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Abstract 
 
Democracy requires governments which can accomodate the whole aspiration of their citizens. 
Reading and observing the discourse of sexual minority groups, such as homosexuals, it should 
always be a subject of satire because democracy can not be and can not be discharged without 
them. 

Discussing this discourse and power, we will not be able to separate the idea from French 
philosopher, Michel Foucault with his masterpiece, The History of Sexuality 1 and 2. He said 
that sexuality in any other shape degraded by all the discourse. The greatest contribution of the 
degradation of sexuality is power with their rules and it increasingly makes a stigma to the 
sexual minority groups. Some of the autocratic state gives a sanction to them, for exemple the 
African states, the Arabic states and the Asian states whereas on 1968, the DSM II (Diagnostic 
and Statistical Manual Of Mental Disorder) have removed the homosexuality as a disease. Thus 
the states which are reject the sexual minority groups, declared theirself as a Homophobic. 

French as one of the democratic country, is not simply accept the concept of ‘’personal’’ or 
‘’individu’’. They have a long history to be able to understand those concepts. French 
government has not yet approved the same sex marriage but at least, they could respect the 
homosexuality in showing it with their PACS (Pacte Civil de Solidarité). 

Thus refers to the development of the homosexuality’s discourse in the occidental states, 
what is exactly on their minds about the concept of homosexuality if we associate it with 
the concept of individu? How Indonesia views this discourse? Is Indonesia hypocrite to see this 
discourse? 
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A.  Pendahuluan 

Sebagai sebuah negara yang baru mereformasi dirinya secara “paksa’’ pada 
tahun 1998, Indonesia memang patut memulai pelajaran demokrasinya dengan bentuk 
wacana apapun. Konsekuensinya adalah muncul wacana-wacana yang sangat ekstrim 
seperti wacana gender yang disilangkan dengan wacana apapun. Demokrasi 
mensyaratkan sebuah pemerintahan yang dapat mengakomodasikan seluruh aspirasi 
masyarakat, begitu juga sebaliknya masyarakat dapat dengan bebas mengekspresikan 
kebebasannya. Simbiosis mutualisme ini sejatinya menjadi sebuah janin yang manis 
untuk dikembangkan dan dipergunakan seperlunya.  

Wacana gender yang biasanya diasosiasikan dengan kelompok minoritas seksual 
memiliki tendensi untuk diminoritaskan bahkan dikriminalisasikan. Segala bentuk 
aktifitas yang mereka lakukan selalu mendapat stigma di masyarakat luas. Kurangnya 
pemahaman masyarakat tentang kelompok-kelompok ini merupakan sebuah kekurangan 
dari sebuah negara yang minus demokrasi. Membaca diskursus-diskursus kelompok 
minoritas seksual, seperti homoseksualitas sejatinya tidak melulu dijadikan bahan 
sindiran karena ini. 

Adalah era Victorian di abad 19 yang turut berkontribusi kepada pendegradasian 
kelompok homoseksual. Pada era ini, segala bentuk pilihan-pilihan seksual dieliminir, 
distigmatisasikan, dimarjinalkan bahkan dikriminalisasikan.Pernikahan yang paling baik 
di dunia ini sesungguhnya adalah pernikahan antara dua insan yang berbeda jenis 
kelamin, yaitu perempuan yang memiliki vagina dan laki-laki yang memiliki penis, 
dengan tujuan prokreasi atau menghasilkan seorang anak. Padangan ini disebut bimorfis 
dimana hanya, dan hanya, laki-laki tulen dan perempuan tulen [yang] dapat menikah.1 
Hubungan sesama jenis dilarang sama sekali keberadannya karena perbuatan mereka 
menyimpang jauh dari kegiatan prokreasi, abnormal, dan termasuk kedalam ajaran setan 
dan nenek sihir. Ditambah lagi dengan wacana agama yang membuat pilihan hubungan 
sesama jenis ini menjadi semakin akut. Padahal kenyataannya beberapa abad silam 
lamanya, yaitu di jaman kekaisaran Romawi, pergundikan sesama jenis adalah hal yang 
sudah biasa, konon katanya Julius Cesar memiliki gundik laki-laki cantik dan lemah 
gemulai, bahkan di Indonesiapun homoseksualitas sudah ada sejak ribuan tahun yang 
lalu seperti adanya kelompok Bissu di Sulawesi Selatan, Warok-Gemblak di Ponorogo, 
Jawa Timur, pentokohan pada cerita perwayangan Indonesia yang kadang-kadang 
digambarkan dengan perubahan alat kelamin, Ludruk di Jawa Timur yang memiliki 
tandak lelaki dan berdandan perempuan, tarian Gandrung di Banyuwangi yang pernah 
ditarikan oleh laki-laki berbaju perempuan, kesenian Indang di Sumatera Barat yang 
para penarinya adalah remaja laki-laki yang lemah gemulai, sampai kepada seni Rateb 
Sadati di Nangroe Aceh Darussalam yang ditarikan oleh 15-20 laki-laki dewasa dengan 
seorang bocal lelaki yang ayu.2 Masalah penstigmatisasian hubungan sesama jenis inilah 
yang dikemudian hari mengalami puncaknya dan digantikan oleh  norma 
heteroseksualitas.  

Diskursus homoseksualitas mencapai titik puncaknya pada saat homoseksualitas 
ditengarai sebagai diskursus yang disinggungkan dengan ide-ide kekuasaan. Sangat 
menarik membaca pemikiran filsuf Perancis Michel Foucault mengenai keterikatan 

                                                 
1 Saskia E. Wieringa, ‘’Keanekaragaman Gender di Asia : Pertarungan Diskursif dan Implikasi Legal’’, 

dalam Jurnal Gandrung, Vol.1, No. 2, Desember 2010, hal. 21 
2 Soe-Tjen Marching, ‘’Editorial’’, dalam Jurnal Gandrung, Vol.1, No. 1, Desember 2010, hal. 5 
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yang sangat erat antara seksualitas dan kekuasaan, melalui karyanya yang sangat 
terkenal, History of Sexuality jilid 1 dan 2. Ia melihat bahwa seksualitas menjadi salah 
satu diskursus yang mendapatkan akses buruk dari munculnya sebuah kekuasaan. 
Foucault mengatakan bahwa seksualitas bagaimanapun bentuknya mengalami degradasi 
sosial di dalam semua bentuk diskursus.3 Diskursus kekuasaan disumbang dan 
dimantapkan oleh hampir semua bidang ilmu melalui sebuah peraturan, undang-undang, 
keputusan pemerintah dan lain-lain.4 Untuk itu, Foucault mengeluarkan sebuah istilah 
Biopolitik yang menggambarkan sebuah kekuasaan bertransformasi ke seluruh bidang 
kehidupan, dimana seksualitas sudah berada didalam ranah politik.5 Telak hal ini 
semakin menyudutkan kelompok minoritas seksual yang bagi sebagian orang, memiliki 
preferensi-preferensi yang sangat berbeda dengan norma heteroseksual. Akan tetapi, 
sejatinya apapun aktivitas yang dikerjakan oleh kelompok homoseksual seharusnya 
menjadi catatan menarik sebuah negara demokrasi karena dengan aktivitas-aktivitas 
merekalah maka keanekaragaman dan pluralism dapat terwujud dengan indah. Mengacu 
kepada perkembangan diskursus homoseksualitas di negara barat,  bagaimana negara 
barat memandang isu homoseksualitas? Apa yang ada di benak mereka tentang konsep 
homoseksualitas yang dikaitkan dengan konsep personal? Bagaimana Indonesia 
memandang isu ini? Apakah Indonesia menutup mata atau memiliki pemikiran hipokrit 
tentang isu homoseksualitas ? 

