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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai individu yang kompleks memiliki orientasi 

seksual dalam kehidupannya dari kecil. Orientasi seksual ada beberapa 

jenis yaitu heteroseksual, homoseksual dan biseksual. Orientasi seksual 

yang dianggap lazim di masyarakat adalah orientasi heteroseksual, 

sedangkan biseksual dan homoseksual oleh masyarakat dianggap sebagai 

penyimpangan orientasi seksual. Orientasi seksual disebabkan oleh 

interaksi yang kompleks antara faktor lingkungan, kognitif, dan biologis. 

Hasil penelitian-penelitian sebelumnya menganggap bahwa ada kombinasi 

antara faktor biologis dan lingkungan sebagai penyebab homoseksual. 

Homoseksual dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan 

kedalam perilaku yang tidak wajar dan menyimpang. Menurut perspektif 

perilaku menyimpang, masalah sosial terjadi karena terdapat 

penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari 

nilai dan norma sosial yang berlaku. Homoseksual secara sosiologis adalah 

seseorang yang sejenis kelaminnya sebagai mitra seksual dan 

homoseksualitas sendiri merupakan sikap, tindakan atau perilaku pada 

homoseksual.
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Dalam Islam, homoseksual disebut liwath atau ‘amal qaumi 

Luthin.
2
 Istilah tersebut timbul karena perbuatan seperti itu pertama kali 

dilakukan oleh umat Nabi Luth yang hidup sezaman dengan nabi Luth. 

Perilaku buruk dan terkutuk tersebut belum pernah terjadi di muka bumi 

ini sebelumnya. Dikatakan perilaku paling buruk dan terkutuk karena pada 

dasarnya, perbuatan keji itu telah menyalahi aturan Allah dan menyimpang 

dari fitrah manusia yang lurus, mengingat yang seharusnya dilakukan ialah 

seorang laki-laki berpasangan dengan perempuan secara sah (melalui 

ikatan pernikahan), bukan bergaul dengan sesama jenis. 

Meskipun kaum Luth telah dihancurkan oleh Allah ratusan abad 

yang lalu, namun homoseks tetap ada di tengah kehidupan manusia. Di 

bawah pengaruh kaum Yahudi, negara-negara Barat menyusun undang-

undang yang membolehkan hubungan sejenis (homoseksual), selama hal 

tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Pengaruh ini bahkan telah 

sampai pada taraf legalisasi pernikahan antar laki-laki. Di bawah pengaruh 

yang sama, mereka juga membentuk ribuan lembaga dan organisasi guna 

mendukung hubungan sejenis ini. Para pasangan sejenis tersebut sudah 

berani keluar dari lingkungan yang tertutup dan berani membuka jati diri 

mereka. Bahkan mereka memiliki klub-klub, taman, pantai, dan kolam-

kolam renang khusus. Tempat tersebut tidak boleh dijamah oleh pihak 

yang berwajib selama komunitas homoseks tidak mengganggu 

ketentraman dan membuat kekacauan. 
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Homoseksual dikalangan wanita disebut cinta lesbis atau 

lesbianisme.
3
 Dalam prakteknya, lesbianisme diperankan oleh pasangan 

wanita yang salah satunya berperan sebagai laki-laki dengan sisi maskulin 

dan satunya berperan sebagai perempuan dengan sisi feminimnya. 

Menurut Budiarti dalam penelitiannya, menyebutkan bahwa dalam dunia 

lesbian terdapat dua jenis lesbian yaitu lesbian Butch dan lesbian Femme. 

Adapun pengertian lesbian Butch adalah lesbian yang berperan sebagai 

laki-laki dalam suatu hubungan, sedangkan lesbian Femme berperan 

sebagai perempuannya. 

Di tengah-tengah maraknya lesbian di Indonesia, tentu saja banyak 

menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat, Di Indonesia sendiri 

belakangan ini komunitas gay/lesbi sedikit banyak belum bisa diterima di 

masyarakat. Dikutip dari TEMPO.CO edisi Jumat, 17 Februari 2017 

disebutkan bahwa menurut data dari hasil survei yang dilakukan oleh 

Wahid Foundation bersama Lembaga Survei Indonesia pada Maret-April 

2016 mengungkapkan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) 

menjadi minoritas yang paling tidak disukai di Indonesia. 

