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ABTRAK 

Penelitian yang berjudul “Simbol Interaksi Kaum Lesbi” ini dilakukan 

untuk menjawab beberapa pertanyaan peneliti berikut: (1) Apa saja bentuk 

simbol-simbol interaksi yang digunakan kaum lesbi? (2) 2. Bagaimana para lesbi 

menggunakan simbol-simbol interaksi sebagai wujud identitas diri mereka ?. Tipe 

penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Sedangkan pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini di ikuti dengan 

perspektif interaksionisme simbolik dari Herbert Mead berparadigma definisi 

sosial. Penelitian ini menentukan subjek atau informan yang relevan dilakukan 

secara purposif dan terdapat 5 informan didalamnya dan dilakukan di Kota 

Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa simbol terdapat beberapa simbol 

yang digunakan kelompok lesbi yaitu simbol yang diperlihatkan melalui 

penampilan/fisik, sikap atau perilaku dan bahasa/kata-kata. Para lesbi tersebut 

menggunakan simbol-simbol tersebut sesuai dengan karakteristik mereka yang 

mana butchi yang memakai simbol tersebut dan biasanya simbol tersebut 

digunakan saat mereka sedang berkumpul bersama kelompok/komunitasnya. Ada 

manfaat dan tujuan tersendiri bagi kelompok dalam penggunaan simbol tersebut 

baik dari penampilan/fisik, sikap atau perilaku dan bahasa/kata-kata. Terdapat 

pula persaingan diantara para kelompok lesbi yang dikarenakan persepsi proses 

coming out yang berbeda-beda diantara kelompok. 

 

 

Kata kunci: Simbol Interaksi, Lesbi, Kelompok Lesbi 
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I. PENDAHULUAN 

 

I.I   Latar Belakang 

Lesbi merupakan hubungan sejenis yang terjadi antara sesama wanita atau 

bisa juga disebut sebagai homogen relationship. Pasangan lesbi ini memang selalu 

dilihat sebagai pasangan yang abnormal. Namun lesbian ini merupakan sebuah 

fenomena sosial yang sudah banyak terjadi di lingkungan  dan tidak bisa 

disangkal lagi keberadaannya. Munculnya keberadaan lesbi ini merupakan sebuah 

realitas yang mana telah berada di sekitar masyarakat dan menimbulkan macam-

macam reaksi pada masyarakat yang melihat realitas tersebut. Masyarakat masih 

menganggap homoseksual atau hubungan sesama jenis pada lesbi ini sebagai 

sesuatu yang tabu, aneh bahkan haram karena dalam pikiran masyarakat hubungan 

yang wajar atau selayaknya terjadi pada sebuah pasangan adalah heterogen 

relationship yaitu hubungan yang terjadi diantara laki-laki dan perempuan.  

 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, di tahun 2007 berdirilah 

Ardhanary Institute yang diprakarsai oleh Saskia Wieringa dan Rr. 

Agustine.Mungkin Ardhanary Institutelah yang 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)  

 Dari data tersebut dapat dilihat bahwa kaum lesbi telah 

menunjukkan identitas dirinya dan mencoba berinteraksi dengan masyarakat 

dengan membentuk komunitas-komunitas lesbi yang ada di Surabaya. Kaum lesbi 

di Surabaya mempunyai cara tersendiri untuk menunjukkan simbol-simbol ke 

masyarakat yang menunjukkan bahwa mereka merupakan seorang lesbi. Simbol 

simbol yang digunakan para lesbi untuk dimana mereka menunjukkan interkasi 

bahwa mereka adalah seorang lesbi tentunya dengan cara yang berbeda-beda. 

Dimana simbol yang diberikan lesbi tersebut belum tentu sama terhadap simbol 

apa yang dipahami oleh masyarakat atau perempuan normal. Cara berbicara, 

tindakan, atau sesuatu yang dinilai berbeda dari kaum lesbi tersebutlah yang 

dikategorikan sebagai simbol. Dimana simbol-simbol tersebut mempunyai makna 

yang berbeda sehingga dapat memunculkan pemahaman bahwa mereka berbeda 

dari perempuan atau menyukai sesama jenis yaitu lesbi.  

I.2 Fokus Permasalahan 

1.   Apa saja bentuk simbol-simbol interaksi yang digunakan kaum lesbi? 

2. Bagaimana para lesbi menggunakan simbol-simbol interaksi sebagai wujud 

identitas diri mereka ? 
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I.3 Kerangka Teoritik 

Teori Interaksionisme Simbolik merupakan hasil dari pemikiran George 

Herbert Mead (1863-1931). Dalam terminologi yang dipikirkan Mead, setiap 

isyarat nonverbal (seperti body language, gerak fisik, baju, status, dll) dan pesan 

verbal (seperti kata-kata, suara, dll) yang dimaknai berdasarkan kesepakatan 

bersama oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu interaksi merupakan satu 

bentuk simbol yang mempunyai arti yang sangat penting (a significant symbol). 

