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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring berkembangnya jaman, orientasi seksual tidak hanya 

antar lawan jenis tetapi terdapat homoseksual. Menurut Muttaqin (2016, 

hal. 80) homoseksual adalah seseorang yang lebih tertarik pada orang 

lain dengan jenis kelamin sama sebagai partner seksual. Maka dari itu 

homoseksual dapat diartikan sebagai orientasi atau pilihan seks antar 

individu dengan jenis kelamin yang sama secara emosional dan seksual. 

Homoseksual antara perempuan disebut “lesbian”, sedangkan 

homoseksual laki-laki disebut “gay”. Pada tulisan ini peneliti akan 

fokus pada hubungan homoseksual antara laki-laki dengan laki-laki 

yang biasa disebut gay. Gay merupakan laki-laki yang menyukai 

sesama laki-laki secara emosional dan seksual. Saat ini kaum gay mulai 

berani memperlihatkan jati dirinya sebagai “penyuka sesama jenis” 

dimasyarakat. Hal tersebut secara langsung memudahkan gay untuk 

bertemu dengan kaum gay lainnya, ditambah dengan adanya sosial 

media khusus untuk para gay berinteraksi. Jaringan sosial media khusus 

memudahkan kaum gay untuk melakukan aktivitas seksual  (Lestari, 

2012, hal. 20-21).  

Casual sex adalah perilaku seksual yang dilakukan di luar 

hubungan komitmen (Deutsch & Slutske, 2014). Benjamin (2014) 

menambahkan casual sex adalah hubungan intim yang dilakukan oleh 

pasangan yang relatif asing atau tidak begitu mengenal satu sama lain 
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dan tidak dapat dipastikan apakah pasangan seksual tersebut mengidap 

HIV/AIDS atau tidak. Sebagaimana Crooks & Baur (1983, hal. 206) 

mengungkapkan karakter utama pada casual sex yaitu 2 orang yang 

bersedia untuk satu sama lain untuk terpenuhinya kebutuhan seksual 

kedua belah pihak. Seperti kedua belah pihak sama-sama ingin 

melakukan hubungan seks, kedua pihak tidak terpaksa, kedua pihak 

sepakat bahwa hal tersebut sebatas kepuasaan, kedua pihak hanya 

tertarik terhadap kepuasan seksual satu sama lain, kedua belah pihak 

memutuskan untuk menggunakan alat pencegah penyakit menular 

seksual. 

Dorongan seseorang tertarik dengan sesama jenis bisa dirasakan 

saat seseorang sudah menginjak remaja akhir atau dewasa. (Lestari, 

2012, hal. 20-21). Hal tersebut menunjukkan bahwa rentang usia 

tersebut merupakan kategori usia dewasa. Seseorang pada jenjang usia 

dewasa seharusnya telah memiliki pengetahuan tentang HIV/AIDS. 

Jika seseorang telah memiliki pengetahuan HIV/AIDS yang baik, 

seharusnya tidak melakukan casual sex. Namun, menurut data yang 

didapat dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (2017), jumlah 

infeksi HIV/AIDS pada kelompok homoseksual yang dilaporkan 

berdasarkan faktor risiko tahun 2014 sampai dengan 2017 menunjukkan 

adanya peningkatan jumlah dari 54 pengidap pada tahun 2014 menjadi 

154 pengidap HIV pada tahun 2017. Peningkatan jumlah pengidap HIV 

yang terjadi mayoritas dikarenakan perilaku casual sex yang dilakukan 

pada kaum gay. Selain berdasarkan data di atas, peneliti juga telah 

melakukan wawancara kepada 4 subjek gay yang berinisial AA, BN, R, 
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& F yang dilakukan pada tanggal 17 Januari 2018 bertempat disebuah 

cafe di Semarang. Keempat subjek mengatakan bahwa mereka 

memiliki pasangan, tetapi keempat subjek juga melakukan casual sex 

dengan orang lain. Keempat subjek berpendapat bahwa perilaku casual 

sex yang dilakukan merupakan hal yang wajar dikalangan kaum gay 

dengan teman maupun orang asing. Subjek AA menambahkan bahwa 

dalam perkumpulan gay nya yang berjumlah 10 orang, 8 orang 

diantaranya melakukan casual sex. Bentuk casual sex yang biasa 

lakukan berupa oral sex dan anal sex.  

Penelitian yang dilakukan oleh Laksana dan Lestari (2010, hal. 

113-114) terdapat dua faktor risiko utama penularan HIV/AIDS laki-

laki dengan orientasi seks homoseksual yaitu seringnya berganti 

pasangan dan anal sex. Fenomena peningkatan jumlah pengidap 

HIV/AIDS memberikan dampak pada individu yang terjangkit maupun 

masyarakat sekitarnya. Dampak dari perilaku casual sex yang 

dilakukan terhadap kesehatan reproduksi adalah tertular penyakit 

menular seksual. Gay yang sering melakukan hubungan seks dengan 

berganti-ganti pasangan dan melakukan anal sex menyebabkan semakin 

rentan tertular penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS (Kasim, 

2014). Sesuai dengan data yang disampaikan BBC Indonesia, pada 

tahun 2018 prevalensi dikalangan gay meningkat sebanyak 500% dalam 

10 tahun terakhir yang berarti semakin tinggi kesempatan laki-laki yang 

berhubungan seks dengan laki-laki yang terkena HIV/AIDS. Penelitian 

yang dilakukan oleh Hartono (2009, hal. 53-54), menyimpulkan umur, 

pendidikan, pekerjaan, pengetahuan kesehatan reproduksi, perilaku 
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pemeliharaan organ reproduksi responden bukan merupakan faktor 

risiko kejadian PM pada gay tetapi sebagai faktor protektif terhadap 

kejadian PMS pada komunitas gay mitra strategis perkumpulan 

keluarga berencana Indonesia (PKBI) Yogyakarta. Sedangkan yang 

menjadi faktor risiko kejadian PMS pada gay adalah antara lama 

menjadi gay dan hubungan antara perilaku seksual yang berisiko. 

Dampak buruk peningkatan jumlah HIV/AIDS dalam masyarakat yaitu 

semakin luas distribusi HIV/AIDS yang menyebabkan tingginya 

kesempatan seseorang terkena HIV/AIDS (Yudha & Ramdani,2017). 

Data wawancara tambahan yang dilakukan peneliti, didapati 

bahwa ke-empat responden hanya mengetahui HIV/AIDS adalah suatu 

penyakit. Responden kurang mengetahui mengenai gejala, bahaya yang 

dapat ditimbulkan, dan cara penularan HIV/AIDS. Mereka hanya 

mengetahui dua cara penularan HIV/AIDS, yaitu melalui sperma yang 

dikeluarkan ketika melakukan senggama dan melalui jarum suntik. Hal 

tersebut mengungkapkan bahwa minimnya informasi yang mereka tahu 

tentang pengetahuan HIV/AIDS. 

Berdasarkan fenomena di atas maka dari itu peneliti merasa 

perlu mengetahui hubungan antara pengetahuan HIV/AIDS dengan 

perilaku casual sex pada gay di Semarang.  

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hubungan antara pengetahuan HIV/AIDS dengan perilaku casual sex 

pada komunitas gay di Semarang. 
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C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis. 

Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran untuk dunia psikologi klinis dan kesehatan dalam hal 

pengetahuan HIV/AIDS dengan perilaku casual sex pada gay. 

2. Manfaat Praktis 

Memperluas wawasan dan pengetahuan tentang hubungan 

pengetahuan HIV/AIDS dengan perilaku casual sex. 

 

 


