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PENGANTAR 

 

Dalam budaya yang patriarkis, LGBT menjadi entitas liyan yang diasingkan 

oleh komunitas yang heteronormatif. Pengasingan ini menimbulkan stigma 

dan diskriminasi. Pandangan umum masyarakat mengenai LGBT sebagai 

sesuatu yang melawan kodrat dan bertentangan dengan nilai relijiusitas 

mayoritas menyumbang pada suburnya homofobia dan diskriminasi terhadap 

kelompok LGBT. Dalam konteks Indonesia, situasi ini diperburuk dengan 

vakumnya instrumen hukum yang menjadi titik lemah perlindungan Negara 

terhadap kelompok LGBT. Hal ini diperparah dengan pengabaian pemerintah 

akan persoalan stigma dan diskriminasi yang dihadapi kelompok LGBT.i 

Sejatinya, jaminan perlindungan terhadap kelompok LGBT tidak benar –benar 

kosong. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

selanjutnya disebut UUD 1945, pada Pasal 27 ayat (1) telah menegaskan 

bahwa  setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, 

oleh karenanya perlindungan hukum berhak diperoleh semua warga negara, 

termasuk kelompok LGBT.  Prinsip non-diskriminasi ini juga dapat ditemukan 

pada Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Walaupun Konstitusi  dan peraturan 

perundang-undangan di Indonesia tidak menyebut secara eksplisit mengenai 

larangan diskriminasi berbasis identitas dan orientasi seksual,ii namun pada 

prinsipnya Negara tetap berkewajiban untuk melindungi setiap warga 

negaranya dari pembedaan perlakuan yang berdampak pada berkurangnya 

atau hilangnya hak asasi seseorang, termasuk kelompok LGBT.iii Kewajiban 

Indonesia untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memegang teguh 

prinsip kesetaraan dan non diskriminasi sesuai dengan komitmennya ketika 

meratifikasi kovensi-konvensi internasional seperti Kovenan Internasional 

tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political 

Rights),iv Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 

(International Covenant on Economic, Social, and Culture),v Konvensi 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on 

The Elimination of All Forms of Discrimination against Women)vi, dan perjanjian 

internasional lainnya yang memuat jaminan perlindungan terhadap hak asasi 

manusia.vii  Berdasarkan konvensi-konvensi tersebut, Indonesia memiliki tiga 

kewajiban, yakni kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi 

hak setiap warga negaranya terutama mereka yang rentan dan marjinal.viii 
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Sayangnya, kesetaraan dan perlindungan hak asasi kelompok LGBT di 

Indonesia masih jauh dari harapan. Stigma, homophobia, dan diskriminasi 

masih menjadi persoalan utama yang dihadapi oleh kelompok LGBT.Oleh 

karena itu, LBH Masyarakat berinisiatif untuk melakukan pemantauan dan 

pencatatan terkait stigma dan diskriminasi terhadap kelompok LGBT di 

Indonesia melalui media selama tahun 2016. Pemantauan ini diharapkan dapat 

menjadi bahan rujukan dan advokasi untuk melihat persoalan stigma dan 

diskriminasi terhadap LGBT di Indonesia. 
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METODE PEMANTAUAN DAN PENCATATAN 

 

Pemantauan ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan 

melakukan pengumpulan data dan identifikasi terhadap sejumlah pemberitaan 

media berita online maupun media resmi sebuah lembaga seperti website 

nu.or.id. Pengumpulan data ini dilakukan secara berkala dari bulan Januari 

2016 hingga bulan Desember 2016. Seluruh pemantauan dan dokumentasi 

media menggunakan mesin pencari Google yang dikhususkan pada laman 

news.google.com. Dalam menelusuri pemberitaan media mengenai stigma 

dan diskriminasi terhadap kelompok LGBT, pemantau menggunakan beberapa 

kata kunci, seperti “LGBT di Indonesia”, “Lesbian”, “Gay”, “Gay di Manado”, dan 

“Gay di gerebek”. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan, dibaca, dan 

dikelompokkan ke dalam beberapa kategorisasi untuk melihat bentuk-bentuk 

stigma/diskriminasi dan pelanggaran HAM LGBT, korban dan pelaku 

stigma/diskriminasi, serta lingkungan terjadinya stigma/diskriminasi, untuk 

selanjutnya dianalisis. 

Sepanjang periode pemantauan dan pencatatan media, terdapat 303 berita 

dari  70 laman media daring yang terdiri dari 4 jenis media, yaitu: 

1. Media berita nasional, seperti: kompas.com, liputan6.com, 

beritasatu.com, dan lain-lain; 

2. Media berita lokal, seperti: kabarmakassar.com, pontianakpost.com, 

dan lain-lain; 

3. Media berita internasional, seperti: bbc.co.uk, dw.com, dan 

thetimes.co.uk; 

4. Situs resmi lembaga, seperti: nu.or.id dan serambi.com. 

Berikut statistik media daring yang menjadi sumber data pemantauan dan 

dokumentasi: 

No. Nama Media Jumlah No. Nama Media Jumlah 

1 Kompas.com 16 36 

Kupang.Tribunn

ews.com 1 

2 Liputan6.com 6 37 Inddit.com 1 

3 Beritasatu.com 6 38 

Poskotanews.co

m 1 
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4 

Nationmultimedia.

com 1 39 

Beritasemarang.

