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ABSTRAK 

Fenomena gay dalam kehidupan masyarakat di Indonesia bukanlah hal yang 

tabu untuk saat ini. Walaupun demikian, stigma negatif kerap melekat pada kaum 

gay. Karena dari aspek agama, norma, dan nilai yang berlaku di negara Indonesia 

dianggap salah dan merupakan sebuah perilaku yang menyimpang.  

Fokus permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana 

proses terbentuknya identitas gay sampai coming out tentang identitas orientasi 

seksual? 

Untuk menjawab penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. 

Penelitian ini dilakukan di kota Surabaya dengan 5 orang informan. Pengambilan 

data dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam dengan informan. 

Kemudian data yang sudah terkumpul diolah lalu dianalisis menggunakan teori 

cermin diri dari Charles H. Cooley dan teori Queer dari Judith Butler. 

Dari analisis dan interpretasi data diperoleh kesimpulan bahwa Coming out 

atau pengakuan diri adalah pengakuan identitas seorang individu yang memiliki 



orientasi seksual yang menyimpang seperti homoseksual. Alasan yang melatar 

belakangi proses coming out atau pengakuan diri itu sangat bervariatif, ada yang 

berdasarkan dengan faktor internal maupun faktor eksternal. Identitas seksual 

yang menyimpang ini pun mendapat berbagai macam reaksi terhadap keluarga, 

teman, ataupun masyarakat, Ada yang pro, kontra, dan ada pula yang tidak terlalu 

peduli dengan permasalahan yang terkait. 

Kata Kunci: Gay, Coming Out 

ABSTRACT 

Gay phenomenon in public life in Indonesia is not a taboo topic at the 

moment. Nevertheless, the negative stigma is still attached to the gay community. 

From the aspect of religion, norm, and value that occur in Indonesia, Homosexuality 

is something wrong and deviate. Focus issue discussed in this study is: How does the 

process of gay identity until coming out about the identity of sexual orientation? 

To answer this study, researcher used a qualitative research type. This 

research was conducted in Surabaya with five informs were selected. All of the data 

were collected by means of indepth interview with the informs. Then the data is 

processed and analyzed using The Looking Glass Self theory by Charles H.Cooley 

and Queer theory by Judith Butler. 

The result found in this study that coming out is where someone have the 

deviate sexual orientation issue finally comes out of the closet and recognition of 

their true self about their sexual identity and their sexual orientation. The reason 

behind these have lots of variation, based on internal factor and also external factor. 

This deviate sexual identity like homosexuality have lot of respons from family, 

friends, and society. There are pros and cons and there also people who are not really 

care about the related issues such as homosexuality issue. 

Keywords: Gay, Coming Out  



PENDAHULUAN 

Fenomena homoseksual atau 

gay dalam masyarakat di Indonesia 

sebenarnya bukan hal yang baru. 

Sebenarnya fenomena ini sudah 

muncul pada masyarakat tradisional 

seperti fenomena gembalg pada 

komunitas reog ponorogo. Pada 

masyarakat yang “modern” fenomena 

gay cenderung masih marak terjadi. 

Perbuatan homoseksual (homosexual 

act) dan perilaku homoseksual 

(homosexual behavior) mengacu pada 

tindakan seksual antara dua orang 

yang berjenis kelamin sama. Banyak 

kaum homoseksual yang sudah 

melakukan coming out  kepada 

masyarakat luas atas siapa dirinya 

sebenarnya dan orientasi seksualnya. 

Tetapi banyak dari kaum homoseksual 

tersebut yang tidak melakukan coming 

out  karena beberapa faktor yang 

membuat dirinya tidak berani untuk 

membuka diri atas siapa dirinya 

sebenarnya dan seksual orientasinya. 

Tidak semua masyarakat 

terutama masyarakat yang ada di 

Indonesia dapat menerima keberadaan 

kaum LGBT salah satunya adalah 

kaum homoseksual atau lebih dikenal 

dengan istilah gay. Masyarakat 

“normal” selalu mengolok-olok kaum 

homoseksual (gay) dan lesbian dengan 

gelar “dosa”, “penghuni neraka”, dan 

segudang gelar negatif lainnya. 

