
42 

 

BAB IV  

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN   

4.1 Awal Mula Peneliti Menemukan Perkumpulan Lesbian di Kota Malang  

 Pada awalanya alasan mengapa peneliti mengangkat penelitian tentang lesbian dan 

sampai akhirnya menemukan perkumpulan lesbian dikarenakan seorang teman peneliti 

merupakan seorang lesbian dan pada akhirnya peneliti tertarik dengan kehidupan 

lesbian khususnya komunikasi simbolik non-verbalnya. Kemudian peneliti mencari 

informasi terkait lesbian melalui seorang “key person” yang merupakan seorang 

lesbian. Key person ini merupakan teman peneliti yang sebelumnya pernah 

menceritakan secara singkat mengapa ia menjadi seorang lesbian dan bagaimana 

kehidupannya sebagai seorang lesbian. Peneliti mencari tahu apakah ada sebuah 

perkumpulan lesbian di Kota Malang dan pada akhirnya “key person” tersebut 

memperkenalkan peneliti kepada teman-temannya sesama lesbian. Pada akhirnya 

peneliti bertemu dan berkumpul dengan para lesbian ini di sebuah tempat untuk 

mendapatkan beberapa informasi terkait komunikasi simbolik non-verbal yang 

biasanya mereka gunakan kepada sesama lesbian maupun pasangan mereka 

masingmasing. Key person sendiri merupakan salah satu anggota dari perkumpulan 

tersebut yakni MJ.  
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4.2 Sejarah Perkembangan Pada Perkumpulan Lesbi Malang  

Perkumpulan merupakan sebuah kelompok sosial dimana dalam setiap 

kelompoknya terdapat beberapa orang yang memiliki suatu tujuan yang sama. Di Kota 

Malang sendiri terdapat sebuah perkumpulan lesbian dimana perkumpulan ini terdiri 

dari bebrapa orang lesbian baik berpasangan maupun tidak. Anggap saja nama 

perkumpulan ini adalah perkumpulan “Lesbi Malang”. Pada perkumpulan Lesbi  

Malang ini terdiri dari empat orang lesbian yang tiga diantara nya merupakan butchy 

(lesbian yang berkarakter laki-laki) yang sudah saling mengenal sejak masih sekolah 

dan satunya adalah seorang femme (lesbian yang berkarakter perempuan) yang 

merupakan pasangan atau kekasih dari salah satu butchy tersebut. Keempat orang 

tersebut adalah MJ, NA (Mawar), Ndull dan kemudian Rian. MJ, Ndull dan Rian 

merupakan teman akrab sejak masih di salah satu pondok di daerah Jombang 

sedangkan Mawar merupakan pacar atau kekasih dari MJ. Mereka memutuskan untuk 

berteman dan menjadi satu perkumpulan dikarenakan kecocokan dalam berkomunikasi 

dan sama-sama memiliki orientasi seksual yang sama, selain itu MJ, Ndull dan Mawar 

tinggal di satu kota dan hal inilah yang membuat mereka akhirnya selalu bersama 

namun Rian yang saat ini berdomisili di Kediri sering berkunjung ke Malang 

dikarenakan Rian merupakan orang asli Malang dan sekaligus berkumpul dnegan MJ, 

Ndull dan Mawar   
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 Sebelumnya dua subyek yang saat ini tergabung dalam satu perkumpulan ini pernah 

mengikuti komunitas lesbian secara terpisah dan berbeda-beda. MJ pernah mengikuti 

komunitas lesbian yang cukup besar di Kota Surabaya pada tahun 2011 akhir. 

Komunitas yang tidak diketahui namanya ini dulu sering mengadatakan pertemuan di 

Royal Plaza Surabaya dan MJ pun ikut aktif di dalam komunitas itu hingga akhirnya 

pada tahun 2012 pertengahan ia pun menjadi ketua komunitas tersebut. Pada komunitas 

tersebut tidak banyak yang dilakukan mereka hanya sekedar berkumpul untuk mengisi 

waktu luang ataupun sekedar berjumpa. Alasan MJ bergabung pada komunitas tersebut 

dikarenakan MJ ingin memiliki lebih banyak teman yang sesama lesbian dan ingin 

mengnal lebih banyak femme di sana. Inti dari ketertarikannya adalah ia ingin 

mendapatkan pasangan di dalam komunitas tersebut. Seiring berjalannya waktu 

petugas Royal Plaza Surabaya akhirnya melarang mereka untuk berkumpul di Royal 

lagi, hal ini juga dikarenakan pada saat itu hubungan sesama jenis baru banyak muncul 

dan menjadi perdebatan sosial walaupun hingga saat ini asih menjadi perdebatan. 

Akhirnya meeting point mereka berubah menjadi di Tamana Bungkul. Petugas si 

Taman Bungkul pun pada akhirnya membubarkan mereka. Sejak saat itu komunitas 

yang tidak diketahui namanya tersebut pun bubar.  

 Berbeda dengan Ndull, saat itu ia tergabung dalam komunitas yang bernama Dipayoni 

Institute. Komuniatas ini membahas banyak hal terkait gender dan seksualitas, itu lah 

yang membuat Ndull tertarik untuk ikut didalamnya karena Ndull sendiri pada saat itu 

masih ingin mencari tau secara jelas terkait gender dan orientasi seksualnya. Ndull pun 
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masuk kedalam komunitas itu sebagai anggota yang pada akhirnya mendapatkan 

banyak ilmu terkait gender, seksualitas hingga masalah LGBT.  

Namun Ndull tidak bertahan lama di komunitas tersebut, dengan alasan tertentu ndull 

akhirnya memutuskan untuk tidak bergabung lagi dengan komunitas tersebut.  

 Berbeda dengan Ndull dan MJ, Mawar dan Rian sebelumnya tidak pernah ikut dalam 

sebuah komunitas lesbian dnegan jumlah peserta yang banyak sperti itu. Mereka hanya 

saling berkumpul dan sekedar mengenal sesama lesbian sebelum akhirnya mereka 

menjadi satu perkumpulan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya MJ,  

Ndull dan Rian adalah temen sejak di pondok maka ketika mereka sama-sama di 

Malang mereka selalu berkumpul bersama. Sedangkan Mawar yang merupakan 

kekasih MJ akhirnya diperkenalkan oleh MJ kepada Ndull dan Rian dan sejak saat itu 

mereka berempat menjadi salah satu perkumpulan kecil lesbian di Kota Malang.  