B.  Metodologi 

Penjabaran pada makalah ini adalah salah satu dari beberapa bagian dari projek 
penelitian doktoral penulis pada École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) 
Marseille. Pada bagian ini penulis melakukan penelitian formal dengan metode 
kepustakaan dan kesejarahan dan penelitian informal seperti melakukan dialog tanpa 
sengaja dengan beberapa teman dan kolega yang tidak melulu homoseksual.  

Metode penelitian melalui bahan pustaka dan sejarah tidak kalah pentingnya 
dengan metode-metode penelitian lainnya. Sumber-sumber yang dapat dijadikan 
penelitian adalah dokumen-dokumen sejarah, seperti pasal-pasal hukum, deklarasi, 
termasuk didalamnya tulisan-tulisan para ahli yang hidup pada masanya dan 
merekamnya dalam bentuk sebuah tulisan. 

Dari sekian banyaknya definisi metode penelitian kepustakaan dan kesejarahan, 
John Scott mendefinisikannya secara lebih konkrit, yaitu : 
 

“Dokumen yang secara nyata berupa teks…Tulisan adalah sebuah simbol untuk 
merepresentasikan huruf dan ditulis dengan menggunakan alat tulis seperti pensil, 
pena, kuas, dan lain sebagainya… Hal ini terlihat bahwa dokumen secara fisik 
adalah teks…’’6 

 

                                                 
3 Bagi Foucault, istilah ‘’diskursus’’ tidak hanya menjadi lip service semata, tetapi secara historis 

diskursus juga meliputi sesuatu yang nyata dan praktek-praktek yang memproduksi sebuah kekuasaan. 
Lihat, Tamsin Spargo, Foucault and Queer Theory, Cox and Wyman Ltd., Reading, UK, 1999,  hal. 73 

4 Foucault mengistilahkan ide diskursusnya dengan L’Ordre de Discourse dimana diskursus yang muncul 
akan diatur sedemikian rupa kemudian ditempatkan dalam mekanisme-mekanisme organisasi dimana 
didalamnya terdapat mesin untuk memproduksi ilmu pengetahuan, strategi dan praktek. Lihat, Judith 
Revel, Dictionnaire Foucault, Ellipses Édition, Paris, 2008, hal. 39 

5 Ibid, hal. 25 
6 Tim May, Social Research, Issues, Methods and Process, Open University Press, UK, 2001, hal. 178 
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Perlu ditekankan bahwa metode apapun yang dilakukan oleh setiap peneliti, 
metode kepustakaan dan kesejarahan tetaplah sangat berguna.7  

Secara umum, projek penelitian ini sudah berada dalam taraf pemikiran penulis 
5 tahun lamanya, dan sebelum dilanjutkan ke program doctoral, penulis melakukan 
survey informal, dalam hal ini melakukan dialog interaktif kecil-kecilan dan santai di 
sebuah café, kepada beberapa teman dan kolega penulis mengenai wacana 
homoseksualitas sehingga secara informal pula, data yang terkumpul berada didalam 
kertas buram yang sama sekali belum tersentuh intepretasi metode penelitian sosial. 
Pada saat melakukan dialog tersebut, penulis beruntung memiliki kolega dan teman 
yang memiliki preferensi seksual gay dan lesbian, selain dialog tersebut dilakukan ke 
mereka yang bukan gay dan lesbian. 

Selain itu, penulis juga menerapkan metode partisipan sebagai observator pada 
aktifitas-aktifitas yang mereka lakukan, seperti datang pada sebuah arisan khusus yang 
dilakukan oleh kelompok gay, menghadiri acara bulanan gay dan lesbian di sebuah club 
atau bar gay dan lesbian, dan lain sebagainya. Metode ini sangat berguna untuk 
mengobservasi kegiatan-kegiatan mereka sehari-hari. 

Penelitian secara formal dengan metode penelitian ilmu sosial dan antropologi, 
akan penulis lakukan selama bulan juli sampai september 2011 dan akan dilanjutkan 
kembali pada tahun 2012 dan 2013 sampai pada akhirnya menjadi sebuah penelitian 
ditingkat doktoral yang holistik dan komprehensif. 

C.  ‘’Personal’’ dalam Masyarakat Barat 

Masyarakat barat, dalam memandang konteks personal, tidak memisahkan tubuh 
dengan jiwa, alam dengan budaya. Mereka diibaratkan sebagai sebuah bagian dari 
keadaan sosiokosmik yang memiliki relasi-relasi unik tersendiri. Manusia berbeda 
dengan malaikat dan binatang. Manusia adalah jiwa yang memiliki kebebasan, yang 
bisa mengkonstruksikan sebuah sejarah atau cerita, menentukan nasibnya sendiri dan 
menemukan visinya sendiri.8 Tuhan menciptakan tanah, udara, binatang dan tumbuhan 
dimana ke empatnya memiliki hubungan simbiosis mutualisme yang sangat erat satu 
sama lain, lalu Tuhan menciptakan manusia yang dapat memelihara, memahami dan 
mempercantik hubungan-hubungan itu dan mengapresiasikannya.9 Untuk menuju hal-
hal seperti ini, masyarakat barat menempuh perjalanan historis yang sangat panjang 
karena pada dasarnya sangat sulit mendefinisikan kata personal, moi, self, individu, dan 
lain sebagainya karena kata-kata tersebut sangat sukyektif mengacu kepada konsep 
dualisme, laki-laki dan perempuan.10  

Pada abad ke 3 sebelum masehi, personal tidak ada di dalam literature-literatur 
teologi. Hanya Tuhan lah yang memiliki hipostas yang tercermin dari Trinitasnya yaitu 
Bapa, Gembala-gembala Bapa dan Roh Kudus. Akan tetapi pandangan ini berubah 
setelah abad ke 4 sebelum masehi dengan munculnya personal yang juga memiliki 

                                                 
7 E. Webb, et.al, Unobtrusive Measures : Nonreactive Research in the Social Sciences, Thousand Oaks, 

CA, 2000, hal. 36 
8 Luc Ferry, ‘’La liberté est le propre de l’homme’’, dalam Majalah Le point, edisi september – oktober 

2010, hal. 7. 
9 Ibid, hal. 8 
10 Robert Muchembled, L’Orgasme et l’occident, Une histoire du plaisir du XVIe siècle à nos jours, 

Éditions du Seuil, Paris,  2005, hal. 30 
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hipostas. Personal memiliki to be (ontique atau ousia) yang terintegrasi secara total dan 
dimanifestasikan dalam sebuah esensi kedirian. Dengan demikian, ada dua hal penting 
yang melatarbelakanginya, yaitu personal sebagai yang berbicara dan personal yang 
memiliki eksistensi (hypostas). Personal secara tata bahasa adalah orang yang berbicara 
dengan dirinya sendiri, berbicara dengan orang lain, dan bertindak untuk dirinya sendiri 
dan orang lain untuk sebuah aksi. Dalam konteks teologi Latin, Tuhan menciptakan 
personal bukan sebagai sebuah atribut yang ada dalam diri personal itu sendiri tetapi 
justru personal-lah yang memiliki atribut-atribut tersebut11, dengan kata lain personal 
memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya secara internal dan eksternal yang pada 
akhirnya memiliki sebuah eksistensi. Konteks ini menginspirasi John Locke untuk 
mendefinisikan personal sebagai yang memiliki diri atau self (internal dan subjektif) 
sekaligus memiliki tubuh (eksternal dan objektif), dengan kata lain personal yang 
berbicara untuk dirinya sendiri dan orang lain juga personal yang memiliki eksistensi. 
Oleh karena itu, alam pikiran barat, sebagian besar tidak pernah berbicara mengenai 
‘’menjadi laki-laki, perempuan, gay, lesbian, waria dan lain sebagainya’’ tetapi 
‘’menjadi individu yang memiliki eksistensi internal dan eksternal’’. 

