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KONSELING BAGI KELUARGA GAY DAN 

LESBIAN: PERTIMBANGAN TEORETIS 

 

Abstrak 

Diperkirakan terdapat 2 hingga 10 juta orangtua gay dan lesbian yang membesarkan 6 hingga 14 

juta anak di Amerika Serikat. Penelitian mengungkapkan bahwa keluarga gay dan lesbian hanya 

memiliki sedikit perbedaan dengan keluarga heteroseksual. Namun demikian, karena tinggal di 

dalam masyarakat yang homofobia dan heteronormatif, keluarga gay dan lesbian menghadapi 

keprihatinan-keprihatinan khusus. Dalam artikel ini, konselor keluarga dan terapis ditantang 

untuk melihat apakah model teori yang mempengaruhi pekerjaan mereka juga sudah 

mempertimbangkan konteks sosial yang lebih besar serta akibat yang mungkin ditimbulkan dari 

marjinalisasi dan diskriminasi terhadap keluarga gay dan lesbian. 

Kata kunci: gay, lesbian, keluarga, konseling 

 

Diperkirakan terdapat 2 hingga 10 juta orangtua gay dan lesbian yang membesarkan 6 hingga 14 

juta orang anak di Amerika Serikat (Lamme & Lamme, 2001; Strong & Callahan, 2001). 

Keluarga gay dan lesbian sama beragamnya dengan keluarga heteroseksual. Setiap keluarga itu 

unik, terlepas apakah heteroseksual ataupun homoseksual. Keluarga gay dan lesbian juga 

menghadapi banyak permasalahan yang sama dengan apa yang dihadapi keluarga heteroseksual, 

dan, selain itu, harus menghadapi beberapa permasalahan khusus sebagai bagian dari kelompok 

yang tertindas. 

Kelompok gay dan lesbian mengalami penindasan dalam dua bentuk: homofobia dan 

heteroseksisme. Homofobia adalah ketakutan yang tidak bernalar (irasional), intoleransi, atau 

kebencian terhadap lelaki gay dan lesbian. Sanders dan Kroll (2000) menyatakan bahwa 

homofobia bisa berbentuk perilaku atau tindakan yang dialamatkan pada seseorang terkait 

orientasi homoseksualnya. Tindakan yang langsung bisa berupa gay bashing (di mana orang 

dipukul dan bahkan dibunuh karena mereka disangka homoseksual) atau tindakan kebencian (di 

mana integritas diri seseorang diserang karena orientasi yang dipersepsikan). Tindakan tidak 

langsung bisa berupa hukum yang merenggut hak gay dan lesbian untuk dapat setara dengan 

yang lain hanya karena orientasi seksual mereka (misalnya: pernikahan, pengangkatan anak, atau 

anti-diskriminasi). Heteroseksisme didefinisikan sebagai “kepercayaan bahwa satu bentuk 
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mencintai (lelaki dengan perempuan) secara alami lebih unggul dibandingkan bentuk mencintai 

yang lain, dan dengan demikian mendapatkan hak atas dominasi kultural” (Sanders dan Kroll, 

2000, h. 435). Meskipun homofobia dapat terlihat sebagai masalah yang lebih jelas, 

sesungguhnya heteroseksismelah yang menyebabkan lebih banyak masalah bagi gay dan lesbian. 

Sebagaimana dinyatakan oleh Sanders dan Kroll,  

Saat bekerja dengan kaum muda dan keluarga, heteroseksisme adalah suatu hal yang sangat 

penting untuk dibicarakan. Kepercayaan heteroseksis bahwa homoseksualitas entah bagaimana 

lebih rendah – tidak sesahih, tidak sememuaskan, tidak semembahagiakan heteroseksualitas – 

sedemikian merasuk sehingga merupakan masalah sosial (dan dengan demikian juga klinis) yang 

jauh lebih besar. 

