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 BAB I   

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Dari zaman ke zaman persoalan seksualitas memang tak pernah habis untuk 

diperdebatkan. Apalagi dengan maraknya kasus-kasus tentang seksualitas. 

Sebagaimana persoalan-persoalan sosial lainnya yang selalu berubah makna pada 

setiap masanya. Seksualitas, pada zaman dahulu menjadi sesuatu yang tabu untuk 

dibicarakan atau dibuka di halayak umum. Kini seksualitas sudah tidak lagi menjadi 

konsumsi sehari-hari, diperdebatkan bahkan dikampanyekan secara besar-besaran. 

Dari iklan-iklan televisi yang secara gamblang mempromosikan pembersih alat 

kelamin wanita, sampai pada pergerakan ekstrim kaum minoritas homoseksual demi 

pengakuan dan eksistensinya.  

Sejarah pergerakan lesbian di Indonesia ternyata dimulainya sudah lumayan 

lama, yaitu sejak berdirinya Perlesin (Persatuan Lesbian Indonesia) di tahun 1982. 

Kemudian ada Suara Srikandi yang berjuang dengan berkolaborasi dengan organisasi 

LGBT terbesar Indonesia saat ini yaitu GAYaNusantara. Setelah sempat tak terdengar 

kabarnya beberapa waktu, ditahun 2007 berdirilah Ardhanary Institute yang 

diprakarsai oleh Saskia Wieringa dan Rr. Agustine. Mungkin Ardhanary Institutyang 

saat ini memiliki resource dan refference terlengkap terkait issue lesbian di Indonesia. 

Di Surabaya, terdapat banyak kelompok lesbian. Data yang ada di KSGK 

menunjukkan bahwa sedikitnya terdapat 185 lesbian di Surabaya yang tergabung 

dalam 14 kelompok.  
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kelompok kecil beranggotakan 10 - 20 orang. Kelompok - kelompok ini tidak 

melulu aktif dalam dunia pergerakan, namun juga kelompok - kelompok yang 

disatukan oleh minat. Sebagian besar berkumpul secara rutin di ruang publik dan 

meski masih banyak yang tidak visible di permukaan namun beberapa diantaranya 

masih terbuka. (Gaya Nusantara, 2012: 06 dikutip dalam intan permata sari).  

Lesbian merupakan sebutan untuk orientasi kelompok perempuan yang 

menyukai sesama perempuan (sesama jenis). Dalam hal ini adalah masalah perbedaan 

pemilihan orientasi seksual. Lesbian merupakan kelompok yang dianggap menganut 

perilaku yang menyimpang. Ada pun bentuk-bentuk kekerasan yang sering dialami 

oleh paralesbian di antaranya adalahekonomi, diskriminasi, pelecehan seksual, 

pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan bahkan pembunuhan, 

serta tindakan lainnya yang bertujuan untuk “mengubah” secara paksa orientasi 

seksual, yang akhirnya membuat mereka memilih menyukai sesama jenis.  

Lesbian adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya 

kepada sesama perempuan atau disebut juga perempuan yang mencintai perempuan 

baik secara fisik, seksual, emosional atau secara spiritual. Lesbian adalah 

seorangyangpenuh kasih. Pada saat ini kata lesbian digunakan untuk menunjukkan 

kaum wanita.  

Lesbian atau lesbian isme berasal dari kata Lesbos yaitu pulau di tengah Lautan 

Egeis yangpada zaman kuno dihuni oleh para wanita. Konon siapa saja yang lahir di 

pulau itu nama belakangnya akan di ikuti kata lesbian , namun tidak semua orang yang 

memakai nama tersebut adalah lesbian. Mereka meneruskan kebiasaan tersebut untuk 

menghormati leluhur sebelumnya dan agar kebiasaan itu tidak hilang oleh waktu 
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karena semakin zaman terus berkembang orang-orang pun lebih mengenal istilah 

lesbian sebagai lesbian (Kartono, 2009:249).  

Dengan kondisi saat ini maka Komunikasi merupakan cara seseorang atau 

kelompok menstransfer pesan baik secara verbal maupun nonverbal kepada orang lain. 

