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Abstraksi  
 

Interaksi Kaum Lesbian dan Jurnalis dalam Pemberitaan di Tribun Jogja.com  

(Studi Deskriptif kualitatif mengenai interaksi Kaum Lesbian dan Jurnalis dalam 

pemberitaan Kaum Lesbian di Tribun Jogja.com) 

 

Fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) selalu menjadi 

persoalan isu kemarjinalan yang tidak pernah selesai untuk dibicarakan. Sebagai salah 

satu fenomena sosial LGBT erat kaitannya dengan hubungan penyimpangan dan 

penyalahan kodrat yang menganggap mereka tidak mengikuti norma-norma lurus 

dalam masyarkat heteroseksual. Dalam penelitian ini penulis memilih Lesbian yang 

merupakan bagian dari LGBT sebagai salah satu contoh kasus dari masyarakat yang 

menganggap homoseksual ini dianggap sebagai penyimpangan seksual yang masih 

dalam batas wilayah abu-abu. 

 

Studi deskriptif kualitatif ini ingin menjelaskan interaksi yang akan dibangun oleh 

kaum Lesbian dengan jurnalis untuk menyelaraskan persepsi diantara keduanya yang 

selama ini salah. Kaum Lesbian di Yogyakarta juga masih belum terlalu terbuka 

menyatakan diri sebagai Lesbian karena framing yang dibentuk oleh jurnalis media 

massa turut mempengaruhi pembentukan stigmatitasi masyarakat untuk menilai 

lesbian secara positif atau negatif. Maka dari itu dibutuhkan interaksi untuk memahami 

dan mengerti posisi kaum Lesbian di Yogyakarta.   

 

Jurnalis berperan penting dalam mengubah stigma negatif tentang lesbian, maka 

dari itu jurnalis Tribun Jogja melalui media Tribun Jogja.com memberikan jurnalisme 

empati dan jurnalisme sensitif gender untuk membantu mengangkat citra kaum 

Lesbian melalui berita-berita yang disajikan di media online ini. Beberapa dari kaum 

Lesbian ini kebanyakan mempunyai pekerjaan mapan sebagai manajer, pekerja seni, 

dan juga web designer. Mereka merupakan salah satu dari kaum Lesbian yang berani 

untuk melakukan interaksi dengan jurnalis dan membuka diri mereka kepada 

masyarakat.Keempat kaum Lesbian tersebut merupakan Lesbian mature yang sudah 

menemukan jati diri mereka, sehingga mereka bisa menerima keadaan diri mereka.  

 

Peneliti melakukan proses wawancara mendalam dan dengan metode wawancara 

etnografi untuk mendapatkan data yang maksimal. Dari data yang ditunjukkan kaum 

Lesbian dan Jurnalis melalui pendapat serta interaksi maka dapat ditarik benang merah, 

bahwa kaum Lesbian tidak menyukai pelabelan yang diberikan pada mereka. Pelabelan 

tersebut berupa penyebutan karakter atau peran dalam dunia lesbian seperti Butchie, 

Femme dan Andro. Berita-berita mengenai kaum Lesbian di Tribun Jogja.com yang 

digunakan sebagai media digunakan oleh peneliti untuk di analisis guna melengkapi 

data penelitian ini.    

 

Kata Kunci : Interaksi Kaum Lesbian dan jurnalis, jurnalisme empati,   

          Jurnalisme sensitif gender, Tribun Jogja.com 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 

Semua keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini aku persembahkan 

untuk Jesus Christ, Papa dan Bundaku tersayang, yang sudah mau 

membantu,memberiku semangat, mendukungku baik dari spiritual 

ataupun materi hingga akhirnya anaknya bisa mendapakan gelar ini. 

Thank you Papa and Bunda, anakmu lulus. 

