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PENDAHULUAN 
 

Tahun 2018 dikenal sebagai tahun politik, di mana masyarakat bersiap untuk 

menghadapi Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif pada April 2019. 

Manuver politik digunakan untuk meraup suara. Ada setidaknya tiga isu yang 

sering dijadikan alat politik pendulang suara, narkotika, terorisme dan kelompok 

minoritas seksual (baca: LGBT)1. Kelompok LGBT, yang dengan salah dianggap 

sebagai musuh masyarakat, sering kali menjadi korban serangan. Tampaknya 

serangan ini dianggap dapat menguntungkan dan menambah suara 

pendukung terhadap calon-calon penegak kekuasaan, sehingga mereka kerap 

dalam kampanye-nya secara terang-terangan berbicara mengenai usulan untuk 

membuat peraturan diskriminatif terhadap LGBT. Bahkan tidak sedikit yang 

memberikan usulan untuk memidanakan LGBT.2 Tindakan-tindakan tidak 

manusiawi, ajakan untuk memerangi, memberantas bahkan mengkategorikan 

LGBT sebagai gangguan jiwa seakan menjadi hal yang sering ditemui dalam 

pemberitaan mengenai kelompok LGBT di tahun 2018, didukung dengan 

framing media terhadap kelompok LGBT yang cenderung negatif.3 

 

Persoalan pelanggaran HAM terhadap kelompok LGBT mendapat perhatian dari 

banyak badan PBB, Pengadilan HAM dan badan-badan HAM regional. 

Lembaga-lembaga ini juga telah memberikan kontribusi penting dalam 

perjuangan pemenuhan HAM kelompok LGBT, diantaranya melalui 

pengembangan argumen hukum berdasarkan hukum internasional terhadap 

perlindungan hak-hak orang dengan orientasi seksual atau identitas gender 

yang berbeda.4 Tidak hanya dilingkup hukum Internasional, di Indonesia sendiri 

Rancangan aksi nasional HAM Indonesia 2004-2009 dengan tegas menyatakan 

                                                           
1 Bogor.tribunnews.com, “Di Depan Ulama dan Tokoh Masyarakat Bogor, Bima-Dedie 

Tegaskan Komitmen Perangi LGBT” http://bogor.tribunnews.com/2018/03/18/di-depan-

ulama-dan-tokoh-masyarakat-bogor-bima-dedie-tegaskan-komitmen-perangi-lgbt. 
2 Metropolitan.id, “Dorong Pemerintah Percepat Undang-Undang Pidana LGBT” 

http://www.metropolitan.id/2018/03/dorong-pemerintah-percepat-undang-undang-

pidana-lgbt/. 
3 Naila Rizqi, Seri Monitor dan Dokumentasi 2017: LGBT=Nuklir? Indonesia Darurat Fobia, 

(Jakarta: LBH Masyarakat, 2017), hal. 4. Tersedia di http://lbhmasyarakat.org/wp-

content/uploads/2017/03/LBHM-Indonesia-Darurat-Fobia-1.pdf.  
4 Ibid., hal.3. 

http://bogor.tribunnews.com/2018/03/18/di-depan-ulama-dan-tokoh-masyarakat-bogor-bima-dedie-tegaskan-komitmen-perangi-lgbt
http://bogor.tribunnews.com/2018/03/18/di-depan-ulama-dan-tokoh-masyarakat-bogor-bima-dedie-tegaskan-komitmen-perangi-lgbt
http://www.metropolitan.id/2018/03/dorong-pemerintah-percepat-undang-undang-pidana-lgbt/
http://www.metropolitan.id/2018/03/dorong-pemerintah-percepat-undang-undang-pidana-lgbt/
http://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2017/03/LBHM-Indonesia-Darurat-Fobia-1.pdf
http://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2017/03/LBHM-Indonesia-Darurat-Fobia-1.pdf
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bahwa LGBTIQ sebagai kelompok yang harus dilindungi negara.5 Prinsip ini juga 

dimuat dalam The Yogyakarta Principles pada tahun 2007 yang menegaskan 

perlindungan HAM terhadap kelompok LGBTIQ. 6 Dalam Pasal 1 disebutkan 

bahwa semua manusia, terlepas dari apapun orientasi maupun identitas 

gendernya, terlahir merdeka dan memiliki hak-hak yang sama.7 Prinsip-prinsip 

yang terdapat dalam The Yogyakarta Principles menegaskan standar hukum 

internasional yang mengikat yang harus dipatuhi oleh semua negara. Prinsip-

prinsip ini menjanjikan bentuk masa depan, di mana semua orang dilahirkan 

dengan bebas dan setara dalam hal martabat dan hak serta dapat memenuhi 

hak berharga tersebut yang mereka bawa sejak mereka dilahirkan.8  

 

Terlepas dari perlindungan hukum yang diberikan di atas, pelanggaran HAM 

terhadap kelompok LGBT tetap terjadi. Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) 

yang dilakukan atas dasar orientasi seksual atau identitas gender nyata 

dirasakan oleh kelompok minoritas seksual, termasuk juga dengan hal yang 

paling mengerikan seperti penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan 

eksekusi di luar proses hukum.9  

 

Salah satu tantangan terbesar dalam menghadapi stigma, diskriminasi dan 

stereotip ini tidak jarang datang dari organisasi keagamaan, pemuka agama 

bahkan pemerintah yang seharusnya melindungi, menjamin keamanan dan 

sepatutnya justru memenuhi hak asasi warga negaranya.10 Dalam hal ini 

argumen tradisional, dari perspektif agama dan moral serta dari perspektif 

'ilmiah' memang telah menimbulkan banyak pertentangan mengenai 

penerimaan atau penolakan keberagaman gender tidak hanya oleh 

                                                           
5 Academia.edu, “Hidup Sebagai LGBT di ASIA Laporan Nasional Indonesia” 

https://www.academia.edu/22885136/Hidup_Sebagai_LGBT_di_Asia_Laporan_Nasional_I

ndonesia. 
6 “Prinsip-Prinsip Yogyakarta dalam Aplikasi Undang-Undang HAM Internasional dan 

Kaitannya dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender” dapat dilihat pada: 

http://yogyakartaprinciples.org/  
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 Tribunnews.com, “Waria ini Kini Jadi Macho Ternyata Ini yang Dilakukan Polisi” 

http://www.tribunnews.com/regional/2018/01/30/waria-ini-kini-jadi-macho-ternyata-

ini-yang-dilakukan-polisi.  
10 “Bogor.tribunnews.com, Op.Cit. 

https://www.academia.edu/22885136/Hidup_Sebagai_LGBT_di_Asia_Laporan_Nasional_Indonesia
https://www.academia.edu/22885136/Hidup_Sebagai_LGBT_di_Asia_Laporan_Nasional_Indonesia
http://yogyakartaprinciples.org/
http://www.tribunnews.com/regional/2018/01/30/waria-ini-kini-jadi-macho-ternyata-ini-yang-dilakukan-polisi
http://www.tribunnews.com/regional/2018/01/30/waria-ini-kini-jadi-macho-ternyata-ini-yang-dilakukan-polisi
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perkembangan dalam sains tetapi juga oleh perkembangan hukum seperti 

yurisprudensi internasional dan berpengaruh di berbagai pengadilan di seluruh 

dunia.11  

 

Sebagai lembaga yang memperjuangkan hak-hak minoritas dan korban 

pelanggaran HAM, LBHM kembali melakukan pendokumentasian dan 

pemantauan pemberitaan media terhadap stigma, diskriminasi dan ujaran 

kebencian terhadap kelompok LGBT, sebagaimana yang saat ini sedang anda 

baca. Data yang telah kami kumpulkan pada dua tahun terakhir menunjukkan 

stigma, diskriminasi dan stereotip semakin tinggi dan kerap terjadi.12 

  

                                                           
11 See for example, Constitutional Court of South Africa, Judgement of 9 October 1998, 

Case of National Coalition of Gay & Lesbian Equality and Another v. Minister of Justice 

and others; Court of Final Appeal of the Hong Kong Special Administrative Region, 

Judgment of 17 July 2007.  
12 Naila Rizqi, Seri Monitor dan Dokumentasi 2018: Bahaya Akut Persekusi LGBT, (Jakarta: 

LBH Masyarakat, 2018). Tersedia di https://lbhmasyarakat.org/seri-monitor-dan-

dokumentasi-2018-bahaya-akut-persekusi-lgbt/.  Lihat juga Naila Rizqi dalam Nuklir = 

LGBT? Indonesia Darurat Fobia. 

https://lbhmasyarakat.org/seri-monitor-dan-dokumentasi-2018-bahaya-akut-persekusi-lgbt/
https://lbhmasyarakat.org/seri-monitor-dan-dokumentasi-2018-bahaya-akut-persekusi-lgbt/
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METODE PEMANTAUAN DAN PENCATATAN 

 

A. Metode Pemantauan dan Pencatatan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemantauan dan 

pencatatan berita-berita terkait LGBT melalui media daring (dalam jaringan – 

online). Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana stigma, diskriminasi 

serta kekerasan yang dialami oleh kelompok LGBT.  

 

Seluruh pemantauan dan dokumentasi media menggunakan mesin pencari 

Google yang dikhususkan pada laman news.google.com. untuk mendapatkan 

informasi mengenai stigma, diskriminasi, dan kekerasan terhadap kelompok 

LGBT, kami memasukkan beberapa kata kunci di antaranya "LGBT", "lesbian", 

"gay", "transgender", "biseksual", "waria", "banci", "bencong", "sesama jenis", 

“homo”, "homoseksual". Untuk membatasi jangkauan berita, kami memilih 

wilayah pencarian di Indonesia dengan rentang waktu dari Januari – Desember 

2018.  

 

Sepanjang periode pemantauan dan pencatatan media, terdapat 170 berita dari 

69 laman media daring yang terdiri dari tiga jenis media yakni: 

1. Media berita nasional, seperti: Tribun, Republika, Detik dan lainnya 

2. Media berita lokal, seperti: Riau Mandiri, Media Bogor, Go Riau dan 

lainnya 

3. Media berita internasional berbahasa Indonesia: BBC dan CNN 

Indonesia 
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Tabel 2.1. Daftar Media yang Dipantau 

No. Nama Media Jumlah No. Nama Media Jumlah 

1. Tribun News 27 36. CNN 1 

2. Republika 14 37. Dakta 1 

3. Detik 13 38. Era Muslim 1 

4. Sindo News 7 39. Haluan Kepri 1 

5. Riau Mandiri 5 40. Hallo Riau 1 

6. Kumparan 4 41. Harian Bhirawa 1 

7. Media Bogor 4 42. Harian Singgalang 1 

8. Okezone 4 43. Hei Bogor 1 

9. Antara News 3 44. ICMI News 1 

10. Covesia 3 45. Indopos 1 

11. DW.com 3 46. Inews 1 

12. Go Riau 3 47. Jabar News 1 

13. Kiblat 3 48. Jambi Tuntas 1 

14. Kompas 3 49. Jawa Pos 1 

15. RMOL.co 3 50. Kicau News 1 

16. Bangsa Online 3 51. Malang Time 1 

17. BBC 2 52. Mata-Mata Politik 1 

18. Fajar News 2 53. Metropolitan 1 

19. Gala Media 2 54. Metro TV News 1 

20. Harian Haluan 2 55. Merdeka 1 

21. Lampost 2 56. Mina News 1 

22. Lampost 2 57. Minangkabau 

News 

1 

23. Liputan 6 2 58. Netral News 1 

24. Pikiran Rakyat 2 59. Padang Kita 1 

25. Post Kota News 2 60. Portal Madura 1 

26. Semangat News 2 61. Publica 1 

27. Sukabumi Update 2 62. Radar Lombok 1 

28. Viva News 2 63. Radar Tasikmalaya 1 

29. Aceh Trend 1 64. Radio Bintang 

Tenggara 

1 

30. Bale Bandung 1 65. Rakyatku 1 

31. Bara News 1 66. Riau Green 1 
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Berita-berita yang telah kami kumpulkan kemudian dikelompokkan dalam 

beberapa kategorisasi. Kami menggunakan aplikasi SPSS untuk 

pengelompokan berita dan pengolahan data. Kategorisasi tersebut terdiri dari: 

1. Tanggal berita; 

2. Nama media; 

3. Resum berita; 

4. Tanggal kejadian/berita; 

5. Stigma; 

6. Diskriminasi; 

7. Ujaran Kebencian; 

8. Pelaku 

9. Jumlah pelaku; 

10. Profil pelaku; 

11. Jumlah korban; 

12. Kelompok korban; dan  

13. Lokasi atau tempat. 

 

32. Bengkulu Today 1 67. Riau Pos 1 

33. Berita Langit 1 68. Siaga Indonesia 1 

34. Berita Tagar 1 69. Solo Pos 1 

35. Berkabar 1    

Jumlah = 170 





 

KELOMPOK MINORITAS SEKSUAL DALAM TERPAAN PELANGGARAN HAM | 7  

Tidak semua kategori kami gunakan dalam analisis data. Setelah 

mengategorikan berita, kami menggunakan SPSS untuk melihat deskripsi dan 

frekuensi dari data yang kami peroleh. Analisis dilakukan dengan melihat hasil 

olah data dan menggunakan standar hukum hak asasi manusia baik dalam 

kerangka HAM nasional maupaun internasional untuk menguraikan 

pelanggaran HAM yang terjadi.  

 

B. Batasan Penelitian 

Metode pemantauan dan pencatatan ini tentu masih memiliki kekurangan, 

salah satunya adalah reliabilitasi dan akurasi data. Atas keterbatasan sumber 

daya kami hanya dapat melakukan pemantauan dan pencatatan berita tanpa 

melakukan verifikasi data atau konten berita kepada subjek pemberitaan. 

Meskipun demikian kami berharap penelitian ini tetap dapat memberikan 

gambaran situasi HAM kelompok LGBT di Indonesia. 
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ANALISIS DATA 
 

Sepanjang tahun 2018, terdapat 253 orang yang menjadi korban dari stigma, 

diskriminasi dan kekerasan berbasis orientasi seksual, identitas dan ekspresi 

gender di luar norma biner heteronormatif. Korban-korban ini tersebar di 

berbagai wilayah dengan jenis stigma, diskriminasi dan kekerasan yang 

beragam. Korban terbanyak menyasar secara general kelompok LGBT yaitu 

234 orang, disusul berikutnya oleh kelompok transgender sebanyak 11 orang, 

kelompok lesbian sebanyak 5 orang, dan terakhir kelompok gay 3 orang.  

