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USIA 3 tahun 10 bulan adalah usia yang masih sangat muda untuk sebuah
organisasi dan pergerakan yang bernama Cangkang Queer. Di usia yang masih
muda ini kami terus berjalan, terkadang ‘merangkak’ bahkan tak jarang terjatuh.

Cangkang Queer yang memfokuskan diri dalam perjuangan hak-hak Lesbian, Gay,
Biseksual dan Transgender bukanlah mengerjakan sesuatu hal yang menurut kami,
mudah untuk dilakukan. Tetapi, ini adalah HARUS ! Bagi Cangkang Queer, kami yang
berada di dalamnya adalah bagian darinya. Tubuh dan jiwa kami adalah bagian dari
objek kekerasan, diskriminasi dan stigma dari bermacam pihak hanya karena perbedaan
selera, cinta dan ekspresi. Visi sederhana kami adalah kami ingin sama dan setara di
segala bidang kehidupan.

Usia muda dengan visi sederhana sesungguhnya tidak mudah untuk dicapai di tengah
kondisi masyarakat yang sangat heteronormatif dan patriakri, membuat kami berfikir
bahwa berjalan sendiri tidak selalu menjadi solusi, kami butuh bergandengan tangan
agar ketika kami terjatuh di masa balita ini ada tangan-tangan yang terus menggandeng
kami.

Sejak Oktober 2014 kami membangun kerjasama dengan Arus Pelangi untuk
penguatan kapasitas, advokasi dan segala hal untuk menyelesaikan PR perjuangan
ini. Belajar bersama, berproses bersama dan saling membangun terus berlanjut bersama
Arus Pelangi serta organisasi-organisasi lain di beberapa provinsi di Indonesia.

Pada tahun Juni 2015 Cangkang Queer dan Arus Pelangi menjalin kerjasama dengan
Hivos untuk Program “Pemantauan Situasi Kekerasan, Stigma dan Diskriminasi Berbasis
SOGIE di Wilayah Sumatera Utara melalui Media Cetak dan Elektronik”.

Program ini memang terbilang singkat hanya hingga Desember 2015, tetapi dalam
waktu yang singkat ini berbagai hal yang sangat bermanfaat terhadap komunitas dan
organisasi dapat dilaksanakan seperti Diskusi Sogie dan HAM, Kongkow Cantik dengan
komunitas, Home Visit ke komunitas dan yang terakhir adalah menerbitkan sebuah
Buku Laporan Situasi LGBT di Sumatera Utara yang sekarang ada di tangan teman-
teman.

Laporan situasi ini adalah untuk melihat peta kekerasan yang terjadi terhadap LGBT
di Sumatera Utara sejak tahun 2012 – Semester I/Juni 2015. Hal ini penting untuk
didokumentasikan sebagai alat advokasi LGBT di Sumatera Utara. Selama ini, banyak
anggapan bahwa Sumatera Utara sebagai kota yang sangat ramah dan pluralis ternyata
tidak begitu adanya. Dari hasil pemantauan ini, kami menemukan ratusan kasus  terjadi
di Sumatera Utara yang menimpa LGBT. Pelakunya juga beragam, mulai dari
masyarakat, pemerintah, akademisi dan media.

Sesungguhnya tidak ada niatan untuk menjatuhkan beberapa pihak dengan terbitnya
laporan situasi ini, tetapi dengan rendah hati kami ingin mengajak semua pihak mulai
dari masyarakat, media dan pemerintah untuk melihat bahwa pelanggaran Hak Azasi
Manusia (HAM), pelanggaran hak dan kekerasan kami alami sebagai LGBT. Selanjutnya
dari laporan situasi ini kita bisa mengambil langkah bersama untuk mengurangi bahkan
menghilangkan stigma, kekerasan dan diskriminasi tersebut. Karena sesungguhnya
Hak Asasi LGBT adalah Hak Asasi Manusia.

PENGANTAR CANGKANG QUEER
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Dalam penulisan laporan ini, kami mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan
dari Arus Pelangi sebagai rekan perjuangan yang terus menyemangati dalam pembuatan
buku laporan situasi ini. Terimakasih banyak kepada Hivos atas dukungannya yang
memastikan tersedianya alat perjuangan untuk berjalannya program ini hingga terbitnya
buku laporan situasi ini.

Saya pribadi, mengucapkan terimakasih yang begitu hangat dan besar kepada Tim
Cangkang Queer, khususnya penulis inti Kristina Pakpahan yang terus bekerja keras
dan bersemangat dalam penulisan Buku ini. Kepada tim Cangkang Queer ; Reza, Tata,
Hasri dan Amee yang sudah rela mengumpulkan koran-koran bekas, membaca satu
persatu dan mengguntingnya sebagai data dalam buku ini.

Terimakasih kepada Bang Truly Okto Purba (Tribun Medan ) yang sudah mengedit
buku ini menjadi lebih sempurna. Juga kepada Bang Asbon Hutapea yang dengan
semangatnya melayout buku ini agar semakin menarik.

Terimakasih juga kami ucapkan kepada Komnas Perempuan, Komnas HAM, Bang J
Anto dari Kippas yang dengan suka rela memberikan pengantar untuk Buku Laporan
Situasi LGBT di Sumatera Utara 2012-Semester I/Juni 2015.

Kami juga mengucapkan banyak terimakasih kepada teman-teman Forum LGBTIQ
Indonesia dan seluruh teman-teman gerakan LGBT di seluruh Indonesia, juga salam
cinta dan kasih kepada semua LGBT di Sumatera Utara, Indonesia dan dunia yang
terus menjadi inspirasi serta kekuatan untuk  Cangkang Queer terus berjuang.

Kami berharap laporan situasi ini bermanfaat bagi banyak pihak baik yang berperan
aktif dalam melakukan perjuangan hak-hak LGBT maupun pihak media, pemerintah
dan masyarakat pada umumnya sebagai cerminan untuk terlibat aktif dalam mengurangi
stigma, diskriminasi dan kekerasan terhadap LGBT di Sumatera Utara secara umum di
Indonesia. Karena sesungguhnya perbedaan yang kita miliki tidak seharusnya
mengurangi cinta kasih kita terhadap sesama manusia.

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar
apapun dan berhak

Mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskrimiantif itu”
Pasal 28 i ayat 2 UUD 1945

“Setiap manusia dilahirkan bebas dan merdeka”
Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

“Peran Pers nasional adalah menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong
terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia serta menghormati

kebhinnekaan”
Pasal 6 UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers

Medan, 28 November 2015

EDISON BUTAR BUTAR
Ketua Cangkang Queer

Koordinator Wilayah Sumatera – Kalimantan Forum LGBTIQ Indonesia
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“Media memiliki dua mata Pisau, kadang menguntungkan atau bahkan sangat merugi-
kan. Memilih media yang berpihak pada isu- isu minoritas khususnya LGBTI seperti-
mencari jarum dalam jerami”

Kalimat seperti itu seringkali saya dengar sejak lama, banyak sekali alasan yang men-
dasari mengapa media masih sangat provocative, diskriminatif, cenderungmenyudutkan
dan menyalahkan, menggunakan kalimat yang sama sekali tidak ramahketika memberi-
takan isu LGBT salah satunya adalah pemahaman yang kurang dariawak media atau
bahkan pimpinan redaksisoal SOGIE, HAM, pandangan yang sempit, heteronormatifitas
atau bahkan sekedar untuk menaikan oplah ataupun rating. Biasanya diawali dengan
Judul yang sangat heboh namun tidak berisi. Pemilihan narasumbernya pun cenderung
acak dan juga tidak memahami issue dengan baik dan cenderung menghakimi.

Pemberitaanyang sangat provokatif, discriminative tentunya tidak hanya terjadi pada media
cetak saja namun media online bahkan televisi. Ini sama sekali tidak mencerminkan dari 4
fungsi media seperti yang tercantum dalam Undang-undang No. 40 tahun 1999 yaitu ; sebagai
media informasi, media pendidikan, media hiburan dan sebagaialat control social dan juga jelas
melanggar kode etik jurnalis yang salah satunya berbunyi Wartawan Indonesia bersikap inde-
penden, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Dalam Undang- Undang No.39 tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia mengatakan
bahwa setiap manusia bebas dari perlakuaan yang bersifat diskriminatif atas dasar apap-
un yang ditegaskan dalam pasal 3 ayat (1). Dalam Undang-Undang ini disebutkan secara
rinci larangan diskriminasiatas 11 dasar yaitu; agama, ras, suku, etnik, kelompok, golon-
gan, status social, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik.

LGBTI harus difahami sebagai fakta social yang sudah sejak lama ada di Negara ini dan
berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun. Dari  penelitian
yang dilakukan oleh Cangkang Queer terhadap media sejak tahun 2012 hingga Juni 2015
menyebutkan bahwa pemberitaan yang bersifat Stigma danOuting mempunyaiporsi yang
tinggi, ini tentunya sangat berbahaya bagi kemanan dan posisi LGBTI di Sumatera Utara
Khususnya. Tidak sedikit LGBTI yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh indi-
vidu maupun aparatur Negara yang kemudian juga menjadi korban kekerasan yang dilaku-
kan oleh media itu sendiri yang mengakibatkan trauma yang berlipat dan ketidak percayaan
terhadap media itu sendiri. Negara harusnya tidak tingal diam melihat hal ini, Negara dapat
melakukan pencegahan atas hal tersebut tentunya ini berhubungan dengan kewajiban Nega-
ra atas HAM yaitu; Melindungi, memenuhi, dan Menegakan HAM.

Dalam penelitian ini juga cukup kental mengangkat perspective dari sudut HAM. Pene-
litian ini sangat penting untuk dibaca, pola, metode kekerasan yang dilakukan oleh
media sangat mudah dilihat dan penting untuk dilakukan di daerah- daerah lain agar
bisa dapat menurunkan tingkat diskriminasi, kekerasan yang dilakukan oleh media ser-
ta memastikan penghormatan, pemenuhan serta perlindungan HAM bagi LGBTI. Tera-
khir ,semoga hasil penelitian ini akan membawa strategy yang kongkrit bagi cangkang
Queer khususnya dan komunitas LGBTI di Medan untuk memperbaiki situasi ini.

YULIRUSTINAWATI
Ketua Arus Pelangi

Kekerasan Media Terhadap Kelompok LGBTI
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“Kemarin malam (6/11), sekitar pukul 18.30 WIB, 32 waria diperiksa darahnya di
Puskesmas Medan kota. Puluhan wanita palsu ini pun memadati setiap ruangan di
Puskesmas Medan Kota. Bahkan ada juga yang duduk-duduk di tangga sambil meng-
isap rokoknya.” (Sumut Pos, 7/112012)

“Sejumlah waria yang mengetahui operasi tersebut ada yang kabur. Kejar-kejaran
pun terjadi. Walhasil, enam perempuan “gadungan” diangkut paksa ke truk. (“http://
m.kaltimpost.co.id/berita/detail/247318-dirazia-waria-bilang-jangan-pakjangan-aaahh)

  “Wanita palsu”, “perempuan gadungan”, “bencong” begitulah label yang diberikan
media massa saat merekonstruksi orang yang memiliki orientasi seksual berbeda dari
pemahaman hegemonik yang ada.

Fakta media memang hasil konstruksi atas realita. Sebagai seorang individu, jurnalis
jelas bukan subyek yang bebas nilai. Jurnalis menganut nilai-nilai tertentu yang me-
mengaruhi strateginya dalam merepresentasikan fakta yang dikonstruksinya. Nilai-nilai
itu bisa terbentuk karena pendidikan yang diterima semasa di sekolah atau  kampus,
transmisi nilai yang diterima di tengah-tengah keluarga, nilai-nilai yang diperoleh mela-
lui organisasi tempatnya beraktivitas, nilai-nilai agama dan budaya yang diwarisi dari
keluarganya, termasuk pengalaman berinteraksi dengan beragam kalangan dalam
posisisinya sebagai jurnalis.

Pengalaman dan pengetahuan individu seorang jurnalis, lama kelamaan  mengendap
dan mengkristal sehingga terbentuklah apa yang disebut schemata of interpretation.
Schemata memberikan kemampuan pada jurnalis untuk memetakan, menerima, mengi-
dentifikasi dan memberikan label pada peristiwa atau informasi yang diterimanya. Sche-
mata merupakan frame (bingkai) dalam level individu. Menurut Walter Lippmann1, war-
tawan sekaligus kolomnis ternama AS, pada setiap individu jurnalis terdapat apa yang
disebut picture in our head (gambaran-gambaran di kepala kita).

Sama seperti dengan konsep schemata, konsep ini menyatakan bahwa jurnalis, bertin-
dak tidak dengan “kepala kosong” – dan oleh karena itu tidak mudah dipengaruhi -
ketika melakukan konstruksi atau rekonstruksi sosial terhadap realitas. Di kepala mereka
telah terbentuk gambaran-gambaran yang merupakan akumulasi, kristalisasi atau sim-
plikasi pengalaman dan pengetahuannya, dan yang tanpa banyak disadari mempen-
garuhi kecenderungan kognitifnya.

Walau jurnalisme sudah menyediakan kerangka kerja bagi jurnalis ketika melakukan
aktivitas jurnalismenya, namun schemata tersebut sedikit banyak, bahkan mungkin dom-
inan, ikut mewarnai cara pandang jurnalis terhadap fakta yang diliput dan ditulisnya.

Tidak heran ketika menghadapi peristiwa yang sama, narasumber yang sama, tu-
lisan seorang jurnalis  bisa berbeda dengan jurnalis lainnya.

Menulis LGBT dengan Jurnalisme Empati

1 Mengutip Cangkang Queer dalam buku ini, pendekatan SOGIE (Sexual Orientation, Gender Identity, Expression)  menyakini bahwa setiap
manusia terlahir dengan seksualitas yang beragam dan sangat unik, tidak sekaku apa yang dikenal selama ini.  LGBT adalah salah satu diantaranya
yang terlahir dengan seksualitas yang beragam . Pendekatan SOGIE  dipandang lebih manusiawi karena membuat setiap orang yang memiliki
orientasi seksual, identitas gender dan ekspresi yang beragamn dan berbeda satu dengan yang lain memiliki posisi yang sama. Tidak ada yang
lebih benar dan lebih salah.

iv



Perbedaan itu disebabkan adanya fokus perhatian yang berbeda dari fakta yang dil-
iputnya. Dengan kata lain, pekerjaan jurnalis yang setiap hari berkutat dengan fakta-
fakta, pada dasarnya adalah melakukan seleksi fakta. Fakta mana yang akan diambil,
dibuang dan ditonjolkan, tidak terlepas dari sudut pandang (point of view), yang domi-
nan menghuni alam pikir jurnalis.

LGBT Sebagai Realita
Pertanyaannya, seperti apa alam pikir jurnalis saat meliput dan menulis tentang  ke-

beradaan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) inii?

Pertama, penuh pergelaran stigmatisasi. Bagi media LGBT adalah “gaya hidup”, trans-
gender (waria) adalah “pekerja seks”, homoseksual  pelaku  “kriminal” (pembunuh,
pencuri, perampok), “tidak punya masa depan”, gay adalah “sodomi”, homoseksual
adalah “penyimpangan”, “penyakit menular”, LGBT “pembawa HIV/AIDS”, LGBT “tidak
beragama”,

Sumber stigmatisasi ternyata bukan hanya jurnalis, tapi juga masyarakat sipil, pe-
merintah dan aparat keamanan.

Kedua, media juga melakukan outing atau mengungkap detil identitas LGBT saat
menjadi pelaku kekerasan. Outing dilakukan  dengan menuliskan nama, umur dan ala-
mat pelaku maupun korban. Tentu saja semua itu dilakukan tanpa meminta izin dari
yang bersangkutan.

Ketiga, media juga melakukan kekerasan berbasis SOGIE2 dengan memunculkan
diksi  seperti “waria”, “bencong” atau “banci”.

Setidaknya begitulah gambaran yang terungkap dari hasil analisis pemberitaan yang
dilakukan Cangkang Queer terhadap  243 item berita selama periode 2012 sampai Juni
2015 yang diproduksi oleh 23 media cetak dan online yang memberitakan isu LGBT di
Sumatera Utara.

 Hasil analisis ini membuka mata publik di Sumatera Utara bahwa dalam skala yang
cukup masif, media massa telah menjadi aktor hegemonik untuk “merumuskan” siapa
itu LGBT dengan segala bias dan prasangka mereka.

Alih-alih menjalankan fungsi untuk mencerahkan akal sehat publik agar memperoleh
pemahaman yang objektif tentang keberadaan LGBT, media massa justru terjebak
mengawetkan, mereproduksi, bahkan memproduksi stigma-stigma baru yang semakin
mem-paria-kan LGBT.

Stigma  bahwa LGBT adalah “orang-orang yang menyimpang”, “orang tak bermoral”,
“seks bebas”, “sumber penularan HIV/AIDS” terus-menerus menghuni ruang-ruang
pemberitaan media massa.

Sekalipun orang bisa berdebat tentang dampak pemberitaan medi massa, namun
bias berita yang terus-menerus dilakukan tanpa ada koreksi, daslam jangka tertentu,
mampu membangun konsensus nilai pada alam pikir publik.
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Karena itu problematika baru bisa muncul saat detil identitas LGBT yang tersangkut
kasus kriminalitas diungkap.  Terlebih jika identitas itu tak hanya memaparkan  nama,
alamat rumah,  tapi bahkan sampai menyebut kelurahan, kecamatan bahkan ciri fisik
korban. Ibaratnya, media massa saat itu tengah membuat pengumuman kepada publik
yang ingin atau “penasaran” dengan tindak kriminal korban.

Di tengah masyarakat yang cenderung didominasi cara berpikir yang kurang rasion-
al, hal-hal yang tidak diharapkan bukan mungkin bisa menimpa LGBT.