Sebagaimanayang di lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya komunikasi tidak 

bisa dilepas dari kehidupan manusia yang notabene sebagai mahluk social. Seperti 

yang dikemukakan oleh salah satu pendiri bidang ilmu komunikasi yaitu Harold D 

laswell, cara yang baik untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab 

pertanyaan berikut : who says what in which channel to whom whit what effect?“(siapa 

mengatakan dengan saluran apa kepada siapa dengan efek bagaimana?)”(Riswandi, 

2009:02) 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa kaum lesbian telah menunjukkan identitas 

dirinya dan mencoba berinteraksi dengan masyarakat dengan membentuk komunitas-

komunitas lesbian yang ada di Kota Malang, terdapat beberapa komunitas misalnya 

komunitas daerah, Blimbing, Soekarno Hatta, Sawojajar, dan Sukun. Kaum lesbian di 

Kota Malang mempunyai cara tersendiri untuk menunjukkan perilaku ke masyarakat, 

yang menunjukkan bahwa mereka merupakan seorang lesbian.  

Dimana perilaku yang diberikan lesbian tersebut belum tentu sama terhadap 

perilakuapa yang dipahami oleh masyarakat atau perempuan normal pada umumnya.  

Simbol-simbol tersebut mempunyai makna yang berbeda sehingga dapat 

memunculkan pemahaman bahwa mereka berbeda dari perempuan atau menyukai 

sesama jenis yaitu lesbian. Akan tetapi banyak dari mereka tidak menggunakan nama 

aslinya, alias mereka menggunakan nama samara. Motif dari mereka merubah nama 
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kebanyakan nama mereka terlalu feminim. Motif disini di istilahkan kondisi seseorang 

yang mendorong untuk mencari suatu kepuasan atau mencapai suatu tujuan, atau 

dengan kata lain, daya gerak untuk mendorong seseorang untuk melalukan sesuatu 

(Masmuh , 2012:227).  

Nama samara ialah nama yang sering di gunakan kaum lesbian. Nama samara 

yang digunakan oleh para lesbian memiliki tujuan tersendiri yakni untuk mencari ke 

amanan serta kenyamanan agar mereka tidak di ketahui oleh keluarganya hingga 

temannya yang tidak mengetahui kalau dia seorang lesbian. kebanyakan nama samara 

yang di lakukan oleh kaum lesbian itu perubahan nama yang awal nya cewek berubah 

menjadi nama yang lebih ke cowok ( jantan )dan ada pula yang merubah namanya 

menjadinama - nama yang lagi trend saat ini.  

Adapun studi kasus yangdipilih adalah perilaku kaum lesbian di Kota Malang. 

hal ini menjadikan dasar sebuah penelitian yang menarik untuk di teliti. Maka alasan 

khusus peneliti ingin membuat sebuah penelitian dengan menggunakan judul 

“Perilaku Komunikasi Kaum Lesbian “.  

1.2 RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan dalam 

penelitan ini adalah Bagaimana Perilaku Komunikasi Kaum Lesbian di Kota Malang? 

1.3 FOKUS PENELITIAN  

Fokus dalam penelitian ini ditujukan pada, bagaimana perilaku kaum lesbian 

di Kota Malang, yang dimaksud perilaku kaum lesbian ialah interaksi antar individu 
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melibatkan simbol – simbol, simbol – simbol yang di maksud ialah verbal dan 

nonverbal. 

1.4 TUJUAN PENELITIAN  

Bertolak pada uraian masalah di atas, maka dapat di rumuskan tujuan dari 

penelitian ini adalah Untuk mengetahui “Perilaku Komunikasi Kaum Lesbian di Kota 

Malang”. 

1.5 MANFAAT PENELITIAN  

Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat dan guna baik 

secara teoritis maupun praktis.  

1.5.1 Manfaat Akademis  

 Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi masukan dalam menambah 

kajian – kajian ilmu komunikasi interpersonal khususnya mengenai Perilaku 

Komunikasi Kaum Lesbian.  

1.5.2 Manfaat Praktis  

 Bagi kalangan akademis Universitas Muhammadiyah Malang  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam melakukan 

kajian atau peneitian dengan pokok pembahasan yang sama serta bahan 

masukan bagi pihak – pihak yang berkepentingan langsung dengan penelitian 

ini.  

 

 