Mereka seolah tidak sadar apakah 

seorang yang “normal” adalah orang 

yang jauh dari dosa. Apakah mereka 

juga yakin bahwa mereka adalah calon 

penghuni surga yang mampu 

mengalahkan kaum gay dan lesbian. 

Homoseksual atau gay memiliki nilai-



nilai tersendiri yang berbedadengan 

masyarakat dan hal ini tidak bisa 

diterima oleh masyarakat begitu saja. 

Seksualitas merupakan bagian-bagian 

integral dari kehidupan manusia. 

Lingkungan seksualitas adalah sesuatu 

yang lebih luas dari hanya sekedar kata 

seks yang merupakan bentuk dari 

hubungan fisik seksual1 .Seksualitas 

sebenarnya merupakan landasan 

kehidupan sosial yang seringkali lebih 

menentukan. Seringkali seksualitas 

hanya dipahami sebagai isu biologis 

dan hubungan seks semata, hubungan 

seks yang dimaksudkan pun direduksi 

lagi menjadi hanya pada hubungan 

antara laki-laki dan perempuan 

(heteroseksual). 

                                                           
1 Irvanus, Edwin. 2001, Respresi Seksualitas, 

Kapitalisme dan Krisi keberagaman, 

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0111/17//

opi02.html Diakses 25 Februari 2017 

Seksualitas itu kita bayangkan 

untuk mendefinisikan suatu wilayah 

besar tentang siapa kita dan apa yang 

kita rasakan. Apa pun pengalaman kita 

dalam melakukan cara bersentuhan 

dengan seksualitas kita. Kita 

mengungkapkan itu, kita 

menemukannya, kita datang untuk 

berdamai dengan itu, dan kita tidak 

untuk menguasainya.2 

Individu “normal” seolah lupa 

bahwa dosa, surga, dan neraka adalah 

urusan Tuhan. Kita tidak dapat 

mengklaim diri kita akan masuk surga, 

sedangkan mereka dijamin masuk 

neraka. Inilah yang patut menjadi 

bahan pembicaraan. Justru orang-

orang yang tidak bersimpati dengan 

gay dan lesbian adalah orang-orang 

                                                           
2 Ernawan, Yusuf.2011. Gender dan 

Seksualitas. Revka Petra Media.h.54 



yang tidak bermoral. Mereka telah 

membiarkan saudaranya terus 

terjerumus dalam “perilaku negatif” 

tanpa berupaya untuk mengubah 

kondisi mereka. Dan bahkan, mereka 

dengan sengaja mengucilkan mereka 

dari “lingkungan sosial yang normal”.3 

Padahal, seksualitas jauh lebih 

luas dari sekedar persoalan biologis. 

Apalagi hanya urusan hubungan 

badan. Seksualitas mencakup seluruh 

kompleksitas emosi, perasaan, 

kepribadian, sikap dan bahkan watak 

sosial berkaitan dengan perilaku dan 

orientasi atau preferensi seksual.4 

Pada awal kemunculannya, 

homoseksual sering digambarkan 

sebagai individu yang bersikap negatif 

                                                           
3 Dede Oetomo, “Homoseksualitas di 

Indonesia”, dalam  Prisma, edisi 7, bulan Juli 

1991, LP3ES, Jakarta 

4 Ibid 

terhadap hidup, menyebabkan banyak 

orang percaya bahwa mereka (gay dan 

lesbian) adalah termasuk golongan 

orang-orang yang sinting dan kesepian 

di dunia ini.5 Hingga saat inipun 

keadaan homoseksual tidak jauh 

berbeda. Kaum gay seringkali 

dikambing hitamkan sebagai biang 

keladi dari masalah-masalah sosial6, 

kehidupan mereka kini masih diwarnai 

dengan diskriminasi, penolakan dan 

perlakuan yang tidak menyenangkan 

dari orang-orag disekitarnya, termasuk 

dalam lingkup keluarga, dimana 

banyak dari mereka yang tidak terima 

karena perilaku yang dianggap 

“menyimpang” dari norma dan nilai 

yang berlaku di masyarakat. 