net 2 

5 Thetimes.com 1 40 Jitunews.com 2 

6 Tempo.co 7 41 Kriminalitas.com 2 

7 Jakartapost.com 3 42 Harianterbit.com 3 

8 Republika.co.id 95 43 

Kabar24.bisnis.c

om 1 

9 Beritagar.id 5 44 Neraca.co.id 1 

10 Bintang.com 1 45 BBC.co.uk 1 

11 Okezone.com 13 46 

Lensaindonesia.c

om 1 

12 Detik.com 29 47 Suara.com 1 

13 Sindonews.com 7 48 Rimanews.com 1 

14 Vivanews.co.id 7 49 Rmol.com 4 

15 Antaranews.com 3 50 Tribunnews.com 7 

16 Dw.com 2 51 Jawapos.com 3 

17 Hidayatullah.com 3 52 

Pontianakpost.c

om 1 

18 Pojokjabar.id 2 53 

Medan.Tribunne

ws.com 2 

19 Serambi.co.id 1 54 

Surabaya.Tribun

news.com 1 

20 Prokal.kalsel.co 6 55 Riaubook.com 1 

21 Skalanews.com 1 56 

Makassar.Tribun

news.com 2 

22 Ekoran.co.id 2 57 

Voaindonesia.co

m 4 

23 Pojoksatu.id 3 58 Merdeka.com 5 

24 Pos Kupang 1 59 

Minangkabaune

ws.com 2 

25 

MediaIndonesia.co

m 1 60 

Pontianak.Tribun

news.com 1 

26 Tirto.id 2 61 Harianaceh.co.id 1 

27 

Kaltim.Tribunnews.

com 1 62 

Cnnindonesia.co

m 2 
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28 

Kabarmakassar.co

m 1 63 Kapanlagi.com 4 

29 Wowkeren.co.id 1 64 Jpnn.com 1 

30 Nu.or.id 2 65 Krjogja.com 1 

31 KlikSamarinda.com 1 66 Mirajnews.com 1 

32 Koranjakarta.com 1 67 Waspada.co.id 1 

33 Indopos.co.id 2 68 

Metrotvnews.co

m 1 

34 BBC.com 4 69 Beritaprima.com 1 

35 

PewartaIndonesia.

com 1 70 Solopos.com 1 

N = 303 

   Tabel.1 Daftar Media Online 

Selama melakukan pemantauan dan pendokumentasian, terdapat sejumlah 

keterbatasan. Salah satunya adalah kurang beragamnya kata kunci yang 

digunakan untuk mencari berita terkait sehingga tidak menutup kemungkinan 

beberapa pemberitaan terkait LGBT tidak termuat di dalam laporan ini. Selain 

itu konsekuensi dari pemilihan berita online adalah akurasi data dan 

kedalaman isu yang tidak baik.Apabila kami menemukan satu berita yang 

kurang jelas informasinya, kami berusaha melakukan pengecekan lagi dengan 

membandingkannya dengan berita online lain. Metode ini satu-satunya yang 

bisa kami lakukan, meskipun jelas belum merupakan metode mumpuni untuk 

menjaga realibilitas data. 
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DESKRIPSI DATA DAN ANALISIS 

 

Stigma dan Diskriminasi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia 

Diskriminasi diartikan sebagai sebuah bentuk pembedaan (distingsi), 

pengecualian (ekslusi), pembatasan (restriksi), kewarganegaraan, status 

ekonomi dan sosial, kelahiran, atau status lainnya yang memiliki tujuan atau 

pengaruh untuk meniadakan atau merusak pengakuan, penikmatan, dan 

pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan seseorang.ix Dalam kasus 

Toonen vs. Australia, Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa 

memutuskan bahwa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual termasuk 

dalam diskriminasi berdasarkan ‘sex’ (diterjemahkan menjadi jenis kelamin 

dalam Bahasa Indonesia).x Dengan demikian, LGBT pun berhak atas 

perlindungan terhadap tindakan-tindakan diskriminasi yang menyunat hak 

asasi manusia mereka.  

Pada tahun 2006 dibuatlah sebuah panduan universal yang mengafirmasi hak- 

hak asasi manusia bagi kelompok LGBT, yang kemudian dikenal dengan nama 

Prinsip-prinsip Yogyakarta (Yogyakarta Principles), dimana di dalamnya 

termaktub prinsip larangan diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan 

identitas gender. Prinsip-prinsip ini bersifat mengikat bagi negara. Kehadiran 

Yogyakarta Principle ini didorong atas keinginan untuk menghapus segala 

bentuk diskriminasi terhadap kelompok LGBT. Dalam pengantarnya 

disebutkan bahwa masih banyak Negara dan masyarakat yang memaksakan 

norma dan nilai agama maupun adat mereka untuk mengontrol seksualitas 

seseroang. Pemaksaan itu tak jarang menggunakan instrumen Negara, seperti 

hukum dan kebijakan.  

Sementara stigma dapat dimaknai sebagai sikap dan keyakinan masyarakat 

yang menimbulkan penolakan, ketakutan, dan penghindaran terhadap mereka 

yang dianggap berbeda, atau liyan. Dalam lingkungan yang patriarkis dan 

heterenormatif, LGBT tak ubahnya alien yang keberadaannya ditakuti sekaligus 

dikutuk. Fenomena ketakutan pada perbedaan nampaknya memang sedang 

menguasai ruang diskursus publik masyarakat Indonesia saat ini. Dampak dari 

stigma yang dilekatkan pada LGBT menjadi penghalang bagi teman-teman 

LGBT untuk menikmati hak-haknya dan mendapatkan perlakuan yang adil 

serta setara. Stigma itu sering kali berujung pada pengusiran dan 
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peminggiran. Oleh karena perbedaan tersebut, kami mengelompokan analisis 

pemantauan ini menjadi dua yaitu stigma dan diskriminasi. 