Tertib masyarakat didasarkan pada komunikasi dan ini terjadi dengan 

menggunakan simbol-simbol. Proses komunikasi itu mempunyai implikasi pada 

suatu proses pengambilan peran (role taking). Komunikasi dengan dirinya sendiri 

merupakan suatu bentuk pemikiran (mind), yang pada hakikatnya merupakan 

kemampuan khas manusia. 

       Konsep diri menurut George Herbert Mead, pada dasarnya terdiri dari 

jawaban individu atas pertanyaan "Siapa Aku". Konsep diri terdiri dari kesadaran 

individu mengenai keterlibatannya yang khusus dalam seperangkat hubungan 

sosial yang sedang berlangsung. Kesadaran diri merupakan hasil dari suatu proses 

reflektif yang tidak kelihatan, dan individu itu melihat tindakan-tindakan pribadi 

atau yang bersifat potensial dari titik pandang orang lain dengan siapa individu ini 

berhubungan.  "Kedirian" (diri) diartikan sebagai suatu konsepsi individu terhadap 

dirinya sendiri dan konsepsi orang lain terhadap dirinya .Konsep "I" dan diri 

sebagai objek ditunjuk dengan konsep "me" dan Mead telah menyadari 

determinisme soal ini. Ia bermaksud menetralisasi suatu keberatsebelahan dengan 

membedakan di dalam "diri" antara dua unsur konstitutifis yang satu disebut "me" 
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atau "daku" yang lain "I" atau "aku". Me adalah unsur sosial yang mencakup 

generalized other. Teori George Herbert Mead tentang konsep diri yang terbentuk 

dari dua unsur, yaitu "I" (aku) dan "me" (daku) itu sangat rumit dan sulit untuk di 

pahami. 

 

I.4  Metode Penelitian 

Subjek Penelitian 

Penelitian ini menentukan subjek atau informan yang relevan dilakukan 

secara purposif. Jumlah informan yang diwawancarai sebanyak 5 (lima) orang 

informan dengan kategori lesbian yang mempunyai sebuah komunitas atau 

kelompok lesbi. Peneliti bertemu informan ketika komunitas mereka sedang 

mengadakan suatu acara yang bertemakan tentang lesbi dan beberapa informan 

lain dapat bertemu berkat  bantun dari mahasiwa fisip yang telah lama mengenal 

informan tersebut.  

     Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya dengan pertimbangan bahwa 

adanya perkembangan dan perubahan yang terjadi di Surabaya memungkinkan 

adanya perubahan sosial yang terjadi dalam beberapa perempuan-perempuan 

termasuk apada perilaku sosialnya yaitu lesbian. Lokasi penelitian ini dilakukan 

dimana tempat kelompok-kelompok lesbi ini berkumpul. Ada beberapa tempat 

yang biasanya digunakan kelompok informan untuk berkumpul yaitu Taman 

Bungkul, Royal Plaza, Sutos. Tempat-tempat tersebut merupakan suatu tempat 

atau sudah biasa disebut sebagai markas tempat mereka berkumpul. 
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    Teknik Pengumpulan Data 

      Data pada penelitian ini dikumpulkan dalam beberapa cara sesuai dengan apa 

yang disebut oleh Miles dan Huberman (1992) yaitu Observasi, Teknik 

wawancara mendalam (in depth interview), dan Studi dokumentasi. Observasi 

dilakukan untuk melihat simbol-simbol yang digunakan pada saat kelompok lesbi 

berkumpul. Wawancara mendalam dilakukan sesuai dengan pedoman wawancara 

yang ada dan dilengkapi dengan dokumentasi berupa foto para lesbi tersebut. 

 

Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode seperti yang 

dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) dengan langkah-langkah: reduksi 

data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk proses pemilihan, pengeditan, 

pemusatan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan di lapangan. Penyajian data sebagai sekumpulan informasi 

tersusun melalui pemetaan matriks yang memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan. 