                                                           
5 Fakih, M. 1996, Analisis Gender dan 

Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, 

Yogyakarta, h.9 

6 Ibid  



Di Indonesia sendiri komunitas 

Gay dan Lesbian sedikit banyak belum 

bisa diterima di masyarakat. Tidak 

sedikit masyarakat berpandangan 

miring, benci, kotor, serta jijik bahkan 

ada yang mengucilkan dan menjauhi 

mereka. Tetapi di samping itu terdapat 

juga masyarakat yang justru pro 

terhadap komunitas ini. Munculnya 

LSM serta situs khusus untuk 

komunitas lesbian dan gay merupakan 

bukti dukungan dari sejumlah 

masyarakat. Karena menurut mereka 

kaum homoseksual memiliki Hak 

Asasi Manusia yang patut dilindungi. 

Organisasi ini menangani kehidupan 

para homoseksual untuk diberikan 

keterampilan serta informasi mengenai 

gaya hidup mereka.  

Homoseksualitas adalah bukan 

sebuah penyakit gangguan jiwa namun 

sebuah kenyataan yang ada di tengah-

tengah masyarakat, dan  masih 

dianggap perilaku yang menyimpang 

dari ajaran agama, norma, serta nilai-

nilai yang berlaku di masyarakat. 

Situasi tersebut menimbulkan banyak 

reaksi yang beragam dari masyarakat. 

Ada yang bersikap biasa dan mampu 

menerima, ada yang tidak peduli 

bahkan memandang dengan sebelah 

mata dan sampai menghina dan 

memperlakukan dengan tidak 

menyenangkan pada pelaku 

homoseksual tersebut. Identitas 

seksual individu terbentuk dari dua 

unsur, yaitu proses sosialisasi dan 

identifikasi.  

Melalui proses identifikasi, 

individu dapat mencari dan 

mengembangkan identitas seksualnya. 

Pembentukan identitas kelakian dalam 



diri memungkinkan individu tumbuh 

sebagai laki-laki dewasa yang 

sejatinya laki-laki. Peranan laki-laki 

dan perempuan masing-masing 

ditentukan secara keras oleh tatanan 

sosial yang ada. Sehingga seseorang 

yang tidak menerima peranan tersebut 

dianggap mengancam tatanan sosial.7 

Permasalahan yang mungkin 

muncul adalah bagaimana  bila 

terbentuknya identitas seksual yang 

keliru, yaitu seorang anak laki-laki 

bukannya melakukan identifikasi pada 

ayahnya melainkan pada ibunya, 

sebagai akibatnya yang terbentuk 

bukan  identitas seksual kelakian, 

melainkan identitas seksual 

keperempuanan dan tidak menutup 

kemungkinan pergeseran orientasi 

                                                           
7 Oetomo, Dede. 1999, Diskusi 

Homoseksualitas, http://arts.edu.au/gay.htm 

Diakses 05 Februari 2017 

identitas seksual ini berlangsung 

secara terus-menerus serta 

berkelanjutan. Sehingga potensi 

penyimpangan seksual menjadi lebih 

besar. Penyimpangan seksual tersebut 

acap kali ditandai dengan adanya rasa 

ketertarikan pada sesama jenis (laki-

laki) dan bukan lawan jenis 

(perempuan).  Secara umum identitas 

seksual yang berkembang dalam 

masyarakat mengacu pada identitas 

heteroseksual, yaitu rasa ketertarikan 

terhadap individu yang berlawan jenis 

dengan atau tanpa disertai hubungan 

fisik. Identitas sebagai homoseksual 

sejak dahulu bahkan dewasa ini telah 

berkembang dan kian menunjukkan 

eksistensinya. Identitas ini 

mengundang berbagai reaksi dalam 

masyarakat, baik penolakan dan 

penerimaan, namun diatas itu semua 



kaum homoseksual memperoleh 

perlakuan yang berbeda. 