 

Sesat Fikir tentang LGBT 

Dari total jumlah berita yang kami pantau, terdapat 182 berita yang di 

dalamnya memuat bentuk-bentuk stigma terhadap kelompok LGBT. Bentuk 

stigma tersebut beragam, mulai dari yang paling umum seperti LGBT adalah 

proyeksi kaum Luth yang terkutuk sampai dengan stigma LGBT sebagai 

bentuk proxy war.  

 

Dari analisa pemberitaan di media, terlihat bahwa pada dasarnya penolakan 

LGBT berbasiskan ketidaksiapan masyarakat untuk hidup dalam keberagaman, 

hegemoni agama dan moral menjadi pondasi awal menyebarnya stigma-

stigma lain terhadap kelompok LGBT. Walaupun masing-masing stigma 

sejatinya saling berkelit kelindan. Kami mengelompokkan stigma tersebut ke 

dalam 5 bagian sebagai berikut: 

a. LGBT: Perang Proksi Kelompok Liberal dan Feminis 

Anggapan bahwa LGBT merupakan ancaman bangsa muncul dari miskonsepsi 

seperti LGBT merupakan bentuk liberalisasi, agenda feminisme, dan pengaruh 

budaya barat yang bersembunyi dibalik hak asasi manusia. Anggapan 
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berikutnya adalah LGBT tidak akan bisa melahirkan keturunan, sehingga dapat 

mengancam ketahanan keluarga, sementara ketahanan bangsa bergantung 

pada ketahanan keluarga sebagai entitas paling kecil dalam sebuah negara. 

Propaganda LGBT sebagai perang proksixi semakin jelas terlihat ketika Menteri 

Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, mengatakan bahwa LGBT lebih berbahaya 

dari nuklir.xii LGBT dianggap sebagai sebuah ideologi “musuh yang tak 

nampak” yang dapat menyerang bangsa secara diam-diam. Tuduhan konyol 

ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi publik akan LGBT. 

Konten berita dengan narasi LGBT sebagai ancaman bangsa ini ditemukan 

dalam 34 berita, dan merupakan yang tertinggi dari bentuk stigma-stigma 

yang lain.  

Anggapan LGBT merupakan budaya barat sebenarnya sudah dibantah melalui 

banyak penelitian empirik tentang keragaman gender dan penerimaannya di 

masyarakat. Konsep binari adalah konsep asli Indonsia, banyak budaya 

Indonesia yang mengenal dan mengakui ragam gender dan orientasi seksual. 

Di Makassar, suku bugis sejak dulu sudah menerima keragaman gender di luar 

sistem biner gender pada umumnya. Dalam tradisi Bugis dikenal 5 gender 

yang terdiri dari perempuan (makunrai), laki-laki (uruane), orang yang 

mendekati perempuan (calabai), orang yang mendekati laki-laki (calalai), dan 

orang yang berkelamin dan bergender ambigu/para-gender yang disebut 

dengan Bisu. Konsep lima gender ini bahkan termaktub dalam kitab La 

Galigo.xiii Selain itu di kebudayaan Jawa dikenal istilah wandu yang merujuk 

pada seseorang yang laki-laki yang feminin. Wandu diterima dengan baik 

sebagai bagian dari Masyarakat. Fakta ini mematahkan asumsi dan konspirasi 

bahwa keragaman gender dan seksualitas adalah budaya liberal yang 

bersumber dari Barat.  

b. LGBT: Amoral, Menyimpang, dan Melawan Agama 

Anggapan yang paling sering kita jumpai di masyarakat adalah LGBT sebagai 

kelompok yang tercela, hina, dan menjijikkan. Penggolongan ini seringkali 

didasarkan pada tafsir agama tentang cerita kaum Luth yang dikutuk. 

Belakangan, tak hanya tokoh agama saja yang mencap LGBT sebagai kaum 

pendosa. Pejabat publik pun turut memberikan label amoral pada kelompok 

LGBT. Seperti dicatat oleh media pada awal tahun 2016, Menteri Riset, 

Tekhnologi, dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Nasir, memberikan 

pernyataan keras melarang kegiatan kelompok LGBT di universitas karena 

bertentangan dengan moral, agama, dan norma kesusilaan.xiv Pernyataan ini 
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merupakan tanggapan beliau akan keberadaan Support Group and Resource 

Center (SGRC) di Universitas Indonesia, sebagai organisasi mahasiswa yang 

berbentuk pusat kajian gender dan seksualitas, dan penyediaan dukungan 

bagi korban kekerasan seksual dari semua gender dan orientasi seksual di 

kampus.  

Sikap reaktif Nasir terhadap lembaga kajian mahasiswa bertolak belakang 

dengan visi dan misi kementerian yang dipimpinnya. Sebagai Menteri yang 

membidani kemajuan riset di pendidikan tinggi, Nasir seharusnya mendukung 

keberadaan SGRC untuk memperkaya diskursus keilmuan mahasiswa tentang 

keragaman gender dan seksualitas. Larangan kegiatan kajian di lingkungan 

kampus bukan hanya berpotensi melanggar hak asasi kelompok LGBT, tetapi 

juga merupakan bentuk pengingkaran atas kemerdekaan berkumpul, berpikir, 

berpendapat dan hak atas informasi. Uraian tentang pelanggaran hak asasi 

manusia dan diskriminasi tersebut akan dijelaskan dalam bagian bentuk 

diskriminasi pada laporan ini. 