 

Gambar 3.1 Korban Stigma dan Diskriminasi LGBT 

 

Berdasarkan hasil pemantauan di atas, kelompok Komunitas LGBT menempati 

posisi pertama sebagai korban. Komunitas LGBT yang dimaksud disini adalah 

semua orang yang termasuk kedalam LGBTQQIAAP (Lesbian, Gay, Bisexsual, 

Transgender, Queer, Questioning, Intersex, Allies, Asexual dan Pansexual).  

 

Dari data ini dapat dilihat bahwa seseorang yang mengidentifikasi dirinya 

sebagai LGBT rentan mendapatkan diskriminasi, stigma dan kekerasan oleh 

masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari pemerintah, aparat penegak hukum dan 
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organisasi agama semakin berlomba-lomba untuk mengusulkan atau 

membuat peraturan diskriminatif yang mengarah terhadap kelompok LGBT.13 

Selain memerangi usulan dan peraturan yang bersifat diskriminatif, komunitas 

LGBT juga kerap mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi seperti ruqyah 

dan terapi konversi, bahkan ada beberapa yang digundul secara paksa dan 

dikencingi di mana para pelaku kekerasan berdalil bahwa cara tersebut dapat 

mengembalikan para korban ke “jalan yang benar”.14 

 

Tak jauh berbeda, kelompok transgender kerap mendapatkan persekusi dan 

kekerasan di tahun 2018. Kelompok transgender sampai saat ini masih 

menempati posisi tertinggi yang menerima kekerasan dan tindakan 

diskriminasi jika dibandingkan dengan individu lesbian, gay ataupun ragam 

gender dan seksualitas lainnya. Hal ini terjadi karena kelompok transgender 

cenderung lebih mudah untuk diidentifikasi dari penampilannya dibandingkan 

kelompok yang lain.  

 

Selain kelompok transgender, pasangan LGBT juga sering mendapatkan 

tindakan diskriminasi seperti pengusiran dari rumah dan lingkungan. Padahal, 

tidak jarang rumah tersebut berstatus hak milik mereka. Namun, kekuatan 

massa sering kali menang sehingga mereka terusir dari rumahnya dan 

lingkungannya sendiri. Persekusi ini umumnya dilakukan atas nama keresahan 

atas keberadaan pasangan LGBT yang tinggal di lingkungan sekitar mereka.  

 

Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas bagaimana stigma, diskriminasi dan 

pelanggaran HAM ini terjadi, bagian di bawah ini menyediakan uraian lebih 

lanjut.  

 

                                                           
13 “Kordinator Humas Kementrian Agama Kota Bekasi, Raden Deden berharap para 

ulama dan tokoh Masyarakat ikut serta mengembalikan perilaku Lesbian, gay, 

biseksual, dan transgender (LGBT) ke koderat manusia 

normal” http://www.dakta.com/news/16936/seluruh-elemen-diminta-bantu-lgbt-

kembali-ke-koderatnya.  
14 “Ribuan warga menggelar aksi menolak LGBT, Mereka menaku memiliki terapis dan 

metode untuk menembalikan mereka ke jalan yang benar” http://www.pikiran-

rakyat.com/jawa-barat/2018/10/21/ribuan-warga-di-sukabumi-sepakat-menolak-

lgbt-431961.  

http://www.dakta.com/news/16936/seluruh-elemen-diminta-bantu-lgbt-kembali-ke-koderatnya
http://www.dakta.com/news/16936/seluruh-elemen-diminta-bantu-lgbt-kembali-ke-koderatnya
http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2018/10/21/ribuan-warga-di-sukabumi-sepakat-menolak-lgbt-431961
http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2018/10/21/ribuan-warga-di-sukabumi-sepakat-menolak-lgbt-431961
http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2018/10/21/ribuan-warga-di-sukabumi-sepakat-menolak-lgbt-431961
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A. Praktik Stigma  

Stigma kerap diartikan sebagai tanda aib yang membuat seseorang berbeda 

dari orang lain, stigma adalah ketika seseorang dilabeli oleh perilaku, identitas 

maupun ciri diri lain yang dianggap tidak sesuai dengan norma di masyarakat. 

Stigma menyebabkan seseorang tidak lagi dilihat sebagai individu tetapi 

sebagai bagian dari kelompok stereotip. Sikap dan keyakinan negatif terhadap 

kelompok ini menciptakan prasangka yang mengarah pada tindakan negatif 

dan diskriminasi.15 

 

Heteronormativitas adalah istilah yang sering kali dikaitkan dengan stigma dan 

digunakan untuk merujuk pada sistem yang menyediakan pedoman logis dan 

operasional untuk bagaimana seharusnya seseorang menjalankan 

kehidupannya. Sistem-sistem ini mencakup kepercayaan tentang seks, 

moralitas dan risiko di mana homoseksualitas dan minoritas seksual 

didefinisikan sebagai menyimpang, berdosa, mengancam masa depan bangsa 

dan penyebab azab.16 Stigma menyiratkan antipati masyarakat terhadap 

mereka yang bukan merupakan bagian dari kelompok mayoritas, dalam hal ini 

adalah kelompok heteroseksual.17 Stigma dari masyarakat menimbulkan 

pandangan bahwa permusuhan, diskriminasi, dan kekerasan dibenarkan 

dalam upaya memerangi LGBT, sebagaimana layak dan bahkan dianggap 

perlu untuk dilakukan.  

 

Stigma dan diskriminasi dapat menghasilkan sisi negatif bagi individu LGBT 

termasuk ketidakstabilan ekonomi dan kesehatan yang buruk. Penelitian telah 

menemukan bahwa gay dan waria mengalami kesenjangan upah, dan telah 

menemukan hubungan antara pendapatan yang lebih rendah dan kurangnya 

perlindungan tingkat negara dari diskriminasi untuk orang-orang LGBT. 

Penelitian yang sama menunjukkan bahwa orang-orang LGBT, secara umum, 

                                                           
15 “What is Stigma” http://www.aidsmap.com/stigma/What-is-stigma/page/1260706/ 
16 Naila Rizqi, Op.Cit. 
17 Christy Mallory, “The Impact of Stigma and Discrimination Against LGBT People in 

Texas,” The Williams Institute (April 2017). Tersedia di 

http://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/Texas-Impact-of-Stigma-

and-Discrimination-Report-April-2017.pdf.  

http://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/Texas-Impact-of-Stigma-and-Discrimination-Report-April-2017.pdf
http://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/Texas-Impact-of-Stigma-and-Discrimination-Report-April-2017.pdf
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miskin secara tidak proporsional, dan bahwa iklim dan kebijakan sosial 

merupakan faktor penentu dari kemiskinan di antara komunitas LGBT.18 

 

Dalam laporan kami sebelumnya pada tahun 2017, kami telah menguraikan 

sesat pikir tentang LGBT.19 Kesesatan pikir yang paling banyak ditemukan 

adalah anggapan LGBT sebagai penyimpangan, amoral, sebuah bentuk proxy 

war dan ancaman bangsa. Tahun berganti, namun pandangan masyarakat 

terhadap LGBT tak kunjung berubah. Kendatipun penjelasan ilmiah maupun 

agama yang membantah mitos-mitos LGBT telah banyak disebarkan, publik 

lebih memilih percaya pada apa yang ingin mereka (mayoritas) percaya.  

 

Tabel 3.1. Bentuk-Bentuk Stigma terhadap LGBT 

No. Stigma Jumlah 

1 Bertentangan dengan agama 30 

2 Menyimpang 28 

3 Merusak generasi muda 22 

4 Tidak sesuai dengan hukum dan 

budaya Indonesia 

18 

5 Berbahaya 17 

6 Sumber penyebaran HIV dan IMS 15 

7 Penyakit 14 

8 Penyebab bencana alam 8 

9 Azab 8 

10 Gangguan jiwa 8 

11 Liberalisme 5 

12 Ancaman keamanan negara 4 

13 Maksiat 4 

14 Menular 3 

15 Disamakan dengan terorisme dan 

pembunuhan 

2 

16 Gerakan politik global 1 

                                                           
18 Ibid. 
19 Naila Rizqi, Op.Cit. 
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17 Menjijikkan 1 

Jumlah 188 

 

1. LGBT Bertentangan dengan Agama 

Dari 170 pemberitaan yang memuat stigma terhadap LGBT, 30 diantaranya 

tergolong dalam stigma yang menganggap LGBT merupakan tindakan yang 

bertentangan dengan agama. Nilai-nilai dalam masyarakat dan konsep 

kesopanan sering didasarkan pada ideologi agama dan moralitas. Wacana 

agama dan moral telah membentuk sikap dan hukum dalam hal seks dan 

gender. Oleh karena itu tidak mengherankan, bahwa gagasan dan pembuatan 

undang-undang tentang orientasi seksual dan identitas gender sangat 

melekat dalam persepsi masyarakat yang mencerminkan kepercayaan ini. Di 

antara semua agama Ibrahim20, ada berbagai penindasan dan toleransi 

terhadap erotisme sesama jenis pada waktu, tempat, dan di antara cabang-

cabang agama yang berbeda ini. 

 

Majelis Dai Muda Bulukumba (MDM), meminta Pemerintah Daerah (Pemda) 

Bulukumba, untuk tidak mengikutsertakan waria dalam acara gerak jalan 

dalam menyambut HUT ke 73 Republik Indonesia.21 Ia berdalil bahwa memberi 

ruang bagi para waria sama saja memberi kesempatan bagi transgender, yang 

mana di negara kita hanya mengakui dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan 

perempuan. Tentu saja ia juga berargumen bahwa hal ini bertentangan 

dengan agama atau aturan yang ada.22 Di tahun 2018, Pemda Kabupaten 

Bireun, Aceh, mengeluarkan edaran standarisasi warung kopi, kafe dan 

restoran agar sesuai syariat Islam. Dalam salah satu poin, secara jelas 

                                                           
20 Ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan agama dengan hubungan 

historis-teologis dengan Abraham, terutama Yudaisme, Kristen, dan Islam. Lihat juga 

http://lisar.Iss.wisc.edu/welcome/abrahamic.html.   
21 Makassar.tribunnews.com, “Dai muda Bulukamba ingatkan janji Pemda tak beri ruang 

Waria ikut gerak jalan”, http://makassar.tribunnews.com/2018/08/07/dai-muda-

bulukumba-ingatkan-janji-pemda-tak-beri-ruang-waria-ikut-gerak-jalan.   
22 Ibid. 

http://lisar.iss.wisc.edu/welcome/abrahamic.html
http://makassar.tribunnews.com/2018/08/07/dai-muda-bulukumba-ingatkan-janji-pemda-tak-beri-ruang-waria-ikut-gerak-jalan
http://makassar.tribunnews.com/2018/08/07/dai-muda-bulukumba-ingatkan-janji-pemda-tak-beri-ruang-waria-ikut-gerak-jalan
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menyatakan bahwa “Dilarang menyediakan tenaga kerja yang merusak akidah, 

syariah, ibadah dan akhlak, seperti LGBT, waria, dan lain-lain”.23 

 

Bukan hanya pemda dan lembaga keagamaan, para calon penegak kekuasaan 

dalam memperebutkan kursi di legislatif lagi-lagi menggunakan LGBT sebagai 

alat kampanye dengan cara membubuhkan stigma terhadap kelompok LGBT. 

Ustadz Abdul Somad dalam kampanyenya berkata bahwa "Umat Islam wajib 

mencoblos, jangan sampai golput. Jika tidak, maka yang homo, LGBT, dan 

narkoba akan mencoblos…". 24 Kelompok LGBT kerap dijadikan alat kampanye 

berdalil agama, hal ini dianggap dapat menguntungkan calon pemegang 

kekuasaan untuk mendapat lebih banyak suara.  

 

Ajaran agama dan budaya yang dijunjung tinggi seringkali menjadi dasar 

pembatasan, bahkan pelanggaran hak asasi manusia bagi kelompok LGBT. 

Dalam kasus pertama dan ketiga di atas, berbekal label sebagai pemuka 

agama, beberapa pihak merasa pantas untuk menuntut pemda dan 

masyarakat untuk mengikuti kehendak mereka untuk mendiskriminasi LGBT. 

Bahkan, dalam situasi di mana tidak ada tuntutan secara langsung, nilai-nilai 

agama dan moralitas yang sangat kuat secara langsung mempengaruhi 

banyak pemda dalam pembuatan kebijakan, di mana dalam kasus kedua 

berdampak pada pelanggaran hak atas pekerjaan. 

 

2. LGBT Merusak Generasi Muda 

Stigma mengenai LGBT merusak generasi muda atau merusak masa depan 

bangsa banyak dijumpai di berbagai berita dalam pemantauan ini. Terdapat 

22 berita yang memuat mengenai stigma bahwa LGBT dapat menjadi ancaman 

bagi masa depan generasi anak muda di Indonesia. Para pelaku stigma ini 

kebanyakan hadir dari instansi pendidikan. Sekitar 1.000 siswa-siswi di Sekolah 

                                                           
23 Okezone.com, “Peraturan baru di Aceh: Haram hukumnya ngopi bareng yang bukan 

muhrim” https://news.okezone.com/read/2018/09/05/340/1946304/ada-peraturan-

baru-di-aceh-haram-hukumnya-ngopi-bareng-yang-bukan-muhrim.  
24 Okezone.com, “Ustadz Abdul Somad: Umat Islam wajib nyoblos jangan Golput” 

https://news.okezone.com/read/2018/09/11/340/1948834/ustadz-abdul-somad-

umat-islam-wajib-nyoblos-jangan-golput.  

https://news.okezone.com/read/2018/09/05/340/1946304/ada-peraturan-baru-di-aceh-haram-hukumnya-ngopi-bareng-yang-bukan-muhrim
https://news.okezone.com/read/2018/09/05/340/1946304/ada-peraturan-baru-di-aceh-haram-hukumnya-ngopi-bareng-yang-bukan-muhrim
https://news.okezone.com/read/2018/09/11/340/1948834/ustadz-abdul-somad-umat-islam-wajib-nyoblos-jangan-golput
https://news.okezone.com/read/2018/09/11/340/1948834/ustadz-abdul-somad-umat-islam-wajib-nyoblos-jangan-golput
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Menengah Pertama Negeri 2 Tarogong (SMPN 2) Garut bersama guru mereka 

melakukan deklarasi aksi penolakan kehadiran kelompok LGBT. 

