pernah mengalami pengalaman traumatis 

dengan ibunya sehingga timbul kebencian atau antipati terhadap 

ibunya dan semua wanita. 

2.4 Homoseksual dalam Konteks Budaya dan Sosial Indonesia 

Musa (2013, h. 4) menjeslakan konteks budaya dan sosial kaum 

homoseksual di Indonesia menjadi permasalahan yang cukup serius. 

Berdasarkan agama-agama yang berada di Indonesia, baik secara sosial maupun 

budaya di Indonesia, tidak ada yang membenarkan LGBT dan menerima kaum 

Homoseksual sebagai salah satu masyarakat Indonesia. Kehadiran LGBT di 

Indonesia juga dikatakan melanggar kaidah moral, agama, dan ketertiban 

umum. Karena negara Indonesia merupakan negara yang tunduk pada 
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pertimbangan nilai agama dan moral. Sedangkan agama jelas sekali menolak 

keberadaan kaum LGBT. 

Dari segi agama, budaya, serta adat masyarakat tentu saja tidak ada 

satupun budaya, agama, maupun adat isitiadat bangsat Indonesia yang 

memperbolehkan seks dengan sesama jenis. Kedudukan sosial kaum 

homoseksual juga jika dilihat dari segi sosial tentu saja menjadi suatu 

permasalahan di Indonesia, hal itu dikarenakan ruang indentitas seksual di 

Indonesia tidak mengenal adanya kaum LGBT. Jika dibiarkan LGBT malah 

akan mengganggu tatanan sosial yang ada di Indonesia sendiri terutama dalam 

tatanan masyarakat Indonesia. 

Dengan kehadiran kaum LGBT juga bisa dikategorikan melanggar hak 

asasi manusia dari segi untuk mendapatkan keturunan, karena pasangan sesama 

jenis tidak dapat menghasilkan keturunan. Di Indonesia sendiri kaum 

homoseksual masih dikategorikan sebagai kaum marjinal terutama dari segi 

budaya dan sosial. 

Menurut Oetomo (2001, h. 46) saat ini masyarakat di Indonesia masih 

mengharamkan dan melecehkan perilaku homoseksual. Namun perubahan 

sikap dari menolak dan melecehkan mulai berubah menjadi menerima 

keberadaan kaum homoseksual, khususnya di kalangan intelekual karena 

pengaruh dari budaya barat yang memasuki Indonesia.  
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2.5 Alur Pikir Penelitian 

Gambar 2.2 Alur Pikir Penelitian 
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