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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi dengan 

sesama untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Interaksi sosial yang 

dilakukanpun beragam seiring dengan berkembangnya teknologi 

komunikasi yang memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi secara 

virtual salah satunya dengan menggunakan smartphone. Penggunaan 

smartphone ini dinilai popular karena aspek mobilitas dan berbagai 

kemudahan yang ditawarkan untuk mempermudah proses komunikasi. 

Teknologi ini kebutuhan manusia untuk berkomunikasi tidak lagi terkendala 

jarak dan waktu. Pemanfaatan smartphone untuk berkomunikasi dengan 

tidak melihat pembatasan akan jarak dan waktu dapat dijumpai di Indonesia, 

hal ini seperti diungkapkan Syafputri (2015) yang dipublikasikan pada 

artikel anataranews, menyatakan bahwa: 

“Indonesia merupakan salah satu dari 12 negara di dunia dengan tingkat 

penggunaan smartphone lebih tinggi daripada komputer, dengan rasio 28 

persen berbanding 15 persen.” 

 

Penggunaan teknologi smartphone sendiri mengandalkan program-

program yang disebut aplikasi untuk memaksimalkan potensi kemudahan 

berkomunikasi dengan berbagai tujuan salah satunya adalah untuk mencari 

pasangan. Aplikasi kencan daring atau online pun beragam guna memenuhi 

kebutuhan pasar berupa preferensi pasangan yang dicari secara daring. 
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Aplikasi seperti Tinder, Grindr, Growlr, Badoo, dan lain sebagainya 

merupakan contoh aplikasi kencan daring yang dapat diunduh oleh 

penggunanya dengan mempertimbangkan preferensi masing-masing. 

Preferensi pasar dalam hal ini salah satunya terkait dengan preferensi 

seksual dari para pengunduh aplikasi, seperti Badoo dan Tinder yang 

ditujukan untuk khalayak heteroseksual, maupun Grindr dan Growlr yang 

ditujukan untuk khalayak pria homoseksual. 

Aplikasi kencan online di Indonesia tentunya memiliki peminat 

yang cukup tinggi, terutama aplikasi kencan sesama jenis seperti dalam 

Iriansyah (2016) disebutkan bahwa Growlr telah digunakan oleh setidaknya 

enam juta orang. Tingginya angka pengguna aplikasi kencan online untuk 

gay menandakan bahwa komunikasi kaum gay saat ini sudah semakin aktif 

dalam hal pemanfaatan teknologi komunikasi.  

Sebelum aplikasi kencan online untuk gay, inisiasi dan pertemuan 

singkat antara gay banyak terjadi di tempat terbuka yang bersifat umum 

dengan masih dianggap illegal (Brown, 2008). Sosiologi interaksional juga 

menunjukkan bagaimana kaum minoritas yang diatur oleh ruang publik 

yang terbuka lambat laun akan mengembangkan kompetensi mereka dalam 

berinteraksi (Goffman, Behavior In Public Places, 1963). Pertemuan di 

ruang terbuka dengan orang asing yang tujuannya untuk berhubungan 

seksual dinilai beresiko dan dapat dilakukan upaya hukum terhadap 

pelakunya, hal tersebut diperkeruh dengan keadaan sosial dimana 

penggunanya tidak diperkenankan berada dalam suatu tatanan masyarakat 
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khususnya Indonesia, dimana Indonesia merupakan salah satu negara 

muslim terbesar di dunia.   

Aplikasi kencan daring untuk gay memungkinkan penggunanya 

untuk mengoperasikannya secara mobile (bergerak). Hal ini berbeda dari 

praktek sebelumnya dimana penggunaan situs kencan berbasis web, yang 

sebagian besar digunakan melalui komputer dan bisa digunakan dari rumah. 

Aplikasi kencan online untuk gay membantu mewujudkan bentuk praktek 

pada kaum gay untuk dapat melakukan petemuan singkat yang seringkali 

dinyatakan oleh masyarakat umum sebagai sesuatu yang ilegal. 

