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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Pada era globalisasi dan modern saat ini, gaya hidup merupakan salah satu 

hal yang sangat penting dan sangat diperhatikan khususnya bagi kaum milenial. Hal 

ini terlihat  mulai dari  gaya berpakaian (fashion) hingga perilaku seksual. Melalui 

cara berpakaian, mereka (kaum milenial) akan merasa lebih percaya diri dalam 

mengekspresikan diri mereka dan terkadang mereka merasa menemukan jati diri 

mereka  melalui fashion maupun perilaku seksual tersebut. Dalam rangka 

menunjukkan jati diri, beberapa orang mulai menunjukkan perilaku yang berbeda 

di dalam mayoritas misalnya dalam berperilaku seksual. Bahkan hal ini sudah 

menjadi life style bagi beberapa kalangan seperti kalangan entertaiment  yakni 

menyukai sesama jenis atau biasa disebut LGBT. Perilaku homoseksual atau 

penyuka sesama jenis memang lebih dulu mudah diterima di kalangan menengah 

atas perkotaan seperti Jakarta. Perilaku seksual di Indonesia yang heteroseksual 

membuat para pecinta sesama jenis atau lgbt di minoritaskan atau terkadang malah 

terdiskriminasi. Hal ini dikarenakan hukum di Indonesia yang tidak 

memperbolehkan adanya perilaku seksual terhadap sesama jenis namun penyuka 

sesama jenis sendiri di Indonesia terus bertambah. Di Indonesia pada tahun 2010 

pernah ada penolakan terkait perilaku homoseksual ini atau penyuka sesama jenis, 

hal ini dilihat dari adanya kerjasama antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan 

organisasi masyarakat islam untuk menolak adanya penyelenggaraan Festival Q!.  

Festival Q! ini merupakan festival yang menayangkan film-film bertema Lesbian, 
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Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Ketua MUI saat itu Makruf Amin 

mengatakan bahwa tindakan homoseksual merupakan tindakan yang tidak selaras 

dengan hak asasi manusia, dimana manusia dicitakan berpasang-pasangan dengan 

pernikahan yang sah (Priandono, 2016:92).  

LGBT merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. 

Lesbian sendiri merupakan perilaku penyuka sesama wanita, sedangkan gay 

merupakan penyuka sesama lelaki, biseksual adalah sesorang yang dapat menyukai 

wanita maupun pria dan yang terakhir transgender yaitu laki-laki yang berubah 

menjadi wanita atau sebaliknya. Dalam lesbian maupun gay dikenal dengan 

berberapa istilah, pada lesbian yang berkarakter sebagai laki-laki dikenal sebagai 

butch dan  yang berkarakter tetap menjadi perempuannya dikenal sebagai femme, 

sedangkan yang bisa memerankan kedua karakter yaitu menjadi laki-laki atau 

perempuan disebut sebagai andro. Pada hubungan gay, top merupakan sebutan bagi 

laki-laki yang berperan sebagai laki-lakinya dalam suatu hubungan sesama jenis 

tersebut dan bottom merupakan sebutan bagi laki-laki yang berperan sebagai 

perempuannya sedangkan yang terakhir versatile merupakan karakter yang dapat 

memposisikan dirinya menjadi laki-laki maupun perempuan. Lesbian merupakan 

label yang diberikan kepada wanita yang memiliki ketertarikan khusus terhadap 

wanita lainnya, dalam artian wanita penyuka sesama wanita. Lesbian tidak dapat 

ditebak melalui penampilan atau pun perlakuannya saja. Banyak wanita yang 

berpenampilan tomboy atau sedikit maskulin namun dia tidak lesbi, sedangkan 

wanita yang berpenampilan feminim bisa jadi dia merupakan penyuka sesama  



 

3 

 

jenis.   

Norwegia menjadi negara pertama yang melegalkan pernikahan sejenis atau 

hubungan lgbt yaitu pada tahun 1993 dan disusul oleh Denmark pada tahun 1989. 