D.  Seksualitas Sebagai Konstruksi Sosial 

Akan tetapi, membicarakan diskursus homoseksualitas tentunya tidak akan 
terlepas dari pengaruh-pengaruh sosial dan budaya yang telah terkonstruksi sedemikian 
rupa di dalam kepala setiap manusia. Konstruksi semacam itu telah ada sejak abad ke 19 
(era ratu Victoria) seperti yang sudah dijelaskan di bagian pendahuluan. Padahal 
Menurut Thomas Laquer, sampai abad ke 18, pemikiran tentang seksualitas masih 
menggunakan pendekatan one sex model yang mengatakan bahwa pada dasarnya 
struktur dalam tubuh laki-laki dan perempuan adalah sama dan hanya dibedakan melalui 
luarnya saja, laki-laki memiliki penis dan perempuan memiliki buah dada dan vagina. 
Bahkan Diderot pernah mengatakan ‘’perempuan memiliki bagian-bagian yang sama 
dengan laki-laki’’. Gejala ini merupakan gejala épiphénomène atau gejala kolaborasi 
diantara keduanya. Laki-laki dan perempuan memiliki tempat yang sama dalam segala 
hal dan tidak dibedakan sama sekali secara biologis.12  

Setelah abad ke 19, pandangan ini bergeser menjadi dualisme antara laki-laki 
dan perempuan. Pandangan ini dikuatkan kembali oleh seorang dokter dan ahli anatomi 
Prancis, Jacques-Louis Moreau yang mengatakan tidak hanya seks yang berbeda tetapi 
jiwa laki-laki dan perempuan juga berbeda.13 Adalah tubuh bagian dalam yang dijadikan 
sebuah alasan untuk memisahkan pemikiran one sex model tersebut, dari sini timbullah 
perbedaan antara pengertian seks dan gender. Seks adalah biologis dan gender adalah 
peran-peran, ini berarti gender selalu dikaitkan dengan konstruksi sosial yang ada saat 
itu. Rousseau pernah mengatakan ‘’laki-laki dijadikan secara instant dan dapat berubah 
sewaktu-waktu, sementara perempuan tetaplah perempuan sampai kapanpun’’. 
Pemikiran Rousseau tentang perbedaan seks ini menjadi sebuah prinsip universal 
dimana laki-laki secara alami dapat berubah menjadi sebuah kekuatan.  

Perbedaan seks ini juga dikuatkan melalui bahasa. Kalimat imperatif ‘’jadilah 
seperti laki-laki’’ dan ‘’buktikan bahwa dirimu laki-laki’’ sering kita ucapkan secara 

                                                 
11 Hadot, ‘’De Turtelien à Boèce, le développement de la notion de personne dans les controverses 

théologiques’’, dalam I. Meyerson, Problèmes de la personne, Mouton, Paris, 1973, hal. 127 - 128 
12 Elisabeth Badinter, XY de l’,identité masculine, Odile Jacob, Paris, 1992, hal. 19 - 20 
13 Ibid, hal. 21 
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tidak sadar. Hal ini membuktikan bahwa menjadi seorang laki-laki itu adalah penting 
untuk dapat mendominasi kelompok yang lain. Tugas-tugas dan pembuktian-
pembuktian dirasa penting bagi seorang laki-laki untuk menunjukkan kejantanannya. 
Konsep ini menggelitik salah satu feminis Prancis, Françoise Héritier yang mengatakan 
perbedaan laki-laki dan perempuan ada dimana-mana dan ke dua seks itu tidak akan 
pernah sama. Laki-laki selalu mendominasi perempuan.14 Konsep ini melahirkan sebuah 
sistem hirarki yaitu sistem androsentrik (androcetrique) dimana laki-lakilah yang 
menjadi pusatnya.  

Mengacu kepada pemikiran-pemikiran diatas, Foucault menegaskan bahwa 
homoseksualitas merupakan kategori yang terkonstruksi sedemikian rupa. Akibat yang 
dihasilkan dari konstruksi tersebut homoseksualitas dipatologisasikan (pathologised) 
sebagai sesuatu yang sangat menyimpang. Menurut Foucault, tidak ada kekuasaan tanpa 
adanya sebuah resistensi yang sengaja dibentuk menjadi sebuah kebenaran.15 
Pandangannya didasari pada prilaku kelompok borjuis di abad ke 19 dimana mereka 
membedakan tubuhnya sendiri atas tubuh kelompok miskin. Kelompok borjuis 
memberikan pemahaman-pemahamannya sendiri terhadap tubuh dan reproduksi yang 
lama kelamaan menjadi sebuah strategi dan kebenaran untuk menghakimi seksualitas 
pinggiran (sexualités périphérique) yang dibanyak dilakukan oleh kelompok miskin, 
yaitu menyukai sesame jenis. Dengan demikian kelompok borjuis berhasil melakukan 
pengawasan terhadap kelompok homoseksual yang dikategorikan sebagai sebuah 
penyakit menyimpang.16 Pengkategorisasian ini terus menerus melekat sampai pada 
akhirnya pada permulaan abad ke dua puluh, Organisasi Kesehatan Dunia Internasional 
(WHO) memasukkan homoseksual ke dalam daftar penyakit.17 

E.  Homophobia di Indonesia 

Sebelum kita melihat lebih jauh apa sebenarya homoseksualitas, Istilah 
homoseksualitas mengacu kepada pasangan laki-laki dan perempuan yang menyukai 
sesama jenisnya, sehingga untuk laki-laki adalah homo atau gay dan perempuan adalah 
lesbian. Khusus untuk pasangan sesama laki-laki, sebenarnya istilah gay pun tidak 
cocok digunakan, karena secara lingustik, kata gay sendiri mengacu kepada seseorang 
yang ramah dan ceria. Dalam masyarakat barat, dalam hal ini Prancis, jangan terlalu 
kaget apabila ada yang mengatakan Moi, je suis gaï karena artinya adalah Saya adalah 
orang yang ceria. Untuk mengatakan bahwa Saya adalah penyuka sesama laki-laki, 
maka digunakan istilah Moi, je suis homo atau Moi, je suis pédé. 