Anggapan bahwa LGBT merupakan perilaku menyimpang yang bertentangan 

dengan moral bangsa, bahkan dalam beberapa pemberitaan disebut sebagai 

ancaman terhadap keutuhan bangsa, adalah pandangan keliru yang harus 

diluruskan. Sama halnya dengan heteroseksual, LGBT adalah bentuk dari 

beragam orientasi seksual, sehingga tidak ada hubungannya dengan kadar 

dan kualitas moral seseorang. Lagipula siapa yang dapat mengukur moralitas 

seseorang? 

c. LGBT: Penyakit Jiwa, Penyumbang HIV, dan Menular 

Selain landasan moral dan agama, isu kesehatan sering kali dikaitkan dengan 

LGBT. LGBT dinilai sebagai sebuah hama/penyakit yang bisa disembuhkan 

sekaligus diberantas.  

Isu kesehatan ini banyak muncul di awal tahun 2016, ketika perdebatan LGBT 

dipertontonkan dalam sebuah stasiun TV swasta. Debat tersebut 

menghadirkan dr. Fidiansyah yang mengatakan bahwa LGBT adalah penyakit 

jiwa. Faktanya, bukti saintifik justru mengatakan sebaliknya. American 

Psychiatric Association (APA) telah menghapus homoseksual dari Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM) sejak tahun 1973.xv Tidak 

hanya itu World Health Organisation (WHO) sejak tahun 1990xvi juga telah 

menghapus homoseksual dari International Classification of Disease dan 

menyatakan bahwa homoseksual tidak dapat dianggap sebagai kondisi 

patologis, kelainan, atau penyakit.xvii Penelitian secara biologis dan psikologis 
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menunjukkan bahwa orientasi seksual adalah bagian intrinsik dari karakteristik 

pribadi manusia. 

Selain itu, LGBT juga banyak dikaitkan dengan tingginya angka penularan HIV. 

Anggapan ini muncul karena ketidakpahaman publik mengenai HIV. LGBT 

dianggap sebagai sumber peningkatan penyebaran IMS dan HIV.xviii Padahal 

penularan HIV disebabkan oleh perilaku beresiko yang dapat terjadi baik di 

kelompok heteroseksual maupun homoseksual, bukan pada orientasi 

seksualnya itu sendiri. 

Miskonsepsi selanjutnya adalah  LGBT merupakan penyakit sosial yang dapat 

menular.xix LGBT dianggap sebagai sebuah perilaku yang memiliki 

kecenderungan adiksi seperti pemakaian narkotika, sehingga akan terus 

mencari dan menularkan pada orang lain. Faktanya, LGBT adalah salah satu 

jenis orientasi seksual,  sama halnya dengan heteroseksual. Keduanya bukan 

bakteri yang dapat berpindah dari satu individu ke lainnya.  

d. LGBT: Pedofil dan Kejahatan Seksual 

Sesat fikir berikutnya yang terekam media adalah pengasosiasian LGBT 

dengan pedofilia dan kejahatan seksual. Hal ini muncul setelah terungkapnya 

kasus prostitusi di Bogor yang diduga sebagai prostitusi online khusus gay. 

Karena kasus prostitusi ini melibatkan beberapa anak, hal tersebut memicu 

kemarahan publik pada kelompok LGBT, terutama gay. Kelompok LGBT 

dituduh sebagai predator anak-anak dan mengeksploitasi anak-anak untuk 

melampiaskan hasrat seksualnya.  

Kekerasan seksual dapat dilakukan baik oleh seorang heteroseksual maupun 

homoseksual. Kekerasan seksual terjadi karena adanya relasi kuasa yang tidak 

seimbang dan pemaksaan terhadap salah satu pihak. Oleh karena itu, 

kekerasan seksual juga banyak dilakukan oleh seorang heteroseksual. Konsep 

inilah yang tidak dipahami oleh masyarakat yang tidak bisa membedakan 

antara orientasi seksual dan kekerasan seksual. Selain itu, berbeda dengan 

homoseksual yang bukan merupakan gangguan jiwa, pedofilia adalah sebuah 

penyakit jiwa. Penelitian ilmiah mengenai homoseksual, heteroseksual, dan 

pedofilia menunjukkan bahwa homoseksual tidak tertarik kepada anak-anak 

sama halnya dengan heteroseksual yang tidak memiliki hasrat seksual kepada 

anak-anak.xx 

e. Stigma Media 
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Beberapa media memberitakan LGBT dengan nuansa oposisi, atau 

penentangan. Tak jarang ditemukan beberapa judul yang menyudutkan 

kelompok LGBT. Pemberitaan dari media tersebut memiliki kecenderungan 

untuk menyampaikan narasi yang negatif tentang LGBT dalam liputannya. Hal 

ini dapat dilihat dari pemilihan judul dan narasumber berita. Selain judul yang 

acap kali provokatif, media seperti itu juga secara khusus mendaulat 

narasumber yang menentang LGBT sebagai corong informasinya, tanpa 

mencari sumber lain sebagai penyeimbang. Hal ini bertentangan dengan 

prinsip pemberitaan, dimana jurnalis harus mengangkat pandangan dari 

pihak-pihak yang berseberangan (cover both side). 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa anggapan-anggapan tentang LGBT 

masih kuat mengakar di masyarakat. Artinya, perjuangan untuk menghapus 

stigma dan diskriminasi terhadap LGBT masih panjang. Melihat semua ini, 

pendidikan gender dan seksualitas menjadi penting untuk dilakukan. 

 

Temuan Diskriminasi Terhadap LGBT 

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, stigma pada kelompok LGBT sering 

kali berujung pada sikap atau tindakan diskriminatif. Dalam 

pendokumentasian ini, kami menemukan beberapa bentuk diskriminasi 

langsung maupun upaya/wacana untuk mendiskriminasi kelompok LGBT. 