 

 Kupersembahkan untuk keluarga Suryotarunan, Tante Tutik, Tante 

Mamik, Bude Tatik, Keluarga Bahy, Om Daniel Dasy, Om Ruben, serta 

sahabat-sahabat dekatku yang selalu menyokongku dan menepuk 

pundakku untuk tetap maju menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakash 

banyak  

 

 Dan yang terahkir Kupersembahkan juga untuk pacarku, Nia Laurentia 

wanita yang hebat dan yang setia mau mendukungku, menemaniku 

mengerjakan tugas akhir ini serta menopang semangatku ketika down 

sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas ini dengan lancar. 

Serta untuk semua kaum Lesbian dimanapun juga tidak hanya di 

Yogyakarta, yang saat ini masih berjuang untuk mengapresiasikan diri, 

dan semua juranlis yang sampai saat ini masih berjuang untuk 

bahu-membahu menyetarakan gender dan hak asasi manusia LGBTIQ 

 

 

Praise to the Lord, Godbless you Full 
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KATA PENGANTAR 

 

 

 

    Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Jesus Christ Superstar, My 

Saviour, My Insipiration atas berkat-Nya yang melimpah karena sudah senantiasa 

membantu dan melindungi setiap langkah penulis dalam menyelesaikan proses 

penyusunan Skripsi, dengan judul Interaksi Kaum Lesbian dan Jurnalis dalam 

Pemberitaan Mengenai Lesbian di Tribun Jogja.com (Studi Deskriptif Kualitatif 

Mengenai Interaksi Kaum Lesbiann dan Jurnalis dalam Pemberitaan Kaum Lesbian di 

Tribun Jogja.com), sehingga dapat terselesaikan dengan baik.  

   Penyusunan skripsi ini merupakan proses pembelajaran yang panjang dan 

memerlukan waktu yang cukup lama. Ide untuk menulis mengenai interaksi aum 

Lesbian dan jurnalis ini tercetus takkala penulis menjalani magang sebagai reporter 

media online dari Tribun Jogja.com tahun 2011. Ditambah penulis selama magang 

tersebut banyak berkenalan dengan jurnalis serta beberapa teman yang akhirnya 

menjadi narasumber untuk penelitian skripsi ini. Namun pada akhirnya baru terealisasi 

tahun 2013 ini Beberapa orang yang ditemui penulis tadi merupakan praktisi dan 

pejuang hak-hak kaum Lesbian.  

   Maka dari itu dalam penyusunan laporan ini penulis juga banyak menghadapi 

tantangan dan kendala karena sebenarnya para narasumber ini, khusunya Lesbian 

memang memliki kesensitifitasan cukup tinggi, dan dibutuhkan waktu dan proses 

untuk melakukan pendekatan interpersonal. Pendekatan interpersonal antara penulis 

dengan kaum Lesbian dan jurnalis dilakukan dengan menggunakan metode wawancara 

mendalam dan wawancara etnografi. Selama melakukan penelitian banyak pengalaman, 

pengetahuan, serta petualangan baru yang penulis dapatkan.  

   Pengalaman yang paling dirasakan penulis, ketika bisa berkenalan dengan 

teman-teman Lesbian secara langsung, yang ternyata sangat appreciate membuka diri 

dan bersedia untuk diwawancara oleh penulis sampai akhir penelitian. Di samping itu 

para jurnalis dari Tribun Jogja yang masih mau menyempatkan waktu di sela-sela 

kesibukannya, masih mau diwawancara oleh penulis untuk melengkapi data-data 

skripsi ini. Banyak pihak yang memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis 

sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya.  
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2. Kedua Orangtuaku, Papa dan Bunda yang selalu mendukung penulis baik 

secara materil maupun moril yang tidak terkira selama mengerjakan Skripsi ini, 

mereka selalu menguatkan penulis ketika penulis lelah dan tidak pernah 

berhenti memberikan doanya agar anak pertamanya bisa cepat selesai 

kuliahnya.Thankyou so much daddy and mommy,big hug  godbless. 
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membimbing penulis dari bimbangan awal informal sampai akhir eksekusi 