Begitulah, pada ranah sosiologis keberadaan mereka cenderung diperlakukan sep-
erti kaum paria, pada ranah budaya di media massa, mereka juga mengalami hal yang
kurang lebih sama.

Jurnalisme Empati
Menulis keberadaan LGBT jelas membutuhkan perspektif yang berbeda. Kriteria tiga

K (kantong, kelamin dan konflik) sebagaimana sering dipraktekkan jurnalis selama ini,
tidak lagi memadai karena akan menghasilkan liputan yang mengeksploitas atau men-
gomodikasi LGBT.

Perspektif moralitas, yang dipenuhi stigma  bahwa LGBT adalah orang yang “meny-
impang”, “mengalami kerusakan moral”, juga hanya membuat bingkai pemberitaan
cenderung berkutat seputar isu masalah moralitas.  Padahal bukan di sana inti masalah-
nya. Masalah LGBT adalah bagaimana jurnalis mampu menerima realita pluralitas,
terutama terhadap keragaman orientasi seksual.

Pada masyarakat plural seperti kita, jurnalis tidak hanya diperhadapkan pada realita
pluralitas suku, budaya, agama, ideologi, gender atau status sosial saja. Tapi juga den-
gan pluralitas orang dengan orientasi seksual yang berbeda-beda.

Karena itu, jurnalis dan media massa membutuhkan perspektif baru saat menulis
orang-orang dengan orientasi seksual yang beragam itu.

Ashadi Siregar2 menawarkan perspektif kemanusiaan (humanitarian) atau jurnalisme
empati. Jurnalisme yang bertolak dari sikap empati dalam menghadapi kondisi ketidak-
seimbangan yang menyebabkan adanya subyek mengalami penderitaan dalam ke-
hidupan sosial. LGBT tergolong subyek dari sebuah kelompok masyarakat yang men-
galami marjinalisasi akibat penilaian yang bertolak dari mitos-mitos keliru dan kejam.

Metode Partisipatoris
Penerapan jurnalisme empati menuntut sikap dan tindakan empati jurnalis ketika

mendekati subyek berita. Sikap empati hanya bisa tumbuh jika jurnalis merasakan dan
menghayati secara mendalam apa yang dirasakan subyek  dalam berinteraksi dengan
lingkungan sosialnya sehari-hari.

2 Mengutip Cangkang Queer dalam buku ini, pendekatan SOGIE (Sexual Orientation, Gender Identity, Expression)  menyakini bahwa setiap
manusia terlahir dengan seksualitas yang beragam dan sangat unik, tidak sekaku apa yang dikenal selama ini.  LGBT adalah salah satu diantaranya
yang terlahir dengan seksualitas yang beragam . Pendekatan SOGIE  dipandang lebih manusiawi karena membuat setiap orang yang memiliki
orientasi seksual, identitas gender dan ekspresi yang beragamn dan berbeda satu dengan yang lain memiliki posisi yang sama. Tidak ada yang
lebih benar dan lebih salah.

vi



Untuk itu jurnalisme empati mensyaratkan adanya proses penggalian data secara
partisipatoris. Dengan metode partisipatoris jurnalis berusaha memasuki kehidupan
subyek, dengan sikap etis agar tidak melakukan penetrasi yang mengganggu kehidu-
pan subyek.

Dengan mampu bersikap empati terhadap subyek, maka jurnalis bisa terhindar dari
kecenderungan alamiah untuk menghakimi, menilai atau membantah pendapat sub-
yek. Empati itu sendiri berasal dari kata “einfuhlung”, yang secara harfiah berarti “mera-
sa terlibat” (feeling into).

 Dengan mengembangkan empati, jurnalis tidak menempatkan dirinya pada posisi
seperti orang lain, namun jurnalis ikut serta secara emosional dan intelektual dalam
pengalaman LGBT. Dengan empati, maka jurnalis berusaha melihat seperti orang lain
melihat, merasakan seperti orang lain merasakan.

Jika empati sudah tumbuh pada diri jurnalis, maka jurnalis akan peka dan responsif
terhadap isyarat apapun yang muncul dari LGBT selama melakukan liputan. Empati
juga akan menjadikan jurnalis:

Pertama, menghormati privacy subyek LGBT. Misalnya jika setelah melakukan wawan-
cara dan menjalani hidup selama beberapa hari dengan subyek LGBT (dalam rangka
mengimplementasikan metode partisipatoris), ternyata LGBT memutuskan tidak ber-
sedia kisah hidupnya dipublikasikan, maka jurnalis tidak boleh memaksa atau memu-
tuskan sendiri untuk menerbitkan tulisannya secara diam-diam.

Kedua, jurnalis juga harus merahasiakan identitas LGBT jika memang hal tersebut
diminta oleh yangbbersangkutan. Namun di sisi lain, jurnalis juga harus mampu memu-
tuskan  secara etik apakah memcunulkan identitas sebenarnya dari LGBT, walau telah
disetujui LGBT, akan lebih banyak membawa manfaat atau kerugian bagi subyek ber-
sangkutan.

Ketiga, jurnalis harus menjadi pendengar sekaligus teman yang baik bagi LGBT, dan
tidak memaksakan agenda liputannya secara sepihak (menurut Walter Lippmann jur-
nalis seringkali menerapkan prinsip “menulis dulu baru melihat”).

Keempat jurnalis menghormati privacy LGBT untuk menghilangkan, mengurangi atau
bahkan menghilangkan sebagian kisah kehidupannnya yang tidak diinginkan untuk di-
publikasikan (dalam praktek informasi off the record sering disiasati jurnalis dengan
menjadikannya informasi latar).

Muara dari penerapan jurnalisme empati adalah human interest story (features). Na-
mun tulisan human interest story tersebut bukan sekedar cerita personal yang menarik,
atau mengeksploitasi secara berlebihan derita subyek. Sebagaimana sering ditayang-
kan oleh sejumlah stasiun televisi, kisah tentang seorang artis yang cerai karena men-
galami perlakuan kekerasan dari suaminya menjadi tidak memiliki signifikansi apa-apa
ketika isi tulisan semata-mata mengeksploitasi secara vulgar derita artis. Jurnalis info-
tainment kebanyakan terjebak menulis kehidupan subyek semata untuk kepentingan
sensansi, tanpa merasa berkewajiban untuk menghadirkan makna KDRT tersebut se-
bagai pelajaran suami-isteri dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Cerita kemanusiaan tentang subyek LGBT, harus selalu dikaitkan dengan tujuan jur-
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nalisme, yaitu menyadarkan masyarakat akan fakta-fakta sosial, dan pada dataran kul-
tural dapat mengasah penghayatan warga akan kehidupan manusia. Jika jurnalis mampu
menghasilkan tulisan yang membangkitkan empati publik terhadap LGBT, maka pada
hakikatnya jurnalis(me) telah berhasil menjalankan fungsinya untuk melakukan pen-
didikan kepada masyarakat.

Penutup
Realita sosial itu ibarat pelangi, kaya warna. Karena itu saat merekonstruksi realita

sosial, jurnalis dan media massa sebaiknya tidak seperti orang yang menggunakan
kacamata kuda. Terlebih lagi sebagai penunggang yang mengibarkan bendera prasang-
ka.

Informasi media itu mampu menyuntik dan membesarkan bola api prasangka, stigma
atau stereotip yang bisa memicu tindak diskriminasi di tengah masyarakat. Tentu saja
dalam kehidupan masyarakat majemuk, hal itu tidak kondusif  dalam upaya memperkuat
talisilaturahmi antar warga yang berbeda itu.

Karena itu berhentilah memproduksi dan mereproduksi berbagai stigma, prasangka
atau stereotip terhadap LGBT. Mereka juga manusia seperti kita.

Medan, 2 Desember 2015

J ANTO
Bekerja di Kajian Informasi,

Pendidikan dan Penerbitan Sumatera (KIPPAS)
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I. MENGENAL LGBT MELALUI PENDEKATAN SOGIE
DAN HAM

Topik tentang  Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (selanjutnya disebut
LGBT) bukanlah topik yang baru untuk dibicarakan saat ini.Topik inisudah
menjadi konsumsi publik di berbagai aspek, seperti di lingkungan akademis,
agama, politik, budaya, dan bahkan seni. Tak hanya dibicarakan oleh kalan-
gan yang berpendidikan, topik tentang LGBT juga telah menjadi konsumsi
publik dari masyarakat kelas bawah, menengah hingga atas.

Meskipun topik LGBT sudah sangat luas dibicarakan dan menjadi bagian
dari perbincangan masyarakat berbagai kelas, ada hal yang sangat disay-
angkan, yaitu cara pandang masyarakat terhadap LGBT dan posisi LGBT
didalam masyarakat. Hampir sebagian besar LGBT selalu diposisikan dan
dilihat dengan pendekatan yang sangat diskriminatif sebagai kelompok yang
'salah', 'menyimpang', 'pendosa' dan lain-lain. Semakin sering dan tinggi rat-
ing topik LGBT di masyarakat, maka semakin tinggi stigma, stereotype dan
diskriminasi yang terjadi kepada kelompok LGBT, apalagi selama pandan-
gan itu masih berlandaskan heteroseksisme1, homophobia2  dan transpho-
bia.

Pandangan heteronormatif yang melahirkan sikap homopbohia dan
transphobia di tengah-tengah masyarakat  diakibatkan adanya sistem yang
sudah berakar dimasyarakat. Sistem ini dikenal dengan sistem patriarki.
Patriarki adalah sebuah sistem yang memberikan batasan yang jelas antara
perempuan dan laki-laki. Sistem ini menempatkan perempuan (manusia
bervagina) sebagai pemelihara (domestik) dan laki-laki (manusia berpenis)
sebagai pencari nafkah (publik). Batasan ini mengakibatkan dibentuknya
sebuah identitas yang juga berbeda bagi keduanya., dimana laki-laki diben-
tuk menjadi maskulin dan perempuan menjadi.

Logika laki-laki maskulin dan perempuan feminin dianut serta dipertahan-

BAB IBAB IBAB IBAB IBAB I
PENDAHULUAN

1 Heteroseksisme adalah sebuah ideologi yang menyangkal, mencemarkan dan memberikan stigma terhadap bentuk-bentuk hubungan
non-heteroseksual baik itu di dalam perilaku, identitas, hubungan dan masyarakat. Heteroseksisme menyebabkan diskriminasi atau
prasangka berbasiskan orientasi seksual untuk melawan homoseksual. Dikutip dari Kamus Feminis Buletin Mahardhika Edisi Maret 2011
hal.2.
2 Homophobia adalah sikap ketakutan berlebihan yang berdampak pada kekerasan, stigma dan diskriminasi terhadap homoseksual
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kan oleh masyarakat yang sangat patriakal, sehingga jika disandingkan, maka
keduanya adalah pasangan yang benar-benar  'pas' dan saling melengkapi.
Di luar kondisi (logika) ini, masyarakat akan menganggap menyimpang, tidak
sah, pendosa, aneh dan penyakit.

Bagi kelompok LGBT, tuntutan sistem patriarki ini tidak selalu bisa dipenu-
hi dan bahkan sesungguhnya tidak harus dipenuhi jika pada akhirnya hanya
menjadi ajang menyiksa diri dan menambah deretan kasus percobaan bunuh
diri yang terjadi di negeri ini. Seperti penelitian tahun 20133  sebanyak 20,1
persen LGBT pernah melakukan percobaan bunuh diri karena menjadi kor-
ban kekerasan.

Sistem patriarki yang sangat bias dalam memandang kelompok LGBT pada
akhirnya menjadi sebuah dehumanisasi(penghilangan harkat kemanusiaan,
kbbi). Hal ini tidak dapat dibiarkan secara terus menerus, agardiskursus ten-
tang seksualitas khususnya tentang LGBT yang terus gencar dan berkembang
memunculkan sebuah pendekatan yang lebih humanis(berdasarkan asas
perikemanusiaan)dalam memandang kelompok LGBT. Pendekatan itu dike-
nal dengan pendekatan SOGIE (Sexual Orientation, Gender Identity and
Expression) dan HAM (Hak Asasi Manusia).

Untuk memahami pendekatan SOGIE, ada baiknya memahami definisi dari
masing-masing bagian dari SOGIE terlebih dahulu. SOGIE  bisa dipenggal
menjadi beberapa huruf  yaitu SO - GI - E dengan pengertian sebagai berikut.

1. SO = Sexual Orientation ( Orientasi Seksual)
Secara definisi orientasi seksual adalah kepada siapa seseorang tertarik

baik secara seks dan atau secara gender.
Seks biasanya berkaitan dengan: Penis, Vagina dan Interseks
Sedangkan gender berkaitan dengan:  Perempuan, Laki-laki dan Trans-

gender (Transmen/Transgender laki-laki dan Transwomen/Transgender Pe-
rempuan).

2. GI = Gender Identity ( Identitas Gender)
Secara definisi adalah bagimana seseorang mengidentifikasi dirinya se-

bagai seorang laki-laki, perempuan, transgender dan lain-lain.
Sedangkan identitas merupakan hak politik dan privat (pribadi) setiap indi-

vidu, yang bersifat deklaratif dan tidak bisa diasumsikan oleh oranglain dilu-
ar orang tersebut.

3. E = Expression (Ekspresi)
Pendekatan SOGIE diatas lebih memberikan ruang untuk seksualitas manu-

3 Penelitian arus pelangi 2013 " menguak stigma, kekerasan & diskriminasi pada lgbt di indonesia. dari 135 responden lgbt yang diteliti
ditemukan 20,1 persen pernah melakukan percobaan bunuh diri.



sia yang lebih manusiawi. Pendekatan ini memberikan keluasaan tanpa
batasan ketertarikan antara seseorang dengan yang lain, identitas tanpa
batas serta ekspresi yang tanpa batas pula. Jika kembali sejenak dengan
sistem partiarki yang ada di masyarakat saat ini, ada sebuah konsep yang
terbentuk binerisasi gender. Binerisasi gender digambarkan dengan seder-
hana lewat tabel ini.

Binerisasi Gender

Sumber : Yulius, Hendri. “Mengartikan Kembali Kata Jender”, Majalah Bhinneka, Agustus, 2012, hal. 21-25.

Jika melihat tabel diatas, sebenarnya tidak ada tempat bagi orang-orang
yang lahir berpenis tetapi orang tersebut feminin, tertarik dengan orang yang
berpenis ataupun dia lebih nyaman dan bahagia dipanggil perempuan.
Demikian sebaliknya, jika ada orang yang terlahir bervagina tetapi maskulin
dan tertarik dengan orang yang juga bervagina, ataupun orang yang terlahir
sebagai interseks. Singkatnya, jika satu atau sekelompok masyarakat terus
mengilhami bahwa manusia adalah seperti tabel diatas maka kelompok LGBT
bagi umat manusia bukanlah manusia dan manusia itu sendiri adalah para
pelaku kekerasan terhadap manusia.

Kembali ke pendekatan SOGIE. Pendekatan ini sangat menyakini bahwa
setiap manusia terlahir dengan seksualitas yang beragam dan sangat unik,
tidak sekaku apa yang ada dalam tabel diatas. Hal ini terbukti kebenaran-
nya, karena LGBT terlahir dengan seksualitas yang beragam. LGBT adalah
fakta sosial di masyarakat dan LGBT adalah manusia. Melihat definisi dari
SOGIE yang telah dijelaskan sebelumnya memunculkan sebuah pandan-

KONSTRUKSI
JENDER

POLARISASI
JENDER HETERONORMATIVITAS PROKREASI

Kondisi biologis
dijadikan dasar
untuk melakukan
pembedaan
jender terhadap
kedua jenis
kelamin.
Vagina =
Perempuan
Penis = Laki-laki

Kedua jenis
kelamin dilabel-
kan dengan
peran jender
yang berbeda
sehingga diang-
gap alami dan
kondisi keduan-
ya saling me-
lengkapi.
Perempuan :
Feminin, Domes-
tik,
Laki-laki :
Maskulin, Publik

Hubungan
seksual haruslah
melengkapi
antara kedua
gender yang
terpolarisasi ini.

Perempuan/
Vagina VS Laki-
laki/Penis =
Heteroseksual

Hubungan
seksual yang
benar dan
alami adalah
hubungan
seks yang
berorientasi
pada
penciptaan
keturunan.
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gan baru yang lebih manusiawi karena definisinya yang lebih fleksibelseh-
ingga membuat setiap orang yang memiliki orientasi seksual, identitas gen-
der dan ekspresi yang beragaman dan berbeda satu dengan yang lain me-
miliki posisi yang sama. Tidak ada yang lebih benar dan lebih salah.

Selain pendekatan SOGIE, pendekatan lain yang bisa digunakan untuk
melihat kelompok LGBT adalah pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM).
Definisi tentang HAM dapat dipahami melalui beberapa instrumen hukum.
Salah satunya adalah Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang HAM. Pada
pasal 1 disebutkan bahwa: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang
melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang
Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung
tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertinggi negara Indonesia
juga memuat pasal-pasal yang mengatur tentang HAM. Beberapa jaminan
Hak Asasi Manusia dalam  UUD 1945 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Jaminan Hak Azasi Manusia dalam UUD 1945

NO Rujukan PasalHak Asasi Manusia dalam UUD 1945

Segala warga Negara bersamaan kedudukannya
didalm hukum (equality before the law) dan pemer-
intahan dan wajib menjunjung hukum dan pemer-
intahan itu dengan tidak terkecualinya

1 Pasal 27
ayat (1)

Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan

Pasal 27
Ayat (2)2

Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan
kehidupannya3 Pasal 28 A

Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan
kebutuhan dasarnya, hak mendapatkan pendidikan,
dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan
teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan
kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia.