 

Aksi serupa juga diadakan di kota Sukabumi, di mana ribuan warga menggelar 

aksi menolak LGBT. Aksi yang dilakukan warga dari sejumlah komunitas dan 

elemen masyarakat di kota Sukabumi timbul dari kekhawatiran terhadap yang 

mereka anggap sebagai penyimpangan seks. Warga juga mendesak agar 

pemerintah segera memblokir dan menghapus konten-konten media sosial 

berisikan LGBT.25  

 

Riza Falepi, Walikota Payakumbuh, Sumatera Barat, mendukung deklarasi 

ribuan warga di Payakumbuh dalam memerangi LGBT.26 Menurutnya, LGBT 

adalah budaya barat yang dibawa oleh perusak anak cucu Indonesia di luar 

negeri. Kelompok LGBT juga dianggap sebagai tindakan serangan terselubung 

yang menyerang mental anak bangsa. Sehingga hal ini berpotensi dapat 

merusak dan menghilangkan idealisme anak muda untuk membangun bangsa 

sampai tidak ada lagi yang ingin memperjuangkan NKRI.27 Mereka juga 

berargumen bahwa pasangan LGBT adalah bentuk awal dari punahnya umat 

manusia karena perilaku seksual LGBT tidak akan dapat menghasilkan 

keturunan.28  

 

Konotasi yang disematkan oleh masyarakat terhadap LGBT sebagai perusak 

bangsa kebanyakan didasari oleh ketidakpahaman mereka bahwa orientasi 

seksual dan identitas gender tidak ada hubungannya dengan idealisme 

membangun bangsa. Orang dengan beragam gender dan seksualitas tetap 

dapat mengabdi kepada negaranya jika mereka dimampukan untuk 

melakukan hal tersebut. Maju atau tidak negara tersebut bukan ditentukan 

                                                           
25 Pikiran Rakyat, “Ribuan warga di Sukabumi Sepakat Menolak LGBT” 

https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2018/10/21/ribuan-warga-di-sukabumi-

sepakat-menolak-lgbt-431961.  
26 Detik, “Warga Payakumbuh Sumatera Barat deklarasi perangi LGBT” 

https://news.detik.com/berita/d-4287946/warga-payakumbuh-sumbar-deklarasi-

perangi-lgbt.  
27 Ibid. 
28 Ibid. 

https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2018/10/21/ribuan-warga-di-sukabumi-sepakat-menolak-lgbt-431961
https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2018/10/21/ribuan-warga-di-sukabumi-sepakat-menolak-lgbt-431961
https://news.detik.com/berita/d-4287946/warga-payakumbuh-sumbar-deklarasi-perangi-lgbt
https://news.detik.com/berita/d-4287946/warga-payakumbuh-sumbar-deklarasi-perangi-lgbt
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oleh orientasi seksual dan keberagaman gender, tetapi bagaimana sebuah 

bangsa memberdayakan dan melindungi seluruh warga negaranya.  

 

3. LGBT Sumber Penyebaran HIV dan IMS 

Semakin bertambah tahun dan banyaknya intervensi yang berusaha 

mengedukasi masyarakat mengenai HIV ternyata tidak menjamin bahwa 

stigma mengenai LGBT sebagai sumber penyebaran virus HIV dan Infeksi 

Menular Seksual (IMS) dapat dihapuskan. Dari pemantauan kami, terdapat 15 

dari 170 berita yang membahas mengenai stigma ini. Selain dianggap perilaku 

yang menyimpang, perilaku LGBT juga dikatakan sebagai salah satu penyebab 

seseorang terkena penyakit HIV/AIDS.29  

 

Setiap 1 Desember masyarakat dunia memperingati sebagai Hari AIDS 

Sedunia. Ini merupakan momentum masyarakat dunia untuk mengenal dan 

mengetahui bagaimana transmisi HIV. Sayangnya, momen ini  digunakan 

sebagai kampanye hitam untuk memerangi LGBT. Salah satu kampanye 

hitamnya adalah “cara untuk terhindar dari penyakit HIV/AIDS adalah agar 

menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan AIDS misalnya pergaulan 

bebas dan perilaku menyimpang LGBT”.30  

 

Sebagaimana telah banyak dijelaskan, HIV dan IMS adalah sebuah penyakit 

yang penularannya tidak pandang keragaman gender dan orientasi seksual. 

Dengan demikian, orientasi seksual dan gender seseorang tidak membuat 

mereka terinfeksi penyakit. Secara harfiah, orientasi seksual adalah 

ketertarikan emosi, romantik dan atau seksual kepada lawan jenis (disebut 

heteroseksual), kepada jenis kelamin yang sama (disebut homoseksual) atau 

keduanya (disebut biseksual).31 Penularan HIV dan IMS disebabkan oleh, salah 

                                                           
29 Pekanbaru.tribunnews.com, “LGBT harus diwaspadai target remaja usia dini” 

http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/11/14/lgbt-harus-harus-diwaspadai-target-

remaja-usia-dini.  
30 Makassar.tribunnews.com, “Peringati Hari AIDS: Kohati Jeneponto Hindari Pergaulan 

Bebas”, http://makassar.tribunnews.com/2018/12/01/peringati-hari-aids-kohati-

jeneponto-hindari-pergaulan-bebas.  
31 PPH Atma Jaya, “Apa itu SOGIE?” http://arc-atmajaya.org/apa-itu-sogie-sexual-

orientation-gender-identity-and-expression/.  

http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/11/14/lgbt-harus-harus-diwaspadai-target-remaja-usia-dini
http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/11/14/lgbt-harus-harus-diwaspadai-target-remaja-usia-dini
http://makassar.tribunnews.com/2018/12/01/peringati-hari-aids-kohati-jeneponto-hindari-pergaulan-bebas
http://makassar.tribunnews.com/2018/12/01/peringati-hari-aids-kohati-jeneponto-hindari-pergaulan-bebas
http://arc-atmajaya.org/apa-itu-sogie-sexual-orientation-gender-identity-and-expression/
http://arc-atmajaya.org/apa-itu-sogie-sexual-orientation-gender-identity-and-expression/
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satunya, perilaku seksual yang tidak aman, misalnya dengan tidak 

menggunakan kondom. Perilaku seksual yang tidak aman ini dapat dilakukan 

baik oleh kelompok heteroseksual maupun kelompok homoseksual.32 

 

4. LGBT Disamakan dengan Teroris dan Pembunuhan 

Dalam hasil pemantauan kami, terdapat stigma baru yang belum muncul di 

tahun-tahun sebelumnya, di mana LGBT disamakan dengan perbuatan 

terorisme dan pembunuhan.33 Kekhawatiran masyarakat terhadap LGBT 

semakin besar karena ucapan ini terlontar dari jajaran petinggi di level 

kementerian.  

 

Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama, Khoiruddin, 

memandang gerakan kelompok LGBT tidak jauh berbeda dengan gerakan 

teroris. Karena, menurutnya, gerakan ini dilakukan secara rahasia dan diam-

diam.34 Selain itu, Kementrian Agama juga memberikan usul untuk mendata 

anggota komunitas LGBT agar bisa dilakukan pembinaan baik secara agama 

maupun psikologis.35  

 

Tindakan terorisme diartikan sebagai tindakan kekerasan atau ancaman untuk 

melakukan tindakan kekerasan yang ditujukan kepada sasaran acak (tidak ada 

hubungan langsung dengan pelaku) yang berakibat pada kerusakan, 

kematian, ketakutan, ketidakpastian dan keputusasaan massal.36  Tindakan 

terorisme merupakan tindakan kriminal, sedangkan LGBT adalah identitas 

                                                           
32 AIDS Indonesia, “Info HIV dan AIDS”, Sumber: 

http://www.aidsindonesia.or.id/contents/37/78/Info-HIV-dan-

AIDS#sthash.RfZYBnlI.dpbs. 
33 Republika, “Anggota Komunitas LGBT Perlu Didata”, 

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/01/26/p34h5t354-

kemenag-anggota-komunitas-lgbt-perlu-didata.  
34 DW.com, “Bambang Soesatyo desak perluasan hukum LGBT” 

https://www.dw.com/id/bambang-soesatyo-desak-perluasan-hukum-lgbt/a-

42465585. (juga dimuat di Koran Sindo 06/02/2018). 
35 Pembinaan yang dimaksud adalah ruqyah (menurut agama Islam) dan terapi 

konversi. 
36 Muhammad Mustofa, Memahami Terorisme Suatu Perspektif Kriminologi, Jurnal 

Kriminologi Indonesia Vol. 2 No. III Desember 2002 : 30 – 38, hlm. 31. 

http://www.aidsindonesia.or.id/contents/37/78/Info-HIV-dan-AIDS#sthash.RfZYBnlI.dpbs
http://www.aidsindonesia.or.id/contents/37/78/Info-HIV-dan-AIDS#sthash.RfZYBnlI.dpbs
https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/01/26/p34h5t354-kemenag-anggota-komunitas-lgbt-perlu-didata
https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/01/26/p34h5t354-kemenag-anggota-komunitas-lgbt-perlu-didata
https://www.dw.com/id/bambang-soesatyo-desak-perluasan-hukum-lgbt/a-42465585
https://www.dw.com/id/bambang-soesatyo-desak-perluasan-hukum-lgbt/a-42465585
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individu seseorang yang tidak memiliki unsur tindakan kekerasan yang 

mempunyai akibat kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian dan 

keputusasaan massal; sasaran tindakan adalah sasaran acak yang tidak ada 

hubungan langsung dengan pelaku.37 

 

LGBT juga dikaitkan dengan pembunuhan. Stigma ini datang dari Ketua DPR 

RI Bambang Soesatyo, yang menganggap pasangan sesama jenis telah 

melahirkan ekses mengerikan seperti pembunuhan.38 Pernyataan sesat 

semacam ini sangat disesalkan datang dari individu setingkat Ketua DPR RI 

yang seharusnya lebih melek pendidikan. Tidak ada bukti yang menunjukkan 

hubungan antara orientasi seksual dan identitas gender seseorang dengan 

kecenderung melakukan tindakan criminal seperti pembunuhan.  

 

Selain berita-berita negatif, kami juga menemukan berita yang secara 

berimbang juga memuat pernyataan yang melindungi hak asasi manusia 

LGBT. Wakil Ketua Komnas Perempuan, Budi Wahyuni, membantah kesalah 

pahaman ini dan menyebutkan bahwa kelompok LGBT tetap memiliki HAM. Ia 

membantah seluruh stigma dan label yang diberikan oleh para pihak yang 

kontra dengan perilaku LGBT.39 

 

5. LGBT Bertentangan dengan Ideologi dan Budaya Indonesia 

Salah satu stigma yang juga banyak disematkan kepada LGBT adalah 

bertentangan dengan hukum dan budaya Indonesia. Hal ini berhubungan 

dengan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Tercatat 18 bentuk 

kekeliruan dalam menilai LGBT di antaranya stigma bahwa LGBT merupakan 

ancaman bangsa,40 tidak sesuai dengan norma di Indonesia,41 merusak 

                                                           
37 Ibid. 
38 “Bambang Soesatyo desak perluasan hukum LGBT”, Op.Cit.  
39 Ibid. 
40 Radar Lombok, “MUI Lombok Timur kecam keberadaan LGBT”, 

https://radarlombok.co.id/mui-lombok-timur-kecam-keberadaan-lgbt.html.  
41 Sindonews, “Wantim MUI desak DPR dan pemerintah tidak bikin UU pro LGBT”, 

https://nasional.sindonews.com/read/1278295/15/wantim-mui-desak-dpr-

pemerintah-tidak-bikin-uu-pro-lgbt-1517396571.  

https://radarlombok.co.id/mui-lombok-timur-kecam-keberadaan-lgbt.html
https://nasional.sindonews.com/read/1278295/15/wantim-mui-desak-dpr-pemerintah-tidak-bikin-uu-pro-lgbt-1517396571
https://nasional.sindonews.com/read/1278295/15/wantim-mui-desak-dpr-pemerintah-tidak-bikin-uu-pro-lgbt-1517396571
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generasi bangsa,42 dan merupakan paham liberalisme atau budaya barat.43 

Anggapan ini hadir karena penafsiran yang salah terhadap sila kesatu 

Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang dimaknai bahwa setiap perbuatan 

harus sesuai dengan ketentuan agama.  

 

Dalam pemantauan kami sebelumnya sudah pernah dijelaskan mengenai 

Pancasila sebagai ideologi menempatkan hak asasi manusia sebagai prinsip 

dasar dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.44 Hal tersebut 

dapat dilihat dari sila kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” nilai utama 

dalam mewujudkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab adalah 

pengakuan hak asasi manusia. Manusia harus diakui dan diperlakukan sesuai 

dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sama 

derajatnya. Sama hak dan kewajibannya. Oleh karena itu seharusnya kelompok 

minoritas di Indonesia diakui dan dilindungi hak nya, bukan kemudian tercipta 

untuk dilanggar. 