Permasalahan Unik Keluarga Gay Dan Lesbian 

Penelitian telah menunjukkan bahwa keluarga gay dan lesbian tidak jauh berbeda dengan 

keluarga heteroseksual. Hanya saja, masyarakat kita yang kebanyakan belum bisa menerima 

homoseksualitas membuat keluarga sesama-jenis tidak terlalu nyaman untuk dapat hidup terbuka 

di hadapan dunia heteroseksual yang dominan. Sebagai akibatnya, beberapa permasalahan 

seperti coming out, keamanan, dan keterkucilan menjadi begitu nyata untuk banyak keluarga gay 

dan lesbian. Masalah-masalah ini tidak berdiri sendiri; mereka saling berhubungan satu sama lain 

sehingga membentuk dinamika yang rumit. 

Keluarga-keluarga membuat pilihan yang berbeda, tentang membuka diri, di komunitas mereka. 

Orang gay dan lesbian mungkin berhadapan dengan masalah membuka diri entah sebelum atau 

sesudah menjadi orangtua. Saat mereka akan memberitahu anak mereka, akan muncul 

kekhawatiran mengenai sengketa pengasuhan anak, reaksi dari keluarga asal, ketakutan akan 

diskriminasi, penolakan dari teman sebaya, serta bagaimana dan kapan akan memberitahukan 

(Ryan & Martin, 2000; Strong & Callahan, 2001).  

“Ancaman terhadap hak asuh secara hukum adalah sanksi yang paling ditakuti dari semua yang 

ada,” (Parks, 1998, h. 385) dan harus diteliti secara saksama sebelum membuka orientasi seksual 

orangtua. Keluarga asal dari orangtua gay dan lesbian bisa menjadi sumber dukungan atau 

konflik, tergantung reaksi mereka terhadap pengungkapan diri anak mereka. Kebanyakan 

orangtua takut akan diskriminasi di tempat kerja, lingkungan tempat tinggal, atau sekolah anak-

anak mereka, dan harus benar-benar mempertimbangkan dengan hati-hati hal-hal ini sebelum 

mengungkapkan orientasi seksual mereka (Ryan & Martin, 2000).  

Lamme dan Lamme (2001) menekankan hal-hal penting dari keputusan untuk membuka diri:  

Perbedaan antara keluarga gay yang sudah terbuka dan yang masih tertutup sangat vital untuk 

dipahami. Anak-anak dari keluarga yang sudah “terbuka” mungkin merasa seperti perwakilan dari 

komunitas mereka dan senantiasa merasa perlu menjelaskan situasi mereka dan membela 

kehidupan keluarga mereka. Bahkan ketika keluarga hanya terbuka pada orang-orang tertentu saja, 

anak-anak justru dua kali lipat takutnya: mereka takut akan dilecehkan dan kehilangan teman 
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ketika rahasia keluarga ini diketahui orang lain, dan mereka takut orangtua mereka akan diserang 

– mungkin kehilangan pekerjaan atau rumah – apabila mereka membiarkan rahasia keluarga ini 

bocor. Ketakutan ini bisa menjadi beban yang melumpuhkan. Selain memilih kata-kata dengan 

sangat hati-hati saat membicarakan orangtua mereka, anak-anak dari keluarga yang menutup diri 

bisa jadi takut untuk mengundang teman-teman mereka bertamu ke rumah atau membangun 

persahabatan yang dekat (h. 66). 

Anak-anak perlu mengungkapkan kekhawatiran mereka mengenai masalah melela (coming out) 

dan mungkin perlu bantuan orang lain dalam membuat pilihan yang penting mengenai hal ini. 

Sangat penting bagi konselor maupun keluarga untuk memahami bahwa pengungkapan diri 

bukanlah sebuah peristiwa tunggal melainkan sebuah proses seumur hidup bagi orangtua dan 

anak mereka.  