Belanda merupakan salah satu negara yang mendukung rencana Amerika untuk 

memberantas kesenjangan dan diskriminasi lesbian, gay, biseksual, dan 

transgender. Belanda setuju bahwa para kaum lgbt juga merupakan manusia yang 

berhak mendapatkan kebebasan untuk mengekspresikan ketertarikan seksual 

mereka. Belanda pun akhirnya menjadi negara rujukan dalam hal legalitas lgbt di 

amerika. Negara Belanda sudah jauh lebih dulu melegalkan pernikahan sejenis atau 

hubungan lgbt yaitu pada tanggal 1 April tahun 2001, disusul dengan negara Belgia 

(1 Juni 2003), Spanyol (30 Juni 2005), Kanada (20 Juli 2005), Afrika Selatan (30 

november 2006). Tanggal 26 juni 2015 merupakan hari dimana lgbt dinyatakan 

legal di Amerika, dan hal ini juga diikuti oleh 13 negara bagian Amerika serikat 

seperti : Connecticut, Lowa, Massachussets, Oregon, New Hampshire, New York, 

New Jersey, Vermont, Maryland, Hawaii, Maine, serta ibu kota Washington DC.   

Di Indonesia sendiri lgbt masih menjadi perdebatan baik secara hukum, 

agama maupun dari sisi medis. Indonesia yang merupakan negara dengan 

masyarakat mayorias islam menolak keras adanya perilaku lgbt tersebut, hal ini 

disebabkan karena perilaku lgbt yang sangat melanggar syariat-syariat islam.   

Sekjen MUI Anwar Abbas menjelaskan, “ Mengapa oleh agama LGBT 

dilarang, salah satunya secara rasional saja deh kalau praktek LGBT ini ditolerir 

maka punahlah manusia di muka bumi ini. Tidak akan pernah laki-laki yang kawin 
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dengan laki-laki akan melahirkan keturunan. Tidak mungkin perempuan kawin 

dengan  perempuan  akan  melahirkan  keturunan.”  (dilansir 

 pada VOAIndonesia.com).   

Dalam hal hukum di Indonesia, Undang-Undang Hukum Pidana KUHP 

tidak menganggap lgbt sebagai tindak kriminal. Hal ini akan dianggap menjadi 

tindak kriminal jika bersangkutan dengan perlindungan anak seperti melibatkan 

anak kecil dalam hal mengajarkan anak tersebut untuk menjadi lesbian, pornografi, 

kesusilaan, pelacuran dan kejahatan seksual lainnya.   

Dilansir dari web resmi republika online, Komnas Ham merujuk pada  

Prinsip-Prinsip Yogyakarta (The Yogyakarta Principles) Tahun 2006 dan Peraturan  

Menteri Sosial No.8 Tahun 2012 tentang Pendataan dan Pengelola Data 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan 

Sosial (Permen 8/2012) untuk memberikan peringatan kepada para pejabat yang 

memberikan pernyataan “naif” atas hak berkumpul dan atas hak rasa aman bagi 

kaum LGBT. Komnas Ham beranggapan bahwa LGBT merupakan komunitas yang 

diakui oleh negara, namun ada poin penting dalam Permen (8/2012) yang 

diperuntukkan bagi operasional pendataan dan pengelola data penyandang masalah 

sosial, untuk menunjukkan bahwa lgbt merupakan kelompok dengan gangguan 

keberfungsian sosial yang memiliki kriteria: a. gangguan keberfungsian sosial, b. 

diskriminasi, c. marginalisasi, dan d. berperilaku seks menyimpang.    
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Penolakan terkait lgbt pun merambah hingga ke dunia pertelevisian. Komisi 

penyiaran Indonesia pun melakukan penolakan keras terhadap stasiun televisi yang 

menyiarkan program acara yang mengandung hal-hal lgbt. Di Indonesia sendiri saat 

ini masih banyak program-program televisi yang menayangkan hal yang berbau 

lgbt, misalnya saja para host laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan.  

Ditambah hingga saat ini lgbt sudah mencapai 2-3 juta orang menurut Sandrayati 

Moniaga.  

Ada banyak faktor yang dapat menjadikan seseorang menjadi lesbi atau 

penyuka sesama jenis, bisa karena faktor lingkungan, eksploitasi seks yang 

berlebihan, hingga faktor genetik. Keterbiasaan seseorang terhadap perilaku yang 

condong kearah lesbian dapat membuat orang tersebut menjadi seorang lesbi juga. 