 

II.   PEMBAHASAN 

 Konsep Diri Pada Seorang Lesbian 

Penyebab informan menjadi lesbi, dan pilihan informan menjadi lesbi 

peneliti juga harus mengetahui konsep diri mereka. Kemudian  dapat diketahui 

bagaimana lesbian menyatakan diri mereka antar sesama lesbian maupun orang – 
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orang heterseksual yang ada disekitarnya. Sebagaimana yang telah dipaparkan 

sebelumnya bahwa dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang konsep 

identitas diri dari seorang lesbian yang berhubungan dengan diri sendiri. 

Masing-masing informan menemukan identitas diri mereka dengan 

tahapan tindakan melalui interaksi simbolik yang disampaikannya melalui 

beberapa tahapan impuls, persepsi, manipulasi, dan konsumasi yang 

disampaikannya. Selanjutnya rangsangan informasi tersebut dapat dipahami 

menjadi sebuah persepsi. Dalam persepsi tersebut , informasi yang diterima tidak 

langsung diterima begitu saja, ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi, 

yaitu pengalaman dan peristiwa yang terjadi dalam latar belakang informan yang 

selanjutnya diseputar informasi yang diterima dengan beberapa peristiwa lainnya 

yang berhubungan setelah mengalami beberapa peristiwa tersebut. Jadi, dari 

masing – masing latar belakang informan menjadi seorang lesbian tentunya 

berbeda. 

Simbol Interaksi Melalui Penampilan/Fisik 

Simbol-simbol tersebut pula yang digunakan oleh para informan yang 

mengisyaratkan bahwa mereka adalah seorang lesbi. Ada beberapa simbol yang 

ditunjukkan yang menunjukkan bahwa simbol yang dipakai tersebut khusus untuk 

para lesbi. Namun simbol tersebut dipakai hanya pada kaangan lesbi yang 

berperan sebagai butchi. Melalui pemberian simbol-simbol yang ditunjukkan oleh 

para lesbi tersebut merupakan salah satu isyarat yang digunakan kelompok lesbi 

untuk mengungkapkan identitas dirinya bahwa ia adalah seorang lesbi.  
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Dapat dilihat ketika para lesbi menggunakan penampilan yang  

menunjukkan isyarat atau ciri-ciri khusus seperti tindik hitam ditelinga kiri serta 

selalu memakai kemeja atau kaos bewarna hitam, memakai cincin di jari manis 

kiri dan ketika memegang cangkir jari kelingking mereka diberdirikan adalah 

salah satu simbol yang menunjukkan bahwa mereka adalah seorang lesbi. Selain 

dari penampilan juga dapat dilihat dari bahasa-bahasa tertentu yang mana hanya 

kelompok lesbi tersebut yang mengatahuinya. Namun simbol tersebut hanya 

digunakan oleh kelompok butchi. 

 

Simbol Interkasi Melalui Bahasa ,Sikap ataupun Perilaku 

Isyarat suara sangat penting perannya dalam pengambangan yang 

signifikan. Fungsi bahasa atau simbol yang digunakan yaang signifikan pada 

umumnya adaalah menggerakkan tanggapann yang sama di pihak individu yang 

berbicara dan juga pihak lainnya. Kumpulan isyarat suara yang paling mungkin 

menjadi simbol yang signifikan adalah suara karena pada suara simbol yang yang 

menjawab makna yang dialami individu pertama dan yang mencari makna kedua. 

Isyarat suara yang mencapai situasi seperti itulah yang dapat disebut sebagai 

simbol bahasa. 

Bahasa sebagai sistem yang sangat luas dan kata-kata adalah simbol yang 

digunakan untuk menggantikan sesuatu yang lain. Dari semua informan lesbi ini 

mempunyai simbol bahasa tersendiri. Kata-kata yang digunakan para kelompok 

lesbi tersebut hanya diketahi oleh orang yang bersangkutan yaitu lesbi itu sendiri. 
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Namun tidak semua bahasa lesbi yang semuanya diketahui oleh para lesbi. Simbol 

merupakan sesuatu yang disepakati bersama. Hal itupun yang dialami oleh 

berbagai kelompok lesbi.  