Dalam kaitan dengan keamanan pribadi, McPherson (2001) mengamati bahwa sebagai gay dan 

lesbian “Ke manapun kami pergi, kami harus bertanya kepada diri kami sendiri ‘apakah kami 

aman disini?’ Ketika Anda adalah orangtua, tekanan Anda berlipatganda saat Anda senantiasa 

khawatir mengenai keamanan anak-anak Anda” (h. 11). Keprihatinan mengenai keamanan tidak 

hanya mempengaruhi orangtua tetapi juga anak-anak, dan terapis keluarga perlu mendampingi 

orangtua gay dan lesbian dalam memahami kebutuhan anak-anak mereka. Sebagai contoh, anak-

anak mungkin ingin orangtua mereka menyembunyikan informasi tentang orientasi seksual saat 

berada di acara sekolah. Sang terapis bisa membantu orangtua untuk memahami bahwa 

kebutuhan anak mereka merupakan reaksi terhadap sebuah budaya yang homofobik dan 

bukannya rasa tidak suka mereka terhadap si orangtua. 

Keluarga gay dan lesbian yang bukan berasal dari kalangan kulit putih, kelas menengah ke atas, 

atau tidak menjadi bagian dari kalangan kultural yang dominan harus dipandang dalam 

penindasan konteks lain. Rasisme dan kelas-isme bisa mempengaruhi keluarga gay dan lesbian 

dengan kulit berwarna atau mereka yang hidup dalam kemiskinan. Keluarga berkulit putih 

mungkin memiliki beberapa keuntungan dari keistimewaan kulit putih (White privilege), 

sedangkan dalam waktu yang sama mengalami homofobia dan heteroseksisme. Keluarga gay dan 

lesbian yang kebetulan berlatar belakang Afrika-Amerika dan miskin bisa hidup dalam 

heteroseksisme, rasisme, dan kelas-isme. Semua bentuk penindasan dan loyalitas yang saling 

berkonflik perlu dipertimbangkan. 

Keluarga gay dan lesbian menghadapi tantangan-tantangan yang unik karena hidup dalam 

masyarakat yang homofobik dan heteroseksis. Mereka juga menghadapi masalah-masalah yang 

secara universal dihadapi oleh keluarga jenis apapun. Terapis keluarga memiliki tanggung jawab 

untuk memberikan layanan berdasarkan pendekatan teori yang mempertimbangkan konteks 

sosial dan tidak mengasumsikan bahwa semua masalah bersumber dari dalam keluarga itu 

sendiri saja. 

Pertimbangan dan Tantangan Teoretis 
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Ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh terapis keluarga saat memberikan 

layanan kepada keluarga lesbian dan gay. Model perkembangan dan terapi keluarga yang 

dominan kebanyakan merupakan hasil sampingan dari budaya modernis pertengahan abad ke-20 

dan mencerminkan bias-bias serta asumsi-asumsi dasar mengenai apa yang membentuk 

kebenaran dan realita (Doherty, 1991). Model-model ini masih memberikan konteks yang 

berharga dalam memahami keluarga, termasuk keluarga gay dan lesbian. Hanya saja, 

keterbatasan mereka perlu diakui. 

“Teori” menentukan apa yang dilihat oleh para terapis dan bagaimana mereka berpikir mengenai 

kesulitan-kesulitan yang dialami oleh klien mereka. Asumsi mendasar mengenai pendekatan 

teoretis dapat digunakan secara sadar maupun tidak sadar. Ketika memberi konseling kepada 

keluarga gay dan lesbian, sangat penting untuk menyadari asumsi-asumsi yang seringkali kita 

buat dengan tidak sadar. Teori-teori yang didasarkan kepercayaan bahwa heteroseksualitas 

adalah satu-satunya bentuk yang sahih dari identitas seksual, bahwa monogami adalah norma, 

dan bahwa bentuk-bentuk hubungan yang lain adalah menyimpang, bukan saja tidak pantas 

namun dapat menyebabkan gagalnya proses konseling. 