Coming out  adalah  ketika 

seseorang  menerima dan menghargai 

orientasi seksual atau identitas gender 

mereka dan berbagi kepada lingkungan 

sekitar. Seorang LGBT terutama gay 

akan “out” kepada orang-orang yang 

sangat berarti dalam kehidupan mereka 

seperti orang tua, keluarga, teman, 

bahkan  masyarakat luas. Coming out  

juga dapat menjadi liku kehidupan 

para pelaku LGBT terutama gay dalam 

kehidupan mereka, karena tidak semua 

masyarakat dapat menerima kondisi 

dan orientasi seksual pelaku LGBT 

terutama gay. Tidak jarang banyak 

anak-anak gay di Amerika Serikat 

yang “come out” pada usia sekolah dan 

menghakhiri hidupnya dengan bunuh 

diri karena pasca mereka “come out” 

menjadi target bullying  atau 

dikeluarkan dari rumah mereka karena 

orang tuanya tidak dapat menerima 

kenyataan bahwa anak mereka adalah 

seorang gay.   

Proses coming out atau 

pengakuan identitas diri bahwa dia gay 

adalah salah satu proses pelaku LGBT 

menetapkan dirinya bahwa gay sebagai 

orientasi seksual dan  identitas diri. 

Coming Out  dibagi dalam tiga fase, 

tahap pertama “pengenalan diri”, tahap 

kedua kemampuan untuk terbuka pada 

orang-orang di sekitar bahwa dirinya 

gay seperti orang tua, keluarga, teman, 

dan orang-orang yang ada di 

sekitarnya, tahap ketiga mencakup 

hidup secara terbuka sebagai seorang 

LGBT. Di Amerika Serikat orang 

sering “come out” pada usia sekolah 

menengah ataupun kuliah. Dan tidak 



jarang para pelaku LGBT yang “come 

out” pada usia tersebut sering menjadi 

sasaran bullying oleh teman-teman 

sebayanya yang tidak bisa menerima 

keadaan pelaku LGBT terutama gay.  

 Ketika seorang gay 

mengungkapkan orientasi sesksualnya 

pada masyarakat dan masyarakat tidak 

menerima, biasanya orang tua mereka 

pun tidak diberitau.8 Sanksi 

masyarakat menjadi suatu penghambat 

untuk seorang gay melakukan proses 

coming out atau pengakuan identitas 

dirinya sebagai seorang gay. Sanksi 

tersebut meliputi sanksi pidana 

maupun sanksi sosial. Kedua sanksi ini 

justru yang lebih memberatkan adalah 

sanksi sosial sebab menimbulkan 

                                                           
8 Rosidah, Anis Aulia, Coming Out Identitas 

Gay (Studi Fenomenologi: Perilaku 

Conformity dan Non Comformity Identitas 

Gay), Universitas Airlangga, Surabaya, 2013 

siksaan atau hukuman secara psikis 

yang harus diterima oleh 

penyimpangan dari masyarakat. 

Sehingga jalan satu-satu nya yang 

dapat ditempuh adalah dengan cara 

tidak melakukan coming out atau 

pengakuan identitas dan memilih 

merahasiakan  identitas seksual 

mereka, namun ada pula yang memilih 

untuk melakukan proses coming out 

atau pengakuan identitas sebagai 

bentuk persamaan hak sesama 

manusia. Namun tidak dapat 

dipungkiri juga terdapat gay  yang 

masih merasa dilema terhadap 

identitas seksualnya, sehingga belum 

mampu memutuskan untuk melakukan 

coming out atau  tetap berada pada 

kondisi ”nyaman” yaitu tidak 

melakukan coming out.   



Meskipun masyarakat 

mendiskriminasikan gay, tidak semua 

gay menjadi menutup diri dan tidak 

mau  mengaku. Artinya, mereka sudah 

berani menunjukkan diri atau yang 

biasa disebut dengan “coming out”. 

Gay yang “coming out” biasanya 

membentuk suatu komunitas gayatau 

secara rutin mengunjungi bar khusus 

untuk kaum gay. Menggabungkan diri 

dengan komunitasnya membuat 

mereka merasa dapat menjadi dirinya 

yang sebenarnya, lalu berkencan 

semalam sebagai aktualisasi 

pemenuhan kebutuhan untuk 

mencintai dan dicintai. Gejala yang 

terjadi adalah gay lebih terbuka 

terutama di kota-kota besar karena di 

kota besar sudah banyak komunitas-

komunitas LGBT yang memberikan 

ruang dan waktu untuk membantu  

para pelaku LGBT terutama kaum gay 

bagaimana tahap dan proses coming 

out yang baik. Di kota Surabaya ada 

komunitas gay seperti GAYa 

NUSANTARA dan di Jakarta juga 

terdapat komunitas Arus Pelangi. 