 

Dalam menjelaskan variasi gender yang terdapat dalam kebudayaan Bugis, 

Sam Killerman menulis dalam karyanya bahwa seringkali terdapat 

kesalahpahaman persepsi yang terjadi di masyarakat umum khususnya pada 

perbedaan biological sex, gender identity, dan gender expression,45 juga dalam 

menjelaskan keunikan kadar feminitas, maskulinitas, dan androginitas 

seseorang.46 Setidaknya saat ini terdapat 32 jenis gender berbeda yang telah 

didata oleh APA LGBT Resources and Publications.47  

                                                           
42 ICMI, “ICMI tangkal LGBT dengan melawan yang mendidik bukan mengucilkan”, 

http://icmi.or.id/blog/2018/02/icmi-tangkal-lgbt-dengan-melawan-yang-mendidik-

bukan-mengucilkan.  
43 Radiobintangtenggara.com, “Mahasiswa Jember gelar aksi demonstrasi tolak 

fenomena LGBT”, https://www.radiobintangtenggara.com/2018/03/09/mahasiswa-

jember-gelar-aksi-demosntrasi-tolak-fenomena-lgbt/.  
44 Naila Rizqi, Op.Cit. 
45 Sam Killerman, The social justice advocate’s handbook: A Guide to Gende (Austin, TX: 

Impetus books, 2013), hlm. 38-130. 
46 Susan Nolen-Hoeksema and Joan S. Girgus. “The emergence of gender differences 

in depression during adolescence,” Psychological bulletin 115, no.3 (1994): 424. 
47 APA telah membuat kontribusi signifikan terhadap pemahaman kelompok LGBT. 

Selama bertahun-tahun, APA telah menghasilkan banyak sumber daya untuk mendidik 

masyarakat, mendukung pekerjaan psikolog dan menginformasikan kebijakan publik 

http://icmi.or.id/blog/2018/02/icmi-tangkal-lgbt-dengan-melawan-yang-mendidik-bukan-mengucilkan
http://icmi.or.id/blog/2018/02/icmi-tangkal-lgbt-dengan-melawan-yang-mendidik-bukan-mengucilkan
https://www.radiobintangtenggara.com/2018/03/09/mahasiswa-jember-gelar-aksi-demosntrasi-tolak-fenomena-lgbt/
https://www.radiobintangtenggara.com/2018/03/09/mahasiswa-jember-gelar-aksi-demosntrasi-tolak-fenomena-lgbt/
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Suku Bugis yang berasal dari Sulawesi Selatan, mengenal lima jenis kelamin 

yaitu Bura’ne atau Oroane, seseorang yang memiliki kemaluan jantan dan 

identitasnya laki-laki, dan Makkunrai adalah perempuan yang memiliki 

kemaluan betina dan identitasnya perempuan, Calalai seseorang yang 

memiliki kemaluan betina tetapi identitasnya laki-laki, Calabai seseorang yang 

memiliki kemaluan jantan tetapi peran dan identitasnya seorang perempuan, 

yang terakhir adalah Bissu, berbeda dengan empat gender lainnya, Bissu 

adalah golongan yang disebut “bukan laki-laki bukan pula perempuan”. Bissu 

dalam suku Bugis memiliki posisi yang dianggap penting diberbagai ritual 

adat. Budaya Indonesia sendiri sebenarnya secara kultural memiliki berbagai 

budaya atau tradisi yang memperkenalkan keberadaan gender atau jenis 

kelamin selain laki-laki dan perempuan. Irwan Hidayana, Antropolog dari 

Universitas Indonesia menjelaskan hal di atas dalam penelitiannya mengenai 

kajian gender dan seksualitas.48  

 

Beberapa suku lainnya juga mengenal peran yang lintas gender. Misalnya 

dalam konteks kesenian tarian dikenal tari Lengger Lanang dari Banyumas, di 

mana laki-laki menari sebagai peran perempuan. Lalu ada ludruk dari Jawa 

Timur, drama tradisional itu, sering kali ada peran-peran yang cross-gender.49 

Di Jawa, ada juga yang disebut Wayang orang dan didalam Wayang Orang itu 

bisa saja diperankan oleh perempuan karena sifat Arjuna yang halus dan 

lemah lembut. Sama halnya yang terdapat di tarian Bali, banyak perempuan 

yang berperan sebagai penari laki-laki seperti dalam tokoh Wayang seperti 

Hanoman (manusia kera) dan perempuan yang menjadi pasangan laki-laki 

penari perempuan lainnya dalam tarian Oleg.  

 

Sudah jelas disini bahwa stigma mengenai LGBT tidak sesuai dengan budaya 

Indonesia adalah salah karena Indonesia secara historis dan sampai saat ini 

                                                           
tentang kelompok LGBT dan kehidupan serta kebutuhan kesehatan mereka Lihat: 

https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/index  
48 BBC Indonesia, “Indonesia bissu Gender”, 

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/02/160224_indonesia_bissu_g

ender. Lihat juga: “Kok bisa ada 5 jenis kelamin manusia dalam budaya bugis?” 

https://www.netralnews.com/news/rsn/read/102585/koq-bisa-ada-5-jenis-kelamin-

manusia-dalam-budaya-bugis 
49 Ibid. 

https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/index
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/02/160224_indonesia_bissu_gender
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/02/160224_indonesia_bissu_gender
https://www.netralnews.com/news/rsn/read/102585/koq-bisa-ada-5-jenis-kelamin-manusia-dalam-budaya-bugis
https://www.netralnews.com/news/rsn/read/102585/koq-bisa-ada-5-jenis-kelamin-manusia-dalam-budaya-bugis
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masih terdapat pertukaran peran antara perempuan dan laki-laki. Sebaliknya, 

pula dikenal gender selain perempuan dan laki-laki serta diakui juga oleh 

masyarakat adat setempat. Penjelasan di atas dapat memberikan bukti bahwa 

Indonesia sejak dahulu kala sudah mengenal keberagaman gender, 

mengakuinya dan tumbuh bersama didalam masyarakat adat itu sendiri.  

 

6. Stigma-Stigma Lainnya  

Selain empat kategori di atas, kami juga menemukan 12 bentuk stigma lainnya 

yang muncul selama pemantauan yang tidak masuk dalam kelima kategori di 

atas. LGBT sering dikaitkan dengan bencana alam, seperti tanah longsor, 

gempa bumi, dan banjir.50 Selain sering dikaitkan dengan penyebab bencana 

alam, Perilaku orientasi seksual kelompok LGBT bersifat menular.51 LGBT 

merupakan penyakit.52 Direktur Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa 

dan Napza (P2MKJN) Kementrian Kesehatan, Fidiansyah, bahkan mengatakan 

bahwa LGBT merupakan masalah kesehatan jiwa.53 

 

Stigma yang masih tetap ada dan baru muncul di sepanjang pemantauan kami 

tahun 2018 seperti kelompok LGBT merupakan paham liberalisme,54 gerakan 

                                                           
50 Matamatapolitik.com, “Meninkatnya penindasan terhadap LGBTI di Indonesia”, 

https://www.matamatapolitik.com/meningkatnya-penindasan-terhadap-lgbti-di-

indonesia-jelang-pemilu/. 
51 Riaumandiri.co, “Orientasi seks menyimpang kian mengkhawatirkan”, 

https://www.riaumandiri.co/read/detail/65867/orientasi-seks-menyimpang-kian-

mengkhawatirkan.  
52 Heibogor.com, “Komunitas motor serukan marak LGBT sebabkan bencana alam”, 

http://www.heibogor.com/post/detail/61069/komunitas-motor-serukan-marak-lgbt-

sebabkan-bencana-alam/#.XCxJly2B3yU.  
53 Republika, “Kemenkes: LGBT Masalah Kesehatan Jiwa”, 

https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/02/01/p3flrg440-kemenkes-

lgbt-masalah-kesehatan-jiwa. 
54 Radiobintangtenggara.com, “Mahasiswa Jember Gelar Aksi Demonstrasi Tolak 

Fenomena LGBT”, https://www.radiobintangtenggara.com/2018/03/09/mahasiswa-

jember-gelar-aksi-demosntrasi-tolak-fenomena-lgbt/.  

https://www.matamatapolitik.com/meningkatnya-penindasan-terhadap-lgbti-di-indonesia-jelang-pemilu/
https://www.matamatapolitik.com/meningkatnya-penindasan-terhadap-lgbti-di-indonesia-jelang-pemilu/
https://www.riaumandiri.co/read/detail/65867/orientasi-seks-menyimpang-kian-mengkhawatirkan
https://www.riaumandiri.co/read/detail/65867/orientasi-seks-menyimpang-kian-mengkhawatirkan
http://www.heibogor.com/post/detail/61069/komunitas-motor-serukan-marak-lgbt-sebabkan-bencana-alam/#.XCxJly2B3yU
http://www.heibogor.com/post/detail/61069/komunitas-motor-serukan-marak-lgbt-sebabkan-bencana-alam/#.XCxJly2B3yU
https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/02/01/p3flrg440-kemenkes-lgbt-masalah-kesehatan-jiwa
https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/02/01/p3flrg440-kemenkes-lgbt-masalah-kesehatan-jiwa
https://www.radiobintangtenggara.com/2018/03/09/mahasiswa-jember-gelar-aksi-demosntrasi-tolak-fenomena-lgbt/
https://www.radiobintangtenggara.com/2018/03/09/mahasiswa-jember-gelar-aksi-demosntrasi-tolak-fenomena-lgbt/


 

22 | LBHM 

politik global,55 ancaman keamanan negara,56 dan merusak generasi muda.57 

merupakan rangkaian stigma yang disematkan terhadap kelompok LGBT. 

Stigma-stigma ini muncul karena ketidaktahuan, dan keapatisan publik akan 

isu keragaman gender dan seksualitas. Ketidaktahuan ini diperparah dengan 

politik populisme yang sering digunakan oleh elit politik untuk memenangkan 

suara konstituen tanpa benar-benar peduli pada dampak yang ditimbulkan 

terhadap kelompok LGBT. LGBT hanya dipandang sebagai isu atau jargon 

dengan beribu makna negatif, tanpa pernah dilihat sebagai manusia. Oleh 

karenanya stigma terhadap mereka terus menerus terjadi serta memicu 

tindakan-tindakan diskriminatif, pelanggaran HAM, dan persekusi terhadap 

LGBT. 

 

B. Praktik Diskriminasi  

Dalam pemantauan ini kami mengelompokkan 28 bentuk diskriminasi 

terhadap kelompok LGBT. Kami membedakan antara peraturan/kebijakan 

yang bersifat diskriminatif, usulan/upaya memerangi LGBT atau tindakan yang 

mengandung kekerasan dan diskriminasi berupa pemidanaan serta 

pelanggaran hak-hak terhadap LGBT.  

 

Tabel 3.2. Bentuk-Bentuk Perbuatan Diskriminatif 

No. Bentuk Diskriminasi Jumlah 

1 Usulan Perda diskriminatif 11 

2 Kampanye anti LGBT 11 

3 Kriminalisasi 10 

4 Persekusi 8 

5 Seminar/sosialisasi anti LGBT 8 

6 Terapi konversi 7 

                                                           
55 Sindonews.com, “Puluhan Muslimah Unjuk Rasa Desak Pemerintah Hukum LGBT”, 

https://daerah.sindonews.com/read/1358918/174/puluhan-muslimah-unjuk-rasa-

desak-pemerintah-hukum-lgbt-1543562188.  
56 Harianbhirawa.com, “Wakil ketua MPR RI Ingatkan Pelajar Kota Batu terhadap 

Ancaman Terorisme”, http://harianbhirawa.com/2018/11/wakil-ketua-mpr-ri-

ingatkan-pelajar-kota-batu-terhadap-ancaman-terorisme/.  
57 Minanews.net. “Masyarakat Bogor Deklarasi Tolak LGBT di Indonesia”, 

https://minanews.net/masyarakat-bogor-deklarasi-tolak-lgbt-di-indonesia/.  

https://daerah.sindonews.com/read/1358918/174/puluhan-muslimah-unjuk-rasa-desak-pemerintah-hukum-lgbt-1543562188
https://daerah.sindonews.com/read/1358918/174/puluhan-muslimah-unjuk-rasa-desak-pemerintah-hukum-lgbt-1543562188
http://harianbhirawa.com/2018/11/wakil-ketua-mpr-ri-ingatkan-pelajar-kota-batu-terhadap-ancaman-terorisme/
http://harianbhirawa.com/2018/11/wakil-ketua-mpr-ri-ingatkan-pelajar-kota-batu-terhadap-ancaman-terorisme/
https://minanews.net/masyarakat-bogor-deklarasi-tolak-lgbt-di-indonesia/
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7 Usulan kriminalisasi 6 

8 Pembubaran acara 6 

9 Upaya rehabilitasi LGBT 6 

10 Larangan hak berkespresi  5 

11 Perda diskriminatif 3 

12 Pelatihan guru cegah LGBT 3 

13 Pengedaran surat yang diskriminatif 3 

14 Penyiksaan dan perbuatan tidak 

manusiawi 

3 

15 Pelanggaran hak atas informasi 3 

16 Pemblokiran aplikasi 3 

17 Pelarangan/pembubaran organisasi 2 

18 Pelanggaran hak atas privasi 2 

19 Usulan hukuman mati dan dipenjara 1 

20 Kebijakan daerah yang homofobik 1 

21 Pelanggaran hak atas tempat tinggal 1 

22 Dilakukan BAP terhadap pasangan 

lesbian 

1 

23 Dukungan kriminalisasi oleh instansi 1 

24 Pelanggaran hak atas pendidikan 1 

25 Perampasan komik 1 

26 Usulan sosialisasi anti LGBT 1 

27 Usulan penyiksaan 1 

28 Pelanggaran hak atas pekerjaan 1 

Jumlah 110 

 

1. Peraturan/Kebijakan yang Diskriminatif 

Hasil pemantauan menunjukkan terdapat 2 berita yang memuat konten 

mengenai peraturan atau kebijakan yang bersifat diskriminatif. Walaupun 

masih bersifat rancangan, sangat dimungkinkan peraturan-peraturan di atas 

akan segera diterapkan.  
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Pemantauan kami sebelumnya juga telah mengulas mengenai upaya 

pemidanaan terhadap kelompok LGBT umumnya dilakukan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) 

dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE) serta menggunakan pasal pemalsuan dokumen 

sebagaimana diatur pada Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP).58  

 

Mejalis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk Faisal Ali mengusulkan agar 

LGBT di Aceh diwaspadai dan tidak dibiarkan berkembang. Saat ini, Aceh 

sudah memberlakukan hukuman cambuk sesuai qanun59 syariat Islam. Ia juga 

berkata tidak menutup kemungkinan akan merombak ulang qanun itu, meski 

belum ditentukan apakah akan dimasukkan hukum rajam atau tidak.60 

Sepanjang tahun 2018, sebanyak 15 orang, terdiri dari 10 laki-laki dan 5 

perempuan, dihukum cambuk oleh Pemerintah Provinsi Aceh karena 

melanggar hukum syariah sesuai qanun. Hukuman cambuk yang diatur di 

dalam Peraturan Daerah Syariah itu dilakukan di ruang terbuka di halaman 

Masjid Baiturrahim. Penghukuman yang tidak manusiawi ini dilakukan di 

depan warga yang akan melakukan ibadah Jumat, termasuk anak-anak.61 

Kebijakan daerah seperti qanun di atas merupakan kebijakan yang bersifat 

diskriminatif karena turut melegalkan kekerasan berdasarkan orientasi 

seseorang. Selain pelanggaran HAM berupa hak untuk berekspresi, rasa aman 

dan terbebas dari rasa takut, pemerintah setempat turut melakukan 

pelanggaran HAM dengan mengkriminalisasi masyarakat setempat. 