Model-model teori yang mengasumsikan bahwa “permasalahan” seluruhnya berada di dalam 

keluarga dan berfokus hanya pada interaksi keluarga harus dihindari. Konteks sosial yang lebih 

besar harus dipertimbangkan saat memberi konseling kepada keluarga gay dan lesbian. Dampak 

marjinalisasi, penolakan sosial, serta diskriminasi oleh budaya yang dominan juga harus 

diperhatikan. Pendekatan teoretis yang membantu keluarga-keluarga untuk memahami 

bagaimana mereka diajarkan untuk bekerjasama dalam penindasan mereka sendiri, dan 

membantu mereka mendekonstruksi pemikiran dengan menguji kembali gambaran yang telah 

mereka pelajari mengenai hubungan yang sehat dan sakit, mungkin menjadi hal yang sangat 

membantu (Seem,2001). 

Tantangan-tantangan lainnya dalam menyediakan layanan yang layak kepada keluarga gay dan 

lesbian sangat terkait dengan pertimbangan mengenai asumsi-asumsi dasar dalam teori yang 

memandu intervensi kita. Tantangan-tantangan ini mencakup: mengakui keluarga gay dan 

lesbian, iklim politik/sosial, tiadanya dukungan institusional serta kepercayaan, dan sikap serta 

prasangka yang dimiliki oleh terapis keluarga. 

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, ada banyak konstelasi keluarga gay dan lesbian, dan 

identitas mereka mungkin tidak terlalu kentara. Keluarga mungkin terbuka mengenai keadaan 

mereka atau memilih untuk tetap tidak terlihat karena efek negatif yang mungkin diciptakan 

homofobia. 

Iklim sosial dan politik juga menjadi hambatan dalam bekerja dengan keluarga gay dan lesbian. 

Meskipun telah diraih beberapa kemajuan dalam pergerakan hak-hak gay, terdapat pula pukulan 

balik dari pihak-pihak yang menentangnya. Kelompok religius kanan dan kelompok-kelompok 

sayap kanan percaya bahwa homoseksual “mengancam ikatan kehidupan keluarga” dan “ 
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beberapa fundamentalis agama percaya bahwa homoseksualitas menentang kodrat Tuhan” (Ariel 

& McPherson, 2000, p.424). Ada juga elemen konservatif dari masyarakat yang taat pada 

struktur keluarga yang patriarkal, yang mendikte bahwa sosok laki-laki adalah pusat dari 

segalanya dan berkuasa atas segalanya. 

Pada akhirnya, banyak orang yang takut terhadap ketidakpatuhan serta perbedaan; dan dengan 

demikian mengembangkan prasangka terhadap homoseksualitas secara umum. Faktor-faktor ini 

menciptakan atmosfer yang sulit untuk memberikan layanan bagi keluarga-keluarga gay dan 

lesbian. Meskipun masih terlalu dini untuk memperkirakan dampak langsung dari keputusan 

yang dibuat oleh Mahkamah Agung baru-baru ini untuk mencabut hukum sodomi Teksas, hal itu 

mungkin bisa mengisyaratkan penerimaan masyarakat yang lebih luas terhadap homoseksualitas. 

Terapis dan konselor keluarga perlu mengungkapkan tantangan-tantangan pribadi yang terkait 

dengan kepercayaan, sikap, serta prasangka mereka sendiri. Kepercayaan homofobik dan sikap 

heteroseksis bisa memberi pengaruh buruk bagi kualitas pemberian bantuan konseling. Ryan dan 