Ada beberapa bahasa yang para lesbi tidak ketahui dikarenakan mereka 

berasal dari komunitas yang berbeda. Bahasa tersebut mempunyai makna yang 

berbeda jika mungkin diartikan dalam Bahasa Indonesia yang sebenarnya. Hal itu 

bertujuan agar dapat digunakan pada situasi tertentu yang mana jika kelompok 

lesbi tersebut sedang berkumpul dan ada outsider atau orang lain yang datang 

yang merupakan non lesbi maka mereka akan menggunakan simbol bahasa 

tersebut. Yang mana outsider tersebut tidak akan mengetahui makna atau arti dari 

sebuah bahasa tersebut. Contoh bahasa-bahasa tersebut adalah L ,belok ,line, beb 

,pem ,GF, lurus, no label, double, linak, american style, pecongan. L ,line dan 

Belok yang merupakan persamaan lesbi, beb adalah Butchi atau yang berperan 

sebagai laki-laki dalam hubungan lesbi. pem merupakan Femme atau yang 

berperan sebagai perempuan dalam hubungan lesbi, GF merupakan 

pasangan/pacar lesbi, lurus merupakan wanita heteroseksual, no label lesbi yang 

tidak masuk dalam kategori, double adalah dua pasangan lesbi yang sedang 

berpacaran, linak merupakan laki-laki heteroseksual, pecongan merupakan 

pasangan lesbi yang sedang berpacaran. 

 Selain itu terdapat pula sikap isyarat atau gesture yang mana merupakan salah 

satu mekanisme tindakan dalam proses menjalani perannya sebagai seorang lesbi. 

Sebagai seorang lesbi ia akan mempunyai sikap atau perilaku yang memiliki 
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perbedaan dengan wanita lainnya. Contoh perilaku tersebut adalah Memberi 

tatapan, perhatian  yang lebih pada wanita dan berusaha mendekati perempuan 

yang dia sukai. Seorang lesbi akan memperlihatkan ketertarikannya pada wanita 

yang ia sukai layaknya wanita heteroseksual. 

Penerapan Simbol-Simbol Interaksi Yang Digunakan  Kaum Lesbi 

Simbol-simbol yang mereka gunakan tersebut baik dari simbol verbal 

maupun non verbal  digunakan sesuai peran mereka masing-masing. Seorang lesbi 

butchi, femme, ataupun andro. Peran yang mereka ambil sesuai dengan konsep 

diri yang ada pada diri mereka dan sesuai menurut teori Mead yaitu Mean 

(pikiran) dan Self (Diri). Para informan memilih menjadi seorang lesbi karena 

mempunyai dorongan perasaan terhadap wanita dan melihat pengalaman mereka. 

Tidak semua informan menunjukkan bahwa mereka adalah seorang lesbi, 

beberapa informan hanya menunjukkan ke beberapa orang saja bahwa ia adalah 

seorang hal itu dikarenakan informan-informan tersebut memikirkan akibat yang 

akan terjadi pada dirinya jika ia terlalu membuka statusnya. 

Namun menurut kelompok lesbi ada manfaat yang dihasilkan dari 

penerapan simbol-simbol signifikan terutama dari simbol bahasa melalui sebuah 

kata-kata. Dengan adanya simbol-simbol tersebut para informan dapat mengetahui 

orang lain yang termasuk juga seorang lesbi begitupun sebaliknya lesbi lainpun 

dapat mengetahui bahwa informan adalah seorang lesbi. Selain itu simbol-simbol 

tersebut juga menjaga privatisasi yang ada pada kelompok lesbi jika ada orang 

lain yang bukan lesbi berada di lingkungan mereka. 
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Dalam proses interaksi sosial, manusia secara simbolik 

mengkomunikasikan arti terhadap orang lain yang terlibat. Sebuah arti dari simbol 

yang disepakati tentunya mempunyai makna dan tujuan dikalangan kelompok 

lesbi tersebut.  Beberapa informan dan kelompoknya memang menggunakan 

simbol-simbol tersebut secara umum agar dapat mengetahui siapa yang termasuk 

lesbi dan orang lain dapat mengetahuinya bahwa ia adalah lesbi tanpa harus 

memberitahukan secara langsung. Simbol yang disepakati kelompok-kelompok 

lesbi tersebut bertujuan agar orang lain yang mana bukan seorang lesbi tidak 

terlalu mengetahui identitas mereka.  

Aktualisasi simbol pada kelompok pun yang mereka tunjukkan dengan 

cara kelompok tersebut berkumpul ditempat umum telah membuat interaksi 

kepada masyarakat. Beberapa informan sengaja memilih berkumpul ditempat 

umum dengan sengaja agar masyarakat mengetahui keberadaan mereka. 

Komunitas tersebut ingin masyarakat secara perlahan menerima keberadaan 

mereka. Bahkan ada komunitas dan LSM yang telah mengadakan suatu acara 

yang tentunya berhubungan dengan dunia lesbi. Namun beberapa kelompok lesbi 

tidak bermaksud untu coming out namun hanya sebatas berkumpul biasa.  