5 Pasal 28 C
Ayat (1)

Hak bagi setiap naka atas kelangsungan hidup,
tumbuh dan berkembang serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

4 Pasal 28 B
Ayat (2)

Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuang-
kan haknya secara kolektif untuk membangun
masyarakat , bangsa dan negara.

6 Pasal 28 C
Ayat (2)

4
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Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama dihadapan hukum.

7 Pasal 28 D
Ayat (2)

Hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.8 Pasal 28 D

Ayat (2)

Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan.9 Pasal 28 D

Ayat (3)

Hak atas status kewarganegaraan.10 Pasal 28 D
Ayat (4)

Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan
mengeluarkan pendapat.11 Pasal 28 E

Ayat (3)

Sumber: Buku saku YLBHI, “Mengenal Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi dan Undang-Undang, 2014

Hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif
atas dasar apapun dan berhak mendapatkan
perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat
diskriminatif.

16 Pasal 28 I
Ayat (2)

Hak mendapatkan pendidikan.17 Pasal 31
Ayat (1)

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak
kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak
untuk tidak di perbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi
di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar
hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia
yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

15 Pasal 28 I
Ayat (1)

Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah
kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat
atas tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

12
Pasal 28 G

Ayat (1)

Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan
yang merendahkan derajat manusia dan berhak
memperoleh suaka politik dari Negara lain.

13 Pasal 28 G
Ayat (2)

Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat
tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan
sehat serta hak memperoleh pelayanan kesehatan.

14 Pasal 28 H
Ayat (1)
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Jika membaca dan memahami dengan seksama pasal-pasal tentang Hak
Asasi Manusia tersebut, ada satu poin yang harus diingat dan dipahami,
bahwa Hak Asasi Manusia berlaku untuk setiap orang, siapa saja dan untuk
setiap warga negara.

LGBT juga adalah bagian dari manusia dan warga negara yang tidak dap-
at dipisahkan dari Hak Asasi Manusia yang sudah disebutkan diatas. Den-
gan demikian dapat disimpulkan bahwa kedudukan LGBT dan masyarakat
non LGBT memiliki kedudukan yang sama dan setara sehingga harus dipa-
hami memiliki hak-hak yang sama pula.

Pendekatan SOGIE dan HAM adalah dua pendekatan yang sangat rele-
van dan penting untuk dipahami dalam melihat keberadaan LGBT. Hal ini
dikarenakan kedua pandangan ini memberikan sebuah perspektif baru un-
tuk mengenal lebih jauh LGBT dengan pandangan yang lebih setara dan
humanis. Oleh karena itu kedua pandangan ini terus menjadi agenda per-
juangan gerakan LGBT baik skala lokal, nasional, regional dan internasion-
al.



II. KEKERASAN BERBASIS SOGIE TERHADAP LGBT

Sistem patriarki yang melahirkan pandangan heteronormatif, homophobia
dan transphobia seperti yang telah diulas pada bagian pertama, berdampak
kepada terjadinya kekerasan terhadap kelompok LGBT berbasis SOGIE.
Kekerasan berbasis SOGIE yang merupakan kekerasan sistematis ini di-
anggap seolah-oleh  sesuatu yang terberidari sejak lahir dan dialamiahkan

Secara umum bentuk-bentuk kekerasan berbasis SOGIE yang kerap ter-
jadi adalah:

1. Kekerasan Fisik
Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh

sakit, atau luka berat.
(Sumber : UU No. 23 Tahun 2004 pasal 6 Tentang PKDRT )
2. Kekerasan Psikis
Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah

perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hi-
langnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau pender-
itaan psikis berat pada seseorang.

(Sumber : UU No. 23 Tahun 2004 pasal 7 Tentang PKDRT )
3. Kekerasan Budaya
Kekerasan yang tidak terlihat (tidak langsung karena aktornya tidak keliha-

tan) yang terjadi secara simbolik dan merupakan sarana menciptakan stig-
matisasi. (http://footprintsonsand.wordpress.com,2012)

4. Marginalisasi
Kekerasan yang bertujuan untuk peminggiran terhadap seseorang atau

kelompok sehingga tertutup seluruh akses kehidupannya(Sumber : http://
kbbi.web.id/marginalisasi)

5. Diskriminasi
Pembatasan, pembedaan, pelecehan, pengucilan dan/atau pengabaian,

yang langsung ataupun tak langsung, didasarkan pada pembedaan manu-
sia atas dasar apapun, termasuk agama, suku, ras, etnik, kelompok, golon-
gan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik,
yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan,
pelaksaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam
kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hu-
kum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

(sumber : Komnas Perempuan, 2010).
6. Stigma
Stigma4 adalah segala bentuk atribut fisik dan social yang mengurangi iden-

titas sosial seseorang, mendiskualifikasikan orang itu dari penerimaan sese-
orang. Salah satu jenis stigma menurut Hearton adalah tribal stigma, dikena-
kan berdasarkan kedalam kelompok dimana seseorang memiliki afiliasi se-

4 erving goffman, "stigma" , 1968
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bagai contoh seseorang yang berafiliasi suatu kelompok berdasarkan ras,
suku, agama orientasi seksual dan etnis.

 (Sumber : Major and O’brien, 2005, “The Social Psychology of Stigma)
7. Sub Ordinasi
Sebuah bentuk perwakilan dengan cara meletakakan seseorang atau kel-

ompok tertentu berada di bawah yang lain dalam artian kekuasaan, otoritas
atau urutan nama yang lebih penting . Berada di bawah kekuasaan atau
otoritas orang lain. Dalam konteks LGBT, menunjukan bahwa LGBT dipan-
dang lebih rendah dari heteroseksual

8. Outing
Tindakan yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja yang ber-

tujuan untuk memberitahukan identitas seksual seseorang kepada orang
lain atau publik tanpa persetujuan dari orang yang memiliki identitas seksual
tersebut.

Menurut Johan Galtung kekerasan dapat digambarkan melalui segittiga
kekerasan seperti gambar berikut.

Segitiga Kekerasan Johan Galtung5

5Johan Galtung, Kekuasaan dan Kekerasan menurut Johan GaltungYogyakarta : Penerbit Kanisius, 1992

Gambar di atas menunjukan bahwa secara umum bentuk kekerasan
berdasarkan pelakunya  terbagi menjadi dua bagian yaitu kekerasan yang
terlihat (visible) dan kekerasan yang tidak terlihat (invisible).

Kekerasan yang terlihat adalah kekerasan langsung. Kekerasan langsung
dimaknai sebagai suatu bentuk kekerasan yang dilakukan secara langsung
terhadap pihak-pihak yang ingin dicederai atau dilukai. Bentuk kekerasan ini
cenderung ada pada tindakan-tindakan seperti melukai orang lain dengan
sengaja, membunuh orang lain, menganiaya, dan memperkosa.
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Kekerasan tidak terlihat adalah kekerasan budaya dan kekerasan struk-
tural. Kekerasan budaya adalah bentuk kekerasan yang menggunakan bu-
daya/simbolik yang dianut oleh masyarakat untuk melanggengkan dan me-
legitimasi kekerasan yang akandilakukan. Kekerasan struktural yaitu kek-
erasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan menggunakan
sistem, hukum, ekonomi atau kebiasaan yang ada di masyarakat. Oleh karena
itu, kekerasan ini sulit dikenali. Kekerasan struktural yang terjadi menimbul-
kan ketimpangan-ketimpangan pada sumber daya, pendidikan, pendapa-
tan, kepandaian, keadilan serta wewenang untuk mengambil keputusan.

Makna segi tiga kekerasan di atas memberikan penekananan bahwa as-
pek budaya bukan menjadi akar penyebab masalah kekerasan, namun dipen-
garuhi oleh kekerasan pribadi (langsung) dan simbolik (tidak langsung) di
mana dalam unsur budaya, legitimasi kekerasan bisa dipengaruhi oleh nilai,
sosial, politik, ekonomi, agama, ideologi, kosmologi, seni dan ilmu penge-
tahuan.

Penelitian Arus Pelangi tahun 2013 tentang stigma, kekerasan dan dis-
kriminasi yang dialami oleh LGBT di Indonesia menunjukan bahwa 89,3 per-
sen LGBT mengalami kekerasan. Jika di kategorikan berdasarkan identitas
seksual dan atau gender, peneltiian ini bahwa ada 89,4 persen lesbian, 94,4
persen gay, 87,4 persen transgender (male to female ) dan 86 persen bisek-
sual.

Fenomena kekerasan terhadap LGBT tak bisa dilepaskan dari maraknya
perilaku bullying yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan
(mayoritas) terhadap LGBT. Bullying ini terjadi karena ekspresi gender terten-
tu dari LGBT yang terlihat lebih menonjol dan dianggap tidak lazim yang di-
lakukan secara terus menerus dan berulang-ulang dengan perlakuan negatif.

Istilah bullying juga digunakan untuk merujuk pada pengertian tentang kek-
erasan. Defenisi bullying berbasis SOGIE yang dikenal dengan trans/ho-
mophobic bullying oleh UNESCO 2012 adalah bentuk bullying terhadap gen-
der tertentu, berdasarkan fakta maupun interpretasi pelaku tentang orientasi
seksual dan identitas gender korban yang bertentangan dengan normativi-
tas gender tersebut.

UNESCO mencatat bahwa homophobic bullying adalah bullying yang be-
rada dalam posisi kedua terbesar di seluruh dunia. Heteroseksual atau anak-
anak yang bukan LGBT juga kerap menjadi korban bullying, semua ini dis-
ebabkan minimnya pengetahuan masyarakat tentang SOGIE, sehingga
melakukan generalisasi berdasarkan ekspresi gender seseorang.

Selama ini pelaku kekerasan terhadap LGBT yang paling banyak disoroti
adalah individu, kelompok atau bahkan institusi (pemerintah). Individu terse-
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but seperti keluarga, tetangga, masyarakat atau bahkan pasangan LGBT
tersebut.

Pada kenyataannya pelaku kekerasan terhadap LGBT tidak hanya seba-
tas itu saja, salah satu pelaku kekerasan yang kerap terjadi terhadap LGBT
banyak dilakukan oleh media. Media yang dimaksud sangat beragamam.
Seperti, media cetak (koran, majalah dan lain-lain), media online dan media
elektronik (televisi dan radio). Bentuk kekerasan juga beraneka ragam mulai
dari pemberitaan yang berpotensi dan mengandung stigma, streotipe ter-
hadap LGBT, dan tayangan-tayangan yang bias LGBT.

III. MEDIA DAN LANDASAN UNDANG-UNDANG PEMBERITAAN

Media massa (pers) bukan lagi hal baru di tengah-tengah masyarakat. Dapat
disimpulkan, media massa adalah salah satu insturmen yang mempengaru-
hi kehidupan, dan perubahan yang ada di masyarakat, baik secara hukum,
ekonomi, politik, budaya dan keamanan. Karena itulah lahir istilah media
massa sebagai pilar demokrasi keempat yangjuga telah dijamin kemerde-
kaannya dan diakui keberadaannya oleh UUD 1945, seperti halnya tiga pilar
demokrasi lainnya yakni kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Media massa sesungguhnya adalah alat-alat komunikasi yang bisa menye-
barkan pesan secara serempak dan cepat kepada audiens dalam jumlah
yang luas dan heterogen, di mana tujuannya adalah sebagai institusi pelopor
perubahan sistem sosial, hukum, politik, budaya bahkan sistem secara umum
yang ada di masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi perubahan
masyarakat itu sendiri.

Pasal pasal 3 ayat (1) UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers disebutkan
bahwa fungsi pers nasional adalah sebagai berikut :
1. Sebagai media informasi
2. Menjadi media pendidikan
3. Sebagai media hiburan
4. Sebagai alat control sosial

 Selanjutnya pada pasal 6 dikatakan bahwa pers nasional memiliki peran
sebagai berikut :
1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui informasi
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supre-

masi hukum, dan Hak Asasi Mansuia serta menghormati kebhinnekaan
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat

dan akurat.
4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal

yang berkaitan dengan kepentingan umum.



5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
Jika berbicara tentang LGBT dan hubungannya dengan media, maka yang

terjadi adalah ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi media terkadang bisa
menjadi rekan perjuangan yang baik terhadap LGBT tetapi di sisi lain, media
bisa menjadi musuh perjuangan LGBT. Hal ini dibuktikan oleh banyak pem-
beritaan media yang positif/berpihak kepada LGBT serta pemberitaan yang
negatif atau melakukan stigma dan diskriminasi terhadap LGBT.

Salah satu tugas dan tujuan media adalah mampu membuat perubahan di
masyarakat lewat pemberitaan-pemberitaan yang diterbitkan dan disebar-
kan ke mayarakat (pembaca/publik).Dapat dibayangkan jika media selalu
memberitakan LGBT dengan muatan mengandung stigma dan diskriminasi
maka perubahan yang terjadi di masyarakat adalah perubahan yang se-
makin melanggengkan kekerasan terhadap LGBT dan mempertinggi deret
kasus kekerasan terhadap LGBT.

Pemberitaan media yang diskriminatif terhadap LGBT, salah satunya di-
sebabkan oleh kurangnya pemahaman SOGIE dan HAM oleh media baik
reporter, redaktur dan orang -orang yang berada di dalam institusi media.

Terlepas dari hal pemahaman media yang lemah terhadap SOGIE dan HAM,
maka penting untuk dipahami adalah bawa satu aspek pemberitaan media
adalah menunjung tinggi prinsip keberagaman berita (diversity). Prinsip ker-
agaman berita (diversity) adalah upaya media untuk menyajikan berita yang
lengkap dengan menggunakan prinsip keadilan atau (fairness). Media harus
menyajikan berita secara proporsional, berdasarkan topik-topik yang relevan
bagi masyarakat atau dengan kata lain, pemberitaan di televisi harus mampu
mencerminkan keragaman kebutuhan atau minat audiens terhadap berita.

Keragaman berita dapat dinilai berdasarkan empat kriteria:
A. Media dalam menyajikan isi berita harus mampu menyajikan keragaman

realitas sosial, ekonomi dan budaya dalam masyarakat secara proporsional.
B. Media dalam menyebarkan berita harus mampu memberitakan kesem-

patan yang lebih kurang sama terhadap berbagai pandangan dalam
masyarakat, termasuk pihak minoritas dalam masyarakat.

C. Media harus bisa berfungsi sebagai forum bagi berbagai pandangan dan
kepentingan yang berbeda dalam masyarakat.

D. Media harus mampu menyajikan pilihan berita yang relevan pada waktu
tertentu (dalam hal adanya peristiwa besar) dan juga keragaman berita
pada waktu lainnya.

Tapi faktanya, terkadang keadilan dalam pemberitaan media sangat sulit
didapatkan oleh LGBT. Sering sekali realitas pemberitaan mengandung bias
terhadap LGBT yang akhirnya menjadi stigma, kekerasan dan diskriminasi
terhadap LGBT.
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Beberapa ciri berita yang mengandung bias adalah;
A. Media memberikan terlalu banyak waktu untuk menyampaikan pandan-

gan pejabat dan kalangan elit masyarakat saja.
B. Berita luar negeri hanya terfokus pada negara-negara kaya saja.
C. Media menyampaikan pandangan yang mengandung bias karena cara

pandang yang sempit terhadap nasionalisme atau kesukuan.
D. Berita terlalu mengutamakan nilai-nilai yang terlalu mendukung peran pria

atau sebaliknya.
E. Kepentingan kelompok minoritas diabaikan atau dipinggirkan.
F. Terlalu berlebihan dalam menyajikan berita kriminal dan mengabaikan

realitas sesungguhnya di masyarakat.

Banyaknya berita yang mengabaikan kepentingan kelompok minoritas
dalam hal ini berdampak pada banyaknya berita yang bias terhadap LGBT
sehingga semakin memperkuat pandangan yang diskriminatif terhadap LGBT
itu sendiri.

Pemberitaan LGBT di media selalu mengangkat dari aspek kriminalitasn-
ya saja. Parahnya, kriminalitas yang dilakukan oleh LGBT sering sekali di-
hubungkan oleh media dengan orientasi seksual ataupun identitasnya se-
bagai seorang LGBT.

Hal ini tentu saja sangat diskriminatif. Jika kita membaca berita yang pel-
aku ataupun korbannya adalah kelompok non-LGBT atau heteroseksual,
maka media jarang sekali atau bahkan hampir tidak pernah menghubung-
kannya dengan orientasi seksual ataupun identitasnya sebagai seorang het-
eroseksual.

Ironinya adalah pemberitaan yang bias tentang LGBT semakin menjauh-
kan LGBT dari keadilan dan bahkan terkadang pemberitaan bias tersebut
menjadikan LGBT mendapatkan double stigma (stigma ganda), misalnya
saja seorang LGBT yang menjadi korban kekerasan, menjadi korban untuk
kedua kalinya ketika berita tersebut diberitakan oleh media.

Selain pemberitaan melalui media cetak, pemberitaan melalui media on-
line (cyber) penting untuk disimak. Pembertiaan online tentang LGBT juga
sangat banyak merugikan LGBT itu sendiri. Berita yang dipublikasikan di
dunia cyber sering sekali mengandung prasangka, bahkan memuat isi yang
sangat diskriminatif. Di era globalisasi sekarang, berita melalui media cyber
begitu cepat membentuk persepsi dan opini publik karena setiap hari
masyarakat selalu berkutat di dunia maya (internet).

Data Kementrian Komunikasi dan Informasi tahun 2014 menyebutkan peng-
guna internet di Indonesia mencapai 82 juta orang atau menduduki peringkat
ke-8 di dunia. Hal ini akan sangat mengkhawatirkan karena ketika pembe-
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ritaan diskriminatif tentang LGBT melalui media cyber terus bermunculan,
maka persepsi dan sikap kebencian terhadap LGBT semakin terus men-
ingkat di kalangan masyarakat.

Panduan bagi media dan jurnalis untuk bekerja secara bertanggungjawab
telah diatur lewat berbagai peraturan-peraturan  yang diharapkan dipatuhi
oleh media, baik cetak, elektronik dan online.