Konteks sosial budaya saat ini, membuat kelompok gay dimarjinalkan bahkan 
dikriminalisasikan. Gay diasosiasikan dengan prilaku berhubungan seksual dengan cara 
sodomi dan berhubungan langsung dengan prilaki nenek sihir dan setan sehingga gay 
selalu dianggap sesuatu yang sangat menyimpang dan anormal.18 Padahal dahulu kala 
ketika kepercayaan-kepercayaan animisme masih ada di muka bumi ini, kelompok gay 
diakui keberadaannya melalui ritual-ritual adat setempat. Apa sebenarnya kepercayaan 

                                                 
14 Sylvianne Agacinski, Politique des Sexes, Édition de Seuil, Paris, 2007, hal. 44 
15 Michel Foucault, ‘Power and Strategies’, dalam Colin Gordon (ed.), Power/Knowledge: Selected 

Interviews and Other Writings, 1972-1977, Pantheon, New York, 1980. Page. 142 
16 Michel Foucault, Histoire de la Sexualité, 1 La Volonté de Savoir, Paris, Galimard, 1979 
17 Daniel Borillo, Statut Juridique de l’Homosexualité et Droits de l’Homme, dalam Cahiers-Gai-Kitshc-

Camp, 28, 1995, hal. 102 
18 Dictionnaire de l’homophobie, Paris : Presses Universitaires de France, 2005, hal. 12 
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animisne? Menurut Tylor, kepercayaan animisme adalah kepercayaan yang dimiliki 
oleh masyarakat primitive yang sangat sakral dimana sakralisasi tersebut ditransfigurasi 
melalui jiwa yang ada di dalam tubuh.19  

Apabila kita menengok ke dalam budaya Indonesia, kita bisa melihat keberadaan 
kelompok Bissu di Makassar. Mereka adalah laki-laki yang berdandan dan menari 
lemah gemulai seperti seorang perempuan untuk acara-acara ritual tertentu dan 
memberikan energi-energi tersendiri untuk acara ritual tersebut, bahkan menurut 
legenda, mereka adalah titisan dewa yang sengaja diutus ke muka bumi ini. Dalam 
kebudayaan kuno, homoseksualitas mendapat tempat dan kedudukan yang sangat 
penting, karena didalam kebudayaan kuno inilah, relasi-relasi kelompok homoseksual 
memiliki struktur dan logika yang baik.20 Menurut sosiolog Emile Durkheim, agama 
apapun itu bersifat sakral sehingga harus dijaga sebaik mungkin. Durkheim membagi 
dua kegiatan agama atau beribadah yaitu pertama beribadah negatif (le culte negative) 
dimana sistem agama yang dominan melarang umatnya untuk melakukan apa yang 
dilarang untuk mencegah manusia terjerumus ke dalam hal-hal yang negative dan yang 
kedua adalah beribadah positif (le culte positif) dimana sistem agama yang dominan 
merupakan sebuah ide bersama. Ibadah positif memiliki tujuan untuk mengatur 
hubungan-hubungan yang positif dan sakral antara umat manusia dan Tuhannya.21 
Memang secara kasat mata pembagian ibadah menurut Durkheim ini tidak terlalu ada 
hubungannya dengan homoseksualitas yang disakralkan menurut agama animisme, 
tetapi penulis mencermati bahwa beribadah positif (le culte positif) dapat menjadi pisau 
analisa yang tajam untuk melihat fenomena tersebut, terutama apabila kita melihat 
konteks Bissu di Indonesia. 

Bissu di Sulawesi Selatan adalah kelompok laki-laki yang nota bene 
dikategorikan sebagai hermaprodit karena didalam tubuh mereka terdapat jiwa laki-laki 
dan perempuan. Menurut penelitian seorang antropolog Australia, Sharyn Graham, 
Bissu secara anatomi adalah laki-laki, akan tetapi mereka berdandan dan berprilaku 
seperti perempuan. Menjadi Bissu tidaklah mudah karena seorang Bissu harus bisa 
menyeimbangkan kehidupan manusia dan alam karena menurut legenda, Bissu adalah 
utusan Tuhan karena begitu Bissu turun ke bumi, maka terciptalah norma dan pranata 
masyarakat Sulawesi Selatan.22 Bissu memiliki peranan yang sangat penting dalam 
masyarakat Sulawesi Selatan, seperti memberi doa supaya panen berhasil, memberikan 
doa restu bagi masyarakat yang ingin pergi haji, dan lain sebagainya. Akan tetapi 
seiring dengan masuk dan berkembangnya agama-agama besar, homoseksualitas 
khususnya di Indonesia menjadi sangat rentan. Kelompok Bissu dianggap sebagai 
kelompok yang menyimpang dari agama dan menjadi kelompok yang sangat tercela 
keberadaannya karena agama-agama besar tersebut menasbihkan bahwa hanya laki-laki 
dan perempuanlah yang berhak hidup dan eksis di dunia ini. Pernikahan antara laki-laki 
dan perempuan adalah sebuah pernikahan yang paling sempurna karena mempunyai 
tujuan prokreasi yaitu membuahkan seorang anak. Dalam konteks sejarah Indonesia, 
Bissu mengalami pembantaian habis-habisan pada awal tahun 1950, selain mereka di 
bunuh, apabila mereka tertangkap maka mereka harus memilih tetap menjadi bissu dan 

                                                 
19 Michel Dubois, Les fondateurs de la pensée sociologique, Paris : Édition Marketingm, 1993, hal 101 
20 Ibid, hal. 11 
21 Ibid, hal. 100 
22 Sharyn Graham, ‘’Sex, gender and priest in South Sulawesi, Indonesia’’, Research and report on IIAS 
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dibunuh atau meninggalkan kepercayaan animisme dan mengubah kepercayaannya 
menjadi penganut agama Islam. Pembasmian Bissu ini tidak berhenti begitu saja, 
setelah peristiwa berdarah 1965, Bissu masih dianggap sebagai pengikut setia ajaran 
komunis, padahal Bissu tidak ada hubungannya dengan komunis sama sekali. Keadaan 
kelompok Bissu semakin terpuruk dan menjadi cemoohan masyarakat.  

Bukan hanya kelompok Bissu saja yang dibinasakan akan tetapi masih banyak 
tradisi-tradisi kuno di Indonesia yang permisif terhadap homoseksualitas, seperti 
Warok-Gemblak di Ponorogo, Jawa Timur, kebudayaan Anak Jawi di Sumatera Barat, 
dan lain sebagainya. Kegiatan mereka dimusnahkan begitu saja oleh pemerintah Orde 
Baru.Beberapa negara otokratik dan negara yang memiliki basis agama, memberikan 
sanksi kepada kelompok gay, seperti negara-negara di Afrika, Arab dan Asia. Sanksi 
yang dikenakan kepada mereka bukan hanya di penjara saja, tetapi sampai kepada 
sanksi-sanksi yang sangat berat bahkan sampai di rajam dan dibunuh.  Padahal pada 
tahun 1968, beberapa ahli psikologi melalui DSM II (Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders) telah menghapus homoseksual (termasuk didalamnya gay) sebagai 
sebuah penyakit, bahkan pada tahun 1913, seorang psikolog Amerika, Brill, telah 
mengindikasikan bahwa homoseksual tidak ada hubungannya sama sekali dengan 
penyakit fisik dan mental. Negara-negara yang anti terhadap kelompok homoseksual, 
menyatakan dirinya sebagai negara yang homophobia.  