Berikut adalah bentuk-bentuk diskriminasi atau upaya mendiskriminasi 

kelompok LGBT yang berhasil kami kumpulkan: 

No. Bentuk Diskriminasi Jumlah 

1. Blokir situs dan aplikasi  15 

2. Larangan konten LGBT di TV 13 

3. Larangan aktivitas LGBT di kampus 11 

4. RUU Anti LGBT 10 

5. Larangan pendanaan program pemberdayaan  7 

6. Kriminalisasi homoseksual melalui pengujian KUHP di MK 6 

7. Larangan kerja  5 

8. Menentang kegiatan penghargaan AJI untuk  LGBT  3 

9. Pembubaran kegiatan  4 

10. Dukungan kriminalisasi LGBT 5 
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11. Qanun 3 

12. Penghapusan konten Facebook 2 

13. Penggerebekan gay  2 

14. Kriminalisasi melalui rancangan KUHP 1 

15. Larangan ikut kegiatan pemerintah  1 

16. Razia kos 1 

17. Razia waria 1 

18. Kekerasan terhadap waria 1 

19. Larangan kampanye LGBT 1 

20. Layanan kesehatan waria 1 

21. Kebiri 1 

22. Putus sekolah 1 

23. Penolakan pengakuan hak LGBT 1 

24. Pembubaran pesantren 1 

25. Ejekan  1 

 Total 98 

Berdasarkan data di atas kami mengelompokkan bentuk-bentuk diskriminasi 

ke dalam bentuk pelanggaran HAM, sebagai berikut: 

a. Pelanggaran Hak atas Informasi 

Pemblokiran situs dan aplikasi gay menduduki peringkat pertama pada bentuk 

diskriminasi terhadap kelompok LGBT. Kementerian Komunikasi dan 

Informatika (Kemenkominfo) memutuskan untuk menutup beberapa aplikasi 

gay seperti Blued dan Grindr, dengan dalih  permintaan  masyarakat.xxi Selain 

Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi Penyiaran Indonesia juga 

didesak untuk melarang konten yang berkaitan dengan LGBT di media 

televisi.xxii Kemenkominfo juga telah secara sepihak meminta penghapusan 

akun halaman Facebook orang dengan orientasi seksual LGBT, seperti 

misalnya orang yangmemasang foto berciuman dengan pasangannya yang 

satu jenis kelamin.xxiii Padahal Facebook sendiri sudah memiliki syarat dan 

ketentuan untuk mengeluarkan suspensi atau pemblokiran, dimana konten 

akun dengan orientasi seksual LGBT bukan salah satunya.  

Media sosial, yang awalnya menjadi ruang bebas bagi kelompok LGBT untuk 

dapat mengekspresikan dirinya tanpa rasa takut akan pembatasan norma, kini 

menjadi ruang tertutup bagi kelompok LGBT. Hal ini membuat LGBT tak hanya 
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dipinggirkan tapi juga diisolasi dari ruang bebasnya.Mengingat media sosial 

juga digunakan oleh aktifis HIV dan LGBT untuk memberikan edukasi dan 

melakukan penjangkauan, pemblokiran ini dengan demikian juga berdampak 

pada penghalangan kelompok LGBT untuk mendapatan informasi yang 

memadai mengenai hak mereka sebagai warga negara, SOGIE, dan kesehatan 

reproduksi.  

b. Pelanggaran Hak untuk Berserikat, Berkumpul, dan Berekspresi 

Diskriminasi berikutnya yang dialami oleh kelompok LGBT adalah larangan dan 

pembubaran kegiatan, baik yang sifatnya ilmiah, sosial, maupun budaya.Hal ini 

dialami oleh Pondok pesantren waria di Yogyakarta yang digrebek dan 

diancam akan ditutup oleh kelompok islam militan.xxiv Universitas-universitas 

melarang diskusi-diskusi yang bertemakan LGBT, sebagaimana yang dialami 

oleh sekelompok mahasiswa di Universitas Gajah Mada.xxv Larangan serupa 

bahkan dengan tegas disampaikan oleh Menteri, Rektor, dan pejabat 

pendidikan tinggi lainnya. Hal ini menjadi ironi, dimana ketika pendidikan 

seksual masih dianggap tabu dan menjijikkan, kelompok yang ingin 

mengedukasi agar ketabuan itu menjadi wajar didiskusikan justru diberangus. 

Pembubaran dan larangan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok LGBT 

merupakan sebuah pengekangan atas hak untuk berserikat, berkumpul dan 

berekspresi sebagaimana dijamin oleh Konstitusi Indonesia.  

c. Pelanggaran Hak atas Pendidikan 

Kelompok LGBT pun mengalami sejumlah diskriminasi dalam hal pemenuhan 

hak atas pendidikan. Di Samarinda, contohnya, terdapat 15 anak dikeluarkan 

dari sekolah karena dianggap memiliki orientasi seksual yang berlawanan 

dengan orientasi arus utama.xxvi Sayangnya, dalam berita tersebut tidak 

dijelaskan bagaimana kondisi 15 anak ini pasca dikeluarkan, dan tidak ada 

informasi lebih lanjut mengenai kelanjutan pendidikan mereka. Hal ini jelas 

merupakan bentuk diskriminasi; dan oleh karenanya telah melanggar hak atas 

pendidikan bagi kelompok LGBT. Diskriminasi serupa juga terjadi di tingkat 

pendidikian tinggi. Rektor Universitas Gorontalo mengancam akan 

membatalkan beasiswa dan tidak memberikan beasiswa kepada mahasiswa 

yang berorientasi homoseksual.xxvii Rektor tersebut juga menyatakan akan 

membentuk kelomopok kerja khusus untuk memata-matai mahasiswa yang 

memiliki orientasi seksual LGBT. Kebijakan mengeluarkan siswa dari sekolah 

dan mencabut beasiswa merupakan bentuk langsung diskriminasi dan 

pelanggaran terhadap hak atas pendidikan.  
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d. Pelanggaran Hak atas Pekerjaan  

Terdapat 3 berita yang meliput tentang diskriminasi untuk mendapatkan 

kesempatan kerja bagi kelompok LGBT. Pemberitaan tersebut berkaitan 

dengan lowongan kerja yang ditawarkan oleh aplikasi Blued di Indonesia. 