Misalnya Peraturan Dewan Pers Nomor 1/ Peraturan-DP/III/2012 tentang
Pedoman Pemberitaan Media Siber. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa
isi buatan pengguna (user generated content) adalah:
a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai isi Bua-

tan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 40
Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) tahun 2006, yang
ditempatkan secara terang dan jelas.

b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi
keanggotaan dan melakukan proses log-in (mendaftar) terlebih dahulu un-
tuk dapat mempublikasikan semua bentuk isi buatan pengguna.

c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi
persetujuan tertulis bahwa isi buatan pengguna yang dipublikasikan yak-
ni:
1. Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul
2. Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait
dengan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), serta menganjur-
kan tindak kekerasan.
3. Tidak memuat isi diskriminatif atas perbedaan jenis kelamin dan ba-
hasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat
jiwa atau cacat jasmani.

Selanjutnya dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Pro-
gram Siaran (SPS) tahun 2012 pada pasal 15 dikatakan bahwa penyiaran
haruslah memperhatikan dan melindungi kepentingan :
a. Orang dan/atau kelompok kerja yang dianggap marginal
b. Orang dan/atau kelompok dengan orientasi seks dan identitas gender

tertentu
c. Orang dan/atau kelompok dengan kondisi fisik tertentu
d. Orang dan/atau kelompok yang memiliki cacat fisik dan/atau mental
e. Orang dan/atau kelompok pengidap penyakit tertentu
f.Orang dengan masalah kejiwaan.

Sedangkan dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) tahun 2006 pasal 8 disebutkan
bahwa "Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan
prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku,
ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan
martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani."
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Penafsirannya adalah: (A) Prasangka adalah anggapan yang kurang baik
mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas, dan (B) Diskriminasi
adalah pembedaan perlakuan.

Berdasarkan hal di atas, penting untuk melihat bagaimana kondisi pem-
beritaan LGBT di media, apakah LGBT sudah mendapatkan keadilan dalam
pemberitaan atau bahkan sebaliknya semakin memperkuat stigma, diskrimi-
nasi dan kekerasan terhadap LGBT itu sendiri.
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I. LATAR BELAKANG PEMANTAUAN

Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyebutkan
bahwa setiap manusia terlahir bebas dan merdeka dengan hak dan mar-
tabat yang setara. Kata setiap manusia dalam pasal duham termasuk didalam-
nya adalah LGBT. Namun, fakta di lapangan memperlihatkan hal yang ber-
beda dimana masih banyak terjadi stigma, diskriminasi dan kekerasan ter-
hadap LGBT.

Di Indonesia, pembahasan tentang seksualitas masih sangat tabu dan
homoseksual menjadi satu hal yang dianggap tidak normal serta menyim-
pang. Status Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar
didunia kerap membentuk masyarakat yang semakin ‘sepakat’ atas ‘ketida-
knormalan’ LGBTI dan membuat komunitas LGBTI semakin sulit untuk be-
rekspresi. Sikap semena-mena kelompok yang mengatas namakan agama
juga membuat komunitas LGBTI semakin tersudut.

Berdasarkan penelitian tahun 2013 yang dilakukan oleh Arus Pelangi ter-
hadap komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender Waria (LGBT)
menunjukkan bahwa 89,3 persen LGBT di Indonesia pernah mengalami
kekerasan karena orientasi seksual, identitas gender, dan ekspresi gendernya.
Dimana sebanyak 79,1 persen responden menyatakan pernah mengalami
bentuk kekerasan psikis, 46,3 persen responden menyatakan pernah men-
galami kekerasan fisik, 26,3 persen kekerasan ekonomi, 45,1 persen kek-
erasan seksual, dan 63,3 persen kekerasan budaya. Bahkan kekerasan kerap
dialami saat usia sekolah dalam bentuk bullying. Sebanyak 17,3 persen LGBT
pernah berfikir untuk bunuh diri, dan 16,4 persen pernah melakukan perco-
baan bunuh diri lebih dari sekali. Sebanyak 65,2 persen LGBT mencari ban-
tuan ke teman saat mengalami kekerasan dan hanya 18,7 persen yang
mencari bantuan ke keluarga dan sebanyak 29,8 persen LGBT memilih un-
tuk tidakmencari bantuan saat mengalami kekerasan.

Data-data ini menunjukan bahwa komunitas LGBTI sangat rentan terhadap
kekerasan, stigma, dan diskriminasi yang kerap terjadi di ruang publik dan
ruang domestik. Penelitian ini juga mencatat bahwa, lesbian dan transgen-

BAB IIBAB IIBAB IIBAB IIBAB II
KONTEKS DAN METODOLOGI

PEMANTAUAN



der male to female (waria) mendapat lebih banyak kekerasan fisik dan psikis.
Pada tahun 2014, UNDP juga mempublikasikan laporan yang menggam-
barkan lebih mendalam situasi yang dialami LGBTI di Indonesia6.

Laporan penelitian ini menunjukkan bahwa komunitas LGBTI juga menda-
pat stigma sebagai pendosa dan abnormal. Stigma ini seolah-olah menjadi
pembenaran tindakan diskriminasi yang dilakukan baik oleh negara maupun
masyarakat untuk mengecualikan, membedakan dan melarang komunitas
LGBTI dalam mengakses layanan publik, kesempatan bekerja dan mengen-
yam pendidikan yang nyaman. Fakta lain menunjukkan bahwa kekerasan
psikis, fisik, ekonomi, budaya dan seksual yang terjadi pada komunitas LG-
BTI makin menempatkan komunitas LGBTI pada posisi termarginalisasi dan
tersubordinasi.

Hal ini tampak pada respon keluarga dan teman sebagai lingkungan terde-
kat komunitas LGBTI yang diharapkan dapat memberikan pertolongan keti-
ka komunitas LGBTI menghadapi masalah justru menolak untuk membantu
dan bahkan menjadi pelaku utama kekerasan dalam beberapa kasus. Se-
mentara aparatur negara yang seharusnya menjadi pelindung dan tempat
mencari bantuan justru menjadi aktor yang paling dihindari oleh komunitas
LGBTI karena terbukti menjadi pelaku kekerasan struktural. Berbagai ben-
tuk stigma, diskriminasi dan kekerasan ini direproduksi dalam jangka waktu
yang panjang dan bertahun-tahun baik di sekolah, keluarga, tempat kerja
dan lingkungan.

Di lain sisi, terlepas dari konstitusi negara yang dengan jelas menyebutkan
bahwa: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskrimina-
tif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap per-
lakuan yang bersifat diskriminatif itu" (UUD 1945 Pasal 28i Ayat 2).

Perlindungan hukum yang lemah dan sikap pembiaran yang dilakukan oleh
aparat keamanan membuat tindakan yang dilakukan aparat keamanansea-
kan semakin mendapat 'restu'. Bahkan Indonesia sekarang memiliki UU
Pornografi dimana homoseksual masuk dalam tindakan "menyimpang". Hal
yang sama terjadai dalam beberapa Perda (Peraturan Daerah) dimana ho-
moseksual masuk dalam tindakan pelacuran dan tindak criminal. Selain
Perda, ada lagi beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh majelis Ulama Indo-
nesia (MUI) yang kerap menyudutkan dan memperburuk stigma pada ko-
munitas LGBTI.

Melihat kondisi tersebut dan yang membuat miris, hingga saat ini,
belum ada satupun regulasi yang dibuat oleh Pemerintah yang ra-
mah terhadap kelompok minoritas LGBTI, bahkan Undang-undang

6 laporan lengkapnya bisa dibaca di http://www.rs.undp.org/content/indonesia/en/home/library/democratic_governance/being-LGBTI-in-
asia-- indonesia-country-report.htm
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Pornografi dan Perda-Perda diskriminatif seakan menjadi dasar la-
hirnya kebijakan lainnya dan menutup mati jalan-jalan pemenuhan
hak-hak kelompok minoritas LGBTI, termasuk hak atas pekerjaan,
jaminan sosial, mendapatkan standar hidup yang layak, kesehatan,
pendidikan, kebebasan berekspresi dan berpendapat, kebebasan
berserikat dan berkumpul, serta ikut berperan serta dalam kehidu-
pan berbangsa, berbudaya dan bernegara.

Kondisi kekerasan terhadap LGBT hampir terjadi disetiap provinsi di Indo-
nesia. Kekerasan tersebut mulai dari kekerasan fisik, psikis hingga kekerasan
budaya. Selain itu, beberapa provinsi di Indonesia juga memiliki perda pelaran-
gan homoseksual.

Sumatera Utara merupakan daerah yang sering dijadikan sebagai sim-
bol keberagaman di Indonesia. Berdasarkan data statistik tahun 2014
sebagai salah satu provinsi terbesar di Pulau Sumatera, penduduk Sumat-
era Utara berjumlah 13.766.851 jiwa dengan komposisi 6.898.264 jiwa
berjenis kelamin perempuan sedangkan laki-laki sebanyak 6.868.587 jiwa.
Jumlah ini tersebar di 25 Kabupaten dan 8 Kotamadya yang ada di Sumat-
era Utara.

Komposisi penduduk berdasarkan agama adalah Islam (9,284,958
jiwa), Kristen Protestan (2,904,970 jiwa), Katolik (502,093 jiwa), Budha
(270,368 jiwa), Hindu (13,601 jiwa) dan lainnya (5,026 jiwa) termasuk
agama Parmalim dan beberapa agama lokal lainnya. Jika dipersentasi-
kan maka dari aspek agama penduduk Sumatera Utara terdiri dari may-
oritas Islam (65,45 persen), Protestan (26,62 persen), Katolik (4,78 per-
sen), Budha (2,82 persen), Hindu (0,19 persen), dan penganut keyakin
lainnya 0,14 persen.

Jumlah rumah ibadah yang ada di Sumut sebanyak 27.841 buah, terdiri
dari Masjid sebanyak 15.752 buah, Gereja Protestan 9.777 buah, Gereja
Katolik 1.855 buah, Pura 194 buah, Vihara 128, Klenteng 135 buah. Per-
sentasi penduduk berdasarkan etnik adalah Melayu (5,86 persen), Karo
(5,09 persen), Batak (25,62 persen), Mandailing (11,27 persen), Nias (6,36
persen), Simalungun (1,04 persen), dan Pakpak (0,73 persen). Ada pun
etnis pendatang adalah Jawa (33,4 persen), Minang (2,66 persen), Tiong-
hoa (2,71 persen), Aceh (0,97 persen), dan gabungan etnis lainnya (3,29
persen).

Data-data diatas kerap menjadi materi yang digunakan oleh Pemerintah
Indonesia khususnya Sumatera Utara untuk menggambarkan keberagam-
an Sumatera Utara sehingga sering dinyatakan menjadi kota multikulturalis-
me di Indonesia.
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Bicara tentang keberagaman di Sumatera Utara, maka tak ada satu data-
pun yang memperhitungkan keberagaman orientasi seksual dan identitas
gender di Sumatera Utara. Hal ini disebabkan oleh dua faktor. Pertama, be-
lum terpaparnya isu SOGIE dan HAM kepada pemerintah dan masyarakat
di Sumatera Utara. Kedua, pemerintah dan masyarakat masih menganggap
bahwa komunitas LGBTI adalah komunitas yang menyimpang dan salah,
sehingga tidak perlu diperhitungkan dalam perbincangan keberagaman di
Sumatera Utara.

Media juga turut berperan dalam stigma dan diskriminasi terhadap komu-
nitas LGBTI khususnya di Sumatera Utara. Sebagian surat kabar di Sumat-
era Utara cenderung membuat pemberitaan negatif tentang komunitas LG-
BTI.

Beberapa pemberitaan media online yang telah didokumentasikan oleh
Cangkang Queer sepanjang tahun 2012-2014 ditampilkan dalam tabel berikut.

Contoh pemberitaan Media Online yang Negatif
Tentang Komunitas LGBTI

No Media Edisi Topik Lokasi

http://
beritasumut.com/view/
Hukum—Kriminal/
17188/Dituduh-
Homo—Seorang-
Pemuda-Dihajar-
Massa.html

1 Oktober
2014

DItuduh Homo,
Seorang Pria

di Hajar Massa
Medan

http://hariansib.co/
view/Kriminal/28828/-
Polisi-Gerebek-
Lokasi-Prostitusi-
Homo-Berkedok-
Panti-Pijatdi-Medan--
.html#.VP6_R9Y-PtQ

13 September
2014

Polisi Gerebek
Prostitusi
Homo di
Medan

Medan

1

2

18



http://
www.merdeka.com

DItuduh Homo,
Seorang Pria

di Hajar Massa
3

http://www.bisnis-
sumatra.com/
index.php/2012/03/
keberagaman-sumut-
selalu-jadi-sasaran-
konflik 7

Kasus Peny-
erangan

Organisasi
Mahasiswa
Islam Ketika
Kuliah Umum
Seksualitas
pada Per-

ayaan Idahot
2014 di USU

USU4

hariansib.co/mobile/
?open=content&id=13130)

2012 "Dikatakan,
hasil penelitian
psikolog, saat
ini di kota-kota
besar tumbuh
secara signifi-
kan gay muda

sehingga
semakin tinggi

resiko yang
muncul dalam
penyebaran
virus HIV."

5

Sumber : Data Cangkang Queer, 2015

Berita-berita diatas seringkali tidak sesuai dengan situasi yang sebenarn-
ya. Misalnya berita dengan judul “Polisi Gerebek Prostitusi Homo di Medan”
yang terbit pada tanggal 13 September 2014. Ketika Cangkang Queer men-
injau langsung kelapangan ternyata tidak benar bahwa kejadiannya adalah
seperti yang disebutkan dalam berita. Bahkan warga sekitar mengatakan
bahwa tidak ada kejadian apa-apa dilingkungan lokasi kejadian.

Media di Sumatera Utara selain mengangkat isu dengan bias, juga menja-
di pemicu konflik yang cenderung memprovokasi dan akhirnya berujung pada
tindakan kekerasan terhadap LGBTI.

Media cetak mulai dari yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarat hingga
media yang sedikit dikonsumsi pernah mengangkat isu LGBTI dengan pem-
beritaan yang bias dan berujung pada kekerasan berbasis SOGIE khususn-
ya terhadap LGBTI.
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 Semakin hari, pemberitaan yang mengandung topik kekerasan berbasis
SOGIE ini semakin marak dan terus terpapar. Pemberitaan ini jelas semakin
memperkuat stigma dan streotipe terhadap LGBTI di Sumatera Utara. Bah-
kan pemberitaan ini akanmemberikan pengaruh terhadap pengambil kebija-
kan di tingkat provinsi dan kota di Sumatera Utara untuk membuat kebijakan
yang tidak sensitif SOGIE ataupun secara khusus tidak sensitif LGBTI.

Contohnya, Peraturan Gubernur Sumatera Utara No.23 tahun 2014 ten-
tang penanggulangan HIV/AIDS, didalam pasal 4b salah satu yang menjadi
kelompok beresiko tertular adalah lesbian dan waria. Kata kelompok beresi-
ko pada Peraturan gubernur diatas sangat tidak relevan dengan pandangan
SOGIE. Lesbian adalah identitas seksual dan waria adalah identitas gender
bukan perilaku seksual. Tidak ada hubungan antara perilaku seksual den-
gan identitas seksual juga identitas gender. Sehingga Peraturan Gubernur
tentang HIV/AIDS diatas sangat diskriminatif karena mengganggap lesbian
dan waria adalah kelompok beresiko tertular.

  Hal itu sejalan dengan contoh pemberitaan dibawah ini: “Dikatakan, hasil
penelitian psikolog, saat ini di kota-kota besar tumbuh secara signifikan gay
muda sehingga semakin tinggi resiko yang muncul dalam penyebaran virus
HIV.” (sumber : hariansib.co/mobile/?open=content&id=13130) .

Bagi Cangkang Queer, pemberitaan ini merupakan salah satu penegasan
stigma dan stereotipe, karena tidak ada pemahaman yang baik tentang
batasan perbedaan antara identitas seksual dan perilaku seksual.

Selain itu, kata “tumbuh” pada penggalan berita diatas, merujuk pada pan-
dangan yang bias terhadap LGBTI. Artinya masih banyak media yang men-
ganggap bahwa LGBTI seperti jamur atau tanaman yang tumbuh dan
berkembang. Dalam penulisan kata, banyak pandangan yang tidak berpers-
pektif Hak Asasi Manusia. Contohnya, “Seperti lesbi ku tengok gayanya (Ka-
limat dalam berita berjudul “Novita Agustina Tak Pulang-Pulang,
beritasumut.com 18 April 2013)”.

Pada akhirnya, berita diatas akan menambah stigma dan stereotipe bah-
wa kelompok gay adalah penyebar virus HIV/AIDS. Hal lainnya yang sering
terjadi dalam pemberitaan media terkait LGBTI adalah, dalam berita yang
telah terbit,  beberapa jurnalis dalam wawancaranya sering kali menanya-
kan kepada kelompok LGBTI pertanyaaan seperti: “Sejak kapan menjadi
lesbian”, “Apakah kamu seorang lesbian” dan lain-lain.

Seperti kutipan berita dibawah ini :”Ketika ditanyai apakah keseharian Tia
memang seorang wanita lesbian, Rinto enggan berkomentar dan memilih
meninggalkan wartawan POSMETRO. “Abang inilah, udalah bang. Aku mau
pergi,” katanya.” (sumber :http://posmetro-medan.com/cewek-kost-tewas-
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setengah-bugil/) Kutipan berita diatas menunjukan bahwa media (jurnalispun)
berpotensi menjadi pelaku outing identitas seseorang, khususnya dalam hal
ini identitas LGBTI. Dalam pandangan SOGIE dan HAM, outing adalah ben-
tuk kekerasan terhadap kelompok  LGBTI.