Istilah homophobia itu sendiri muncul pada tahun 1970 dari kata Homo dan 
Phobos yang dalam literatur Yunani berarti ketakutan. Dengan demikian homophobia 
melahirkan sebuah diskriminasi dan kriminalisasi terhadap kelompok-kelompok 
biseksual, gay, lesbian dan waria.  Dalam konteks homophile terdapat empat pengertian 
didalamnya yaitu biphonie yaitu ketakutan terhadap orang-orang yang memiliki 
kecenderungan terhadap laki-laki dan perempuan (biseksual), gaiphobie, lesbophobie 
dan trasphobie yaitu ketakutan terhadap keberadaan waria. Terdapat banyak literature 
dan sosiolog yang mendefinisikan istilah homophobie, salah satunya yang paling 
menarik adalah definisi dari professor emeritus City University of New York, Byrne 
Fone yang mendefinisikan homophobie sebagai ketakutan dan ketidaksukaan terhadap 
kelompok homoseksual termasuk didalamnya yang melakukan praktek-prakteknya. 
Homophobia membentuk suatu sistem hierarki seksualitas dan berdampak ke semua 
bidang.23 Daniel-Welzer Lang juga mengatakan : 

 
‘’La vision hétérosexuée du monde où la sexualité considérée comme normale et 
naturelle est limitée aux rapports sexuels entre hommes et femmes. Les autres 
sexualité, homosexualités, bisexualités, sexualité transsexuelles… étant, elles, au 
mieux définies, voire admises, comme différentes’’24 

 
‘’Visi umum [ideologi] heteroseksual dimana seksualitas [digambarkan] sebagai 
[sesuatu yang] normal dan alami [adalah] hanya [dikaitkan] dengan laki-laki dan 
perempuan. Seksualitas yang lain [seperti] homoseksualitas, biseksualitas, 
seksualitas transeksual, [digambarkan sebagai sesuatu yang] berbeda’’ 

 

                                                 
23 Susann Heenen-Wolf, Homosexualités et Stigmatisation, Presses Universitaires de France, Paris, 2010, 

hal. 94 
24 Daniel Welzer-Lang, ‘’Pour une Approche Proféministe Non Homophobe des Hommes et du 

Masculin’’, dalam D. Welzer-Lang (dir.), Nouvelles Approches des Hommes et du Masculin, Presses 
Universitaires du Mirail, Toulouse, 1998, hal. 109 
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Diskriminasi dan kriminalisasi tersebut otomatis menghasilkan kekuatan-
kekuatan bawah tanah. Mereka bergrilya mengekspresikan diri mereka seperti 
mempublikasikan surat kabar atau majalah mengenai pembebasan kelompok minoritas 
seksual agar hak-hak mereka dapat diakui. 

F.  Zaman Kenikmatan (L’ère du Plaisir) dan Coming Out of Closet: Siapkah 
Homoseksual Indonesia Menghadapinya? 

Tahun 1960-an adalah tahun dimulainya era kebebasan seksual yang dimulai 
dari Amerika dan menyebar sampai ke Eropa. Les revolutions des sixties merupakan era 
permissif untuk kebebasan seksual. Setelah terbitnya The Hite25 Report on Female 
Sexuality pada tahun 1976 dan diperkuat dengan The New Hite Report pada tahun 2000, 
seksualitas bukan lagi melulu dikaitkan dengan isu biologis tetapi sudah mengarah 
kepada isu budaya. Anak laki-laki dan anak perempuan tidak lagi terus menerus dapat 
tinggal dirumah dengan orang tuanya, mereka sudah dianggap dewasa dan boleh 
meninggalkan rumah, sehingga pada waktu itu di Prancis ada sebuah kalimat untuk 
mengejek laki-laki dan perempuan yang masih tinggal satu rumah dengan orang tua 
mereka, de ne pas être un bébé à sa maman (Don’t be a sissy !).26 Tujuan keluar rumah 
adalah selain mereka sudah mengganggap diri mereka sendiri sebagai orang dewasa, 
mereka juga ingin mengeksplor seksualitasnya dengan lawan jenis atau dengan sesama 
jenisnya. Hal ini lambat laun mengacu pada keberanian mereka untuk mengakui bahwa 
diri mereka ada yang gay, lesbian, biseks, waria dan lain sebagainya (Coming Out of 
Closet). Istilah ini sangat sering digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang sudah 
lama terpendam lalu muncul ke permukaan. Layaknya sebuah closet yang memiliki 
lubang sempit kemudian berangsur-angsur menjadi lubang yang sangat besar, begitulah 
dengan kehidupan kelompok gay yang semula terkungkung dalam kotak kecil dan tidak 
bisa kemana-mana, akhirnya menemukan keleluasaan pada saat mereka keluar dari 
kotak tersebut. Lalu apa maknanya ? 

Pada awal-awal tahun 1960-an, kebebasan kelompok gay, dalam hal ini di 
Prancis, ditandai dengan adanya komersialisasi industri seks, dari pelipatgandaan klub-
klub gay, sauna-sauna gay, munculnya media-media khusus gay, penjualan alat hisap 
poppers yang konon dapat meningkatkan gairah seksual, sampai pelegalisasian 
pernikahan gay. Bukan hanya itu saja, organisasi-organisasi yang khusus mengusung 
pembebasan kelompok gay juga marak timbul.27 Kehidupan kelompok gay mulai ramai 
dengan banyak orang yang mulai berani mendeklarasikan diri bahwa ‘’saya adalah 
gay’’. Kebebasan seksual ini, tidak saja hanya ditandai oleh peristiwa Stonewall di 
Amerika Serikat saja, tetapi di Prancis sendiri, diperkuat pula dengan munculnya 
literatur-literatur bawah tanah bertemakan seksualitas seperti karya-karya Michel 
Foucault, Wilhelm Reich dengan Teori Orgasmenya dan buku Éros et Civilisation yang 
ditulis oleh seorang pendidik, Neill dan filosof Herbert Marcuse.  

Apa yang melatarbekanginya ? Ada dua kata kunci yang sangat penting yaitu 
represi dan ekspresi. Sebuah represi politik yang sangat menekan tentunya akan 
membungkam kebebasan ekspresi seseorang.28 ‘’Coming out of closet’’ sangat 
dipengaruhi oleh konsep poststrukturalis Jacques Derrida dan Michel Foucault 

                                                 
25 Shere Hite adalah seorang feminis Amerika 
26 Op.cit, Muchembeld, hal. 338 
27 Michael Polak, Une identité blessée, Éditions metailié, Paris, 1990, hal. 184-185 
28 Éric Fassin, L’Inversion de la question homosexuelle, Éditions Amsterdam, Paris, 2001, hal. 77 
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(selanjutnya disebut Derrida dan Foucault) dan epistemologi-epistemologi tradisional 
yang memandang bahwa seseorang bebas menginterpretasikan dirinya masing-masing. 
Manusia adalah subyek yang memiliki being dan knowledge. Dengan kata lain, seorang 
manusia bebas berpikir dan bertindak.29 Manusia tersimpul dalam relasi-relasi sosial 
yang akan memunculkan siapa dan dalam kapasitas apa subyek itu muncul. Foucault 
dalam bukunya yang sangat terkenal The History of sexuality, menjelaskan sebuah 
konsep the Repressive hypothesis dalam sebuah masyarakat barat. Dalam konsepnya ini, 
Foucalt melihat bahwa era Victorian adalah era yang sangat kejam terhadap seksualitas 
karena seksualitas dianggap sangat tabu, apalagi diskusi tentang homoseksualitas, tetapi 
di lain pihak justru seksualitas-lah yang sering didiskusikan dalam masyarakat era 
Victorian. Tambahan lagi, era Victorian juga mengkontrol tubuh manusia, dari 
kelahiran, kesehatan seksual, penghitungan harapan hidup, dan lain sebagainya. Hal 
inilah yang Foucault katakan sebagai Biopolitique dimana kekuatan juga ada di dalam 
ranah seksualitas.30 Perbincangan ini lalu melahirkan sebuah wacana-wacana baru yang 
mengendap dan tidak dapat muncul ke permukaan, seperti pemikiran-pemikiran queer. 