 

Salah satu surat edaran mengenai larangan terhadap kelompok LGBT terdapat 

di Lampung, pemerintah kabupaten Pesisir Barat menerbirkan surat edaran 

                                                           
58 Naila Rizqi, Op.Cit.  
59 Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang 

mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. 
60 Viva.co.id, “Soal LGBT Brunei Terapkan Hukum Rajam, Bagaimana dengan Aceh?”, 

https://www.viva.co.id/berita/nasional/1136628-soal-lgbt-brunei-terapkan-hukum-

rajam-bagaimana-dengan-aceh.  
61 CNN Indonesia, “Pasangan Sesame Jenis Dihukum Cambuk di Aceh”, 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180714163631-12-314038/pasangan-

sesama-jenis-dihukum-cambuk-di-aceh.  

https://www.viva.co.id/berita/nasional/1136628-soal-lgbt-brunei-terapkan-hukum-rajam-bagaimana-dengan-aceh
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1136628-soal-lgbt-brunei-terapkan-hukum-rajam-bagaimana-dengan-aceh
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180714163631-12-314038/pasangan-sesama-jenis-dihukum-cambuk-di-aceh
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180714163631-12-314038/pasangan-sesama-jenis-dihukum-cambuk-di-aceh
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mengenai larangan praktik LGBT.62 LGBT dilihat oleh pemerintah setempat 

sebagai bentuk fenomena kehidupan yang tidak wajar. Selain itu, pelarangan 

ini juga dilatari oleh kekhawatiran – yang dalam argumen LBHM adalah 

kekhawatiran yang tidak berdasar – masyarakat banyaknya individu dengan 

beragam gender dan seksualitas yang melela (coming out).63  

 

Dalam surat edaran tersebut disebutkan larangan berupa: pelarangan semua 

aktivitas yang diadakan oleh kelompok LGBT seperti konser musik/seni, 

berkelompok dan lain-lain; menghimbau seluruh sekolah untuk 

memperhatikan gerak-gerik dan mencegah siswa-siswi yang terindikasi 

sebagai LGBT; dan menghimbau seluruh alim ulama agar memberikan 

pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya LGBT melalui pengajian, 

khutbah jumat dan media dakwah lainnya.64  

 

Peraturan/kebijakan yang diskriminatif dapat menyebabkan seseorang 

dikeluarkan dan tidak mendapatkan hak untuk pendidikan karena dikeluarkan 

dari sekolah. Tidak terkecuali dalam hal pekerjaan, seseorang yang 

teridentifikasi sebagai LGBT dapat dipecat dari pekerjaannya secara tidak 

hormat tanpa melihat substansi atau alasan yang logis mengenai pemecatan 

tersebut. 

 

Kami juga mengategorikan usulan peraturan daerah atau kebijakan yang 

bersifat diskriminatif kedalam kategori ini. Ada banyak sekali desakan baik dari 

kelompok organisasi masyarakat, lembaga, instansi yang memaksa 

                                                           
62 Lampost.co, “Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terbitkan surat edaran larangan 

praktek LGBT”, http://www.lampost.co/berita-pemkab-pesisir-barat-terbitkan-surat-

edaran-larangan-praktek-lgbt.html.  
63 Coming Out adalah metafora untuk pengungkapan diri orang-orang LGBT tentang 

orientasi seksual mereka atau identitas gender mereka. (lihat: "Coming Out: A Journey". 

Utahpridecenter.org. Archived from the original on 2009-08-25. Retrieved 2009-06-24) 
64 Surat Edaran tertanggal 28 November 2018 dengan nomor 180/3284/02/2018 oleh 

Bupati Agus Istiqal, Menindaklanjuti fatwa Majelis Ulama Indonesia Nnomor 57 Tahun 

2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi dan Pencabulan. Lihat juga 

http://www.lampost.co/berita-pemkab-pesisir-barat-terbitkan-surat-edaran-larangan-

praktek-lgbt.html.  

http://www.lampost.co/berita-pemkab-pesisir-barat-terbitkan-surat-edaran-larangan-praktek-lgbt.html
http://www.lampost.co/berita-pemkab-pesisir-barat-terbitkan-surat-edaran-larangan-praktek-lgbt.html
http://utahpridecenter.org/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=44
https://web.archive.org/web/20090825202112/http:/utahpridecenter.org/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=44
http://www.lampost.co/berita-pemkab-pesisir-barat-terbitkan-surat-edaran-larangan-praktek-lgbt.html
http://www.lampost.co/berita-pemkab-pesisir-barat-terbitkan-surat-edaran-larangan-praktek-lgbt.html


 

26 | LBHM 

pemerintah untuk segera mengeluarkan peraturan untuk mencegah dan 

memidanakan kelompok LGBT.65 

 

United Nations Independent Expert on SOGIE dalam laporannya telah 

menyinggung mengenai peraturan atau kebijakan yang diskriminatif. 66 

Kebijakan ini disebut undang-undang "anti-propaganda", yang dianggap 

secara samar-samar memuat kata dan membatasi hak untuk kebebasan 

berekspresi, berkumpul dan berserikat. Undang-undang yang bersifat 

diskriminatif ini juga dianggap berkontribusi terhadap penganiayaan dan 

tindakan sewenang-wenang terhadap kelompok LGBT.67 Negara-negara yang 

mengkriminalkan tindakan homoseksual  juga termasuk ke dalam 

pelanggaran HAM menurut UN Independent Expert on SOGIE karena 

melanggar hak privasi dan non-diskriminasi.68 Penangkapan dan penahanan 

individu atas orientasi seksual dan identitas gender – termasuk yang tidak 

terkait langsung dengan perilaku seksual, seperti berkaitan dengan 

penampilan fisik juga dikategorikan sebagai tindakan diskrimnasi dan 

sewenang-wenang.69 

 

Dalam hukum internasional sendiri, mengenai peraturan yang diskriminatif, 

banyak kontra mengenai Pasal 26 ICCPR70, tentang kesetaraan di depan 

hukum dan hak untuk bebas dari diskriminasi, tidak disebutkan mengenai 

"orientasi seksual" dan "identitas gender" sebagai kategori non-diskriminasi 

yang dinyatakan secara tegas. Terhadap hal ini, UN General Assembly 

                                                           
65 Semangatnews.com, “Landasan pelarangan LGBT” 

https://www.semangatnews.com/hidayats-s-filosofi-abs-sbk-dapat-jadi-landasan-

pelarangan-lgbt/. Lihat juga: “Bahaya LGBT pemerintah kabupaten Garut optimalkan 

perda antimaksiat” https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4267271/bahaya-lgbt-

pemkab-garut-optimalkan-perda-antimaksiat.  
66 Human Rights Council, “Discrimination and Violance against individuals based on 

their sexual orientation and gender identity” United Nations: General Assembly (4th of 

May 2015) hlm. 7.  

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/29/23&referer=/engl

ish/&Lang=E  
67 Ibid., hlm. 13. 
68 Ibid., hlm. 12. 
69 Ibid. 
70 Human Rights Committee, General Comment No. 18, Non-Discrimination, para. 12. 

https://www.semangatnews.com/hidayats-s-filosofi-abs-sbk-dapat-jadi-landasan-pelarangan-lgbt/
https://www.semangatnews.com/hidayats-s-filosofi-abs-sbk-dapat-jadi-landasan-pelarangan-lgbt/
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4267271/bahaya-lgbt-pemkab-garut-optimalkan-perda-antimaksiat
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4267271/bahaya-lgbt-pemkab-garut-optimalkan-perda-antimaksiat
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/29/23&referer=/english/&Lang=E
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/29/23&referer=/english/&Lang=E
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menjelaskan bahwa hal tersebut tidak mengecualikan orientasi seksual dan 

identitas gender dari perlindungan yang dimaksudkan oleh artikel ini. Dengan 

dimasukkannya kategori "status lain" oleh para penyusun, jelas-jelas 

mempertimbangkan alasan diskriminasi yang tidak terdaftar atau yang akan 

berkembang di masyarakat. Komentar Umum 18 dari Komite Hak Asasi 

Manusia juga menjelaskan bahwa Pasal 26 ICCPR berdiri bebas dan didasarkan 

pada jaminan kesetaraan di hadapan hukum.71 

 

2. Pelanggaran Hak atas Privasi 

Direktur Penerangan Agama Islam Ditjen Bimas Islam Kementrian Agama, 

Khoiruddin mengusulkan kelompok LGBT di Indonesia didata agar bisa 

dilakukan pembinaan baik secara agama maupun psikologis. Menurut dia, 

selama ini yang muncul ke publik hanya ketua komunitasnya saja, sedangkan 

anggotanya sulit ditemukan. Menurutnya, pendataan ini harus menyebutkan 

tempat tinggal, nomor telepon, bahkan kerabat keluarga terdekat.72 Hal ini 

merupakan pelanggaran hak atas privasi seseorang. Kendatipun pendataan 

yang dilakukan oleh Kementrian Agama hanya berupa nama, hal tersebut juga 

sudah dikategorikan sebagai pelanggaran. Pendataan ini juga timbul dari 

adanya kecurigaan bahwa kelompok LGBT akan melakukan tindakan yang 

dianggap dapat membahayakan maupun mengancam masyarakat.  Selain itu, 

tidak ada justifikasi untuk pendapaatn tersebut dilakukan. 

 

Usulan pendataan ini juga ditemukan dalam pelayanan kesehatan. Sekretaris 

Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Cianjur, Hilman, mendorong 

orang-orang yang melakukan perilaku lelaki seks dengan lelaki (LSL) agar 

didata untuk melakukan tes darah. Menurut Hilman, para pelaku perlu 

                                                           
71 International Commission of Jurists, Sexual Orientation, Gender Identity and 

International Human Rights Law, Prac. Guide No. 4, (Geneva: International Commission 

of Jurists, 2013), hlm. 12. 
72 Republika, ”Anggota Komunitas LGBT Perlu Didata”, 

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/01/26/p34h5t354-

kemenag-anggota-komunitas-lgbt-perlu-didata.   

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/01/26/p34h5t354-kemenag-anggota-komunitas-lgbt-perlu-didata
https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/01/26/p34h5t354-kemenag-anggota-komunitas-lgbt-perlu-didata
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didorong juga untuk segera mengubah perilaku yang dianggap 

menyimpang.73  

 

Hak untuk kehidupan pribadi adalah payung luas yang mencakup integritas 

antara lain rumah, tubuh dan keluarga, penentuan dan pengembangan 

kepribadian seseorang, identitas pribadi dan hubungan antar pribadi. Hak atas 

kehidupan pribadi dilindungi oleh banyak instrumen hukum HAM 

internasional.74 Hak tersebut dilanggar jika privasi seseorang terganggu baik 

secara melawan hukum atau secara hukum tetapi sewenang-wenang. 

KonvenanInternasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) secara tegas 

menyatakan melarang campur tangan dan  tindakan sewenang-wenang yang 

berhubungan dengan privasi, keluarga, rumah atau korespondensi seseorang 

dan memberikan "hak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan 

seperti itu".75  

 

 

 

 

                                                           
73 Pikiran Rakyat, ”Pelajar dari Tingkat SMP Jadi Penyumbang Bertambahnya Penderita 

HIV/AIDS”, https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2018/09/05/pelajar-dari-

tingkat-smp-jadi-peyumbang-bertambahnya-penderita-hivaids-429782.  
74Hak ini ditemukan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Pasal 12); Deklarasi 

tentang Hak Asasi Manusia Individu yang bukan warga negara dari Negara tempat 

Mereka Tinggal (Pasal 5); Aturan Minimum Standar PBB untuk Tindakan Non-

penahanan (Aturan Tokyo) (Aturan 3.11); Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk 

Perlindungan Anak Muda yang Tidak Merdeka (Peraturan 32, 35, 60, dan 87); Aturan 

Minimum Standar PBB untuk Administrasi Keadilan Remaja ("Peraturan Beijing") 

(Peraturan 8); Prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Orang Lanjut Usia 

(Prinsip 14); Prinsip-prinsip untuk perlindungan orang dengan penyakit mental dan 

peningkatan perawatan kesehatan mental (Prinsip 13); Deklarasi Amerika tentang Hak 

dan Kewajiban Manusia (Pasal VI); Prinsip dan Pedoman tentang Hak atas Pengadilan 

yang Adil dan Bantuan Hukum di Afrika (Prinsip N (h)); Konvensi Eropa untuk 

Perlindungan Individu sehubungan dengan Pemrosesan Otomatis Data Pribadi (Pasal 

1); Piagam Hak-Hak Dasar Uni Eropa (Pasal 7); dan Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi 

Manusia dalam Islam (Pasal 18.b). 
75 ICCPR, Article 17. 

https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2018/09/05/pelajar-dari-tingkat-smp-jadi-peyumbang-bertambahnya-penderita-hivaids-429782
https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2018/09/05/pelajar-dari-tingkat-smp-jadi-peyumbang-bertambahnya-penderita-hivaids-429782
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3. Persekusi 

Persekusi adalah pemburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau 

kelompok untuk disakiti, dipersusah, atau ditumpas atau perlakuan buruk atau 

penganiayaan secara sistematis oleh individu atau kelompok terhadap 

individu atau kelompok lain khususnya karena suku, agama, pilihan politik, 

atau orientasi seksual. Persekusi dapat dilakukan oleh masyarakat sipil dan 

pemerintah (aparat penegak hukum seperti polisi).76  

Contoh tindakan persekusi adalah penggrebekan dan penangkapan oleh 

polisi penegak hukum yang menyasar kelompok lesbian, gay, biseksual dan 

transgender semata-mata karena perbedaan orientasi seksual, identitas dan 

ekspresi gender, bukan karena adanya tindak pidana yang mereka lakukan. 