Penggunanya juga menggunakan hal ini sebagai skenario pertemuan dengan 

orang asing yang tujuannya untuk melakukan pertemuan yang berorientasi 

pada hubungan seksual. Hal ini memberi konsekuensi bagi penggunanya, 

daripada mengambil resiko untuk bertemu di tempat umum yang terbuka, 

mereka lebih baik menentukan titik temu yang lebih privat sehingga 

memungkinkan bagi para penggunanya untuk tidak diketahui oleh orang-

orang awam (Woo, 2006).  

Sebagaimana komunikasi pada umumnya, pengguna aplikasi 

kencan online untuk gay lebih memilih untuk berinteraksi dengan pengguna  

yang sama-sama memiliki minat dan ketertarikan yang sama dengan 

dirinya. Interaksi antar pengguna biasanya dilakukan di siang hari. Hal ini 

dilakukan untuk memancing terjadinya interaksi selama mereka melakukan 

aktivitas, karena mobilitas penggunanya yang berada dalam cakupan yang 

luas makin menciptakan peluang terjalin pecakapan dengan pengguna lain. 
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Sebagai contoh pada saat sedang pergi untuk makan siang, para 

penggunanya menyalakan aplikasi ini di area kantin yang ramai atau ketika 

sedang macet di jalan, penggunanya menyalakan aplikasi ini untuk melihat 

pengguna lain yang sedang berada pada kemacetan yang sama atau sedang 

berada di gedung lain yang berdekatan. 

Pengguna Aplikasi kencan online untuk gay banyak yang 

melakukan percakapan yang didasarkan pada dorongan untuk bersenang-

senang bahkan untuk mencari hubungan seksual. Hal ini dijelaskan juga 

oleh penelitian Kaspersky dalam artikel CNN Indonesia yang berjudul Hati-

hati, Ada Bahaya Dibalik Aplikasi Kencan Online yang dipublikasikan pada 

tahun 2017: 

 “Berdasarkan temuan Kaspersky, persentase untuk menemukan 

pasangan di aplikasi ini adalah satu berbanding sepuluh. Sebab, 

hanya 11 persen dari pengguna aplikasi kencan online ini yang 

benar-benar ingin menemukan pasangan yang akan dinikahi. 

Hampir setengah (48 persen) pengguna hanya menggunakan 

aplikasi ini untuk bersenang-senang dan 13 persen diantaranya 

hanya untuk mencari kepuasan seksual.” 

 

 

Dari kutipan di atas, terlihat bahwa aplikasi kencan online 

merupakan salah satu cara alternatif seseorang yang mengalami kesulitan 

dalam mencari pasangan. Bahkan sudah hadir aplikasi kencan online yang 

dikhususkan untuk para pengguna yang ingin mencari pasangan dengan 

jenis kelamin yang sama (gay). Bahkan yang lebih ekstrim, penggunaan 

aplikasi ini juga sering diibaratkan sebagai “pasar daging” dan pertemuan 

ini dapat membingkai semua pengguna dari berbagai macam lapisan sosial 
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seperti yang sudah pernah dilakukan di masa sebelum adanya Aplikasi 

kencan online untuk gay (Gudelunas, 2005).  

Dibanding masa terdahulu, para kaum gay membahasakan diri 

mereka kepada sesamanya menggunakan berbagai macam kode yang dapat 

dikenali. Seperti contohnya penggunaan anting di telinga kanan, 

penggunaan koran yang digulung dan di letakkan di saku belakang celana, 

dan sebagainya. Aplikasi kencan online untuk gay telah memperkuat makna 

tesebut. Tampilan gambar dan profil dari penggunanya telah menegaskan 

keberadaan dan preferensi dari penggunanya terhadap pengguna lain. 

Antara ketersediaan dan jarak yang dinyatakan membuat sesama pengguna 

sangat leluasa untuk memilih terkait dengan dorongan hasrat seksual yang 

mendorong mereka untuk berinteraksi. Juga kita lihat bahwa dengan 

penggunaan aplikasi kencan dengan bantuan aplikasi ini dapat membuat 

para penggunanya berbaur dengan berbagai macam lapisan dan tatanan 

masyarakat, dan tetap melakukan pencarian terhadap sesamanya yang 

dilakukan tanpa perlu diketahui oleh masyarakat lain (Chauncey, 1996).  