Diana Fuss dalam bukunya yang sangat terkenal Inside/out:Lesbian theories, 
gays theories memaparkan bahwa ada kelompok-kelompok minoritas seksual tersendiri 
yaitu gay dan lesbian yang sebenarnya tidak tampak tetapi tampak di dalam masyarakat. 
Ini menandakan bahwa ada sebuah sentralitas heteroseksual dan kelompok-kelompok 
minoritas seksual yang keduanya eksis satu sama lain. Menurut Alexander Doty, 
munculnya dua kelompok besar ini mengisyaratkan khususnya kepada kelompok 
heteroseksual bahwa kelompok minoritas seksual (gay, lesbian dan lain sebagainya) ada 
dalam sebuah jaringan dan bentuk.31 Masih menurut Doty, kelompok minoritas seksual 
memiliki posisi yang sama dengan kelompok heteroseksual dan sudah selayaknya 
kelompok heteroseksual melegitimasi kelompok minoritas seksual, dengan kata lain, 
menurut Doty, ‘’naturalness’’.32 

Dalam konteks politik, apa hubungan yang sangat signifikan antara 
homoseksualitas dan Coming Out of Closet? Tentu saja ada hubungan liniar yang sangat 
signifikan yaitu munculnya negara yang demokratis. Demokrasi adalah salah satu 
ideologi politik dimana rakyatlah yang memegang peranan penting. Teori demokrasi 
modern mengatakan bahwa ada dua konsep fundamental di dalamnya yaitu kekuatan 
ada di tangan rakyat dan setiap manusia diberlakukan sama sehingga muncul ide-ide 
keanekaragaman (la diversité) dan pluralisme.33 Di sebuah negara yang non demokrasi, 
rakyat tidak bisa berbicara atau mengekspresikan dirinya, bahkan mereka tidak bisa 
berkontribusi dalam kondisi apapun. Apapun aktivitas yang dikerjakan rakyatnya, 
seharusnya menjadi catatan menarik sebuah negara demokrasi karena dengan aktivitas-
aktivitas merekalah maka keanekaragaman dapat terwujud dengan indah. Penulis 
mencermati bahwa ada catatan yang sangat menarik mengenai aktivitas-aktivitas 

                                                 
29 Ki Namaste, ‘’The politics of inside/out: Queer theory, poststructuralism, and a sociological approach 

to sexuality’’, dalam jurnal Sociological Theory, Vol.12, no.2, juli 1994, hal. 220-221 
30 ‘’Histoire de la Sexualité, de Michel Foucault’’, dalam Majalah Le Point Références, Sénèque, Saint 
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tersebut, menurut sosiolog Max Weber, terdapat empat jenjang aktivitas manusia yang 
bisa dikatakan ideal, yaitu aktivitas tradisional, aktivitas affektif, aktivitas rasional yang 
bernilai (l’activité en valeur) dan aktivitas rasional itu sendiri (l’activité en finalité) 
dimana manusia bisa menentukan nasibnya sendiri.34 Jenjang yang terakhir inilah yang 
penulis pandang sebagai jenjang ideal bagi sebuah negara demokrasi karena untuk 
sebuah rezim demokrasi, menentukan pilihan adalah sesuatu yang sangat penting. Hal 
ini menjadi menarik ketika Jean-Jacques Rousseau melalui karya Du Contrat Social 
mengatakan bahwa setiap manusia harus bisa bebas tanpa hambatan-hambatan dari luar 
meskipun pada akhirnya akan ada kontrak sosial di dalam masyarakat. Kontral sosial itu 
sendiri haruslah dimaknai dan disetujui bersama untuk menciptakan keamanan, 
kebebasan dan kesetaraan sehingga manusia memiliki kedaulatan penuh.35 Pernyataan 
ini kemudian dikuatkan oleh John Stuart Mill dalam bukunya De la Liberté. Ia 
mengajukan ide yang sangat sederhana yaitu kebahagiaan bersama tidak akan pernah 
dapat berjalan tanpa kebebasan individu dan untuk mendapatkan kebahagiaan bersama 
pula, kita tidak dapat memaksakan satu model untuk bersama.36  

Lalu bagaimana para homoseksual Indonesia menghadapi tantangan-tantanga 
seperti ini? Menurut kacamata penulis, homoseksualitas Indonesia saat ini menghadapi 
sebuah hipokritas. Secara etimologi, hipokrit berasal dari bahasa Yunani, yaitu 
hipokrisis yang artinya cemburu, bermain-main layaknya berakting, sehingga hipokrit 
secara sederhana dapat diartikan sebagai berpura-pura memiliki kepercayaan, opini, 
perasaan dan lain sebagainya. Berikut ini akan saya kutip beberapa dialog singkat 
informal penulis dengan teman dan kolega penulis beberapa tahun yang lalu sebelum 
penulis berangkat studi ke Perancis. Nama, pekerjaan dan status tentu saja penulis 
rahasiakan sesuai dengan kode etik metode penelitian sosial. Pada saat itu penulis hanya 
bertanya beberapa buah pertanyaan yang sangat sederhana dengan bahasa Indonesia 
yang sangat santai dan gaul, seperti: 

1. Gimana sih menurut kamu homoseksualitas di negara kita? 
2. Kamu tahu gak sih kalau di budaya Indonesia sebenernya homoseksualitas itu 

udah ada sejak dulu? 
3. Setuju gak kamu kalau ada pernikahan sejenis di Indonesia? Kalau gak setuju, 

alasannya apa? 
4. Kalau kamu tau ada temen kamu yang ngaku gay atau lesbian, [reaksi] kamu 

gimana ? kaget atau gimana ? 

Testimoni dan opini yang muncul mengenai empat pertanyaan ini sangat 
beranekaragam. Penulis akan merangkumnya sekaligus menjawab empat pertanyaan 
sederhana diatas. 

� A, umur 26 tahun menjawab: 

Ah…gue masa bodo sama homoseksual, temen gue mau gay kek, mau lesbian kek, 
mau waria kek, ya terserah dia lah..kan dia yang jalanin, asal gak ganggu gue sih 

                                                 
34 Op.cit, Dubois, hal. 139 
35 Michel Porret, ‘’Du contrat social, de Jean-Jacques Rousseau’’, dalam Majalah Le Point Références, 
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ayo aja bertemen sama gue. Eh bener kalau budaya kita kenal sama 
homoseksualitas? Wah gue  belum tahu tuh..sumpah belum tahu!  

� B, umur 34 tahun menjawab: 

Gue gay, so what? Temen gue banyak yang begitu, terus ada masalah? Gue gak 
percaya Indonesia bakal bisa ngelegalin pernikahan kayak gitu, ntar bisa digorok 
sama mereka tuh..lo tau sendiri kan apa yang gue maksud….dulu sih gue pernah 
denger kalau ada apa tuh di Sulawesi..Bissu? tapi gue gak tau bener soal begituan. 

� C, umur 35 tahun menjawab: 

Aku gay, ada masalah? Udah ah aku gak mau ngomongin beginian 
lagi..ok..homoseksual itu juga manusia kok, terus?  