Perbedaan aktualisasi simbolik juga menimbulkan sedikit persaingan 

diantara beberapa kelompok lesbi. Beberapa kelompok lesbi tidak ingin masuk 

kedalam sebuah komunitas karena perbedaan prinsip yang ada yada pada 

kelompok dan begitupun sebaliknya. 
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Bentuk Interaksi Kelompok Lesbi Dengan Masyarakat 

Masyarakat menempati posisi sentral dalam sebuah sistem. Pada tingkat 

kemasyarakatan (society) yang lebih khusus,  Mead mempunyai sejumlah 

pemikiran tentang pranata sosial. Secara luas Mead mendefinisikan pranata 

sebagai tanggapan bersama dalam komunitas atau kebiasaan hidup komunitas. 

Secara lebih khusus, ia mengatakan bahwa keseluruhan tindakan komunitas 

tertuju pada individu berdasarkan keadaan tertentu menurut cara yang sama. 

Berdasarkan keadaan itu pula, terdapat respon yang sama di pihak komunitas. 

Tidak mudah menunjukkan secara terbuka di masyarakat bahwa 

kelompok ataupun sebuah komunitas lesbi memang berada disekitar mereka. 

Perlu cara dan tahap tersendiri untuk berinteraksi ke masyarakat bahwa lesbi 

memang ada dan sudah banyak aktornya. Dalam kebanyakan interaksi, aktor 

harus memperhatikan orang lain dan menentukan kapan dan bagaimana cara 

menyesuaikan aktifitasnya terhadap orang lain. Interaksi adalah proses dimana 

kemampuan berpikir dikembangkan dan diperlihatkan. Semua jenis interaksi tak 

hanya selama sosialisasi, namun juga memperbesar kemampuan kita untuk 

berpikir. 

Semakin banyak terlihat aktualisasi simbolik pada kelompok lesbi ditempat 

umum tentunya menimbulkan dampak atau reaksi dari masyarakat yang peka 

terhadap keberadaannya namun masih belum menerima kehadiran mereka. Salah 

satu dari kelompok informan pernah mengalami disikriminasi dari masyarakat 

yang mana masyarakat tersebut menuntut komunitas mereka untuk datang 
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kembali ke mall tempat komunitasnya tersebut. Informan lainpun mengalami hal 

yang sama seperti masyarakat yang melihat dengan tatapan sinis dan bisikan-

bisikan tentang dirinya. Namun para informan menganggap itu biasa karena 

mereka sadar bahwa itu memang sebuah resiko yang harus ditanggungnya. 

III. KESIMPULAN 

 Simbol interaksi kaum lesbi yang ditunjukkan melalui simbol-simbol 

signifikan non verbal terdapat pada seorang butchi dan terdapat variasi simbol 

diantara kelompok lesbi tersebut. Adapula simbol-simbol signifikan verbal seperti 

kata-kata dan sikap/perilaku. Simbol yang ditunjukkan sesuai dengan karakter 

lesbi yang ada pada diri mereka. Simbol-simbol tersebut mempunyai manfaat dan 

tujuan tersendiri yang merupakan bentuk dari perwujudan identitas diri mereka 

sebagai seorang lesbi. simbol-simbol itu tentunya banyak digunakan di lingkup 

kelompok lesbi yang juga mengetahui simbol-simbol tersebut. Aktualisasi simbol 

tersebut juga ditunjukkan secara simbolik oleh kelompok dengan berkumpul 

ditempat umum sehingga akibat terlihatnya aktualiasasi simbolik tersebut 

menimbulkan problematika di lingkup masyarakat umum.  

SARAN 

1. Proses coming out yang dilakukan lesbian hendaknya dapat diterima positif 

dikalangan masyarakat agar lesbian tidak merasakan sebagai individu yang 

tidak berguna dan menyalahi norma walaupun memang salah seharusnya 

dirangkul agar kembali menjadi seorang heteroseksual. 
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2. Interaksi simbolik dalam bahasa verbal dan non verbal hendaknya dipatenkan 

agar kelompok lesbian lain memiliki bahasa khusus yang sama antar lesbian. 

3. Bagi lesbian yang masih dalam proses pembuktian hendaknya dapat 

memikirkan kembali keputusannya menjadi seorang lesbian. Karena, masih 

banyak kesempatan yang dicapai dalam kehidupan masa mendatang sebagai 

perempuan heteroseksual kebanyakan. 

4. Bagi para orang tua yang memiliki anak perempuan hendaknya dapat 

memberikan suasana kehangatan dalam keluarga dan dapat menjadi teman atau 

sahabat perempuan anaknya untuk berkeluh kesah masalah pribadi agar kelak 

tidak salah tempat berkeluh kesah kepada orang lain yang dapat tepat waktu 

memanfaatkan kesempatan tersebut. 

. 
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