Terdapat beragam aplikasi kencan online untuk Gay yang 

berkembang di seluruh dunia, namun pada penelitian ini penulis akan 

memfokuskan pada aplikasi Growlr dengan kekhususan gay dengan 

kategori Bear gay, dimana Gay ini memiliki postur tubuh yang tinggi dan 

besar serta memiliki rambut di berbagai bagian tubuhnya.  
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1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

Seiring dengan perkembangannya, yang tidak boleh dilupakan dari 

munculnya media baru dalam komunikasi adalah tingkat kriminalitas 

menggunakan media baru itu sendiri.  

Penelitian Kaspersky dalam (Hati-hati, Ada Bahaya Dibalik 

Aplikasi Kencan Online, 2017) mengatakan: 

 “Mereka juga mungkin dikecewakan mendapati kalau informasi 

dan foto yang dipampang lawan bicara ternyata palsu, berisi tautan 

berbahaya, penipu yang berusaha mendapatkan informasi dari 

mereka, atau orang yang berbohong. 

Hal ini tak mengherankan karena dari survey yang dilakukan 

Kaspersky lebih dari separuh (57 persen) orang mengaku 

berbohong saat melakukan kencan online. Mereka sengaja 

memalsukan informasi agar terlihat lebih baik daripada yang 

mereka lakukan dalam kehidupan nyata.” 

Bahkan, terdapat juga kasus penipuan dengan modus berkenalan 

melalui aplikasi kencan online, seperti yang dikutip dari artikel yang 

berjudul Tipuan Pengiriman Paket dari Luar Negeri yang dipublikasikan 

dalam HowMoneyIndonesia.com pada tahun 2013, bahwa: 

Terdapat beberapa kasus penipuan yang terjadi dengan modus 

pengiriman barang fiktif. Akhir bulan Mei 2013, pihak kepolisian 

berhasil meringkus setidaknya empat orang yang beraksi di 

Bandara Soekarno Hatta. “Mereka menjanjikan pada korban untuk 

proses pengambilan sekaligus pengiriman barang impor ke tempat 

tujuan, dengan meminta bayaran tapi barang tersebut tidak benar-

benar dikirimkan,” seperti dijelaskan Kasubdit Jatanras Direktorat 

Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Helmy 

Santika. Penipuan jenis ini tergolong jenis ‘tipuan Nigeria’. 

Pengirim barang biasanya berkenalan dengan korban melalui 

email spam atau aneka modus penipuan facebook. Korban 

biasanya diimingi hadiah undian, barang-barang berharga, uang 

tunai, atau warisan dalam jumlah besar, sehingga mudah 

terperdaya. Selanjutnya para penipu akan mengirimkan tanda 

bukti pengiriman paket (airway bill / resi) yang bentuknya sangat 

meyakinkan. Tidak jarang pula mereka menggunakan 
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‘International Diplomatic Courier’ dan mengatasnamakan 

lembaga-lembaga internasional atau diplomat negara tertentu.  

 

Berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat dipahami bahwa suatu akun 

pada aplikasi kencan online dapat melakukan persuasi terhadap pengguna 

lainnya. Pada aplikasi Growlr, individu pengguna growlr terpersuasi karena 

kondisi dimana profil diri yang mereka tampilkan. Tampilan diri tersebut 

dapat terlihat dari akun profil penggunanya yang tersusun dari foto serta 

detail personal dari penggunanya. Dimana seseorang dapat menampilkan 

suatu presentasi diri yang sesuai dengan konstruksi diri yang diinginkan 

oleh penggunannya.  

Penelitian mengenai Growlr sendiri dipilih oleh penulis dikarenakan 

bahwa aplikasi ini bukanlah sebuah aplikasi kencan daring yang populer 

digunakan oleh kaum gay secara global. Seperti yang diungkapkan oleh 

Mike Alvear dalam artikel berjudul Top Ten Gay Apps Ranked by Customer 

Satisfaction Ratings yang dipublikasikan pada laman huffingtonpost pada 

tahun 2015 menyebutkan bahwa dari sepuluh aplikasi kencan online untuk 

gay yang dievaluasi oleh para pengguna, Growlr menempati urutan ke 

empat dengan nilai 4,1. Nilai ini mengalahkan aplikasi kencan online gay 

terpopuler global yaitu Grindr yang berada pada urutan ke-sembilan dengan 

nilai 3,9. Hal ini menguatkan penulis bahwa pembahasan mengenai aplikasi 

Growlr layak untuk dilakukan. Terlebih lagi penelitian terdahulu seperti 

yang dilakukan oleh Grosskopf, LeVasseur, dan Glaser pada tahun 2014 dan 

Roem yang dipublikasikan pada tahun 2016 yang membahas mengenai 

aplikasi kencan online menggunakan aplikasi popular seperti Grindr dan 
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Facebook membuat penelitian terhadap aplikasi Growlr memiliki seuatu 