Adapun dikutip dari Tribunnews.com edisi Jumat, 23 September 

2016 terkait apa yang disampaikan oleh koodinator lapangan Aksi 

Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad), Randi 

Ohoinaung, bahwa populasi kaum homoseksual yang semakin besar 

menunjukkan eksistensi keberadaan kaum homoseksual di Indonesia. 
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Dijelaskan Randi, Indonesia sendiri, perkawinan homoseksual tidak diakui 

oleh hukum Indonesia. Hal ini berdasarkan Pasal 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (UU Perkawinan). Selain itu, eksistensi kaum lesbian semakin 

dimudahkan dengan adanya berbagai macam aplikasi chatroom khusus 

untuk lesbian seperti Wapa, Her, LesPark dan lain sebagainya. Selain itu, 

dengan didirikannya website yang dikhususkan untuk lesbian seperti 

kabarlgbt.org, Magdalene.co, melela.org, dan gayanusantara.or.id juga 

lebih menunjang kebutuhan dan fasilitas bagi perempuan lesbian untuk 

berkomunikasi dan berinteraksi, karena teknologi ini memungkinkan para 

perempuan lesbian bertemu, berbicara, berkenalan, dan berdiskusi, tanpa 

harus membuka identitas diri yang sebenarnya, apabila yang bersangkutan 

tidak bersedia. 

Sampai dengan saat ini, kaum homoseksualitas (perempuan dengan 

perempuan/laki-laki dengan laki-laki) sering menjadi isu yang kontradiktif 

dalam masyarakat, perdebatan yang muncul mengenai homoseksualitas 

terkait dengan faktor penyebabnya serta bagaimana suatu kelompok 

masyarakat menyikapinya. Hal ini menandakan bahwa sebuah pengakuan 

akan diri itu membutuhkan suatu penyampaian lisan atau tulisan yang 

disebut dengan komunikasi. 

Menurut DeVito komunikasi mengacu pada tindakan mengirim 

dan menerima pesan, oleh satu orang atau lebih, yang terdistorsi oleh 

gangguan, terjadi dalam suatu lingkungan (konteks), mempunyai dampak 

tertentu (dan dimensi etik tertentu), serta memungkinkan adanya umpan 
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balik.
4
 Lebih jelasnya dipaparkan oleh Effendy dalam bukunya, 

komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada 

orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, 

baik secara lisan (langsung) ataupun tidak langsung (melalui media). 

Pada lingkungan sosial, manusia menginginkan untuk melakukan 

eksistensi diri agar mendapatkan pengakuan. Sama halnya dengan wanita 

yang mempunyai orientasi seksual lesbi, mereka juga ingin mendapatkan 

pengakuan layaknya manusia yang lainnya. Banyak lesbian yang enggan 

dan takut untuk mengungkap identitas orientasi seksual mereka karena 

takut akan penolakan serta setereotip yang ditimbulkan tentang identitas 

orientasi seksual mereka.  

Adanya fenomena yang ada di masyarakat seperti diatas dan latar 

belakang yang ada, penulis tertarik untuk meneliti “Pola Komunikasi yang 

Dipergunakan oleh Wanita dengan Orientasi Seksual Lesbi dalam 

Melakukan Keterbukaan  Diri Terhadap Lingkungan Sosialnya (Studi 

Kasus Wanita Lesbian di Yogyakarta)”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pola komunikasi yang dipergunakan oleh wanita dengan 

orientasi seksual lesbi dalam melakukan keterbukaan diri terhadap 

lingkungan sosialnya? 

2. Bagaimana tanggapan teman dekat terhadap keterbukaan diri oleh 

wanita dengan orientasi seksual lesbi? 

                                                           
     4 Joseph A. DeVito, Komunikasi Antarmanusia, Alih Bahasa Agus Maulana, Jakarta: 

Professional Books, 1997, hal. 23. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pesan
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui pola komunikasi yang dipergunakan oleh wanita 

dengan orientasi seksual lesbi dalam melakukan keterbukaan diri 

terhadap lingkungan sosialnya 

2. Mengetahui tanggapan/pengakuan dari lingkungan sosial 

masyarakat terhadap keberadaan wanita dengan orientasi seksual 

lesbi. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu 

dalam komunikasi interpersonal dan psikologi sosial 

2. Secara praktis, diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk lebih 

memberikan ruang hidup dan perlakuan yang lebih baik terhadap kaum 

lesbian. Lebih dari itu, masyarakat dapat membantu kaum lesbian 

untuk menemukan jati diri mereka dan kembali di jalan yang sudah 

menjadi fitrah-Nya. 

 

 

 

 

 

 

 