Berangkat dari kutipan-kutipan berita di atas, media di Sumatera Utara
sebenarnya secara tidak langsung ikut menanamkan sekat-sekat dikalan-
gan masyarakat. Media-media di Sumatera Utara mengangkat isu-isu ke-
beragaman termasuk LGBTI dengan sangat hitam-putih. Artinya, ketika ada
satu kelompok yang teraniaya atau mengalami diskriminasi pemberitaan-
pemberitaan di media seperti koran, maka koran tersebut justru hadir mem-
buat garis pemisah yang semakin mempersulit masalah antara pelaku dan
korban yang menimbulkan dendam sosial di masyarakat. Akibatnya,
masyarakat sebagai pembaca semakin saling membenci antara satu  den-
gan lainnya.

 Pemberitaaan-pemberitaaan dan dampak yang ditimbulkan perlu diwasp-
adai, khususnya oleh semua warga Sumatera Utara yang dijuluki sebagai
Indonesia Mini. Media di Sumatera Utara juga tidak pernah membuka ruang
diskusi atau menolak diajak berdiskusi untuk membicarakan tentang keber-
agaman seksualitas. Bahkan, meskipun jurnalis-jurnalis di Sumatera Utara
sudah banyak yang mendapatkan pelatihanseksualitas,namun masih sulit
menemukan jurnalis yang sudah menerima keberadaan LGBTI.

Dari beberapa program yang telah didiskusikan oleh Cangkang Queer, salah
satu yang menjadi prioritas program tahun 2015 adalah Pemantauan Situasi
Kekerasan, Stigma, dan Diskriminasi berbasis SOGIE di Wilayah Sumatera
Utara melalui Media Cetak and Elektronik berbasis SOGIE di Sumatera Ut-
ara

Program tersebut adalah metode baru yang digunakan untuk menghasil-
kan Laporan Situasi LGBTI di Sumatera Utara. Selama ini, belum ada or-
ganisasi LGBTI di Sumatera Utara yang melakukan program tersebut. Harus
diakui, hingga saat ini, hanya Cangkang Queer organisasi LGBTI yang men-
gusung agenda advokasi SOGIE dan HAM di Sumatera Utara.

Selama ini, Sumatera Utara seolah-olah menjadi zona aman bagi LGBTI di
Indonesia karena tidak adanya kasus LGBTI yang terdokumentasi. Atau leb-
ih tepatnya tidak pernah ada perhatian khusus terkait advokasi SOGIE dan
HAM LGBTI di Sumatera Utara. Padahal, ketika Cangkang Queer mulai
mencoba mengamati secara sekilas beberapa media cetak maupun online,
begitu banyak pemberitaan yang bias yang berujung pada stigma, stereoti-
pe dan kekerasan berbasis SOGIE lainnya terkait LGBTI di Sumatera Utara.
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II. METODOLOGI PEMANTAUAN

A. Prinsip dan Pendekatan Analisis Berita
Pendekatan yang digunakan dalam pemantauan ini adalah dengan

pendekatan SOGIE (Sexual Orientation, Gender Identity and Expression),
Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Pers. Setiap pemberitaan dianalisis
dalam kerangka berfikir SOGIE, HAM dan UUD Pers, sehingga batasan dalam
pemantauan sangat jelas serta tidak melebar.

B. Teknik Pengumpulan Data (Berita)
Data yang dibutuhkan dalam pemantauan ini berbentuk berita.

Pengumpulan berita dalam pemantauan ini dilakukan dalam beberapa tahap.
Tahap pertama adalah pengumpulan berita yang berhubungan dengan LGBT
baik dari media cetak maupun media online.

Berita yang dikumpulkan adalah pemberitaan sejak tahun 2012 sampai
Juni 2015. Adapun daftar media cetak dan online yang dipantau dapat dilihat
dalam tabel berikut.

Daftar Media Cetak dan Online yang Dipantau

NO Media OnlineMedia Cetak

Waspada1 www.waspada.co.id

Analisa2

3

www.analisadaily.com

Tribun Medan www.medan.tribunnews.com

Sinar Indonesia Baru (SIB) www.hariansib.co4

Sumut Pos www.sumutpos.co5

Jurnal Medan

www.posmetro-medan.com

news.okezone.com

Jpnn.com

6

7

8

9



Setiap berita yang dikumpulkan kemudian akan dikliping dan ditempelkan
kedalam format kliping. Adapun format kliping yang digunakan adalah seperti
gambar dibawah ini :

Tahap kedua pengkodingan berita. Tujuan dari pengkodingan berita adalah
untuk pemilahan berita berdasarkan media dan tahun diterbitkannya berita.
Selain itu, dalam proses pengkodingan dilakukan pendeskripsian isi berita
dengan metode 5W + 1H. Adapun format koding yang digunakan adalah
seperti gambar dibawah ini :

www.metrosiantar.com

Beritasumut.com

harianandalas.com

fokusmedan.com

Harianorbit.blogspot.com

www.starberita.com

www.viva.co.id

sindonews.com

www.medantalk.com

www.barometermedan.com

www.liputan6.com

www.indonesiamedia.com

Detik.News

Detik.com

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
22
23
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Dan tahap ketiga adalah proses tabulasi data. Data-data yang sudah dikod-
ing akan dimasukan kedalam tabulasi. Tabulasi dilakukan untuk memper-
mudah membaca data dan jumlah berita yang ada. Dalam proses tabulasi
juga dilakukan proses pengkategorian berita berdasarkan beberapa kriteria
atau karasterisktik.

C. Landasan Teoritis
Pemantauan kekerasan, stigma dan diskriminasi berbasis SOGIE melalui

media cetak dan online harus memiliki landasan teoritis. Hal ini dianggap
penting untuk memperkuat hasil pemantauan serta mengkombinasikan ant-
ara teori dan kejadian.

Selain itu, teori ini juga berguna sebagai landasan penarikan kesimpulan
apakah berita tersebut masuk kedalam kategori-kategori kekerasan, stigma
atau diskriminasi.

Kategori-kategori pemberitaan yang dipantau adalah sebagai berikut :
1. Stigma

Stigma7 adalah segala bentuk atribut fisik dan social yang mengurangi
identitas sosial seseorang, mendiskualifikasikan orang itu dari penerimaan
seseorang. Salah satu jenis stigma menurut Hearton adalah tribal stigma,
dikenakan berdasarkan kedalam kelompok dimana seseorang memiliki
afiliasi sebagai contoh seseorang yang berafiliasi suatu kelompok ber-
dasarkan ras, suku, agama orientasi seksual dan etnis.
(Sumber : Major and O’brien, 2005, “The Social Psychology of Stigma)

2. Kekerasan
Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman
atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang
atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengak-
ibatkan memar.trauma atau perampasan hak.
(Sumber : WHO, 1999)

a. Outing
Tindakan kekerasan verbal yang bertujuan untuk memberitahukan identi-
tas seseorang kepada orang lain tanpa persetujuan orang tersebut, yang
berdampak menimbulkan rasa malu, tidak nyaman bagi orang tersebut.

b. Pembunuhan
Tindakan kekerasan fisik yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

c. Penganiayaan atau pemukulan
Tindakan kekerasan fisik yang bertujuan untuk melukai tubuh orang lain.

d. Pemerasan
Tindakan kekerasan untuk mendapatkan keuntungan, biasanya berupa
uang dari oranglain dengan cara mengancam.

(Sumber : KBBI Online)
7 Erving Goffman, “Stigma” , 1968
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e. Perampokan atau pencurian
Tindakan kekerasan yang dilakukan untuk mengambil barang orang lain
dengan cara paksa (perampokan) dan juga dengan tanpa izin (pencurian)
(Sumber : Kamus Besar Bahasa Indonesia)

f. Pelecehan seksual
Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran
organ seksual atau seksualitas korban. Ia (tindakan ini)termasuk meng-
gunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan
materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian
tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibat-
kan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya
keselamatan.
(Sumber : Komnas Perempuan, 15 bentuk kekerasan seksual)

g. Kekerasan berbasis budaya
Kekerasan budaya adalah tindakan kekerasan baik fisik ataupun verbal
yang didasari karena ajaran budaya, adat atau norma adat. Dalam kon-
teks LGBT kekerasan budaya sering terjadi seperti pemakasaan pernika-
han.

h. Sweeping/Razia
Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan atau oknum-
oknum tertentu untuk menangkap atau mengusir seseorang atau sekel-
ompok orang yang dianggap melanggar peraturan. Baik razia maupun
sweeping, keduanya hampir serupa. Pelaku (merasa) berada di pihak yang
benar, sedangkan subjek-subjek yang dirazia atau disweeping adalah pi-
hak yang bersalah.

3. Diskriminasi
Pembatasan, pembedaan, pelecehan, pengucilan dan/atau pengabaian,
yang langsung ataupun tak langsung, didasarkan pada pembedaan manu-
sia atas dasar apapun, termasuk agama, suku, ras, etnik, kelompok, golon-
gan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan poli-
tik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pen-
gakuan, pelaksaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan
dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang poli-
tik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
(sumber : Komnas Perempuan, 2010)

a. Pernyataan diskriminatif
Ujaran atau perkataan yang merujuk kepada pembedaan atau perlakuan
tidak adil terhadap seseorang atau sekelompok orang.

b. Tindakan diskriminatif
Tindakan atau aksi yang dilakukan yang bertujuan untuk pembedaan dan
perbuatan tidak adil terhadap seseorang atau sekelompok orang.
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I. PETA KEKERASAN TERHADAP LGBT BERBASIS
SOGIE DI SUMATERA UTARA TAHUN 2012 – JUNI 2015

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan Cangkang Queer melalui
media cetak dan online di Sumatera Utara sejak Januari 2012 - Juni 2015,
terdapat 234 berita kekerasan terhadap LGBT berbasis SOGIE yang dikate-
gorikan dalam 11 kategori yaitu stigma, outing, sweeping / penangkapan,
pembunuhan, penganiayaan / pemukulan, pemerasan, pernyataan diskrim-
inatif, perampokan / pencurian, pelecehan seksual, tindakan diskriminatif
dan kekerasan berbasis budaya. Tahun 2012 sebanyak 42 berita, tahun 2013
sebanyak 44 sebanyak berita, tahun 2014 sebanyak 84 berita dan tahun
2015 (1 semester) sebanyak 64 berita. Data tersebut dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:

Kategorisasi Kekerasan
periode Januari 2012 – Juni 2015

BAB IIIBAB IIIBAB IIIBAB IIIBAB III
HASIL PEMANTAUAN

No Kategori Berita Tahun

2012
Total

2013 2014 2015
Stigma1    31     21      58        31          141

Outing         6          7          10 8   312

Sweeping atau Penangkapan        2         12         11 1   263

Pembunuhan         1           1          14   16
Penganiayaan atau
Pemukulan
Pemerasan
Pernyataan Diskriminatif

  1       3        1         3             8
   2       2           4

      3           3

4

5

6
7

Perampokan atau Pencurian          1           1           1              3
Pelecehan Seksual            1     1
Tindakan Diskriminatif         1     1
Kekerasan Berbasis Budaya     0
Jumlah        42         44         84         64   234

8
9
10
11

(Sumber: Hasil Pemantauan Cangkang Queer)
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Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah berita kekerasan berbasis
SOGIE setiap tahunnya mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan
jumlah berita tahun 2012 sebanyak 42 kasus, tahun 2013 bertambah 2 kasus
atau 4,7 persen. Tahun 2014 terjadi peningkatan berita kekerasan yang sangat
siginifikan yaitu sebanyak 40 berita atau 90 persen. Hal yang sama
kemungkinan juga bisa terjadi pada tahun 2015 yaitu terjadi peningkatan
kasus yang sangat signifikan. Hingga semester I tahun 2015 saja, sudah
terdapat berita sebanyak 64. Berita ini dapat diprediksikan akan jauh lebih
banyak dari tahun–tahun sebelumnya jika digabungkan dengan jumlah berita
semester dua tahun 2015. Jika dianalisis bahwa munculnya isu pernikahan
sejenis tahun 2014-2015 menjadi pemicu ketertarikan media untuk meliput
isu LGBT. Pasalnya, pasca munculnya isu ini pro dan kontra terus terjadi di
kalangan manapun.

Dari kategori berita di atas, stigma merupakan kategori berita
kekerasan berbasis SOGIE yang paling besar jumlahnya yaitu
sebanyak 141 berita. Kategori berita ini pada tahun 2012
sebanyak 31 berita, tahun 2013 sebanyak 21 berita, tahun
2014 sebanyak  58 berita dan tahun 2015 (semester I)

sebanyak 31 berita.

Jika dibandingkan dengan tahun 2012, kategori ini mengalami penurunan
jumlah berita ditahun 2013 yaitu sebanyak 10 berita atau 47 persen. Akan
tetapi, kembali mengalami peningkatan yang sangat besar di tahun 2014
yaitu sebanyak 37 berita atau 176 persen. Kategori berita tahun 2015 (se-
mester I) sebanyak 31 berita dan dapat diprediksikan akan mengalami
peningkatan yang lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Berbagai macam stigma yang dilekatkan pada LGBT. Pernyataan-
pernyataan adalah: LGBT adalah gaya hidup, transgender (waria) adalah
pekerja seks, homoseksual adalah pelaku aktivitas kriminal (pembunuh,
pencuri, perampok dan lain-lain), homoseksual tidak punya masa depan
karena tidak bisa memberikan keturunan, gay adalah sodomi, homoseksual
adalah penyimpangan, penyakit menular, LGBT pembawa HIV/AIDS, LGBT
tidak beragama dan berbagai stigma lainnya yang dijuluki terhadap LGBT.

Stigma dilakukan oleh media dan non media (masyarakat sipil, pemerintah,
aparat keamanan, dan lain-lain). Pandangan-pandangan semacam ini
menjadi pemicu semakin tingginya angka kekerasan yang dialami oleh LGBT.
Sebagai contoh, dalam pemberitaan media di harian Posmetro pada 26 Mei
2015 dengan judul “Hubungan Sejenis Lebih Posesif”. Dalam berita tersebut
dikatakan bahwa hubungan percintaan di kalangan kaum homoseksual
tergolong lebih posesif. Mereka lebih pencemburu sehingga di antara mereka
sering melakukan tindakan yang mengarah ke pembunuhan ketika cintanya

STIGMA
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dikhianati. Kemudian mereka juga cenderung lebih mudah membina
hubungan yang berganti-ganti pasangan. Itu sebabnya risiko tertular penyakit
menular seksual seperti HIV AIDS menjadi lebih besar. Ini merupakan
pandangan yang keliru karena faktanya kekerasan dalam pacaran atau
terhadap pasangan bisa terjadi pada semua orang, tidak ada hubungannya
dengan orientasi seksual.

Untuk kategori stigma yang dilakukan oleh media dapat dilihat seperti pada
pemberitaan di harian Posmetro pada 06 Juni 2012 dengan judul “Istri Direbut
Lesbi, Kekayaannya Dikuras”, dengan kutipan berita “hidup bahagia hancur
karena kehadiran seorang perempuan bergaya pria berinisial AN yang
membuat sikap si istri yang mulai berubah dan menjadi kasar kepada JY
dan anak-anak”.

Kata “lesbi” merupakan gambaran untuk seorang perempuan yang tertarik
kepada sesama perempuan yang digunakan oleh masyarakat untuk
merendahkan perempuan sebagai menyimpang atau abnormal secara
seksual. Dalam liputannya, media seringkali menggunakan istilah tersebut
dan ini membuat lesbian merasa tidak nyaman dan merasa direndahkan.
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Pemberitaan lainnya adalah seperti yang dimuat di Okezone.com pada
tanggal 09 Juni 2015 dengan judul berita “Polisi Tangkap Wanita Lesbi Pen-
jual Sabu”, berita di Okezone.com pada 12 November 2012 dengan judul
“Kenal Komunitas Lesbi di Facebook, Pelajar SMK Kabur dari Rumah”, har-
ian Metro Siantar dengan judul “Cemburu, Lesbi Silet Selingkuhan Pacar”,
Harian SIB dengan judul”Bunuh Tukang Pangkas Diduga Homo, Sepeda
Motornya Dijual Rp 2 juta” Harian Jurnal Medan dengan judul “Ditinggal Per-
gi Pasangan Pria Homo Gantung Diri” dan berita lainnya.

Selain menggunakan istilah-istilah yang merendahkan LGBT, media juga
meliput berita yang memberikan kesan bahwa semua LGBT adalah sama di
mana pun, yakni sebagai pelaku kriminal. Media sangat jarang melihat per-
soalan yang dihadapi LGBT sebagai manusia yang didiskriminasi, ditindas,
dikucilkan, dirampas haknya karena perbedaan SOGIEnya.

Misalnya dalam berita yang dimuat di Harian Posmetro pada tanggal 20
Februari 2015
dengan judul
berita “AL Gor-
ok & Rampok
Pasangan Se-
jenisnya” . Da-
lam berita ini
disebut bahwa
AL (16) tega
merampok dan
menggorok le-
her OH (19),
tetangga seka-
ligus yang di-
duga pasan-
gan sejenisn-
ya. Aksi sadis
itu terjadi saat
keduanya ken-
can.
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Kata “diduga pasangan sejenisnya” merupakan tafsiran atau sangkaan tan-
pa mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Hal ini juga merupakan ke-
salahan berpikir yang mengesankan atau mengizinkan orang lain mendapat
kesan adanya hubungan antara orientasi seksual atau identitas gender den-
gan aktivitas kriminal. Seandainya pelaku pembunuhan itu adalah orang het-
eroseksual, maka media tidak pernah menuliskan orientasi seksual si pel-
aku tersebut dalam berita yang diliput.