Martin (2000) menggambarkan hambatan-hambatan tambahan yang juga mencakup “keinginan 

untuk tampil... berpikiran liberal, karena itu akan menyebabkan keengganan untuk mengakui 

pandangan-pandangan yang mungkin mengandung bias” (h. 210); keyakinan turun-temurun 

dalam peran gender tradisional untuk lelaki dan perempuan; dan pada akhirnya kepercayaan 

bahwa hubungan homoseksual lebih terfokus pada hal-hal seksual dibanding hubungan 

heteroseksual, sehingga mensyaratkan pembicaraan tentang topik-topik seksual yang sulit dan 

tidak nyaman.  Sanders dan Kroll (2000) menyarankan terapis untuk “memandang apa yang 

disebut orientasi seksual melalui lensa hubungan manusia” (h. 434). Orientasi yang berpusat 

pada hubungan manusia diartikan sebagai “pengalaman batiniah yang serta-merta atas jatuh cinta 

secara romantis, yang kita semua alami dari waktu ke waktu dalam hidup kita.” (Sanders&Kroll, 

2000, h. 434). 

Saran Saran untuk Konselor dan Terapis Keluarga 

Kesulitan dalam mengidentifikasi keluarga gay dan lesbian, iklim sosial dan politik yang negatif, 

serta sikap dan kepercayaan pribadi adalah hambatan-hambatan yang dapat diatasi. Para peneliti 

telah memberikan banyak saran kepada profesional untuk meningkatkan keterampilan mereka 

dalam memberi konseling kepada keluarga gay dan lesbian (Ariel & McPherson, 2000; Lamme 

& Lamme, 2001; Parks,1998; Ryan &Martin, 2000; Sanders &Kroll, 2000). Kesadaran mengenai 

kepercayaan dan bias pribadi sangatlah mendasar dan harus diperiksa dan kalau perlu 

dimodifikasi. Terapis keluarga harus tidak bertenggang rasa terhadap bahasa yang anti-gay dan 

bersedia menolaknya jika hal itu dijumpai. Mereka mesti berhati-hati menggunakan bahasa dan 

bahan-bahan yang inklusif dalam praktik mereka; bukan yang mencerminkan heteronoseksisme. 

Kebijakan-kebijakan formal, formulir, serta brosur harus mencerminkan penerimaan dan 

inklusivitas yang sama. Buku-buku serta poster-poster yang mendukung keluarga gay dan 

lesbian membantu memastikan adanya lingkungan yang menerima. Kesadaran mengenai 
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masalah-masalah spesifik yang mungkin mempengaruhi keluarga gay dan lesbian, dan 

pengetahuan mengenai sumber-sumber dan kelompok dukungan adalah tanggung jawab terapis. 

Ariel dan McPherson (2000) menyatakan bahwa seorang konselor atau terapis “memiliki 

tanggung jawab yang luar biasa untuk mendapatkan pelatihan, pendidikan, dan pengalaman yang 

penting untuk memahami pengalaman hidup orangtua gay dan lesbian, anak-anak mereka, 

keluarga besar mereka, serta keluarga yang mereka ciptakan” (h. 431).  

Terapis dan konselor keluarga berada dalam posisi untuk memberikan dukungan dan pengakuan 

kepada populasi ini. Sebagaimana diamati oleh Ariel dan McPherson,  

Salah satu aspek yang paling penting dalam bekerja dengan gay dan lesbian adalah kesadaran yang 

terus-menerus mengenai dua kenyataan. Kenyataan yang pertama adalah kebenaran universal 

tentang perjuangan manusia-manusia biasa untuk menciptakan ikatan intim yang memungkinkan 

baik kebebasan pribadi maupun ikatan keluarga. Yang kedua adalah kebenaran khusus mengenai 

prasangka masyarakat: kapanpun, keluarga gay dan lesbian bisa menjadi objek kebencian atau 

penistaan yang mempengaruhi secara begitu kuatnya harga diri dan tingkatan stres dalam 

keluarga. Kemampuan untuk menggenggam kedua kenyataan ini sangatlah penting untuk 

melakukan intervensi yang efisien terhadap kelompok tertindas manapun (h. 430). 
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