unsur kebaruan di dalamnya, terlebih lagi aplikasi Growlr bukanlah aplikasi 

kencan online gay yang digunakan oleh mayoritas kaum gay. Aplikasi ini 

hanya digunakan oleh gay dengan segmentasi Bear (gay dengan kategori 

tubuh seperti beruang). Oleh sebab itu, penulis ingin mengangkat penelitian 

mengenai presentasi diri pengguna aplikasi Growlr ini, dimana pengguna 

Growlr yang tersegmentasi pada Bear gay. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Eileen Y. L. Ong, dkk (Ong, et 

al., 2010), tentang Personality and Individual Differences yang mencari 

tahu mengenai narsisme, ekstraversi, dan presentasi diri para remaja pada 

jejaring social Facebook. Diungkapkan bahwa ketiga hal tersebut dapat 

dilihat dan dimaknai pada pilihan mereka memasang foto dirinya sebagai 

foto profil pada akunnya. Artinya, dalam penelitian ini, presentasi diri 

seseorang pada aplikasi Growlr bisa kita teliti salah satunya dari cara 

pengguna tersebut memilih foto yang mereka tampilkan.  

Contohnya pada profil pengguna yang menampilkan foto wajah 

penggunanya. Menurut website psikologi tipssoreini.com dalam artikel 

yang berjudul Arti Dibalik Foto Profil Seseorang yang dipublikasikan pada 

tahun 2016 menyebutkan bahwa seseorang yang menampilkan sisi diri yang 

ingin diakui. Pada profil aplikasi, seseorang akan menampilkan foto 

wajahnya yang diasumsikan paling baik. Artinya, seseorang yang 

menampilkan foto wajah pada profil akunnya, si pengunggah menginginkan 



9 
 

  Universitas Pelita Harapan

  
 
 

orang lain mengetahui wajahnya agar akun lain tertarik untuk melakukan 

interaksi dengan akunnya.  

Namun, ada juga akun yang tidak menampilkan foto bagian wajah, 

justru menampilkan foto yang bukan foto dirinya (seperti foto artis atau 

idola) yang artinya orang tersebut tidak percaya diri atau ingin dilihat 

sebagai seorang yang misterius yaitu tidak ingin informasi mengenai dirinya 

diketahui oleh orang banyak, seperti yang dipublikasikan dalam artikel yang 

berjudul Arti dibalik Foto Profil Seseorang pada tahun 2016. 

Dari hasil penafsiran sebuah profil tersebut, kita bisa melihat bahwa 

setiap profil bisa diartikan berbeda berdasarkan penggunaan foto oleh 

penggunanya. Menurut Reeves dan Nass (2002), dikatakan bahwa 

kenyataan (riil) tidak menentukan bagaimana karakter pada ruang virtual 

bisa tercipta. Lalu, disebutkan juga bahwa tidaklah mutlak satu karakter 

dapat sesuai untuk banyak keadaan, oleh karena itu banyak sekali pilihan 

karakter yang dapat digunakan oleh penggunanya. Dalam hasil penelitian 

yang ditulis oleh Reeves dan Nass yang dipublikasikan pada tahun 2002 

mengungkapkan bahwa untuk setiap interaksi dengan berbagai macam 

orang yang berbeda, manusia bisa menciptakan berbagai macam karakter 

yang berbeda melalui internet. Hal ini berarti manusia akan lebih bisa 

memanipulasi karakter asli mereka ketika melakukan interaksi dengan 

orang lain ketika mereka berada pada ruang virtual dibanding pada 

kenyataan (riil).  
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Penjelasan-penjelasan di atas membuat penulis ingin meneliti 

mengenai bagimana sebuah kesan yang didapat melalui sebuah presentasi 

diri dalam akun aplikasi Growlr dapat memengaruhi akun lain untuk 

melakukan interaksi dengannya, dimana pada penelitian sebelumnya, belum 

dapat ditemukan penelitian yang membahas mengenai presentasi diri 

pengguna aplikasi Growlr yang terfokus pada pembahasan mengenai 

inisiasi dari kaum gay, proses coming out, dan pola penggunaan aplikasi 

untuk berkomunikasi dengan sesama penggunanya.  