� D, umur 38 tahun menjawab: 

Menurut aku sih gak apa-apa sih ya kalau orang itu mau jadi homoseksual, terserah 
aja maunya dia apa, asal dia gak ganggu aku, aku sih fine-fine aja. Sejauh ini aku 
bilang diriku biseks dan single, aku senang dan enjoy ‘’main’’ dengan perempuan, 
sama laki pun aku juga enjoy. Variasi dikit lah! Wah kalau soal legalisasi itu di 
Indonesia, aku rasa masih sangat jauh dan gak tahu kapan, feelingku sih gak bisa ya 
karena Indonesia kuat banget norma asia dan agamanya, agak susah aja dilakuin 
mas….Oh ya aku pernah baca tuh ada buku siapa gitu, aku lupa judulnya juga, kalau 
di budaya kita tuh homoseksual sebenarnya udah ada puluhan ribu tahun yang lalu 
ya, tapi karena waktu itu ada komunis ya kalau gak salah, jadi semua diabisin. 
Setahuku juga Indonesia gak punya Undang-Undang Anti Sodomi deh, jadi 
menurutku sih Indonesia itu sebenarnya negara yang sah-sah aja kalau ada 
kelompok homoseksualnya. 

� E, umur 36 tahun menjawab: 

Aku gay mas tapi tahun depan aku udah disuruh nikah sama papa, mama. Mereka 
gak tahu kalau aku gay. Mereka njodohin aku sama anaknya temennya papa..hari 
gini ya mas masih ada yang seperti itu? Ah udahlah mas yang penting papa mama 
seneng liat aku nikah.. 

� F, umur 28 tahun menjawab: 

Hah temen gue gay? Gue gak mau deh deketin dia kalau dia kalau dia kayak gitu. 
Gue dididik di keluarga Islam, ngaji dari kecil, dari SD sampai SMA di sekolah 
Islam, kagak ada tuh dikamus gue ada temen gue yang gay. Takut gue sama 
mereka? yang gue liat di tivi sih, mereka suka grepek-grepek, geli gue..kalau yang 
grepek cewek sih gue mau. Allah kan udah kasih jodohnya itu pasang-pasangan, dan 
menurut gue pasangan yang pas itu ya cewek sama cowok. 

� G, umur 33 menjawab: 

Dulu gue gak papa kalau ada temen gue yang gay atau lesbian..eh setelah gue kenal 
sama seseorang yang suka kasih ceramah rohani tentang hidup, gue jadi gak respek 
sama dunia gay gitu. Gue jadi jijik aja gitu. Udah tahu kalau kawin harus cewek 
sama cowok, ini kok cowok sama cowok bisa nikah. Gak akan deh tuh di Indonesia 
cowok sama cowok bisa nikah…Gue juga udah tahu kalau di Indonesia jaman dulu 
ada kelompok homoseksual yang legal tapi itu kan waktu belum ada agama, 
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istilahnya masih nyembah berhala gitu deh. Nah sekarang mana bisa tuh mereka 
kayak dulu lagi, udah ada agama jadi ya mereka harus tunduk sama agama dong. 

� H, umur 25 menjawab : 

Mas..sejak orang tua gue cerai beberapa tahun yang lalu, gue bener-bener 
kehilangan pegangan..bener deh mas..eh kok pas nyoba sama laki enak ya..gak perlu 
takut hamil [sambil tertawa terbahak-bahak]..ah masak sih dulu di Indonesia kayak 
gue gini ada..gue gak tahu sama sekali.. 

� I, umur 27 tahun menjawab : 

Gue enjoy tuh hidup kayak gini…ah gak perlu pake identitas-identitas segala 
lah..ngapain sih ? menurut gue sih kalau kita dipakein identitas, ya jadinya malah 
ekslusif dong, kan kita gak mau diekslusifin..biarin aja hidup kayak orang-orang 
biasa, cuma siapa ama siapanya itu yang tahu cuma kita, ok.. 

� J, umur 39 tahun, menjawab : 

Saya optimis mas kalau di Indonesia ada pernikahan sesama jenis, liat aja sekarang 
mas, dikit-dikit FPI, dikit-dikit FPI..gimana Indonesia bisa maju, katanya negara 
yang majemuk, kok malah gak majemuk, kan ironis banget mas..Saya tahu kalau 
dulu di Indonesia ada kelompok-kelompok homoseksual yang dilegalkan tapi itu 
kan dulu sebelum ada agama-agama besar ini masuk..tapi saya pikir-pikir kalau 
Indonesia gak suka sama kelompok homoseksual, kenapa pemerintah gak buat 
Undang-Undang antihomoseksual ya, sekalian aja tuh bikin, kalau gini kan sekarang 
keadaannya pemerintah gak mau liat ke belakang, dalam arti kata pemerintah gak 
menghargai sejarah dong. Saya sih gak perduli mau punya temen yang gay atau 
lesbian, lha wong mereka juga manusia kok cuma mereka milih pasangan yang 
berbeda aja. Titik. Kalau kita bisa menyikapi mereka dengan baik, mereka juga gak 
ganggu kita kok. Tenang aja lah. Tuhan udah ngatur semuanya kok. Gak usah 
diributin deh masalah-masalah beginian mas.. 

Kesepuluh kolega dan teman yang penulis paparkan di dalam makalah ini 
memiliki jawaban yang berbeda-beda tentang homoseksualitas di Indonesia. Tampak 
jelas disini dari tanggapan-tanggapan mereka, bahwa homoseksualitas di Indonesia 
digambarkan sebagai produk sosial daripada melulu digambarkan sebagai kenikmatan. 
Terdapat beberapa point yang dapat penulis jabarkan menurut opini mereka, yaitu 
sebagai berikut : 

1. Ketidakacuhan terhadap diskursus homoseksualitas Indonesia padahal sedikitnya 
mereka pernah mengetahuinya 

2. Sangat pesimis terhadap pernikahan sejenis di Indonesia karena faktor nilai-nilai 
Asia dan agama 

3. Ketidakperdulian apakah kolega atau teman mereka adalah homoseksual 

4. Ketakutan akan homoseksual (homophobia) 

5. Homoseksualitas sebagai gaya hidup 

Kekompleksitasan ini, dikarenakan pemahaman yang sangat minim akan wacana 
homoseksualitas di Indonesia ditambah lagi dengan suksesnya rezim Orde Baru yang 
mengkonstruksi pemikiran-pemikira seksualitas dengan norma heteroseksualitas, seperti 
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pernikahan yang sangat baik di mata Tuhan hanyalah pernikahan antara perempuan dan 
laki-laki karena menimbulkan prokreasi, peng-hamba-an sosok laki-laki yang memiliki 
kekuatan di dalam semua aktifitas, dan lain sebagainya. Konsep homoseksualitas sendiri 
diyakini oleh masyarakat Indonesia, sebagai konsep yang datang dari kebudayaan barat. 

Kesalahkaprahan ini membuat beberapa organisasi yang berkecimpung di dalam 
wacana homoseksualitas merasa perlu membenahinya, disamping memberikan wadah 
bagi para homoseksual Indonesia untuk dapat mencurahkan kebanggaaan sekaligus 
kekhawatirannya sebagai seorang homoseksual. Sejarah mencatat organisasi gay 
pertama di Indonesia, Lambda Indonesia, berdiri pada tahun 1982. Organisasi ini 
memiliki tujuan yang sangat sederhana yaitu memberikan penyadaran akan wacana 
homoseksualitas melalui media cetak. Kelompok homoseksual dirasa perlu dan 
membutuhkan sebuah newsletter yang khusus membicarakan wacana homoseksualitas 
sehingga mereka mengetahui dan mengenal lebih lanjut wacana tersebut.  