 

Menurut Poedjiati Tan 

Homoseksual dapat dibedakan menjadi 

dua, yakni homoseksual yang tertarik 

pada pria lalu ia kategorikan lagi 

dengan maskulin dan feminine dan 

homoseksual yang tertarik pada wanita 

ia kategorikan dengan maskulin 

(butch), feminine (femme), dan 

Androgyne9 

 

Beberapa resiko seorang gay 

yang “come out” pada masyarakat: 

tidak semua masyarakat dapat 

                                                           
9 Tan, Poedjiati. 2005, Mengenal Perbedaan 

Orientasi Seksual Remaja Putri, Suara Ernest, 

Surabaya.,h.35-36 



menerima; hubungan dengan teman, 

anggota keluarga, atau  rekan kerja 

secara permanen berubah pada sisi 

negatif; seorang gay yang “come out” 

pada usia 18 tahun kebawah diusir dari 

rumah mereka dan kehilangan 

dukungan financial. Tetapi juga ada 

keuntugan dari proses “coming out” 

tersebut seperti: Individu tersebut 

mempunyai kemampuan untuk 

menjalani hidup yang terbuka; 

individu tersebut membentuk harga 

diri mereka dengan bersikap jujur dan 

terbuka; individu tersebut bisa 

membangun ikatan yang lebih dekat 

dengan teman dekat dan keluarga 

mereka; individu tersebut dapat 

berkomunikasi lebih jauh dengan 

anggota populasi LGBT dan menjadi 

bagian dari komunitas tersebut; 

individu tersebut dapat menghilangkan 

stress untuk “menyembunyikan” 

identitas mereka; setelah “coming out” 

individu tersebut dapat mengubah 

pandangan masyarakat yang selalu 

negatif tentang LGBT.  

Dan langkah  terbaik untuk 

mengubah cara pikir setiap individu 

adalah lewat hubungan secara 

personal. Sebenarnya tanpa coming out 

pun mereka para kaum gay sudah 

ditolak dan di kecam keras oleh 

masyarakat. Terdapat hubungan positif 

antara penerimaan diri dengan coming 

out, semakin seorang gay memiliki 

penerimaan diri yang tinggi semakin 

tinggi pula proses coming out 

prediktor terpenting dalam proses 

coming out adalah acceptance dan 

prediktor terpenting dalam penerimaan 

diri adalah awareness. 

Peneliti memilih untuk meneliti 

fenonema coming out pada kaum gay  



karena menurut peneliti kaum 

homoseksual atau gay lebih terbuka 

dari pada kaum lesbian atau kaum 

LGBT yang lain. Sebagai bahan 

pertimbangan dalam hal keaslian 

penelitian untuk dapat memiliki 

perbedaan mendasar dari penelitian 

sebelumnya. Penelitian yang dilakukan 

oleh Meirani (2010) dengan judul 

”Coming Out Seorang Gay (Studi 

Etnografi Komunitas Gay di Surabaya) 

juga merujuk pada bagaimana proses 

Coming Out seorang Gay yang ada di 

komunitas gay di Surabaya. Hasil dari 

penelitian menyebutkan bahwa coming 

out seorang gay dilakukan dengan 

beberapa tahapan yaitu pada diri 

sendiri, komunitas, keluarga serta 

masyarakat. Hal yang mudah bagi 

seorang gay untuk coming out adalah 

pada diri sendiri dan komunitasnya 

karena masih menjadi beban yang 

berat ketika seorang gay untuk 

mengakui dirinya sebagai gay kepada 

keluarga dan masyarakat. Adanya 

dorongan biologis menuntut seorang 

gay untuk coming out demi 

mengaktualisasikan dirinya.10 

FOKUS PENELITIAN 

 Berdasarkan uraian dari latar 

belakang masalah, fokus yang ingin 

diulas lebih lanjut dalam penelitian ini 

sebagai berikut:  

 Bagaimana proses 

terbentuknya identitas gay 

sampai coming out tentang 

identitas orientasi seksual? 