Hal ini menjadi sebuah kebaruan dimana pada penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh  (O’Connor, 2016) mengenai “Outness, 

Self-Esteem, Stigma, Psychological Health and Mobile Dating Application 

Use in Gay and Bisexual Men.” dan (Veritasia, 2015) mengenai 

“Pengungkapan Informasi Privat Tentang Identitas Seksual Seorang Gay 

Kepada Orang Lain.”, menjelaskan bagaimana terjadinya proses inisiasi dan 

coming out pada kaum gay. Dimana hasil penelitiannya dapat membantu 

orang lain untuk bisa menginisiasi kaum gay yang tersembunyi di 

masyarakat, serta bagaimana mereka mengungkapkan diri mereka terhadap 

orang-orang terdekatnya.  

Berbicara mengenai penelitian terhadap kaum gay, penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Grov, Agyemang, Ventuneac, dan Breslow 

(2013) serta penelitian dari Grosskopf, LeVasseur, dan Glaser (2014) 

mengenai penggunaan aplikasi pencarian seks laki-laki dengan laki-laki, 

lebih jauh berbicara mengenai kesehatan. Pengguna aplikasi kencan online 
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untuk gay umumnya menggunakan aplikasi untuk melakukan pencarian 

kegiatan seksual yang berujung pada penyebaran penyakit seksual dan HIV. 

Hasil-hasil penelitian ini memang memberikan manfaat sosial, praktis serta 

akademis jika dilihat dari keterkaitannya dengan kesehatan.  

Melihat penelitian-penelitian mengenai konsep diri kaum gay yang 

selalu terkait dengan inisiasi dan pengungkapan diri, serta penyebaran 

penyakit seksual antara kaum gay, peneliti lebih tertarik untuk mencari 

jawaban mengenai konsep diri yang lebih tinggi yaitu mengenai presentasi 

diri dan bagaimana konstruksi diri dari pengguna aplikasi Growlr, dimana 

presentasi diri ini akan berkaitan erat dengan pengelolaan kesan pada 

penggunanya. Kesan tersebutlah yang nantinya bisa memengaruhi suatu 

akun untuk berinteraksi dengan akun lainnya serta konstruksi diri seperti 

apa yang dilakukannya. Apabila kita dapat meneliti dan mencari tahu 

bagaimana presentasi diri yang dilakukan oleh akun aplikasi Growlr, kita 

dapat meminimalisir interaksi dengan akun-akun yang harus dihindari 

ketika menggunakan aplikasi tersebut.  

Oleh karena itulah, Penulis akan melakukan penelitian bagaimana 

presentasi diri pengguna aplikasi Growlr dalam menarik perhatian 

pengguna lainnya. Tentunya jawaban dari pertanyaan ini akan sangat 

berkaitan dengan bagaimana kita menginterpretasikan presentasi diri 

pengguna aplikasi tersebut.  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulisan penelitian ini difokuskan untuk 

mengetahui apa makna dari presentasi diri yang dilakukan oleh pengguna 

aplikasi kencan online Growlr. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki tiga manfaat, yaitu: 

1.4 1 Manfaat Akademis 

Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan 

tambahan wawasan keilmuan dalam bidang komunikasi khususnya 

mengenai media baru dan komunikasi antar personal mengenai presentasi 

diri pengguna aplikasi Growlr, serta memberikan referensi untuk para 

akademisi bidang komunikasi yang akan melakukan penelitian serupa 

dimasa mendatang.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih perihal 

pemikiran kritis dalam hal penafsiran makna tanda yang direpresentasikan 

secara daring. 

1.4.3  Manfaat Sosial 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengguna aplikasi Growlr dapat menganalisa lebih kritis mengenai 

presentasi diri yang dilakukan pengguna aplikasi Growlr agar dapat 
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meminimalisir interaksi dengan jenis-jenis profil yang harus dihindari 

dengan alasan keamanan. 




