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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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