 

 

                                                           
10 Fadianingrum, Meirani, Coming Out pada 

Seorang Gay (Studi Etnografi Komunitas Gay 

di Kota Surabaya), Universitas Airlangga, 

2010 



PEMBAHASAN 

Proses Pembentukan Identitas Gay 

Sampai Coming Out (Pengakuan 

Diri) 

 Pada dasarnya setiap individu 

memiliki cara masing-masing dalam 

memenuhi kebutuhannya dalam hidup, 

baik dalam kebutuhan jasmani maupun 

rohani. Kebutuhan jasmani meliputi 

kebutuhan biologis yang berkaitan 

dengan seksualitas individu tersebut. 

Seks menjadi bagian konsumsi yang 

diperlukan oleh setiap manusia. Sejak 

lahir kebutuhan biologis manusia 

terungkap melalui berbagai insting 

seperti rasa lapar yang kemudian 

diikuti dengan hasrat untuk mencari 

makanan, posisi tersebut juga terjadi 

pada kebutuhan biologis lainnya 

seperti seks yang diikuti dengan 

berbagai cara untuk memenuhinya. 

 Pemenuhan kebutuhan seks 

tiap individu disalurkan dalam 

berbagai macam cara. Pada umumnya, 

terjadi beberapa asumsi yang dibangun 

oleh masyarakat terkait dengan 

hubungan seks, sehingga seks bergeser 

dari ranah yang sangat privat menuju 

ranah publik. Ketika persoalan 

seksualitas menjadi konsumsi publik 

maka bersentuhan pula dengan 

persoalan kekuasaan dan konstruksi 

pada budaya masyarakat. Kegiatan 

seksual yang tidak sesuai dengan 

kontruksi sosial masyarakat yang 

“normal” seringkali dikecam sebagai 

tindakan yang menyimpang atau 

abnormal, bahkan agama apapun 

mengecam perbuatan tersebut adalah 

sebuah “dosa”, seperti halnya 

keberadaan kaum LGBT terutama 

kaum homoseksual yang memnuhi 

kebutuhan seks nya dengan sesama 



jenis. Kondisi ini dinilai sebagai 

kesalahan terhadap nilai dan norma 

yang berlaku di masyarakat yang 

sangat mensakralkan perkawinan antar 

lawan jenis (heteroseksual/straight) 

guna untukmemnuhi kebutuhan 

seksualnya, sementara itu tidak ada 

satupun hokum yang melegalkan 

hubungan ataupun perkawinan antar 

sesama jenis (homoseksual/gay), 

sehingga hubungan seksual antar 

sesama jenis yang dilakukan adalah 

tindakan yang salah dan terlarang. 

 Wacana tentang homoseksual 

atau gay seringkali menjadi isu yang 

diperdebatkan oleh berbagai pihak dan 

kalangan. Perbincangan mengenai 

homoseksual juga dikaitkan dengan 

konsep kebudayaan di Indonesia yang 

masih berpegang teguh dengan 

konstruksi hubungan lawan jenis 

(heteroseksual) dan berpegang pada 

nilai dan norma, sehingga 

homoseksual dianggap sebagai 

pengaruh gaya hidup yang kebaratan. 

Eksistensi dan ekspresi percintaan 

sesama jenis ini mendapatkan 

penolakan dan kecaman dari semua 

pihak, karena homoseksualitas dinilai 

sebagai sebuah objek yang “tidak 

normal” atau “menyimpang” dari 

kebiasaan, nilai, serta norma yang 

dianut oleh mayoritas masyarakat, 

sehingga berawal dari hal tersebut 

munculah suatu kondisi ketimpangan 

sosial antara the major term dan the 

minor term.  

 Dikriminasi dan rasa bersalah 

yang ditanamkan dalam pada diri 

kaum homoseksual mengakibatkan 

mereka cenderung menutupi orientasi 

seksual mereka, dengan akibat tekanan 



jiwa yang seringkali begitu parah. 