Dalam hal ini, pembubaran acara atau penggrebekan yang dilakukan oleh 

ormas, kelompok, atau individu juga termasuk kedalam contoh tindakan 

persekusi.77 

 

Di penghujung tahun 2018, nampaknya angka persekusi terhadap kelompok 

lesbian semakin tinggi. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang, 

mengamankan pasangan lesbian di sebuah kafe. Padahal, tidak ada tindakan 

melanggar atau melawan hukum yang dilakukan oleh pasangan tersebut. Hasil 

penyidikan terhadap tindakan tersebut berawal dari pengaduan masyarakat 

karena merasa resah pasangan lesbian sudah tinggal serumah selama dua 

bulan dan tindakan tersebut dianggap sebagai maksiat, menyimpang dan 

tidak sesuai dengan nilai agama.78 Hal yang sama juga terjadi pada bulan 

November, di mana petugas Satpol PP Kota Padang menahan sekelompok 

wanita yang dicurigai sebagai perkumpulan kelompok lesbian.79 Sekitar 5 

                                                           
76 Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Aturan Hukum Mengenai Razia dan Persekusi 

terhadap Kelompok Minoritas, hal. 11. 
77 Ibid. 
78 Kupang.tribunnews.com, “Pasangan Sejenis Digerebek: Begini Pengakuan Mereka 

Kenapa Memilih Menjadi Lesbian”, 

http://kupang.tribunnews.com/2018/11/19/pasangan-sejenis-digerebek-begini-

pengakuan-mereka-kenapa-memilih-jadi-lesbian.  
79 Batam.tribunnews.com, “Satpol PP Kota Padang Tangkap 10 Wanita Lesbian”, 

http://batam.tribunnews.com/2018/11/06/viral-satpol-pp-kota-padang-tangkap-10-

wanita-lesbian-media-asing-ikut-memberitakannya.  

http://kupang.tribunnews.com/2018/11/19/pasangan-sejenis-digerebek-begini-pengakuan-mereka-kenapa-memilih-jadi-lesbian
http://kupang.tribunnews.com/2018/11/19/pasangan-sejenis-digerebek-begini-pengakuan-mereka-kenapa-memilih-jadi-lesbian
http://batam.tribunnews.com/2018/11/06/viral-satpol-pp-kota-padang-tangkap-10-wanita-lesbian-media-asing-ikut-memberitakannya
http://batam.tribunnews.com/2018/11/06/viral-satpol-pp-kota-padang-tangkap-10-wanita-lesbian-media-asing-ikut-memberitakannya
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perempuan dipersekusi untuk kemudian ditahan sewenang-wenang hanya 

karena dugaan atas orientasi seksual mereka. 

 

Melihat situasi yang tidak membaik serta data ujaran kebencian dan 

diskriminasi terus bertambah terhadap kelompok LGBT bukan tidak mungkin 

hal ini akan mengarah pada pelanggaran HAM berat yaitu kejahatan terhadap 

kemanusiaan. Pola pelanggaran HAM yang bermula dari stigma kemudian 

terinternalisasi dalam konstruksi sosial di mana masyarakat mulai melabel 

LGBT sebagai bukan golongan mereka dan meningkat menjadi kebencian, 

penolakan, hingga perampasan hak-hak dasar adalah indikasi kuat terjadinya 

persekusi terhadap LGBT. Jika bertolak pada unsur persekusi dalam kejahatan 

kemanusian,80 kita bisa melihat indikasi ini akan terjadi kepada kelompok 

LGBT, di antaranya: 

a. Terdapat upaya perampasan hak-hak dasar terhadap individu atau 

kelompok LGBT. Hal ini dapat dilihat dari praktik-praktik diskriminatif di 

dunia pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan maupun perampasan hak atas 

privasi dalam kasus penangkapan di ruang privat seperti penangkapan 141 

orang di Atlantis maupuan penggerebakan terhadap 12 orang di Bogor; 

                                                           
80 International Criminal Court, The Elements of Crimes, International Criminal Court: 

2011. Hal. 10. Berdasarkan penjelasan International Criminal Court dalam “the Elements 

of Crimes” unsur persekusi dalam kejahatan kemanusiaan terdiri dari: 

1. Pelaku mencabut atau merampas secara parah, bertentangan dengan hukum 

internasional, hak dasar seseorang atau lebih; 

2. Pelaku menyasar seseorang atau kelompok tersebut dengan alasan identitas 

kelompok atau kolektifitas atau menyasar kelompok atau kolektifitas; 

3. Penyasaran tersebut didasarkan pada faktor politik, rasial, kewarganegaraan, 

etnis, budaya, agama, gender sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) 

Statuta Roma, atau alasan lain yang secara universal diakui sebagai tidak 

dizinkan menurut hukum internasional; 

4. Tindakan tersebut dilakukan sehubungan dengan tindakan apapun yang 

disebut pada Pasal 7 ayat (1) Statuta Roma atau kejahatan lain yang berada 

dalam jurisdiksi mahkamah; 

5. Tindakan dilakukan sebagai bagian serangan sistematis dan meluas yang 

ditujukan kepada ditujukan pada penduduk sipil; 

6. Pelaku mengetahui bahwa tindakan tersebut adalah bagian dari atau 

dimaksudkan untuk menjadi bagian dari serangan sistematis atau meluas 

yang ditujukan pada penduduk sipil. 
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b. Pelaku menyasar orang atau kelompok LGBT dengan alasan identitasnya; 

c. Sasaran atau target ini didasarkan pada perbedaan orientasi seksual, 

identitas gender dan ekspresi gender; 

d. Ada indikasi persekusi ini dilakukan sebagai bagian dari serangan yang 

meluas dan sistematik yang ditujukan kepada kelompok LGBT, serangan 

yang meluas paling tidak bisa dilihat secara territorial di mana praktik 

stigma, diskriminasi dan pelanggaran HAM terjadi. Sementara upaya 

kriminalisasi dan diskriminasi melalui hukum dan kebijakan menunjukkan 

bahwa ancaman terhadap kelompok LGBT terjadi secara sistematis baik 

dari aspek hukum, penegakan hukum, budaya di masyarakat, dari level 

daerah hingga nasional. 

Dari hasil pemantauan ini, kami menemukan pola-pola tersebut terjadi dan 

belum ada upaya dari negara untuk mencegah bergulirnya persekusi terhadap 

LGBT. Dengan pembiaran dan pengabaian dari negara bukan tidak mungkin 

kelompok LGBT menjadi target kejahatan kemanusiaan di masa yang akan 

datang.  

 

4. Terapi Konversi 

Angka diskriminasi terhadap kelompok LGBT yang dikategorikan sebagai 

tindakan terapi konversi/ruqyah meningkat dari pemantauan kami tahun lalu 

di mana hanya ada satu pemantauan media mengenai terapi konversi 

sedangkan tahun ini terdapat tujuh pemberitaan mengenai terapi 

konversi/ruqyah.81 Di Kota Padang, Sumatera Barat, 18 orang LGBT diamankan 

oleh jajaran Satpol PP Kota Padang pada bulan November. Pengamanan ini 

dilanjutkan ke tahap yang mereka katakan sebagai pendampingan psikologis 

dan rehabilitasi oleh dinas sosial. Dari 18 orang yang diamankan dari beberapa 

lokasi, sepuluh orang di antaranya merupakan perempuan lesbian dan 

delapan transpuan. 

 

Langkah ini sangat didukung oleh Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah. Ia 

sepakat untuk melakukan ruqyah terhadap individu LGBT dalam upaya 

pemerintah kota “memerangi maksiat” termasuk zina, narkoba dan perilaku 

yang dianggap menyimpang dari komunitas LGBT. Praktik ini mendapat 

                                                           
81 Naila Rizqi, Op.Cit. 
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kecaman dari aktivis LGBT yang menganggap aksi anti-LGBT yang kian marak 

akhir-akhir ini seringkali menggunakan sentimen moralitas yang membuat 

mereka kian tersudut. 

 

Di Indonesia, terapi konversi salah satunya dilakukan melalui ruqyah, yang 

dilakukan sebagia bagian dari ritual agama Islam. Terapi ini bertujuan untuk 

mengubah orientasi seksual seseorang dari homoseksual dan menjadi 

heteroseksual.82 Terapi ini memiliki efek yang buruk bagi individu karena 

dalam pelaksanaannya rentan dengan kekerasan, di mana individu yang 

diidentifikasi atau mengidentifikasi diri sebagai LGBT biasanya dipaksa oleh 

pihak keluarga untuk melakukan terapi ini. Banyak yang dikirim menjalani 

terapi secara paksa. Dalam beberapa kasus, upaya mengubah orientasi seksual 

seseorang dilakukan dengan cara-cara seperti pemerkosaan terhadap 

pasangan lesbian agar menyukai laki-laki.83  

 

Bagaimana isu terapi konversi ini dipandang melalui sisi HAM, menurut 

laporan kelompok pembela HAM, pengikut Syiah di Sampang, Jawa Timur 

yang tinggal di tempat penampungan konversi/ruqyah telah ditekan oleh 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sampang untuk mengkonversi 

diri ke Islam Sunni jika mereka ingin kembali ke rumah mereka. Jika tidak, 

mereka akan dipaksa pindah baik ke bagian lain dari provinsi atau ke suatu 

tempat di luar pulau Jawa.84 Terkait pemaksaan secara tidak langsung ini bisa 

diukur dari empat elemen pelayanan yang diatur oleh Komentar Umum No. 

22 Tentang pasal 18 Hak Sipil dan Politik yaitu: pendidikan, kesehatan, 

pekerjaan dan administrasi kependudukan. Dalam empat aspek ini, ditemukan 

fakta di lapangan bahwa pembatasan pelayanan terhadap kelompok minoritas 

agama masih banyak terjadi dan tergolong sebagai pelanggaran hak terhadap 

kemanusiaan. 

 

                                                           
82 Horner Jessica, 2010, Undoing the Damage: Working with LGBT Clients in Post-

Conversion Therapy, vol. 1, hal. 8. 
83 Ibid. 
84 Hasil Pemantauan Komnas HAM, Tersedia di: 

https://www.komnasham.go.id/files/20190425-jurnal-ham-vol-11-tahun-2014-

$UFZK.pdf. 

https://www.komnasham.go.id/files/20190425-jurnal-ham-vol-11-tahun-2014-$UFZK.pdf
https://www.komnasham.go.id/files/20190425-jurnal-ham-vol-11-tahun-2014-$UFZK.pdf
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5. Ujaran Kebencian 

Stigma dan diskriminasi tidak dapat terlepas dari ujaran kebencian di 

masyarakat, tercatat 85 pemberitaan yang memuat mengenai ujaran 

kebencian sepajang 2018. Diantaranya adalah ajakan untuk 

memerangi/memusnahkan LGBT masih berada pada tingkat paling tinggi 

yaitu 34 pemberitaan, selanjutnya ajakan untuk mengembalikan perilaku LGBT 

ada sekitar 12 pemberitaan, contohnya berita mengenai masyarakat yang 

tergabung dalam Aliansi Surabaya Tolak LGBT menggelar demontrasi untuk 

kelompok LGBT, koordinator Lapangan Tri Susanti berkomentar bahwa 

mereka tidak membenci kelompok LGBT, tapi membenci perbuatannya dan 

berusaha merangkul untuk mengembalikan mereka sesuai dengan moral dan 

agama.85 Seruan yang tak kalah mengerikan adalah usulan untuk memotong 

kelamin bagi transpuan. Pasca persekusi yang terjadi di Aceh Barat Daya 

(Abdya), Wakil Bupati Abdya berkomentar mengenai jika laki-laki tetapi 

berpenampilan dan bertingkah seperti perempuan, kelaminnya dipotong 

saja.86 

 

C. Profil Pelaku  

Tabel 3.3. Status Pelaku Stigma dan Diskriminasi terhadap LGBT 

No. Status Pelaku Jumlah  

1 Kepala Daerah 59 

2 Ormas Agama 40 

3 Masyarakat Sipil 30 

4 Tokoh Agama 29 

5 Pemerintah Daerah 25 

6 Akademisi 21 

7 Kementerian 14 

8 Institusi Pendidikan 13 

                                                           
85 Harianbhirawa.com, “Pemerintah Diminta Tegas Berantas LGBT”, 

http://harianbhirawa.com/2018/10/pemerintah-diminta-tegas-berantas-lgbt/.  
86 Aceh.tribunnews.com, “Dukung Penertiban Waria Ini Ancaman Wakil Bupati Abdya,” 

http://aceh.tribunnews.com/2018/08/20/dukung-penertiban-waria-ini-ancaman-

wakil-bupati-abdya.  

http://harianbhirawa.com/2018/10/pemerintah-diminta-tegas-berantas-lgbt/
http://aceh.tribunnews.com/2018/08/20/dukung-penertiban-waria-ini-ancaman-wakil-bupati-abdya
http://aceh.tribunnews.com/2018/08/20/dukung-penertiban-waria-ini-ancaman-wakil-bupati-abdya
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9 Tenaga Kesehatan 12 

10 Aparat Penegak Hukum 7 

11 Anggota DPR 5 

12 Wartawan Media 4 

13 Anggota Parpol 4 

14 Anggota DPRD 3 

15 Anggota DPD 1 

16 Anggota MPR 1 

17 Tokoh Adat 1 

Jumlah 269 

 

Berdasarkan hasil pemantauan, pelaku stigma, diskriminasi dan kekerasan 

berbasis gender dan orientasi seksual datang dari berbagai profil. Dari bagan 

di atas, 59 orang merupakan kepala daerah, disusul kemudian oleh 40 orang 

yang mewakili atau mempresentasikan dari organisasi agama. Dari urutan 

tersebut, jika dibandingkan dengan laporan kami tahun lalu87, ormas agama 

tidak menduduki posisi paling tinggi lagi melainkan kepala daerah.  