Seperti tingginya intensitas bertemu dengan seorang teman yang pada akhirnya 

menimbulkan dorongan penyatuan emosional seolah-olah saling mengerti satu 

sama lainnya. Dilihat dari sisi psikologis hal ini dapat terjadi dikarenakan faktor 

adanya trauma akibat kekerasan yang didapat dari seorang laki-laki dapat membuat 

seorang perempuan menjadi lesbi, dan dari segi ekologi atau faktor lingkungan gaya 

hidup lah yang dapat mempengaruhinya, sepeti gaya hidup di Indonesia yang 

kebarat-baratan membuat penyimpangan seksual mudah terjadi.  

Dilansir dari laman resmi online KPI, walaupun sekarang jumlah penonton 

televisi menurun namun tv masih memiliki kekuatan paling besar dalam 

mempengaruhi masyarakat, ujar Hardly Stefano Pariela saat mengantar diskusi 
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terbatas di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat tentang pembatasan konten 

yang mengandung LGBT.   

Namun melalui media sosial komunikasi antar lesbi terus berkembang.  

Melalui media sosial lah para lesbi berkomunikasi dengan komunikasi-komunikasi 

simbolik tersendiri. Komunikasi massa menjadi salah satu pilihan bagi para kaum 

lesbi untuk berkomunikasi. Komunikasi massa adalah komunikasi yang 

menggunakan media massa, baik media cetak (surat kabar atau majalah) atau 

elektronik (radio,televisi) berbiaya relatif mahal, yang dikelola oleh suatu lembaga 

atau orang yang dilembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang 

tersebar di banyak tempat, anonim, dan heterogen (Mulyana, 2013:83). 

Komunikasi melalui media elektronik lah yang menjadi pilihan utama saat ini 

seperti media sosial (instagram,facebook,line,whatsapp), hal ini juga dipengaruhi 

oleh perkembangan jaman. Adanya media sosial membuat komunikasi antar lesbi 

semakin luas.  

Sebelumnya telah ada penelitian sejenis yang membahas terkait lesbian, 

namun penelitian ini berfokus pada sudut pandang yang berbeda dan lokasi yang 

berbeda pula. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Megawati Tarigan 

(2011), dalam penelitian ini beberapa lesbianisme menunjukkan jati dirinya di 

khalayak namun tersirat secara simbolik. Ada juga yang dengan terang-terangan 

memberitahukan bahwa dirinya seorang lesbianisme hal ini dikarenakan tuntutan 

pekerjaan yang mengharuskan mereka untuk lebih terbuka dengan lingkungan kerja 

dan berusaha untuk lebih professional.  

Kota Malang yang merupakan kota pelajar yang berarti mayoritasnya 

adalah pelajar dan mahasiswa. Karakter mahasiswa yang masih dalam tahap 

menemukan jati diri tersebut akhirnya  mempermudah terjadinya penyimpangan 

seksual di dalam ruang lingkup mahasiswa tersebut. Karena melalui pergaulan, 
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komunikasi yang intens dan sebagainya, sifat atau karakter lesbi ini dapat terbentuk 

dengan mudah. Melalui interaksi-interaksi simbolik maka muncullah yang 

namanya komunikasi simbolik antar lesbian. Mengapa demikian, karena para lesbi 

selalu menginterpretasikan komunikasi mereka melalui simbol-simbol tertentu 

yang hanya dimengerti oleh para lesbi itu sendiri. Hal ini juga ditunjang oleh faktor 

penerimaan masyarakat terhadap lesbi sehingga para kaum lesbi memiliki 

komunikasi simbolik tersendiri. Oleh sebab itu, berdasarkan penjabaran diatas 

peneliti tertarik untuk meneliti komunikasi simbolik seperti apakah yang digunakan 

oleh kaum lesbi khusunya di kota Malang.  

1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang telah ditemukan diatas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  

Bagaimana penggunaan komunikasi simbolik antar kaum lesbian di 

kalangan mahasiswa di Kota Malang ?   

1.3 Tujuan Penelitian   

Berkaitan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk  

:  

Untuk menginterpretasikan penggunaan komunikasi simbolik antar kaum 

lesbian di kalangan mahasiswa di Kota Malang.   
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

- Manfaat Akademis

Secara akademis penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya pada pengembangan ilmu 

yang terkait dengan komunikasi simbolik.  

- Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan 

wawasan kepada masyarakat terkait komunikasi simbolik khusunya 

komunikasi simbolik antar kaum lesbi di kalangan mahasiswa di Kota 

Malang maupun daerah lainnya.  