Contoh lainnya adalah pemberitaan media harian Andalaspada tanggal 07
November 2014 dengan judul “Bawa Kabur Anak Gadis, Cewek Lesbian di
Laporkan ke Polisi”. Dalam berita ini disebutkan, seorang wanita disebut-
sebut penyuka sejenis (lesbian) di Perumnas Mandala, Medan dilaporkan
ke petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polresta Medan.
Wanita berinisial ES (25) diduga membawa anak gadis orang berisinal (DV).
Sudah hampir sebulan dibawa kabur. Keluarga memperoleh informasi bah-
wa Es merupakan wanita pecandu nakoba dan juga pernah menjual anakn-
ya Rp 1 Juta.

Lesbian dan gay merupakan identitas seksual. Dengan menggunakan kata
lesbian dan gay akan mengesankan bahwa semua lesbian adalah pelaku
tindakan kriminal seperti yang selama ini melekat di masyarakat. Cara me-
dia dalam menulis berita seperti ini akan semakin memperkuat stigma ten-
tang LGBT. Fakta yang harus diketahui adalah, tidak ada hubungan antara
orientasi dan identitas seksual dengan tindakan kriminal. Semua bisa melaku-
kan tindakan kriminal termasuk dalam pasangan heteroseksual.

Selain stigma yang dilakukan oleh media, masyarakat dan pemerintah juga
sering memberikan stigma terhadap LGBT. Beberapa contoh berita seperti
ini adalah pemberitaan di Harian Waspada pada Jumat, 09 Mei 2014 den-
gan judul “Sodomi Penyakit Yang Mewabah”.

Dalam berita tersebut, seorang akademisi meyebutkan bahwa Liwath, sod-
omi merupakan perbuatan yang dikenal dengan homoseksual, juga dikata-
kan bahwa seseorang dapat tumbuh menjadi homoseksual karena pengala-
man buruk dengan pengasuhan keluarga seperti memiliki ibu yang dominan
sehingga anak tidak memeroleh gambaran seorang tokoh laki-laki.

Ada dua hal yang merupakan stigma dari pernyataan akademisi tersebut
yakni:pertama homoseksual disamakan dengan sodomi. Pernyataan ini
merupakan cara berpikir yang tidak tepat dan merendahkan karena tidak
ada hubungannya antara sodomi dengan homoseksual. Sodomi adalah pe-
rilaku seksual sedangkan homoseksual adalah orientasi seksual. Pasalnya,
setiap orang dalam relasi apapun bisa melakukan sodomi termasuk orang
heteroseksual. Homoseksual juga bukan merupakan suatu penyakit tetapi
merupakan suatu bagian dari keberagaman seksualitas. Hal ini juga telah
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dituliskan dalam WH0 (World Health Organization) atau organisasi keseha-
tan sedunia. Kedua, dikatakan bahwa homoseksual terjadi akibat pengala-
man dan pengasuhan keluarga yang buruk.

Penting untuk dipahami, homoseksual sebagai suatu ketertarikan tidak
ada hubungannya dengan masa lalu yang buruk baik karena masa lalu
asmara yang buruk ataupun karena pengasuhan keluarga yang buruk.
Faktanya banyak pasangan homoseksual yang pernah patah hati tetapi
tidak menjadi heteroseksual sebaliknya banyak orang heteroseksual yang
pernah mengalami patah hati tapi tidak menjadi homoseksual. Fakta lain-
nya banyak homoseksual yang lahir dan besar di keluarga yang bahagia
dan sejahtera sebaliknya banyak orang heteroseksual yang lahir dan be-
sar dikeluarga yang “broken home” tapi tidak menjadi homoseksual. Pern-
yataan-pernyataan seperti yang disampaikan akademisi di Harian Waspa-
da ataupun pernyataan sejenisnya merupakan tindakan yang merendah-
kan yang dampaknya adalah  pembenaran bahwa traumatik menyebab-
kan adanya homoseksual.

Pemberitaan lainnya dimuat media Sumut Pos padatanggal 01 April 2014
dengan judul “Lelaki Suka Lelaki Picu HIV/AIDS”. Dalam berita tersebut dika-
takan bahwa homoseksual khususnya Lelaki Suka Lelaki (LSL) atau gay
ditengarai bisa mempercepat laju pertumbuhan penderita HIV/AIDS di Kota
Medan, begitu juga dengan kaum waria. Pernyataan media ini dikuatkan
data Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Medan di Medan yang mana
jumlah kaum gay sudah mencapai 1.699 orang sedangkan waria berjumlah
644 orang.

Pernyataaan tersebut merupakan kekeliruan dalam berpikir karna fakt-
anya transmisi HIV ditentukan oleh “perilaku resiko tinggi” yang tidak
khusus pada satu orientasi seksual tertentu. HIV terjadi karena masih
banyak masyarakat yang belum sadar akan aktivitas seksual yang aman
seperti pemakainan kondom dan juga bisa diakibatkan karena hubungan
seksual yang silih berganti pasangan. Jadi tidak ada hubungannya den-
gan aktivitas seksual sesama jenis. Dengan demikian, semua orang bisa
terkena HIV baik heteroseksual maupun LGBT. Kemudian, memposisi-
kan gay dan waria sebagai populasi kunci dengan jumlah tersebut meru-
pakan suatu hal yang tidak masuk akal karena gay dan waria merupakan
identitas yang dapat diketahui ketika seseorang tersebut mendeklarasi-
kannya. Jadi, data yang diperoleh oleh KPA merupakan data yang tidak
akurat.
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Berdasarkan hasil pemantauan melalui media sejak tahun
2012-2015 ada sebanyak 31 berita untuk kategori kekerasan
outing. Rinciannya tahun 2012 sebanyak 6 berita, tahun 2013
sebanyak 7 berita, tahun 2014 sebanyak 10 berita dan tahun
2015 (semester I) sebanyak 8 berita.

Untuk topik ini, Harian Tribun Medan pada 11 Mei 2012 memuat judul berita
“Lesbian Maling Motor Pasangan Sendiri”. Kutipannya adalah “meski sudah
menjalin kasih sejenis (lesbian) selama sekitar tiga bulan, namun tak membuat
Popy Mulyani (23) menjaga hubungannya agar tetap baik dengan Cempaka
Sekar Wangi (20) sebagai wanita yang dicintainya.  Malah, wanita yang kos
di Jalan Aman II, Medan Kota itu tega mencuri sepeda motor milik gadis
penduduk Jalan Tuar, Medan yang dipacarinya sejak Maret 2012 tersebut”.

OUTING

Dalam berita tersebut jelas bahwa media menuliskan nama, umur dan ala-
mat korban. Tindakan ini merupakan kekerasan yang dilakukan oleh media
karena telah melanggar hak privat (pribadi) korban dengan meng-coming
out kan atau mendeklarasikan atau mempublikasikan identitas orang terse-
but sebagai lesbian dan melalui media dapat dibaca oleh publik.

Tindakan seperti ini akan sangat menyakiti orang tersebut karena tidak
semua lesbian siap menghadapi kenyataan bahwa identitas dirinya telah
dan akan diketahui oleh publik sebagai lesbian. Tindakan media semacam
ini juga dapat menyebabkan orang tersebut depresi, takut, stress bahkan
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hingga melakukan bunuh diri. Dalam hal ini juga media telah melanggar
Kode Etik Jurnalistik yaitu pasal 5 yang mengatakan bahwa “wartawan Indo-
nesia tidak boleh menyebutkan dan menyiarkan identitas korban dan pelaku
kejahatan”. Selain melanggar kode etik jurnalistik, Outing ini juga telah me-
langgar Hak Asasi Manusia LGBT yang dicantumkan dalam Undang – Un-
dang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2005 tentang ICCPR  (International
Covenant on Civil and Political Rights / Kovenan Internasional Tentang Hak
Sipil dan Politik) yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Contoh berita outing lainnya dimuat diharian Sumut Pos pada tanggal 02 Ok-
tober 2012 dengan judul “Upah Layanan Kurang, Dua Waria Mencuri”. Isi berita
tersebut yaitu “Dua waria didudukkan di kursi pesakitan atas perkara tuduhan
pencurian. Dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (1/9), kedua
terdakwa Dedek Irawan dan Darma Zebua (Dara) diduga melakukan pencurian
dua unit ponsel untuk jaminan layanan yang mereka berikan terhadap pelang-
gannyan atas nama Darmanto Sinaga dan Dicky Pratama Sinaga”.

Dalam berita tersebut media menuliskan nama kedua waria yang terlibat dalam
tuduhan aksi pencurian. Menyebutkan nama asli sesuai KTP pada transgender
(waria), akan membuat mereka kembali ke masa lalu dan membuat mereka
sedih. Karena nama mereka dalam KTP yang dituliskan oleh media bukanlah
nama yang dipilihnya dan diinginkannya akan tetapi pemberian orang tua mere-
ka yang diberikan sesuai dengan jenis kelamin yang dibawanya sejak lahir.

Sedangkan ketika dewasa mereka tidak nyaman dengan nama tersebut
dan mengantinya dengan nama lain yang diinginkannya. Baik nama terse-
but disahkan oleh pengadilan atau tidak, seharusnya media lebih menghar-
gai pilihan tersebut dengan memperlakukannya sama dengan orang lain.
Nama yang ada dalam kurung (..) itulah nama sebenarnya yang dinginkan
oleh waria.

Berdasarkan hasil pemantauan, Cangkang
Queer mencatat ada sebanyak 26 berita sejak
tahun 2012-2015 untuk kategori sweeping/pen-
angkapan. Rinciannya pada tahun 2012 sebany-
ak 2 berita, tahun 2013 sebanyak 12 berita,  tahun
2014 sebanyak 11 berita dan semester 1 tahun
2015 sebanyak 1 berita.

Berita dengan kategori sweeping/penangkapan mengalami peningkatan
yang cukup besar pada tahun 2013 jika dibandingkan dengan tahun 2012
yaitu meningkat sebanyak 9 berita dan mengalami penurunan yang cukup
kecil pada tahun 2014 yakni sebanyak 1 berita. Sedangkan pada tahun 2015
(semester pertama) hanya ada 1 berita, tetapi kemungkinan akan meningkat
jika dikumpulkan dengan berita semester kedua di tahun 2015.

SWEEPING/
PENANGKAPAN
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Sweeping ini sering terjadi pada perayaan-perayaan hari besar khususnya
Natal dan bulan suci Ramadan. Sweeping  kerap dianggap sebagai perbua-
tan yang berujung kepada kericuhan karena perlakuan aparat keamanan
dan pihak-pihak di luar aparat keamanan (kelompok masyarakat) yang se-
wenang-wenang dalam melakukan sweeping.

Contoh berita dalam kategori ini adalah berita yang dimuat di Harian Was-
pada pada tanggal 9 Juli 2013 dengan judul berita "Waria di Binjai Dirazia".
Dalam berita tersebut dikatakan bahwa razia waria ini dilakukan jelang bu-
lan suci Ramadhan dan bagi yang terjaring akan di bawa ke Dinas Sosial.
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Razia yang dilakukan oleh aparat keamanan juga sering terjadi karena adanya
kecaman dan kecurigaan masyarakat yang dianggap meresahkan. Contoh pem-
beritaan dalam kategori ini adalah berita yang dimuat harian Andalas pada tanggal
13 September 2014 dengan judul berita “Lokasi Prostitusi Homo Seks Digrebek”.

Dalam pemberitaannya, Harian Andalas menyebut bahwa Petugas Reskrim
Polsek Medan Baru menggerebek salah satu ruko di kawasan Jalan Garpu/
Ayahanda No 27, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah,
Kamis (12/9) malam, karena diduga dijadikan ajang praktik prostitusi khusus
para penderita kelainan orientasi seksual sejenis (homo seks).  Dari penyer-
gapan tersebut, polisi meringkus empat pria homo seks dan dua pengelola.
Keempat pria homo seks tersebut, Adrian (23) warga Simpang Limun, Med-
an Amplas, John (20) warga Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Indra (21)
warga Medan Marindal, dan Ade (22) warga Jalan Darusalam, Medan Baru.

Berita tersebut tidak hanya diliput oleh media Harian Andalas tetapi juga
media – media lainnya bahkan hampir semua media di Sumut meliput berita
ini dengan judul yang berbeda tapi semuanya bias dan tidak akurat. Sumut
Pos menulis dengan judul “Alamak! Ada Layanan Sodomi Rp100 Ribu”, dan
media Berita Sumut menulis “Rumah Kos Yang Dijadikan Tempat Prostitusi
Homoseks Bukan Milik Oknum Pamen”.



Hal ini merupakan tindakan yang gegabah yang dilakukan oleh aparat
keamanan karena melakukan penggerebekan tanpa terlebih dahulu menye-
lidikinya secara faktual. Aparat kemananan seringkali bertaut pada ikhtiar
yang dilakukan oleh elemen masyarakat yang ikut menjadi “polisi” dengan
mengatasnamakan keresahan, agama, dan moralitas.

Kategori ini merupakan salah satu bentuk kekerasan
berbasis SOGIE yang sering dialami oleh LGBT. Dari
hasil pemantauan yang dilakukan Cangkang Queer
melalui media sejak tahun 2012-semester I 2015, jum-
lah berita kategori ini ada sebanyak 16 berita, dengan
rincian tahun 2012 sebanyak 1 berita, tahun 2013 tidak
ada berita, tahun 2014 sebanyak 1 berita dan tahun
2014 sebanyak 14 berita. Berita pembunuhan ter-

hadap LGBT berbasis SOGIE  meningkat secara signifikan hingga semester
I tahun 2015 dan kemungkinan akan semakin sering terjadi melihat bahwa
jumlah ini masih pada semester pertama dan juga bahwa tahun-tahun sebe-
lumnya kasus pembunuhan sangat sedikit jumlahnya.

Contoh berita dengan kategori "pembunuhan" ini dapat dibaca pada pem-
beritaaan yang dimuat di harian Posmetro pada tanggal 9 Juni 2015 dengan
judul berita: "Pembunuhan Biduan Bencong Belum Terungkap, Polres De-
liserdang Lemah". Dalam berita ini disebutkan bahwa: "Kinerja Polres De-
liserdang disorot soal belum tertangkapnya kasus pembunuhan Ramadhan
alias Madan alias Dani Kibot alias Bella alias Wak Bencong (41) yang tewas
di kontrakannya". Padahal, Kapolres Deliserdang AKBP Edi Faryadi tegas
meyakinkan masyarakat, bahwa dalam seminggu kasus itu akan terkuak.
Itu disampaikannya di Mapolres Deliserdang pada Rabu (27/5) siang lalu.
Tapi, janji tinggal janji. Hingga Senin (8/6), 12 hari pasca janjinya, pelaku
pembunuhan masih bebas berkeliaran dan menghirup udara segar.
(sumber:http://www.posmetro-medan.com/pembunuhan-biduan-bencong-
belum-terungkap-polres-deliserdang-lemah/). Dalam kasus pembunuhan
aparat kamananan (polisi) seringkali tidak serius dalam mengusut tuntas
pelaku pembunuhan. Padahal posisi kepolisian sebagai salah satu aparat
penegak hukum harusnya dapat sebagai pengayom masyarakat sehingga
masyarakat terutama korban kekerasan mndapatkan keadilan.

PEMBUNUHAN
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Dalam kasus pembunuhan terhadap LGBT, media juga menuliskan berita
yang bias dengan menekankan identitas gendernya dengan menggunakan
istilah yang merendahkan.

Penganiayaan/pemukulan adalah perlakuan yang
sewenang-wenang  seperti menikam, menendang
dan sebagainya yang merugikan hak orang lain.
Dampaknya adalah cacat fisik seperti luka-
luka.Jumlah kasus pada kategori ini sejak tahun
2012-semester I 2015 ada sebanyak 8 berita. Den-
gan rincian, pada tahun 2012 sebanyak 1 berita,
pada tahun 2013 sebanyak 3 berita, pada tahun

2014 sebanyak 1 berita, pada tahun 2015 sebanyak 3 berita.

Contoh berita dengan kategori “penganiayaan/pemukulan” ini dapat diba-
ca pada pemberitaaan yang dimuat Beritasumut.com pada tanggal 05 Janu-
ari 2015 dengan judul berita: “Tak Bayar Lapak, Waria Medan Ditikam Pre-
man”. (sumber: http://beritasumut.com/view/Hukum—Kriminal/18584/Tak-
Bayar-Uang-Lapak—Waria-Ditikam-Preman.html)

PENGANIAYAAN/
PEMUKULAN
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Dalam media tersebut dikatakan bahwa Loren (27), warga Jalan Sei Wam-
pu, Kecamatan Medan Baru, Medan, Sumatera Utara (Sumut), mengalami
nasib sial. Paha dan lengan waria (wanita pria) yang sering mangkal di Jalan
Labu ini ditikam preman bertato bernama Robby (38) lantaran tidak mau
membayar uang lapak untuk mangkal.

Dalam berita tersebut si korban jelas mengalami kekerasan lebih dari satu
kali. Selain sebagai korban penganiayaan yang dilakukan oleh sipil (pre-
man), dalam berita ini juga media melakukan kekerasan dengan mendek-
larasikan identitas gendernya sebagai waria.

Lagi-lagi media jarang menuliskan “identitas gender” ketika yang terlibat
dalam suatu kejadian adalah laki-laki atau perempuan. Berita tersebut juga
memberikan kesan bahwa semua waria adalah “mangkal” seperti yang dile-
katkan masyarakat selama ini kepada waria bahwa semua waria adalah
pekerja seks.

Berdasarkan hasil pemantauan Cangkang Queer
melalui, terdapat 4 berita pada kategori pemerasan.
Rinciannya pada tahun 2012 dan 2013 tidak ada ber-
ita, tahun 2014 sebanyak 2 berita dan tahun 2015
sebanyak 2 berita.