Banyak kaum homoseksual yang 

akhirnya memilih untuk dalam 

kebohongan dan sandiwara kadang 

sampai menikah dan beranak pinak, 

tetapi mereka terpaksa menjalani 

kehidupan “ganda”, namun terlihat 

sebagai heteroseksual, namun diam-

diam dibelakang itu semua dia adalah 

seorang homoseksual11  

Pembentukan Identitas Gay dan 

Penerimaan Diri 

Proses pembentukan awal 

identitas seksual individu berkaitan 

dengan dua hal, yaitu sosialisasi dan 

identifikasi. Kedua hal tersebut 

memegang peranan penting untuk 

“membantu” individu mementukan 

                                                           
11 Aulia Suryasukma, Agama Seks, dan 

Kekuasaan, Depok: Komunitas Bambu, 

Cetakan Pertama,2007, hal: 164. 

orientasi seksual yang naantinya 

dikembangkan sebagai identitas 

seksual individu tersebut. Kedua hal 

tersebut harus saling bersinergi anatara 

satu unsur dengan unsur yang lain 

untuk mencapai sebuah tujuan yang 

diharapkan dari seorang individu, yaitu 

kepatuhan terhadap nilai dan norma 

yang berlaku dalam masyarakat.  

Keluarga memegang peranan 

penting dalam proses tersebut, dapat 

dibayangkan bilamana norma 

disosialisasikan dengan sebaik 

mungkin sedangkan proses identifikasi 

individu yang keliru, artinya seorang 

anak laki-laki melakukan identifikasi 

bukan pada ayah atau saudara laki-laki 

lainnya, melainkan pada saudara 

perempuannya atau bahkan ibunya. 

Proses Pengakuan Identitas Gay 

(Coming Out) 



Menjadi seorang homoseksual 

harus melewati beberapa tahapan dan 

tahapan tersebut telah dijelaskan 

sebelumnya, sehingga puncak dari 

seseorang pembentukan identitas gay 

adalah tahapan pengakuan identitas 

diri atau biasa disebut dengan coming 

out.  

Coming Out adalah keputusan 

seorang yang memiliki orientasi 

seksual menyimpang untuk membuka 

identitasnya sebagai homoseksual 

kepada orang lain (Pengakuan 

Identitas Diri). Hal ini tidak dilakukan 

langsung kepada semua orang, 

biasanya dimulai dari orang-orang 

terdekatnya bisa jadi keluarga dan 

teman. Dalam proses coming out juga 

memiliki faktor-faktor pendorong yang 

membuat individu tersebut mampu 

unutk melakukan pengakuan identitas 

dirinya sebagai homoseksual. Dalam 

kasus proses coming out kepada 

keluarga, nilai-nilai keluarga sangat 

berpengaruh besar.  

Identitas homoseksual adalah 

sesuatu hal yang sangat sensitif bagi 

seorang gay, dan 

menyermbunyikannya dari keluarga 

bukanlah hal yang mudah untuk 

dijalani oleh seorang gay. Rasa tidak 

nyaman, tertekan, dan was-was akan 

terus mengikuti saat-saat momen 

berkumpul dengan keluarga. 

Disamping kecemasan itu semua 

terdapat rasa takut akan terjadinya 

perpecahan dan konflik yang akan 

terjadi disaat memutuskan untuk 

melakukan coming out.  

 

 



KESIMPULAN 

Berdasarkan isu penelitian 

tentang proses pembentukan identitas 

gay, penerimaan diri hingga 

pengakuan identitas diri (coming out), 

kesimpulan yang dapat ditarik dari 

data yang berhasil dihimpun di 

lapangan berkaitan dengan proses 

pembentukan identitas gay hingga 

tahap pengakuan identitas gay (coming 

out) adalah sebagai berikut: 