penelitian dan revisi akhir Skripsi ini. Bapak yang baik bagi bimbinganers 

karena mau mendengarkan curhat penulis, serta mau berbaik hati melancarkan 

jalan penulis sehingga penelitian ini lebih terarah. Terimakasih untuk 

kesabarannya mengoreksi, mengingatkan penulis, dan memberikan saran yang 

berarti selama proses bimbingan. You Are The Best Pak :D 

4. Pacar, sahabat, dan juga soulmateku, Nia Laurentia yang selalu menemani 

hari-hari penulis mengerjakan skripsi, kapan pun dan dimanapun penulis 

berada. Tidak pernah bosan dan lelah mengingatkan penulis untuk 

menyelesaikan skripsinya. Mau dengan ikhlas membantu megoreksi tulisan 

penulis yang masih salah, dan menguatkan kembali semangat penulis ketika 

down. Mau "nguruni" penulis untuk ngeprint revisi dan revisi.hehe. Penulis 

selalu ingat " Ayoo Ayunk semangat, tinggal sedikit lagi, you can do". Thankyu 

so much Ayunk  aku padamu. :D 

5. Tante Cathrine yang sudah mau membantu menyelesaikan skripsi penulis 
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Terimakash banyak Tante, Tuhan memberkatimu selalu.   

6. Om Daniel Bahy, Om Ruben, saudara Mahmud "Kakanda" Marlin yang 

mendukung dan memberikan semangatnya kepada penulis dari jauh, penulis 

selalu ingat, kata om Daniel "Walaupun jauh di mata tapi dekat di hati". 
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Terimakasih om kirimannya, penelitiannya sukses.  

7. Seluruh keluarga "omah" Suryotarunan, yang tidak pernah berhenti untuk 

mengingatkan penulis untuk menjaga kesehatannya, penulis selalu ingat pesan 

dari keluarga suryotarunan" Makan yang banyak, kalau sakit gimana mau 

nyelesain skripsi" 

8. Para narasumber dari "L" mbak Tera Masyalo, mbak Terena, Jack Frost, dan 

mbak Regina Morisca, yang sudah mau berbagi pengalaman dan bersedia 

meluangkan waktunya untuk di wawancara oleh penulis. Terimakash sudah 

mau membuka diri dengan penulis. Maaf kalau selama ini merepotkan terus. 

9. Para narasumber dari teman-teman jurnalis Tribun Jogja, mas Hendy "Darmi" 

Kurniawan teman berbagi canda tawa, mbak Rina Eviana yang lucu dan imut 

yang selalu bersedia membalas sms kalau penulis butuh bantuan, serta mbak 

Gaya Lufityanti yang sudah mau direpotkan oleh penulis setiap malam, untuk 
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khususnya yang sensitif gender. 
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penulis dengan ikhlas, akhirnya selesai mbak "Tut". Semoga banyak rejeki 

untuk mbak. :) 
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penulis datang ke kontrakannya, teman berbagi canda, kekonyolan, brainstorm 
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Gregorius "Berang" Wicaksono, Aji Daniel, Mega "Menye" dan teman-teman 
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selama mengerjakan skripsi. Tempat yang menginspirasi penulis Kedai Kopi 

Expresso. Nice place to finishing skripsweet.:) 

20. Dan seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah 

membantu penulis menyelesaikan penyusunan proposal dan laporan KKL ini. 

Terimakash banyak, Godbless you all. 

Sebelum mengakhiri pada bagian ini, penulis ingin mengucapkan permohonan 

maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini, karena tidak ada manusia 

yang sempurna selain Tuhan. Akhir kata semoga penelitian skripsi ini dapat 

menginspirasi saudara-saudara yang membacanya, bisa bermanfaat bagi pihak yang 

membutuhkan referensi atau data mengenai "Interaksi Kaum Lesbian dan Jurnalis 

dalam Pemberitaan Mengenai Lesbian di Tribun Jogja.com (Studi Deskriptif 

Kualitatif Mengenai Interaksi Kaum Lesbian dan Jurnalis dalam Pemberitaan Kaum 

Lesbian di Tribun Jogja.com) serta dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh pihak 

yang membutuhkannya. 
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