Pemberitaan media untuk kategori ini dapat dibaca
seperti yang dimuat Beritasumut.com pada tanggal 10

Januari 2015 dengan judul berita “Preman Penikam Waria Ditangkap”. Dalam
berita tersebut dijelaskan bahwa preman menikam seorang waria karena
tidak memberikan uang lapak. Pemerasan ini sering terjadi terhadap waria
yang berakibat terhadap terjadinya kekerasan fisik.

PEMERASAN
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Jumlah berita pada kategori ini adalah sebanyak
3 berita yang kesemuannya dimuat pada tahun
2015, sedangkan tahun-tahun sebelumnya, 2012,
2013, 2014 berita dengan kategori ini tidak ada.
Contoh berita pada kategori ini di muat di Harian
Sinar Indonesia Baru (SIB) pada Minggu ,18 Janu-
ari 2015 dengan judul berita “WaliKota Tebingtinggi
Minta Kafe,PSK dan Waria Ditertibkan”.

Dalam berita tersebut disebutkan bahwa walikota Tebing Tinggi Ir.H Umar Zun-
aidi Hasibuan MM meminta pekerja seks komersial dan waria yang tidak memiliki
izin yang saat ini semakin marak dikota Tebingtinggi harus ditertibkan dan dirazia
karena sudah meresahkan masyarakat dan bisa menimbulkan konflik sosial.

Pernyataan walikota tersebut jelas mendiskriminasi pekerja seks dan war-
ia. Pandangan masyarakat tentang waria sebagai pekerja seks juga dibe-
narkan oleh pemerintah dan menjadi pelaku kekerasan terhadap waria terse-
but. Selain itu, posisi waria yang selalu diidentikkan dengan sebagai pekerja
seks merupakan suatu pemahaman yang salah. Faktanya banyak waria yang
bukan pekerja seks.

Menjadi pekerja seks juga merupakan situasi yang belum tentu diinginkan
oleh semua waria akan tetapi karena akses layanan publik seperti pendidi-
kan dan pekerjaan memang tidak didapatkan oleh waria maka banyak waria
bekerja sebagai pekerja seks. Dalam berita ini harusnya pemerintah (Wali
Kota) bukan menertibkan waria akan tetapi sebaliknya menyediakan lokal-
isasi terhadap waria.

PERNYATAAN
DISKRIMINATIF
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Pemberitaan lainnya untuk kategori ini dimuat di Harian Waspada pada
Rabu,18 April 2015 dengan judul berita “Penyimpangan RUU Kesetaraan
Gender” yang mengatakan bahwa dalam draft Rancangan Undang-Undang
(RUU) Kesetaraan Gender yang biasa disingkat KKG yang memperboleh-
kan gay, lesbian bertentangan dengan hukum agama, hukum negara, hu-
kum adat. Dalam UUD 1945 Pasal 27ayat (1)bahwa segala warga Negara
bersamaan kedudukannya didalm hukum (equality before the law) dan pe-
merintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak
terkecualinya. Pasal 28 IAyat (2) bahwa hak bebas dari perlakuan yang ber-
sifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan
terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. UUD 1945 ini merupakan
konstitusi tertinggi dan jika merujuk dalam UUD ini bahwa Hak Asasi Manu-
sia berlaku untuk setiap orang, siapa saja dan untuk setiap warga Negara.
Artinya LGBT sama sekali tidak bertetangan dengan hukum Negara.
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Jumlah berita pada kategori ini sejak tahun 2012-
2015 ada sebanyak 3 berita. Rinciannya adalah
pada tahun 2012 tidak ada berita,tahun 2013
sebanyak 1 berita, tahun 2014 sebanyak 1berita dan
semester I 2015 sebanyak 1 berita.

Berita untuk kategori ini dapat dilihat melalui
pemberitaan di Harian Posmetro pada tanggal 12 Juni

2013 dengan judul berita “Dibacok Teman Lama, Waria Kritis”. Dalam berita
ini disebutkan: “Selamat alias Sely (40), waria asal Lingkungan VII, Kel. Pekan
Dolok Masihul, Sergai dihabisi perampok di Dusun Pondok Pensiunan, Desa
Dolok Manampang, Kec. Dolok Masihul, Senin (10/6) sekira pukul 22.00 WIB.

Aksi perampokan/pencurian yang dialami oleh LGBT sering berdampak
pada kekerasan lainnya. Kekerasan lainnya yang dimaksud dalam hal ini
adalah  penganiayaan, outing nama lahir dan stigma.

PERAMPOKAN/
PENCURIAN
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Berdasarkan hasil pemantauan, kategori “pelecehan
seksual” merupakan kategori yang paling sedikit jum-
lahnya yaitu sebanyak 1 berita hingga semester I 2015.
Dari jumlah tersebut dapat dilihat bahwa media jarang
meliput pelecehan seksual terhadap LGBT.

Seperti pemberitaan media di harian Posmetro pa-
datanggal 08 Maret 2015 dengan judul berita “Pria

Kemayu Gagal Disodomi Rampok”. Dalam berita tersebut dikatakan bahwa:
“Zainuddin (21), pria kemayu asal Gang Nurdin, Paya Bakung, Medan Labu-
han ini dirampok dua pria kenalan barunya. Selain membawa kabur dua
hape korban, korban juga nyaris disodomi pelaku, Sabtu (7/3) sekira pukul
15.00 WIB”.

PELECEHAN
SEKSUAL

Kasus-kasus seperti ini sering terjadi tapi sangat sedikit diliput oleh media.
Hal ini terjadi karena pandangan yang sudah melekat di masyarakat bahwa
LGBT adalah orang-orang yang free sex sehingga tidak melihat bahwa
pelecehan seksual terhadap LGBT juga sering terjadi. Selain itu, pandangan
masyarakat yang menganggap bahwa laki-laki yang feminim adalah gay
merupakan pandangan yang salah. Faktanya, feminim atau maskulin ad-
alah ekspresi gender sedangkan gay adalah orientasi seksual. Keduanya
merupakan hal yang berbeda dan tidak berhubungan.
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Jumlah berita pada kategori ini sebanyak 1 berita
yang terpantau di  tahun 2012. Pemberitaan pada
kategori ini seperti yang dimuat dalam media Hari-
an Sinar Indonesia Baru pada Minggu 20 Mei 2012
dengan judul “Gereja Menolak Pemberkatan
Perkawinan Sejenis”. Dalam berita tersebut dikata-
kan, Pdt Jansen Simanjuntak STh mengatakan bah-
wa sebagai pendeta/hamba tuhan dengan tegas

menolak perkawinan sesama jenis laki-laki dengan laki-laki atau perempuan
dengan perempuan ,karena hal itu merupakan pendurhakaan terhadap Tu-
han  yang menciptakan seorang laki-laki (Adam) dan  seorang  perempuan
(Hawa) lalu memberkati keduanya menjadi suami istri. Tegasnya,gereja pasti
akan menolak atau tidak akan pernah menerima perkawinan sejenis.

TINDAKAN
DISKRIMINATIF
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Pernyataan ini merupakan pemikiran para tokoh agama karena telah men-
dengar dan melihat negara-negara yang melegalkan perkawinan sejenis.
Padahal, perjuangan gerakan LGBT di Indonesia tidak pernah menuntut
perkawinan sejenis seperti negera-negara lainnya. Tujuan dari perjuangan
LGBT adalah untuk kesetaraan dan tidak didiskriminasi sebagai manusi kare-
na SOGIE-nya. Hal ini tidak dipahami oleh kebanyakan orang sehingga
menimbulkan banyaknya anggapan-anggapan “miring” terhadap LGBT dan
perjuangannya.

II. PELAKU KEKERASAN TERHADAP LGBT BERBASIS
SOGIE DI SUMATERA UTARA TAHUN 2012- JUNI 2015

Pemantauan berbasis media yang dilakukan Cangkang Queer juga meme-
takan kekerasan terhadap LGBT Berbasis SOGIE berdasarkan pelaku kek-
erasan. Dari hasil pemantauan sejak tahun 2012-semester I 2015 ada se-
banyak 247 kali . Rinciannya adalah pelaku media sebanyak 147,  masyarakat
sipil sebanyak 39, aparat keamanan sebanyak 31, pemerintah sebanyak 14,
akademisi sebanyak 6, pemuka agama sebanyak 5, OTK sebanyak 4, ahli
kesehatan sebanyak 1. Dari data di atas, diketahui bahwa media adalah
pelaku kekerasan terbesar terhadap LGBT berbasis SOGIE. Media yang
muncul untuk membahas/mengangkat isu LGBT semakin banyak. Namun
harus dilihat apakah karena jumlah media semakin banyak atau apakah kare-
na memang isu LGBT menjadi isu yang menarik untuk digarap.

Isu LGBT sebenarnya merupakan isu yang menarik tetapi umumnya ter-
dapat beberapa perspektif yang digunakan media dalam memandang kasus
LGBT seperti perspektif agama, informatif (hanya sekadar memberi infor-
masi), pasar (sensasional), dan kritis. Sayangnya liputan dengan perspektif
pasar dan informatif masih mendominasi. Apalagi konten media masih dipen-
garuhi oleh rating share, terutama media online. Jika banyak yang meng-klik
maka berarti isu tersebut menarik.

Isu LGBT sekarang ini, oleh teman-teman media, dianggap menarik tetapi
masih selalu bias dan menjadi pelaku kekerasan. Permasalahan lainnya
adalah terkait diksi. Masih banyak wartawan yang belum mengenal istilah
LGBT terutama dari perspektif SOGIE dan HAM.

Pemberitaan media yang diskriminatif terhadap LGBT disebabkan kurang-
nya pemahaman SOGIE dan HAM oleh media baik reporter, redaktur dan
orang-orang yang berada di dalam institusi media.

Status media sebagai pelaku kekerasan ini tentu saja kontras jika melihat
dan dikaitkan dengan satu aspek pemberitaan media, menunjung tinggi prin-
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Selain pasal 1 KEJ,
pasal-pasal lainnya
dalam KEJ yang meng-
atur etik jurnalis di se-
luruh Indonesia agar
senantiasa melaksana-
kan tugas-tugas jurnal-
istiknya dengan baik
ada pada pasal 2 yang
isinya: “Wartawan In-
donesia menempuh
cara-cara yang profe-
sional dalam melak-
sanakan tugas jurnal-
istik”. Penafsiran pa-
sal ini dimaknai dalam
beberapa hal. Yakni
poin B dijelaskan bah-
wa “Wartawan Indoen-
sia menghormati hak
privasi”, poin D yakni
“Menghasilkan berita
yang factual dan jelas
sumbernya”,  poin F
yakni “Menghormati
pengalaman traumatik
narasumber dalam pen-
yajian foto , gambar,
suara.

Pasal lainnya dalam
KEJ 2006 yang menga-
tur jurnalis dalam melak-
sanakan tugas jurnalis-

tiknya adalah pasal 5 yang menyebutkan “Wartawan Indonesia tidak menye-
butkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila”. Penafsiran identi-
tas  dalam pasal ini adalah: “Identitas adalah semua data dan informasi yang
menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.”

Namun, dalam prakteknya masih banyak wartawan yang mengungkap iden-
titas korban kejahatan susila seperti menulis nama korban, nama orangtua,
nama dan alamat rumah, kampung, desa, kantor atau sekolahnya. Dalam
membingkai berita LGBT, pelanggaran ini sangat sering terjadi yang disebut
dengan outing. Hal itu dapat dilihat dalam berita-berita yang telah diuraikan
sebelumnya.
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Masyarakat sipil merupakan pelaku terbanyak kedua setelah media. SOGIE
memang belum tersosialisasikan di masyarakat sehingga masyarakat tidak
paham bahwa LGBT juga merupakan bagian dari masyarakat yang seharus-
nya mempunyai hak yang sama dalam masyarakat tersebut. Akan tetapi,
terlepas dari hal tersebut sebagai sesama manusia selayaknya tidak saling
menyakiti hanya karena perbedaan.

Selain karena belum memahami SOGIE, kekerasan terhadap LGBT terjadi kare-
na heteronormatifitas yang sejak dulu telah dibangun dan melekat dimasyarakat.
Budaya, agama, adat-istiadat, norma dan lainnya yang dipahami oleh masyarakat
juga merupakan semakin kuatnya heteronomatifitas di masyarakat.

Dalam definisi heteronormatifitas, sangat jelas melibatkan bias pendapat,
diskriminatif (tidak adil dan menghakimi) dan stigmatif. Contohnya dapat di-
lihat pada pendapat-pendapat berikut; seks diluar heteroseksual adalah tidak
normal, seks yang “diizinkan” hanyalah heteroseksual (diluar itu adalah im-
moral), dan pasangan sejenis tidak dibenarkan. Selain media dan masyarakat
sipil, aparat keamanan dan pemerintah juga menjadi pelaku kekerasan yang
cukup besar. Salah satu pemicu kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah
dan aparat keamanan ini juga adalah karena belum memahami SOGIE dan
HAM LGBT. Konstitusi Negara UUD 1945 Pasal 28i Ayat 2) sebenarnya se-
cara jelas menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan
yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan per-
lindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Akan tetapi mereka (aparat keamanan dan pemerintah) yang seharusnya
diharapkan muncul sebagai pengayom, pelindung dan tempat mencari ban-
tuan justru menjadi aktor yang paling dihindari oleh LGBT karena terbukti
menjadi pelaku kekerasan.

Tindakan negatif yang dilakukan dan diperlihatkan aparat keamanan dan
pemerintah ini sering menjadi pembenaran bagi masyarakat sipil untuk men-
jadi pelaku kekerasan terhadap LGBT. Aksi-aksi kekerasan yang dilakukan
para pelaku kekerasan ini pun sudah melanggar Hak Azasi Manusia (HAM)
kelompok LGBT tersebut sepertiyang sudah ditegaskan dalam UUD 1945.

Selain UUD 1945,  UU No. 39/1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM) di
pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat
hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk
Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap
orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dijelaskan men-
genai hak sipil politik dan hak ekosob yang diuraikan dalam 30 pasal. Salah
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satunya dalam pasal 1 yang mengatakan bahwa  “Semua orang dilahirkan
merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaru-
niai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam per-
saudaraan”.

Selanjutnya, akademisi (dosen dan mahasiswa) juga merupakan pelaku
kekerasan terhadap LGBT. Akademisi yang sering dijuluki sebagai “agen of
change” seharusnya menjadi orang- orang yang mudah menerima hal-hal
baru (open minded), bukan menjadi pelaku kekerasan. Contoh berita yang
dilakukan oleh akademisi seperti dimuat di Harian Posmetro pada 26 Mei
2015 dengan judul berita “Hubungan Sejenis Lebih Posesif”.

Dalam berita tersebut seorang Psikolog mengatakan bahwa: “hubungan
percintaan di kalangan kaum homoseksual tergolong lebih posesif. Mereka
lebih pencemburu sehingga di antara mereka sering melakukan tindakan
yang mengarah ke pembunuhan ketika cintanya dikhianati. Akan tetapi, di
sisi lain, mereka juga cenderung lebih mudah membina hubungan yang ber-
ganti-ganti pasangan. Itu sebabnya risiko tertular penyakit menular seksual
seperti HIV AIDS menjadi lebih besar. Mereka juga cenderung untuk men-
cari korban-korban baru, terutama dari kalangan yang lebih muda. Mereka
sepertinya dengan mudah mengetahui siapa yang memiliki kecenderungan
homoseksual tersebut. Ketika seorang remaja kemudian terjebak dalam
hubungan homoseksual yang menyenangkan. Maka hal itu akan mempen-
garuhi orientasi seksual selanjutnya sehingga ia kemudian akan menetap
sebagai homoseksual atau mungkin sebagai biseksual”.

Pernyataan di atas semakin memperkuat stigma terhadap LGBT meskipun
sebenarnya semua pernyataan itu tidak hanya terjadi dalam hubungan ho-
moseksual. Misalnya, pernyataan bahwa “homoseksual lebih pencemburu
sehingga di antara mereka sering melakukan tindakan yang mengarah ke
pembunuhan ketika cintanya dikhianati”. Faktanya, hal ini terjadi dalam rela-
si apapun dan tidak ada hubungannya dengan homoseksual. Sifat cemburu,
tindakan kriminal, penghianatan cinta dapat dilakukan oleh siapapun. Ke-
mudian pernyataan bahwa “homoseksual cenderung lebih mudah membina
hubungan yang berganti-ganti pasangan. Itu sebabnya risiko tertular penya-
kit menular seksual seperti HIV AIDS menjadi lebih besar”, juga merupakan
stigma yang dilekatkan terhadap homoseksual karena faktanya berganti-
ganti pasangan tidak ada hubungannya dengan orientasi seksual. Ini meru-
pakan perilaku yang bisa dilakukan siapapun. HIV/AIDS juga dapat ditular-
kan oleh siapapun ketika melakukan hubungan seks yang tidak aman.

Pemuka agama juga menjadi pelaku kekerasan dengan alasan moralitas, me-
langgar ajaran agama juga sering bertindak seperti Tuhan yang dengan sewenang-
wenang menghakimi LGBT. Dari lahirnya stigma penyimpangan dan abnormal
oleh agama, hingga cap pendosa yang diberikan kepada kelompok LGBT, yang
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menyebabkan lahirnya produk perundang-undangan yang tidak membela kepent-
ingan kelompok LGBT hingga yang mengkriminalkan kelompok LGBT.

Seringkali masalah-masalah yang dialami kelompok LGBT dianggap bu-
kanlah sebuah masalah penting bagi banyak pihak, termasuk para pembuat
dan pengambil keputusan karena mereka sudah terstigma oleh agama. Ter-
lepas dari itu, dengan ketokohannya, tokoh/pemuka agama harusnya dapat
melihat agama sebagai pendamai, pemersatu bukan malah menjadikannya
sebagai alat untuk menghakimi dan menghukum manusia yang dianggapn-
ya telah melanggar ajaran agama.