 

Kami mengelompokkan kembali pelaku ke dalam kategori negara (Kepala 

Daerah, Anggota DPR/DPRD/DPD/MPR, Aparat Penegak Hukum, Pemerintah 

Daerah, Kementrian dan Tenaga Kesehatan) dan kategori masyarakat yang 

terdiri dari Institusi Pendidikan, Masyarakat Sipil, Wartawan Media, Tokoh 

Agama, Ormas Agama, Akademisi dan Tokoh Adat. 

 

                                                           
87 Naila Rizqi, Op.Cit. 
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Gambar 3.2 Kelompok Pelaku Stigma dan Diskriminasi terhadap LGBT 

 

Dari perbandingan pelaku antara negara dan masyarakat jika dilihat dari 

laporan kami tahun lalu, negara masih menempati urutan pertama jika 

dibandingkan dengan kelompok masyarakat. Data ini tidak dapat menjelaskan 

mengenai bagaimana tren ini tidak berubah dan juga tidak dapat 

menunjukkan apakah sebenarnya aktor non-negara masih bersinggungan 

dengan aktor negara atau tidak. 

 

Hal yang dapat kita garis bawahi disini adalah bagaimana dalam hal ini negara 

juga menjadi aktor yang turut melakukan stigma, diskriminasi dan 

pelanggaran HAM terhadap kelompok LGBT. Hal ini juga menunjukkan bahwa 

negara tidak melakukan tanggung jawabnya terhadap pemenuhan HAM. 

negara memiliki tiga tugas utama yakni melindungi, memenuhi, dan 

menghormati hak setiap warga negara tanpa kecuali. Namun nampaknya hal 

ini tidak berlaku kepada kelompok LGBT karena alih-alih melindungi, negara 

justru hadir sebagai pelaku pelanggaran.  

 

Pelanggaran yang dilakukan negara ditambah dengan perilaku pejabat publik 

yang menjadi corong stigma dan ujaran kebencian terhadap kelompok LGBT. 

Tercatat sebanyak 59 kepala daerah setempat yang turut melakukan 

diskriminasi dan ujaran kebencian, merupakan angka yang tidak sedikit. 
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Tercatat pula dalam pemantauan ini lembaga legislatif seperti DPR, DPRD, DPD 

dan MPR yang melakukan mengeluarkan pernyataan maupun sikap terhadap 

LGBT. 

 

Tabel 3.4 Daftar Anggota Legislatif yang 

Mengeluarkan Pernyataan terhadap LGBT 

Nama Asal Partai Kedudukan di DPR/MPR 

Zulkifli Hasan Partai Amanat 

Nasional (PAN) 

Ketua MPR 

Bambang Soesatyo Partai Golongan Karya 

(Golkar) 

Ketua DPR 

Kenedy Azis Partai Golongan Karya 

(Golkar) 

Anggota komisi VIII DPR 

Tifatul Sembiring Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS) 

Anggota komisi III DPR 

Jazuli Juwaini PKS Anggota komisi 

Ali Taher Parasong PAN Anggota komisi 

Sodiq Muhajir Partai Gerindra Anggota komisi 

 

Dalam pemantauan kami tahun lalu telah disampaikan mengenai dukungan 

Ketua MPR, Zulkifli Hasan yang secara tidak segan berulang kali 

menyampaikan di hadapan publik atas tanggapannya terhadap gerakan 

melawan LGBT dan anggapan perilaku tersebut menyimpang,88 dan 

bertentangan dengan pancasila.89 Pada tahun ini juga tidak ada perubahan, 

Zukifli Hasan masih melakukan pernyataan di depan publik mengenai 

                                                           
88 Naila Rizqi, Op.Cit. Lihat juga: “Zulkifli Hasan Kami Tolak Kerasa LGBT Karena Itu 

Penyimpangan”, http://www.tribunnews.com/nasional/2017/12/29/zulkifli-hasan-

kami-tolak-keras-lgbt-karena-itu-penyimpangan/.   
89 Sindonews.com, “Pernah Disomasi Ketua MPR Cuek dan tegaskan LGBT 

Menyimpang”, https://nasional.sindonews.com/read/1269662/15/pernah-disomasi-

ketua-mpr-cuek-dan-tegaskan-lgbt-menyimpang-1514547213.  

http://www.tribunnews.com/nasional/2017/12/29/zulkifli-hasan-kami-tolak-keras-lgbt-karena-itu-penyimpangan/
http://www.tribunnews.com/nasional/2017/12/29/zulkifli-hasan-kami-tolak-keras-lgbt-karena-itu-penyimpangan/
https://nasional.sindonews.com/read/1269662/15/pernah-disomasi-ketua-mpr-cuek-dan-tegaskan-lgbt-menyimpang-1514547213
https://nasional.sindonews.com/read/1269662/15/pernah-disomasi-ketua-mpr-cuek-dan-tegaskan-lgbt-menyimpang-1514547213
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dukungan dalam perluasan makna perzinaan, di mana LGBT dimasukkan 

kedalam pasal tersebut dalam RUU KUHP.90  

 

Stigma mengenai kelompok LGBT memberikan citra buruk bagi daerah dan 

dikhawatirkan berdampak negatif pada generasi muda juga dilontarkan oleh 

Kenedy Azis, Anggota Komisi VIII DPR.91 PKS sebagai salah satu partai yang 

menduduki kursi terbanyak di DPR pernah melontarkan pelarangan 

propaganda kampanye dan pendirian organisasi terkait LGBT.92 Anggota PAN 

lainnya, Ali Taher Parasong beranggapan bahwa LGBT jauh lebih berbahaya 

dibandingkan dengan HTI.93 

 

Sejalan dengan Zulkifli, dua politisi PKS, Hidayat Nurwahid dan Jazuli Juwaini 

juga menentang keras keberadaan LGBT sebagai bagian dari bangsa 

Indonesia. Jazuli Juwaini menganggap bahwa LGBT merupakan 

penyimpangan, penyakit sosial dan kejahatan seksual.94 Sementara Hidayat 

Nurwahid menyatakan bahwa LGBT merupakan bentuk perang proksi.95 

 

                                                           
90 Fajar.co.id, “Forhati Dukung RUU-KUHP Soal Kriminalisasi LGBT”, 

https://fajar.co.id/2018/04/04/datangi-ketua-mpr-forhati-dukung-ruu-kuhp-soal-

lgbt/.  
91 Palembang.tribunnews.com, “Pria PNS Ditangkap Satpol PP Diduga Mesum Sesama 

Jenis di Rumah Dinas”, http://palembang.tribunnews.com/2018/02/05/pria-pns-

ditangkap-pol-pp-diduga-mesum-sesama-jenis-di-rumah-dinas?page=2.  
92 Kompas, “PKS Usul RKUHP Larang Kelompok LGBT untuk Berorganisasi”, 

https://nasional.kompas.com/read/2018/02/05/18584101/pks-usul-rkuhp-larang-

kelompok-lgbt-untuk-berorganisasi.  
93 Merdeka.com, “Komisi VIII DPR Ingatkan Pemerintah LGBT Lebih Bahaya dari HTI”, 

https://www.merdeka.com/politik/komisi-viii-dpr-ingatkan-pemerintah-lgbt-lebih-

bahaya-dari-hti.html.  
94 Detik, “MK Tak Berwenang Kriminalisasi Kumpul Kebo PKS Akan Berjuang di DPR”, 

https://news.detik.com/berita/d-3771598/mk-tak-berwenang-kriminalisasi-kumpul-

kebo-pks-akan-berjuang-di-dpr?_ga=2.131312328.690569832.1516339090-

1260938813.1516339088.  
95 Okezone.com, “Gugatan Soal Pasal ZIna dan LGBT Ditolak ini Kata Wakil Ketua MPR 

RI”, https://news.okezone.com/read/2017/12/22/340/1834286/gugatan-soal-pasal-

zina-dan-lgbt-ditolak-ini-kata-wakil-ketua-mpr-ri.  

https://fajar.co.id/2018/04/04/datangi-ketua-mpr-forhati-dukung-ruu-kuhp-soal-lgbt/
https://fajar.co.id/2018/04/04/datangi-ketua-mpr-forhati-dukung-ruu-kuhp-soal-lgbt/
http://palembang.tribunnews.com/2018/02/05/pria-pns-ditangkap-pol-pp-diduga-mesum-sesama-jenis-di-rumah-dinas?page=2
http://palembang.tribunnews.com/2018/02/05/pria-pns-ditangkap-pol-pp-diduga-mesum-sesama-jenis-di-rumah-dinas?page=2
https://nasional.kompas.com/read/2018/02/05/18584101/pks-usul-rkuhp-larang-kelompok-lgbt-untuk-berorganisasi
https://nasional.kompas.com/read/2018/02/05/18584101/pks-usul-rkuhp-larang-kelompok-lgbt-untuk-berorganisasi
https://www.merdeka.com/politik/komisi-viii-dpr-ingatkan-pemerintah-lgbt-lebih-bahaya-dari-hti.html
https://www.merdeka.com/politik/komisi-viii-dpr-ingatkan-pemerintah-lgbt-lebih-bahaya-dari-hti.html
https://news.detik.com/berita/d-3771598/mk-tak-berwenang-kriminalisasi-kumpul-kebo-pks-akan-berjuang-di-dpr?_ga=2.131312328.690569832.1516339090-1260938813.1516339088
https://news.detik.com/berita/d-3771598/mk-tak-berwenang-kriminalisasi-kumpul-kebo-pks-akan-berjuang-di-dpr?_ga=2.131312328.690569832.1516339090-1260938813.1516339088
https://news.detik.com/berita/d-3771598/mk-tak-berwenang-kriminalisasi-kumpul-kebo-pks-akan-berjuang-di-dpr?_ga=2.131312328.690569832.1516339090-1260938813.1516339088
https://news.okezone.com/read/2017/12/22/340/1834286/gugatan-soal-pasal-zina-dan-lgbt-ditolak-ini-kata-wakil-ketua-mpr-ri
https://news.okezone.com/read/2017/12/22/340/1834286/gugatan-soal-pasal-zina-dan-lgbt-ditolak-ini-kata-wakil-ketua-mpr-ri
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Aktor dari kelompok masyarakat, juga tidak banyak berubah. Dari kategori 

masyarakat didominasi oleh organisasi masyarakat berbasis keagamaan 

seperti FPI, AILA, MUI, KAMMI, dan lain sebagainya. RUU Ketahanan Keluarga 

yang ditakutkan bersifat diskriminatif terhadap kelompok minoritas seksual 

juga dikeluarkan dan dikawal oleh kelompok masyarakat seperti AILA dan 

KAMMI. Pergerakan dari kelompok-kelompok ini semakin hari kian kuat, 

sasaran bukan lagi terhadap orang atau kelompok, tetapi kelompok-kelompok 

ini juga kerap menggandeng pemerintah seperti dalam hal kebijakan yang 

berlaku di masyarakat. 

 

Kami juga mencatat beberapa kekerasan yang dilakukan oleh individu. 

Kebanyakan kasus yang terjadi adalah pembunuhan terhadap transpuan yang 

dilakukan oleh pelanggan atau klien.96 Selain itu juga terdapat kekerasan yang 

dilakukan oleh keluarga. Ironisnya, keluarga yang seharusnya menjadi benteng 

terakhir bagi kelompok LGBT dari stigma dan diskriminasi justru banyak yang 

menjadi pelaku, seperti upaya konversi orientasi seksual dilakukan oleh 

keluarga yang merasa malu memiliki anak LGBT ataupun pengusiran terhadap 

kelompok LGBT karena dianggap aib bagi keluarga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
96 Naila Rizqi, Op.Cit.  
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D. Wilayah Pelanggaran  

 

Gambar 3.3 Persebaran Kasus Stigma dan Diskriminasi terhadap LGBT 
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Pada pemantauan kami tahun ini, Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta masih 

menduduki peringkat teratas dalam pelanggaran HAM yang terjadi dan 

terpantau oleh media dalam setahun terakhir. Di Jawa Barat terdapat 39 

pemberitaan mengenai kelompok LGBT, angka yang melambung tinggi jika 

dibandingkan dengan tahun kemarin. Provinsi DKI Jakarta memiliki peristiwa 

yang cukup berpengaruh terhadap angka pemantauan media kali ini. Reuni 

212 pada tahun 2018 menjadi ajang politik Pilpres 2019, sebuah 

pemandangan di ibukota yang dikuasai oleh para pengunjuk rasa yang 

menyerukan kecaman kepada Ahok, Jokowi, kelompok LGBT dan tindakan 

yang mengecam ras, golongan, orientasi bahkan pilihan politik. Dalam Reuni 

212, Habib Rizieq Shihab menyampaikan pidato melalui video yang 

ditayangkan di layar dalam kegiatan reuni ini, antara lain menyebut untuk 

membasmi kemaksiatan seperti LGBT, pornoaksi, prostitusi, dan tindakan 

lainnya yang dianggap menyimpang dan tidak sesuai dengan ajaran agama.97  

 

                                                           
97 Riaumandiri.co, “Kondisi Indonesia 5 Tahun Terakhir”, 

https://www.riaumandiri.co/read/detail/65642/ini-kata-habib-rizieq-tentang-kondisi-

indonesia-5-tahun-terakhir.  

https://www.riaumandiri.co/read/detail/65642/ini-kata-habib-rizieq-tentang-kondisi-indonesia-5-tahun-terakhir
https://www.riaumandiri.co/read/detail/65642/ini-kata-habib-rizieq-tentang-kondisi-indonesia-5-tahun-terakhir
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Tabel 3.5. Provinsi Terjadinya Kasus-Kasus Stigma dan Diskriminasi 

No. Provinsi Jumlah No. Provinsi Jumlah 

1 Jawa Barat 39 14 Lampung 2 

2 DKI Jakarta  27 15 DI Yogyakarta 2 

3 Sumatera Barat 21 16 Bengkulu 1 

4 Riau 11 17 Kalimantan Timur 1 

5 Jawa Timur 10 18 Bali 1 

6 NAD 9 19 Kalimantan Barat 1 

7 Sulawesi Selatan 6 20 Kalimantan Tengah 1 

8 Kepulauan Riau 3 21 Nusa Tenggara Barat 1 

9 Bangka-Belitung 2 22 Nusa Tenggara Timur 1 

10 Banten 2 23 Papua 1 

11 Jambi 2 24 Sulawesi Tengah 1 

12 Jawa Tengah 2 25 Sumatera Selatan 1 

13 Kalimantan Selatan 2 26 Sumatera Utara 1 

Jumlah = 151 

 

Pada pemantauan kami kali ini, instansi pendidikan juga banyak berperan 

dalam menyumbangkan stigma dan stereotip terhadap kelompok LGBT. 