Respon keras datang dari anggota DPR, Sodik Mudjahid yang menentang 

keberadaan Blued dan lowongan kerja yang suportif terhadap isu LGBT.xxviii 

Disebutkan bahwa Blued menawarkan lowongan pekerjaan yang secara 

terbuka dan mengkhususkan pelamarnya untuk memiliki pemikiran yang 

terbuka terhadap LGBT.xxix Blued sendiri termasuk salah satu aplikasi yang 

diblokir oleh Kementerian Informasi.  

Pemerintah berkewajiban untuk menciptakan lingkungan kerja yang 

mendukung kelompok LGBT dapat berekspresi dan terpenuhi haknya. Ketika 

pemerintah belum dapat mewujudkan hal tersebut, dan sebaliknya justru 

menentang sebuah kesempatan kerja di lingkungan yang ramah LGBT, dapat 

dikatakan bahwa pemerintah telah melakukan pelanggaran terhadap hak atas 

pekerjaan bagi kelompok LGBT.  

e. Praktik dan Upaya Kriminalisasi: Pelanggaran hak untuk Bebas dari 

Penyiksaan dan Perlakuan yang Tidak Manusiawi 

Rendahnya pemahaman dan tingkat toleransi masyarakat terhadap LGBT 

membuat banyak diantara mereka percaya bahwa LGBT dapat disembuhkan 

dan dikembalikan kepada fitrahnya sebagai manusia yang memiliki orientasi 

seksual terhadap lawan jenis kelamin. Beragam cara mereka gunakan demi 

mencapai tujuannya ini, termasuk melalui pemberian sanksi sosial, dan bahkan 

ancaman penjeraan lewat bentuk penghukuman. Ambil contohnya Gubernur 

Jawa Barat yang mengusulkan agar LGBT dikebiri, dan pengaplikasian Qanun 

bagi kelompok LGBT.  

Dalam catatan pemantauan kami menemukan bahwa upaya kriminalisasi LGBT 

ditempuh melalui dua jalur, yakni legislasi dan yudisial. Misalnya, pengajuan 

gugatan Peninjauan kembali di Mahkamah Konstitusi menjadi arena 

pertarungan antara kelompok AILA, MUI, Persistri, dan YPS yang ingin 

mengkriminalisasi LGBT, dengan Komnas Perempuan, LBH Masyarakat, ICJR, 

KPI, dan YLBHI yang percaya bahwa LGBT tidak layak dikriminalisasi. Selain itu, 

upaya kriminalisasi juga dapat dijumpai dalam pembahasan RKUHP. Lebih jauh 

lagi, beberapa partai politik, seperti PKS, PPP, PKB, dan Hanura mengusulkan 

rancangan undang-undang Anti LGBT, partai tersebut di antaranya.xxx 
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Upaya melakukan re-orientasi seksual terhadap kelompok LGBT bukan hanya 

merupakan pelanggaran terhadap hak atas privasi mereka, tetapi juga 

melanggar hak atas kesehatan dengan ditempuhnya langkah-langkah yang 

berpotensipada pengurangan penikmatan hak atas kesehatan tersebut. WHO 

telah menyatakan bahwa upaya yang bertujuan untuk mengubah orientasi 

seksual non-heteroseksual tidak memiliki justifikasi medis, serta tidak ada 

bukti ilmiah mengenai efektifitas upaya re-orientasi seksual.xxxiPelapor khusus 

PBB untuk hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan serta 

pernghukuman yang kejam dan tidak manusiawi mengkategorikan re-orientasi 

ini sebagai  bentuk penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi.xxxii 

Berikut adalah gambaran pola diskriminasi yang sering dialami oleh kelompok 

LGBT: 
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Pelaku Stigma dan Diskriminasi 

Berdasarkan hasil pemantauan terlihat bahwa pelaku stigma dan diskriminasi 

cukup beragam. Pelaku tidak hanya berasal dari kelompok agama tertentu 

yang menyerang LGBT dengan tuduhan merusak moral dan melanggar agama, 

melainkan juga dari pejabat pemerintah, yang seharusnya menjadi pelindung 

warga negara, terutama kelompok rentan seperti LGBT. Berikut data statistik 

pelaku stigma dan diskriminasi yang dikelompokkan ke dalam 11 kategori: 

 

Menilik dari data di atas dapat dilihat bahwa aktor dengan sikap yang 

menentang keberadaan kelompok LGBT masih didominasi oleh organisasi 

keagamaan, politisi partai, disusul kemudian oleh institusi 
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pendidikan/pendidik. Tingginya sentimen publik terhadap kelompok LGBT 

meningkat sejak ramainya pemberitaan pernyataan Menteri Riset, Teknologi 

dan Pendidikan Tinggi tentang LGBT sebagai perusak moral bangsa dan 

mengecam keberadaan kelompok LGBT di kampus. Pasca pernyataan tersebut, 

isu LGBT bergulir tanpa arah. Berbagai pihak, mulai dari tokoh agama, politisi, 

hingga psikolog mengambil panggung untuk ramai-ramai menghakimi 

kelompok LGBT. Bahkan di institusi pendidikan yang seharusnya netral dan 

bebas dari subjektifitas nilai moralitas keagamaan, penghakiman terhadap 

kelompok LGBT terjadi. Tidak kurang dari delapan universitas di antaranya, 

Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, dan Universitas Negeri 

Gorontalo,xxxiii baik secara institusional maupun melalui pejabat dan dosennya, 

ikut mengambil andil dalam meminggirkan kelompok LGBT.  