 Pada tahap awal proses 

pembentukan identitas seksual 

individu berkaitan dengan latar 

belakang keluarga dan pengalaman 

pada saat kecil hingga remaja, yang di 

dalamnya terdapat dua indikator 

sosialisasi dan identifikasi. Kedua hal 

tersebut mempengaruhi pembentukan 

orientasi seksual individu yang 

nantinya akan dikembangkan menjadi 

identitas seksual individu tersebut. Di 

sini ditemukan bahwa pembentukan 

identitas gay tersebut dimulai sejak 

kecil dan bagaimana individu tersebut 

bergaul yang seharusnya lebih banyak 

menghabiskan waktu bermain dengan 

teman-teman sesama laki-laki seperti 

bermain sepak bola dan lain-lain, dan 

bukan bermain dengan teman lawan 

jenis (perempuan) serta memainkan 

permainan yang berbau 

keperempuanan seperti boneka-

bonekaan dan masak-masakan. 

 Memasuki tahap selanjutnya 

adalah orientasi seksual tersebut 

semakin berkembang menjadi identitas 

seksual ketika individu tersebut 

berinteraksi antara individu dengan 

individu lainnya, baik dalam lingkup 

keluarga, teman, pergaulan, hingga 

masyarakat luas. 



 Pada lingkup pertemanan dan 

pergaulan bagaimana individu yang 

memiliki orientasi menyimpang atau 

homoseksual memberikan pengaruh 

yang cukup besar terhadap 

perkembangan diri nya. Seperti halnya 

ketika individu yang memiliki 

orientasi seksual gay akan berinteraksi 

kepada sesama individu yang memiliki 

orientasi yang sama (homoseksual) 

maka yang terjadi adalah pertukaran 

nilai-nilai yang menyimpang.  

 Pada lingkup masyarakat luas 

adalah bagaimana respon yang 

diberikan masyarakat terhadap 

identitas seksual mereka yang dapat 

mempengaruhi orientasi seksual 

mereka sebagai individu yang 

memiliki orientasi seksual 

menyimpang (homoseksual). 

 Pembentukan identitas juga 

berkaitan dengan pengalaman yang 

dialami oleh individu tersebut ketika 

mereka beranjak masa pubertas, 

dimana pada masa itu individu akan 

berusaha untuk mencari jati dirinya 

yang sesungguhnya dan mulai untuk 

explore dalam pencarian jati diri dan 

identitas diri termasuk dalam 

menentukan orientasi seksual individu 

tersebut. Serangkaian indicator dari 

konsep pembentukan identitas gay, 

seperti: latar belakang keluarga, 

interkasi dalam pergaulan dan teman, 

serta berbagai pengalaman yang 

dialami informan dalam lingkup 

internal maupun eksternal.  

Menyandang identitas sebagai 

homoseksual membuat seorang 

homoseksual memiliki beberapa tahap 

dalam kehidupannya dalam 



menyimpan identitasnya, yaitu 

pembentukan-diri, penerimaan-diri, 

hingga pengakuan-diri (Coming out) 

atas identitas seksualnya sebagai 

homoseksual. 

 Coming out atau pengakuan 

diri adalah pengakuan identitas 

seorang individu yang memiliki 

orientasi seksual yang menyimpang 

seperti homoseksual. Alasan yang 

melatar belakangi proses coming out 

atau pengakuan diri itu sangat 

bervariatif, ada yang berdasarkan 

dengan faktor internal maupun faktor 

eksternal. Identitas seksual yang 

menyimpang ini pun mendapat 

berbagai macam reaksi terhadap 

keluarga, teman, ataupun masyarakat. 

Ada yang pro, kontra, dan adapula 

yang tidak terlalu peduli dengan 

permasalahan yang terkait. Bagi 

mereka yang sudah melakukan 

pengakuan diri (coming out) 

cenderung lebih terbuka tentang jati 

dirinya dan bahkan tidak segan-segan 

untuk memperlihatkan pasangan 

mereka pada khalayak umum, seperti 

mengembangkan orientasi seksualnya, 

pembagian peran dalam melakukan 

hubungan seksual dengan 

pasangannya, mengenakan atribut-

atribut gay, mengikuti komunitas gay 

serta aktif dalam komunitas tersebut, 

bahkan ada pula yang tinggal bersama 

dengan pasangan sesama jenisnya 

layaknya pasangan suami-istri kaum 

heteroseksual. 
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