Dalam diskusi bertajuk "Peran Dunia Pendidikan Meredam Penyimpangan 

Orientasi Seksual Pada Generasi Millenial" yang diselenggarakan Universitas 

Darma Persada di Jakarta, Dr Endah Ronawulan SpKJ, seorang psikiatri dari 

Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Jakarta, mengatakan dalam sebuah 

penelitian di Amerika diketahui bahwa munculnya perilaku gay itu sebagai 

akibat dari pola asuh dan kekerasan yang dilakukan oleh sang ayah. Kondisi 

ini membuat anak laki-laki itu merasa gagal mendapatkan figur seorang ayah 

yang membuat dirinya mulai muncul rasa mencintai diri sendiri atau mencintai 

sosok laki- laki.98 Rektor Unsada Dr Dadang Solihin mengatakan menjamurnya 

tindakan LGBT di Indonesia ini akan menjadi penghambat bonus demografi 

                                                           
98 Tribunnews.com. “Dukungan Keluarga Diperlukan untuk Atasi Penyimpangan 

Perilaku LGBT”, http://www.tribunnews.com/lifestyle/2018/03/15/dukungan-keluarga-

diperlukan-atasi-penyimpangan-pelaku-lgbt?page=2.  

http://www.tribunnews.com/lifestyle/2018/03/15/dukungan-keluarga-diperlukan-atasi-penyimpangan-pelaku-lgbt?page=2
http://www.tribunnews.com/lifestyle/2018/03/15/dukungan-keluarga-diperlukan-atasi-penyimpangan-pelaku-lgbt?page=2
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yang akan dihadapi negeri ini pada 2030 dalam diskusi yang sama 

diselenggarakan di Universitas Darma Persada di Jakarta.99  

 

Kota Padang menduduki posisi tertinggi setelah Jawa Barat dan DKI Jakarta 

yaitu terdapat 16 kejadian yang tercatat dan terpantau oleh media. 

Pertengahan bulan November tahun 2018 lalu ribuan orang di kota Padang, 

Sumatera Barat dilaporkan menghadiri Deklarasi "Padang Anti Maksiat" 

dengan tujuan untuk memberantas perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan 

Transgender (LGBT), yang dianggap banyak orang sebagai perilaku 

menyimpang.100 Ada keyakinan bahwa homoseksual dan transgender 

disebabkan oleh gangguan kesehatan mental, yang dipicu oleh pengaruh jin. 

Karenanya sejumlah pihak juga percaya orientasi seksual and identitas gender 

seseorang dapat diubah melalui ruqyah. Ustadz Aris Fathoni dari Asosiasi 

Ruqyah Syar'iyyah Indonesia menyatakan bahwa metode yang digunakan 

dalam ruqyah guna "menyembuhkan" LGBT mencakup pembacaan ayat-ayat 

Quran sambil juga memukulkan sapu lidi ke punggung pasiennya.101  

 

Wilayah rentan lainnya yang terjadi pelanggaran HAM terhadap LGBT adalah 

kota Bogor. Pada setahun terakhir terdapat upaya diskriminasi dalam bentuk 

peraturan daerah. Forum Masyarakat Bogor (FMB) Anti LBGT bersama 

perwakilan pemerintah kota (Pemkot) Bogor dan DPRD menggelar Focused 

Group Discussion (FGD) bertema penyusunan Rancangan Perda Anti LGBT.102 

DPRD sendiri berkomitmen akan berusaha keras menyelesaikan Raperda yang 

bersifat diskriminatif itu, di tahun ini. Pejabat publik yang terlibat di sini adalah 

Abuzar, Wakil Ketua Fraksi PKS yang juga merupakan Ketua Pansus Raperda 

Ketahanan Keluarga. Selain FGD, juga terdapat aksi dalam mendorong agar 

raperda tersebut segera diberlakukan, yaitu aksi kampaye bahaya LBGT 

melalui pemasangan spanduk, edukasi, sosialisasi oleh pemkot melalui dinas-

                                                           
99 Ibid. 
100 Detik, “Penyuka Sesama Ubah Keadaannya Lewat Ruqyah”, 

https://news.detik.com/abc-australia/d-4332652/bisakah-penyuka-sesama-ubah-

keadaannya-lewat-ruqyah?n992204australia.  
101 Ibid. 
102 Mediabogor.com, “Rumusan Perda Anti LGBT di Kota Bogor dalam Pembahasan”, 

https://mediabogor.com/rumusan-perda-anti-lgbt-di-kota-bogor-dalam-

pembahasan/.  

https://news.detik.com/abc-australia/d-4332652/bisakah-penyuka-sesama-ubah-keadaannya-lewat-ruqyah?n992204australia
https://news.detik.com/abc-australia/d-4332652/bisakah-penyuka-sesama-ubah-keadaannya-lewat-ruqyah?n992204australia
https://mediabogor.com/rumusan-perda-anti-lgbt-di-kota-bogor-dalam-pembahasan/
https://mediabogor.com/rumusan-perda-anti-lgbt-di-kota-bogor-dalam-pembahasan/
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dinas terkait seperti dinas sosial, dinas kesehatan atau Satpol PP melalui Perda 

Tibumnya, termasuk dari unsur masyarakat juga melakukan seperti melalui 

khotbah dan lain-lain. 

 

Wilayah rentan berikutnya adalah kota Bandung, di mana terdapat 7 kejadian 

pelanggaran HAM yang terjadi terhadap kelompok LGBT dan terpantau oleh 

media. Nampaknya Bandung yang dicanangkan sebagai kota ramah hak oleh 

mantan Gubernur Ridwan Kamil tidak berjalan sesuai dengan rencana. Wakil 

Gubernur Jawa Barat, Ruzhanul Ulum meminta masyarakat untuk turut aktif 

merangkul sesama agar masyarakat yang melakukan perbuatan seks yang 

dianggap menyimpang dapat kembali ke jalan yang benar.103  

 

Stigma yang muncul dan diucapkan oleh pejabat publik dapat sangat 

mempengaruhi bagaimana cara pandang masyarakat terhadap kelompok 

LGBT. Wakil Gubernur Jawa Barat dalam membuka pertemuan Komisi 

Penanggulangan AIDS di Bandung mengatakan LSL menjadi salah satu 

penyumbang terbesar angka orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) di Jawa 

Barat.104 Perilaku seksual seharusnya tidak dapat dihubungkan dengan 

orientasi seksual seseorang, karena kedua hal tersebut merupakan hal yang 

berbeda dan tidak berkaitan. Sama halnya dengan yang terjadi di dalam 

penjara pria, banyak narapidana yang melakukan LSL, bukan karena orientasi 

mereka gay.  

 

Aceh menempati posisi kelima wilayah rentan bagi kelompok LGBT. Hal ini 

tentu tidak lepas dari keberadaan peraturan daerah khusus Aceh seperti 

Qanun Jinayat yang diskriminatif terhadap kelompok LGBT. Penolakan 

terhadap LGBT ditunjukkan dengan pendirian Gerakan Anti LGBT Aceh (GALA). 

Sejauh ini GALA sudah didirikan di lebih dari lima wilayah di Aceh. Gerakan ini 

membawa pesan yang cukup keras bagi kelompok LGBT, “dibina atau 

                                                           
103 Republika, “LGBT di Jawa Barat Semakin Memprihatinkan”, 

https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/10/31/phg1o1384-lgbt-di-

jabar-semakin-memprihatinkan.  
104 Lihat halaman 13. 

https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/10/31/phg1o1384-lgbt-di-jabar-semakin-memprihatinkan
https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/10/31/phg1o1384-lgbt-di-jabar-semakin-memprihatinkan
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dibinasakan”. Selain itu, kelompok intoleran di Aceh juga melakukan 

penyisiran (sweeping) dan pembubaran acara yang diikuti oleh transpuan.105 

 

Data pada tabel di atas tidak dapat ditafsirkan bahwa di daerah lain selain data 

di atas tidak terjadi stigma, diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok 

LGBT. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, metode penelitian ini 

merupakan data yang diambil dari media dan tidak bisa menjangkau 

bagaimana peristiwa aktual yang di daerah lainnya karena alasan keterbatasan 

sumber media yang kita pantau. Sangat meungkinkan terjadi banyak 

pelanggaran HAM terhadap kelompok LGBT yang luput dari pantauan media.  

 

  

                                                           
105 Liputanaceh.com, “Pengakuan ketua pemuda Peunayong terkait berita kegiatan 

waria di Banda Aceh”, https://www.liputanaceh.com/pengakuan-ketua-pemuda-

peunayong-terkait-berita-kegiatan-waria-di-banda-aceh/.  

https://www.liputanaceh.com/pengakuan-ketua-pemuda-peunayong-terkait-berita-kegiatan-waria-di-banda-aceh/
https://www.liputanaceh.com/pengakuan-ketua-pemuda-peunayong-terkait-berita-kegiatan-waria-di-banda-aceh/
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PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari hasil pemantauan dan pendokumentasian pada stigma, diskriminasi dan 

pelanggaran HAM terhadap LGBT, kami mendapatkan kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Komunitas LGBT paling banyak mendapatkan stigma, diskriminasi dan 

pelanggaran HAM pada tahun 2018, dengan total 234 orang, yang 

termasuk kedalam komunitas LGBT adalah semua korban yang tidak 

dapat dihitung atau didefinisikan gendernya, contoh seperti peraturan 

yang bersifat diskriminatif berdampak terhadap semua kelompok LGBT. 

Sementara korban kelompok transgender sebanyak 11 orang, 

kelompok lesbian sebanyak 5 orang, dan kelompok gay sebanyak 3 

orang. 

2. Bentuk stigma yang muncul di tahun 2018 cukup beragam, namun yang 

paling banyak muncul adalah stigma bahwa LGBT bertentangan dengan 

agama, menyimpang, merusak generasi muda dan LGBT tidak sesuai 

dengan hukum atau budaya di Indonesia. LGBT juga masih kerap 

dikaitkan dengan sumber penyebaran HIV dan IMS. 

3. Sepanjang tahun 2018 kelompok LGBT mengalami diskriminasi, 

terdapat 110 tindakan yang termasuk kedalam diskriminasi. Tercatat 11 

pemberitaan mengenai usulan perda diskriminatif, 6 pemberitaan 

mengenai usulan kriminalisasi, 11 pemberitaan mengenai kampanye 

anti LGBT, 10 pemberitaan mengenai kriminalisasi LGBT, 8 pemberitaan 

mengenai persekusi dan 7 pemberitaan mengenai terapi konversi 

(ruqyah). Pemberitaan lainnya yang masih muncul tahun ini adalah 

seperti pelarangan pendidikan, pelanggaran hak atas privasi, 

pembubaran acara dan penyiksaan serta perbuatan tidak manusiawi. 

4. Pelaku stigma, diskriminasi dan pelanggaran HAM LGBT berasal dari 

kelompok masyarakat berjumlah 125 orang. Negara berjumlah 144 

orang. Negara yang seharusnya memberikan jaminan perlindungan 

HAM bagi kelompok LGBT. Ujaran kebencian dan stigma terhadap LGBT 

banyak dikeluarkan oleh anggota DPR, MPR, DPRD dan kepala daerah.  
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5. Pemantauan ini mencatat, stigma, diskriminasi, dan pelanggaran HAM 

terhadap LGBT terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Wilayah 

tersebut tersebar di 26 provinsi. Provinsi Jawa Barat termasuk wilayah 

paling intoleran. Tercatat 39 pemberitaan yang terjadi di Jawa Barat. 

6. Dari temuan-temuan tersebut kami menyimpulkan ada indikasi yang 

sangat kuat jika stigma, diskriminasi, pelanggaran HAM dan pembiaran 

terhadap pelanggaran HAM LGBT terus terjadi, kelompok LGBT rentan 

menjadi target persekusi dalam konteks kejahatan kemanusiaan. 

 

B. Saran 

Berangkat dari temuan-temuan di atas, kami merumuskan beberapa 

rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat terutama 

aparat penegak hukum, kepala daerah, politisi, tokoh agama dan masyarakat.  

1. Organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, dan akademisi memiliki 

peranan penting untuk membangun wacana yang humanis dalam 

menanggapi isu LGBT. Stigma dan sentimen negatif terhadap kelompok 

LGBT muncul dari pengetahuan yang minim baik dari masyarakat 

maupun aparat negara. Oleh karena itu perlu ada diskursus mengenai 

LGBT secara sehat dan tidak menghakimi yang berdasarkan pada bukti 

ilmiah.  

2. Berkaitan dengan hukum dan kebijakan yang diskriminatif, pemerintah, 

dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Dalam 

Negeri, harus memastikan produk hukum dan kebijakan menerapkan 

prinsip non diskriminasi. Dalam hal ini peran masyarakat juga diperlukan 

guna ikut berpartisipasi untuk ikut mengawasi kinerja pemerintah 

terutama yang berhubungan dengan kebijakan serta dapat berdampak 

buruk terhadap kelompok LGBT. 

3. Standar/prosedur upaya paksa yang didasarkan pada penghormatan 

terhadap HAM diperlukan guna mengurangi angka pelanggaran HAM 

yang kerap dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik Kepolisian, 

maupun Satpol PP. Selain itu, pemerintah perlu melakukan peningkatan 

kapasitas dan pemahaman HAM secara berkala kepada aparat penegak 

hukum guna memastikan upaya hukum dilakukan sesuai dengan 

peraturan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. 
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4. Media online harus menerapkan kembali prinsip-prinsip jurnalisme 

seperti cover both side, di mana pemberitaan akan diliput dari kedua 

belah pihak guna kebenaran dan kelayakan informasi yang disajikan 

kepada masyarakat.
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