Pejabat publik lainnya yang juga menjadi aktor dari pelanggengan stigma 

adalah mantan hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar. Dalam beberapa 

pemberitaan, Patrialis Akbar disebutkan menggunakan ayat Al-quran untuk 

menghakimi kelompok LGBT dalam sidang Permohonan Pengujian KUHP.xxxiv 

Kepala Daerah juga tidak ketinggalan memberikan komentar terkait LGBT. 

Ambil contohnya Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Barat, yang mengusulkan 

agar LGBT dikebiri.xxxv Bahkan, komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

juga tercatat memberikan pernyataan-pernyatan yang menimbulkan stigma 

kepada kelompok LGBT, seperti menyamakan LGBT dengan pedofilia.xxxvi 

 

Antitesa Stigma dan Diskriminasi 

Selain mendokumentasikan berita-berita tentang stigma dan diskriminasi 

terhadap kelompok LGBT, kami juga melakukan pencatatan mengenai 

pemberitaan yang memuat kritik atas kebijakan yang diskriminatif ataupun 

stigma terhadap LGBT, serta berita tentang dukungan terhadap kelompok 

LGBT. Terdapat 23 berita yang termasuk dalam kategori ini. Pemberian 

dukungan terhadap kelompok LGBT datang dari organisasi atau gerakan hak 

asasi manusia dan gender. Dari masyarakat sipil, Arus Pelangi hadir menuntut 

pemerintah tidak menutup mata akan diskriminasi yang dialami oleh 

kelompok LGBT.xxxviiSelain itu, pejabat publik juga tercatat pernah memberikan 

dukungan maupun jaminan perlindungan bagi kelompok LGBT. Contohnya 

adalah Luhut Panjaitan, ketika menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang 

Politik, Hukum, dan Keamanan, yang menyampaikan bahwa LGBT adalah 

warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama dengan warga negara 
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lainnya.xxxviii Menteri Agama Lukman Saifuddin juga pernah menghadiri dan 

diminta untuk menyampaikan pidato pada malam penganugerahan Aliansi 

Jurnalis Indonesia yang menobatkan Forum LGBTIQ sebagai gerakan yang 

paling militan di tahun 2016. Yang menarik dari pidato beliau adalah 

pernyataannya mengenai menjamin keberadaaan LGBT, namun di sisi lainnya 

tetap menyatakan LGBT bertentangan dengan nilai agama.xxxix 
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PENUTUP 

 

Hasil pemantauan dan pencatatan ini tentu masih jauh dari pemberian 

gambaran sempurna akan bagaimana dan sejauh apa stigma dan diskriminasi 

dialami oleh kelompok LGBT. Namun, laporan ini dapat menjadi proyeksi akan 

situasi yang dialami oleh kelompok LGBT sepanjang tahun 2016. Berdasarkan 

hasil pemantauan ini penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Stigma dan diskriminasi masih menjadi persoalan utama yang 

dihadapi oleh kelompok LGBT. Terdapat 12 bentuk stigma dalam 182 

pemberitaan media selama kurun waktu satu tahun. Sejalan dengan 

hal tersebut, diskriminasi juga masih sering dialami kelompok LGBT di 

tahun 2016. Dari 98 pemberitaan media yang kami dokumentasikan, 

tercatat 25 jenis diskriminasi yang sering menimpa kelompok LGBT. 

2. Anggapan yang keliru mengenai LGBT nampaknya mendapatkan 

ruang di tahun 2016. Anggapan bahwa LGBT berbahaya dan 

merupakan ancaman bagi bangsa merupakan akumulasi dari 

miskonsepsi publik tentang LGBT. Agama dan moral selalu dijadikan 

alat untuk menstigma dan mendiskriminasi kelompok LGBT. Selain itu, 

aspek kesehatan dibuat seolah-olah dapat menjustifikasi perlakuan 

diskriminatif dan stigma terhadap LGBT. 

3. Upaya untuk meminggirkan kelompok LGBT dilakukan secara 

sistematis baik oleh pemerintah, politisi, maupun kelompok 

masyarakat lainnya. Pemerintah menyumbang praktik diskriminasi 

terbanyak dengan melanggar hak atas informasi kelompok LGBT. Di 

samping itu, anggota DPR dan kelompok masyarakat yang berbasis 

agama menjadi penggagas kriminalisasi terhadap kelompok LGBT. 