Dua tahun kemudian, yaitu tahun 1984, Dédé Oetomo mendirikan sebuah 
organisasi yang juga mengkhususkan kepada wacana homoseksualitas, yaitu GAYa 
Nusantara dan pada tahun 1987, organisasi ini untuk pertama kalinya menerbitkan 
newsletter pertamanya. Kepekaan organisasi-organisasi semacam ini diuji pada saat 
maraknya isu wabah HIV-AIDS di pertengahan tahun 1980an. Adanya isu ini semakin 
membuat keadaan kelompok homoseksual Indonesia semakin terpuruk karena 
masyarakat membuat kesimpulan yang fait-a-compli bahwa wabah tersebut melulu 
berasal dari hubungan sesama jenis, terlebih pada saat bintang film Amerika era 80-an, 
Rock Hudson meninggal dunia akibat HIV-AIDS. HIV-AIDS selalu dikaitkan dengan 
keberadaan homoseksual yang senang dengan permainan seks bebas, sehingga HIV-
AIDS pada waktu itu pernah disebut sebagai a gay disease.  

Siap atau tidak siap, seharusnya kelompok homoseksual Indonesia harus 
menyikapi wacana ini dengan sangat bijaksana. Konstruksi masyarakat Indonesia yang 
selalu menganggap bahwa homoseksualitas adalah penyakit seharusnya menjadi catatan 
menarik untuk dicermati oleh kelompok homoseksual Indonesia. Perkembangan demi 
perkembangan semakin menarik setelah kepemimpinan presiden Soeharto jatuh pada 
tahun 1998 dengan diadakannya Queer Film Festival yang digagas oleh John Badalu. 
Pada festival ini diputar film-film yang memiliki tema homoseksualitas, perempuan, 
HIV-AIDS dan sejenisnya yang bertujuan untuk memberikan pandangan ke masyarakat 
luas akan keberadaan kelompok homoseksual yang seharusnya tidak dicaci maki tetapi 
dibiarkan saja layaknya umat manusia yang hidup. Selain itu banyak diskusi, workshop, 
seminar dan lain sebagainya yang memiliki tema homoseksualitas yang juga memiliki 
tujuan yang sama. Walaupun penyelenggaraan Queer Film Festival, diskusi, dan lain 
sebagainya tetap saja ditentang oleh kelompok-kelompok yang antihomoseksual, 
penulis secara pribadi merasa salut dan bangga akan munculnya acara-acara semacam 
itu karena tidak menutup kemungkinan, semakin banyak diselenggarakan acara 
demikian, maka konstruksi masyarakat terhadap buruknya homoseksualitas sedikit demi 
sedikit berkurang. 

Perlu diperhatikan dengan seksama bahwa sebenarnya toleransi terhadap 
kelompok homoseksual di wilayah Asia Tenggara sangatlah besar, karena tidak dapat 
dipungkiri bahwa hampir semua kebudayaan kuno di wilayah Asia Tenggara mengenal 
homoseksualitas.  
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G.  Kesimpulan 

Diskursus homoseksualitas mulai mencuat kembali pada saat Konferensi 
Internasional Perempuan pertama di Beijing pada tahun 1995 dimana pada saat itu 
kelompok lesbianlah yang berseru untuk memperjuangkan hak-hak mereka37, dan sejak 
diskursus itu mulai muncul kembali, hipokritkah kita akan wacana homoseksualitas? 
Penulis berani menjawab ‘’Ya’’ karena walaupun tabu untuk dibicarakan, wacana 
homoseksualitas sebenarnya masih ditoleransikan di seluruh Indonesia. Masih banyak 
kebudayaan di Indonesia sampai saat ini menampakkan kebudayaan homoseksualitas-
nya walaupun sudah dikemas sedemikian rupa sehingga tampak kabur. 

Perjalanan dunia barat yang cukup panjang dalam mendefinisikan sebuah kata 
‘’personal’’ merupakan suatu usaha yang sampai detik ini bisa dikatakan tidak sia-sia. 
Meskipun masih ada beberapa negara barat yang belum mensahkan pernikahan sejenis 
namun setidaknya masyarakat barat sudah bisa berpikir lebih jernih dan logis akan 
keberadaan homoseksual. Di Prancis sendiripun pernikahan sejenis belum 
diperbolehkan akan tetapi peraturan-peraturan yang mirip diberlakukan kepada 
pasangan homoseksual selayaknya pasangan laki-laki dan perempuan diatur dalam 
PACS (Pacte Civil de Solidarité).  

Dengan adanya perjanjian PACS seperti yang diberlakukan di Prancis, maka 
tidak menutup kemungkinan banyak masyarakat yang menyadari bahwa homo-
seksualitas bukanlah sesuatu yang tabu. Dampaknya adalah secara otomatis setiap 
individu lebih berani menyatakan dirinya bahwa ‘’saya adalah homo’’. Coming out of 
the closet atau dengan kata lain mengakui dengan sadar dan sukarela tentang preferensi 
seksualnya bukanlah sesuatu yang mudah. Proses ini membutuhkan perjalanan yang 
cukup panjang karena proses coming out of closet selalu diawali dengan pengakuan diri 
sendiri yang terkadang penuh dengan penyangkalan. Setelah adanya proses penerimaan 
diri sendiri, maka terlebih dahulu mereka akan memilih kepada siapa akan diceritakan 
keadaan preferensi seksual, dan seterusnya sampai kepada proses penyampaian kepada 
pihak keluarga yang penuh dengan resiko pengucilan dan lain sebagainya.   

Terlepas dari mengubah konstruksi masyarakat Indonesia terhadap isu 
homoseksualitas, kelompok homoseksual saat ini tidak harus melulu mengkonsentrasi-
kan dirinya hanya kepada isu Hak Asasi Manusia (HAM) walaupun sebenarnya 
kelompok homoseksual dikategorikan sebagai kelompok minoritas yang sangat rentan 
terhadap isu HAM. Kelompok homoseksual sudah selayaknya menjadi sebuah 
kelompok yang dapat masuk ke dalam semua ranah aktivitas meskipun masih diakui 
bahwa hal ini masih sulit untuk dilakukan, akan tetapi bukankah sesuatu yang selalu 
dipendam tidak baik untuk seterusnya? Dibutuhkan sebuah pemikiran-pemikiran 
‘’radikal’’ yang mampu untuk membawa gerakan kelompok homoseksual tidak hanya 
berkutat di arena HAM.  Kelompok homoseksual sudah seharus sedikit demi sedikit 
mewakili dirinya di dalam setiap gerakan, organisasi, dan lain sebagainya sehingga 
gerakan homoseksual Indonesia tidak lagi menjadi gerakan bawah tanah atau gerakan 
yang berada di tengah, tetapi sudah seharusnya menjadi sebuah gerakan yang berada di 
atas. Dengan demikian konsep hipokrit yang saat ini ada di dalam masyarakat Indonesia 
lambat laun akan hilang. 
 
 
                                                 
37 Marina Castañeda, Comprendre l’Homosexualité, Paris, Robert Laffont, 1999, hal. 35 
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