4. Media memainkan peranan yang cukup penting dalam membentuk 

opini publik. Melalui pemantauan ini dapat terlihat bahwa terdapat 

banyak media yang berkontribusi menyebarkan stigma melalu narasi 

pemberitaannya yang negatif dan tidak menyampaikan pendapat dari 

kedua belah pihak. 
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END NOTES 
iDalam penelitian Arus Pelangi pada tahun 2014 menyebutkan bahwa  89% kelompok LGBT di 
Jakarta, Yogyakarta, dan Makassar mengalami kekerasan dan diskriminasi, seperti dikutip dalam 
berita berikut: 
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/08/140814_lgbt_indonesia 
iiPasal 1 angka 3 UU 39/1999 Tentang HAM tidak menyebutkan identitas dan orientasi seksual 
sebagai basis tindakan diskriminasi. 
iiiPasal 28I ayat (2) UUD 1945 menjamin perlindungan setiap warga negara dari tindakan 
diskriminatif. 
ivPasal 26 ICCPR 
vPasal 2 Paragraf 2 ICESCR 
viSecara keseluruhan konvensi ini mengatur tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi 
terhadap perempuan termasuk di dalamnya perempuan yang berorientasi LBT (lesbian, 
Biseksual, dan Transgender) 
viiMisalnya Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dan Konvensi Anti 
Penyiksaan (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment). 
viiiPasal 2 ICCPR dan Pasal 2 Paragraf 1 ICESCR. 
ix Human Rights Committee, General Comment No. 18, Non-Discrimination, para. 7 
xToonen v. Australia, Communication No. 488/1992, U.N. Doc CCPR/C/50/D/488/1992 (1994). 
xiDalam terjemahan bebas wikipedia, perang proksi diartikan sebagai perang yang terjadi ketika 
lawan kekuatan menggunakan pihak ketiga sebagai pengganti untuk berperang satu sama lain 
secara langsung (menghindari perang secara langsung antar kedua belah pihak) 
xii http://www.antaranews.com/berita/546668/menhan-lgbt-bagian-proxy-war 
xiii Lily Sugianto, Eksistensi Calalai dalam Budaya Sulawesi Selatan, Ardhanary Institute: 2015. 
Hal. 87. 
xiv http://news.detik.com/berita/3125654/menristek-saya-larang-lgbt-di-semua-kampus-itu-tak-
sesuai-nilai-kesusilaan 
xv http://www.aglp.org/gap/1_history/ 
xviPenghapusan homoseksual dari penyakit jiwa tercantum dalam International Statistical 
Classification of Diseases and Related Health Problems (10th Revision)World Health 
Organization.  
xvii PAHO/WHO,Cures for an Illness that Does Not Exist, PAHO/WHO, 2012. Hal. 2. 
xviii http://surabaya.tribunnews.com/2016/04/18/pakar-kesehatan-jumlah-lgbt-meningkat-
masalah-infeksi-menular-seksual-semakin-pelik 
xix https://nasional.tempo.co/read/news/2016/01/31/078740930/pks-lgbt-penyakit-sosial-
menular 
xxSurat Terbuka Peneliti, Akademisi, Ilmuan, Psikolog, Psikiatris, dan Dokter untuk Presiden 
Uganda, hal. 2. 
xxi http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/09/15/odjvp0335-kominfo-blokir-
tiga-aplikasi-gay 
xxii http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20160213123910-213-110694/kpi-larang-tv-dan-
radio-kampanyekan-lgbt/ 
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xxiii http://news.detik.com/berita/d-3318032/foto-pasangan-gay-viral-kominfo-minta-facebook-
hapus-konten 
xxiv 
http://nasional.kompas.com/read/2016/04/04/20341881/Ironis.Kepolisian.Kini.Berdiri.di.Pihak.
Kelompok.Intoleran?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp 
xxv http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/10/24/ofg7ol415-diskusi-lgbt-di-ugm-
gagal-digelar 
xxvi http://kaltim.prokal.co/read/news/279669-fenomena-pelajar-berperilaku-lgbt-pekerja-dan-
mahasiswa-jadi-incaran.html 
xxvii http://kabarmakassar.com/pencegahan-dini-ung-terhadap-mahasiswa-lgbt/ 
xxviii http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/09/16/odlclg361-pengawasan-
kemenkominfo-dinilai-lemah-terhadap-aplikasi-lbgt 
xxix http://inet.detik.com/read/2016/09/15/112456/3298470/398/menantang-aplikasi-lgbt-
malah-buka-lowongan-di-jakarta 
xxx http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/03/10/o3sw24361-ruu-lgbt-penting-
untuk-melindungi-rakyat-indonesia 
xxxi PAHO/WHO, Cures for an Illness that Does Not Exist, PAHO/WHO, 2012. Hal. 2. 
xxxiiThe UN Special Rapporteur on Torture mengkhawatirkan bahaya mental dan fisik yang timbul 
dari pemaksaan dalam orientasi seksual dan identitas gender. Laporan the Special Rapporteur 
on the question of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment 
A/56/156, para.24, 2001. 
xxxiii Lima Universitas lainnya adalah Universitas Sumatra Utara, Universitas Mercubuana, 
Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah, Universitas Ibnu Chaldun, dan Universitas Andalas. 
xxxiv https://news.detik.com/berita/3356989/hakim-konstitusi-patrialis-akbar-soal-lgbt-jaman-
nabi-luth-dibinasakan 
xxxv http://plus.kapanlagi.com/gubernur-jabar-minta-gay-dihukum-kebiri-setuju-nggak-
cb0412.html 
xxxvi https://nasional.tempo.co/read/news/2016/08/24/173798352/ini-empat-alasan-lgbt-
diancam-bakal-dipidanakan 
xxxvii http://kupang.tribunnews.com/2016/08/22/diskriminasi-kelompok-lgbt-dan-pemerintah-
indonesia-yang-tutup-mata 
xxxviii https://nasional.tempo.co/read/news/2016/02/15/078745161/menkopolhukam-sebut-
lgbt-penyakit-tapi-tetap-hak-asasi 
xxxix http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/08/30/ocpqxr282-menag-harus-
jelaskan-pidatonya-bukan-untuk-apresiasi-lgbt 