Pelaku kekerasan berikutnya adalah OTK (orang tak dikenal). OTK ini sering
menjadi pelaku pada saat terjadinya aksi kekerasan terhadap LGBT, seperti
pembunuhan.
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Ini menjadi tugas besar aparat keamanan untuk mengungkap, mencari
dan menghukum pelaku kekerasan tersebut karena salah satu hak korban
kekerasan adalah mengetahui pelaku dan memastikan pelaku tersebut di-
hukum. Dengan memastikan pelaku dihukum, akan mengurangi angka ke-
jahatan terhadap LGBT.

Pelaku kekerasan lainnya yang terdokumentasikan oleh Cangkang Queer
melakukan aksi kekerasan terhadap LGBT adalah ahli kesehatan. Pantauan
Cangkang Queer, jumlah ahli kesehatan yang mejadi pelaku kekerasan se-
banyak 1 kali sejak tahun 2012 - semester I 2015. Berikut ini data pelaku
kekerasan berbasis SOGIE yang dialami LGBT sepanjang tahun 2012-se-
mester I 2015 seperti yang ditampilkan dalam tabel.

Pelaku Kekerasan Periode Januari 2012 – Juni 2015

No Pelaku Tahun

2012
Jumlah

2013 2014 2015
Media1    29     25      55        38          147

Pemerintah         4          3           4 3   142

Aparat Keamanan         3         12         14 2   313

Pembunuhan         1           1          14   16
Masyarakat Sipil   5       5       11        18            39

   2         3  5
  1       1        3          1 6

4

5

6
7

Ahli Kesehatan         1    1
OTK 4    4
Total        45         46         90 66  247

8
9

Pemuka Agama
Akademisi
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MEDIA 59 %

AHLI KESEHATAN
2%

MASYARAKAT SIPIL
16%

AKADEMISI
2%

PEMUKA AGAMA
2%

OTK
2%

APARAT
KEAMANAN

13%

PEMERINTAH
6%



53

III. KORBAN KEKERASAN BERBASIS SOGIE
DI SUMATERA UTARA TAHUN 2012-JUNI 2015

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan Cangkang Queer melalui
media cetak dan online di Sumatera Utara sejak Januari 2012 - Juni 2015,
dari 234 berita terdapat 185 korban. Rinciannya adalah tahun 2012 sebany-
ak 45 korban, tahun 2013 sebanyak 32 korban, tahun 2014 sebanyak 66
korban dan hingga semester I/Juni 2015 sebanyak 42 korban. Berikut ini
data jumlah korban kekerasan berbasis SOGIE yang dialami LGBT sepan-
jang tahun 2012-semester I 2015 seperti yang ditampilkan dalam tabel.

Korban Kekerasan Periode Januari 2012 – Juni 2015

No Korban Jumlah Korban (Tahun)

2012
Jumlah

2013 2014 2015
1 Lesbian 8 10 6 3 27

2 Gay 9 5 35 11 60
3 Biseksual

4 Transgender
( Transwomen / Transmen )           28 17 25 28 98

TOTAL           45 32 66 42       185

LESBIAN 15%

GAY 32%

TRANSGENDER
53%

BISEKSUAL 0%
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Dari hasil pemantauan, korban yang paling banyak mengalami kekerasan
berbasis SOGIE  yang diberitakan oleh media adalah transgender sebanyak
98 orang. Dalam hal ini, transgender dibagi menjadi dua bagian yaitu trans-
gender perempuan (transwomen) dan transgender laki-laki (transmen). Dalam
pemberitaan, yang paling sering muncul adalah transwomen, biasanya ditu-
liskan waria, banci dan bencong.

Penggunaan kata waria, bencong atau banci adalah sebutan negatif yang
diberikan kepada transwomen. Dalam pendekatan SOGIE, kata waria, ban-
ci ataupun bencong seolah-olah menempatkan kelompok ini dalam posisi
yang tidak pasti, antara perempuan dan laki-laki. Selain itu, sebutan waria
(wanita pria) juga berdampak pada ketidaknyaman psikologis pada individu-
nya karena sebutan itu seolah-olah selalu mengingatkan  bahwa mereka
masih memiliki alat kelamin laki-laki (penis).

Pendekatan SOGIE sangat menentang hal ini, karena dalam skema sek-
sualitas manusia tidak ada hubungan antara seks (alat kelamin) dengan iden-
titas gender seseorang. Penis adalah alat kelamin sedangkan transwomen/
waria adalah identitas gender. Dalam banyak kasus transgender, banyak
diantara orang-orang transgender tidak nyaman dengan apa yang ‘menem-
pel’ diselangkangannnya, sehingga mereka tidak perlu dipanggil dengan
sebutan yang mengingatkan alat kelamin mereka.

Terlepas dari itu semua, identitas adalah apa yang dideklarasikan oleh or-
ang tersebut, bukan apa yang dilekatkan oleh orang lain. Dalam banyak
kasus, banyak transgender (transwomen/transmen) menganggap diri mere-
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ka adalah perempuan ataupun laki-laki. Kata ‘trans’ mengandung definisi
yang menunjukan mereka sedang bertransisi menjadi seorang perempuan
ataupun menjadi seorang laki-laki.

Kasus lain yang dialami oleh transgender khususnya transwomen adalah
sweeping. Beberapa transwomen dalam pemberitaan media yang memiliki
pekerjaan sebagai pekerja seks menjadi target sweeping yang dilakukan
oleh aparat keamanan. Berita ini adalah satu berita yang sering muncul di
media. Dampak dari pemberitaan ini juga seolah memperkuat stigma bahwa
ranswomen adalah pekerja seks.

Kelompok gay menempati urutan nomor dua setelah transgender yang
menjadi korban kekerasan sebanyak 98 orang. Jumlah gay yang menjadi
korban tertinggi adalah pada tahun 2014 yakni sebanyak 35 orang. Pan-
tauan Cangkang Queer, pada tahun 2014 khususnya pada bulan Septem-
ber, media beramai-ramai mengangkat berita tentang penggrebekan prosi-
tusi homo yang ada di Jl. Ayahanda, Medan. Hal ini yang menjadi pemicu,
kelompok gay sangat tinggi diberitakan pada tahun 2014.

Selama tiga setengah tahun pemantauan yang dilakukan oleh Cangkang
Queer , lesbian yang menjadi korban sebanyak 27 orang. Jumlah ini sangat
berbeda jauh dengan gay dan juga transgender.

Hal ini disebabkan karena kelompok lesbian memang masih menjadi kel-
ompok yang sangat tertutup di masyarakat. Maklum saja, dalam bingkai
masyarakat patriarki yang sangat merepresif perempuan dari aspek seksu-
alitas berpengaruh terhadap kelompok lesbian. Kelompok lesbian sebagai
seorang perempuan sudah tertkungkung dalam masyarakat sehingga dalam
mengekspresikan seksualitasnya mereka lebih sulit daripada kelompok gay
yang notabanenya adalah laki-laki. Hal inilah yang mempengaruhi sedikit-
nya pemberitaan media terhadap lesbian.

Selanjutnya, isu biseksual menjadi hal yang membingungkan oleh media,
karena dalam banyak berita tidak ada satupun yang mengangkat tentang
biseksual. Hal ini dikarena tidak dapat dipastikan apakah korban tersebut
adalah biskesual atau tidak. Dalam kacamata media, kaburnya antara iden-
titas gender, identitas seksual, orientasi seksual, seks (jenis kelamin), ek-
spresi dan perilaku seksual menjadi salah satu pemicunya.

Dalam banyak berita yang dipantau, media dengan gampang mengatakan
bahwa pria kemayu adalah gay, laki-laki yang berhubungan seksual adalah
dengan laki-laki adalah homo atau gay. Padahal, berhubungan seksual ad-
alah perilaku seksual bukan identitas ataupun orientasi seksual. Kita tidak
pernah tahu apakah seorang laki-laki yang berhubungan seksual dengan
laki-laki ataupun laki-laki yang kemayu adalah seorang heteroseksual, ho-
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moseksual ataupun biseksual. Karena dalam pijakan berpikir SOGIE identi-
tas seksual adalah sesuatu yang dideklarasikan oleh orang tersebut, seh-
ingga orang lain tidak memiliki hak untuk memberikan identitas tersebut.

Kaburnya dan tidak adanya batasan yang jelas tentang seksualitas manu-
sia, menyebabkan berita tentang biseksual tidak memiliki tempat dalam pem-
beritaan media, bahkan bisa jadi media merasa isu ini tidak terlalu menarik
untuk diangkat. Sama halnya di masyarakat, jarang sekali masyarakat mem-
perbincangkan dan ‘menuduh’ seseorang adalah biseksual. Karena yang
masyarakat pahami adalah bahwa perempuan harus dengan laki-laki dan
sebaliknya, jika tidak demikian berarti yang ada hanya lesbian dan gay.

IV. WILAYAH KEJADIAN KEKERASAN TERHADAP LGBT
BERBASIS SOGIE DI SUMATERA UTARA TAHUN 2012-
JUNI 2015

Paramater terakhir yang digunakan Cangkang Queer untuk memantau peta
kekerasan terhadap LGBT berbasis SOGIE di Sumatera Utara  tahun 2012-
Semester I 2015 adalah berdasarkan wilayah kejadian.

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan Cangkang Queer melalui
media cetak dan online di Sumatera Utara sejak Januari 2012 - Juni 2015,
dari 234 berita terdapat 168 kali wilayah kejadian disebutkan. Rinciannya
adalah tahun 2012 terjadi di  36 wilayah kejadian, tahun 2013 sebanyak 31
wilayah kejadian, tahun 2014 sebanyak 63 wilayah kejadian dan hingga se-
mester I/Juni 2015 sebanyak 38korban.

Pemantauan berdasarkan wilayah kejadian yang dilakukan sejatinya me-
liputi seluruh wilayah Sumatera Utara, tetapi dari hasil temuan pemantuan
hanya ada beberapa daerah yang menjadi wilayah terjadinya kekerasan,
stigma dan diskriminasi berbasis SOGIE terhadap LGBT.

Berikut ini data jumlah wilayah kejadian kekerasan berbasis SOGIE yang
dialami LGBT sepanjang tahun 2012-semester I 2015 seperti yang ditampil-
kan dalam tabel.
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Wilayah Kejadian Kekerasan
Periode Januari 2012 - Juni 2015

No Wilayah
Tahun

2012 2013 2014 2015
Jumlah

21 9613 45 17Medan1

181 4 13Deli Serdang3
6 143 4 1Pematang Siantar2

2 61 2 1Serdang Bedagai4
2 63 1Tebing Tinggi5

11Labuhan Batu6
2 52 1Tanjung Balai7

31 1 1Padang Sidempuan8
53 2Tapanuli Tengah9
11Kaban Jahe10
96 3Binjai11

1 1Stabat12
11Sibolga13

2 2Batubara14

36 16831 63 38Total
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Pematang
Siantar 8%

Medan 57%

Deli Serdang 11%

Serdang Bedagai 3%
Tebing Tinggi 3%

Labuhan
Batu 1%

Tanjung
Balai 3%

Tapanuli
Tengah 3%

Kabanjahe 1%

Binjai 5%
Stabat 1%

Sibolga 1% Batubara
1%

Padang
Sidimpuan 2%

Dari hasil pemantauan, kota kekerasan berbasis SOGIE terbanyak adalah Med-
an. Medan merupakan ibukota Provinsi Sumatera Utara dan merupakan kota
terbanyak penduduknya di Sumut. Bahkan di Indonesia, Medan menempati uru-
tan nomor 3 kota terbanyak penduduknya setelah Jakarta dan Surabaya.

Medan terkenal dengan kepluralitasannya mulai dari agama, budaya, adat,
ras, identitas gender dan identitas seksual. Sayangnya, di tengah-tengah ke-
pluralitasan ini, masyarakat belum sampai pada tahap bagaimana untuk sal-
ing menghargai perbedaan yang ada. Hal itulah yang menyebabkan banyakn-
ya kasus kekerasan yang terjadi di Medan jumlahnya banyak termasuk kek-
erasan berbasis SOGIE seperti bullying, stigma, diskriminasi dan lainnya.

Kemudian, meskipun kota besar, pengetahuan dan ketertarikan masyarakat
di Medan untuk mengenali dan mempelajari isu seksualitas masih sangat minim.
Seksualitas menjadi isu yang kurang diminati misalnya ketika Cangkang Queer
mengundang masyarakat di Medan untuk diskusi yang datang hanya sedikit.
Hal ini juga terlihat dalam gerakan LGBT di Medan yang sangat lambat.
Meskipun ternyata banyak kasus kekerasan berbasis SOGIE, kepluralitasan
Kota Medan yang dijuluki sebagai “zona aman” telah membuat masyarakat
terlena sehingga tidak terlalu peduli dengan kasus kekerasan yang dialami
oleh LGBT dan menganggapnya sebagai hal yang biasa.
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I. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA UNTUK
PERLINDUNGAN LGBT

Melihat peta kekerasan terhadap kelompok LGBT di Sumatera Utara yang
meningkat dari tahun ke tahun, maka hal ini sepertinya memperjelas keadaan
bahwa sesungguhnya negara masih sangat lambat dan juga bahkan abai
dalam penegakan Hak Asasi Manusia khususnya hak-hak LGBT. Tak hanya
abai dan lambat, dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh Cangkang Queer,
di beberapa kasus, negara dalam hal ini pemerintah tidak jarang menjadi
pelaku kekerasan. Sesungguhnya ini sudah sangat bertentangan dengan
konstitusi bahwa tugas negara sesungguhnya adalah melindungi bukan
memusuhi warga negaranya sendiri.

Berbicara tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia, sesungguhnya telah
menjadi wacana yang tampaknya sudah diterima sebagai bagian dari pikiran
bangsa Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya kalangan yang
menjadikan Hak Asasi Manusia sebagai perbincangan dalam bentuk diskusi,
seminar, loka arya  bahkan dalam bentuk demonstrasi untuk menuntut hak
dan mengajukan gugatan pelanggaran hak-hak manusia (human rights vio-
lation).

Dalam konteks bernegara, Indonesia adalah salah satu negara yang
sesungguhnya sudah sangat maju dalam diskursus Hak Asasi Manusia. Hal
ini terbukti sejak amandemen pertama kali UUD 1945 pada tahun 1999 Hak
Asasi Manusia menjadi salah satu landasan berpijak bangsa ini yang tertuang
dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 yang mengatakan untuk
menghormati hak-hak manusia.

Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjadi
salah satu contoh konkrit betapa negara ini sesungguhnya sudah ‘melek’
Hak Asasi Manusia. Lebih dari itu, negara Indonesia sudah berusaha
mengakomodasi kebutuhan keadilan bagi korban yang menderita karena
kejahatan serius, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida melalui
UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Berbicara pada taraf internasional, Indonesia bisa dikatakan sangat maju
dalam bidang Hak Asasi Manusia. Negara Republik Indonesia sudah menjadi

BAB IVBAB IVBAB IVBAB IVBAB IV
REKOMENDASI
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salah satu dari negara-negara peserta (states parties) karena sudah
menandatangi dan meratifikasi perjanjian internasional hak-hak manusia (in-
ternational bill of human rights) yang utama sebagai bagian dari hukum dan
kebijakan nasional8.

Penegasan bahwa Negara harus mengakui dan menjunjung tinggi Hak
Azasi Manusia juga diatur dalam pasal 2 UU No. 39 Tahun 199 tentang HAM
yakni: “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi
manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati
melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi,
dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan,
kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan".

Pasal ini jelas mengatakan bahwa Negara Republik Indonesia harus
melindungi, menghormati, menegakkan Hak Asasi Manusia setiap manusia.
Tetapi, LGBT yang sesungguhnya adalah bagian dari manusia dan warga
negara, dan kenyataannya negara seringkali absen dan bahkan menjadi
aktor pelaku kekerasan terhadap LGBT.

Penting untuk dipahami, bahwa, Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender
(LGBT) tidak pernah meminta hak khusus dari negara, tetapi hanya meminta
agar negara melakukan tanggungjawab dan fungsinya dalam penegakan
Hak Asasi Manusia yang terkandung dalam Undang-undang dan konstitusi
yaitu: melindungi (to protect), memenuhi (to fulfill), menghormati (to respect)
dan mempromosikan (to promote). Ketika negara sudah melakukan
tanggungjawab dan fungsinya, maka dapat dipastikan kekerasan berbasis
SOGIE terhadap LGBT tidak akan terjadi lagi, sehingga martabat
kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan
terhadap LGBT akan tercapai.

II. PENGGUNAAN ISTILAH RAMAH LGBT DALAM
PEMBERITAAN

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa media ikut
menjadi pelaku kekerasan berbasis SOGIE terhadap LGBT lewat
pemberitaan-pemberitaan yang diterbitkan. Istilah-istilah yang digunakan
untuk menggambarkan dan menyebut kelompok LGBT membuat LGBT

8 Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan ( Convention on the Elimination of All Forms of
Dicrimination Against Women- CEDAW) menjadi UU No.7/1984, Konvensi Hak Anak (convention on the Right of Child –CRC) menjadi keppres
No. 36/1990, Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman kejam lainnya, tidak manusiawi atau merendahkan martabat (
Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatmen of Punishment-CAT) menjadi UU No. 5/1998, Konvensi
Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial ( International Convention on the Elimination of All Form of Racial
Dicrimination- CERD) menjadi UU No.29/1999, Konvenan International tentang  Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ( International
Convenant on Economic, Social and Cultural Right- ICESCR) menjadi UU no. 1/2005, Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik
( International Convenant on Civil and Political Rights- ICCPR) menjadi UU Np. 12/2005
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menjadi korban lebih dari satu kali. Istilah-istilah yang digunakan media dalam
pemberitaannya tidak ramah dan justru menyakiti kelompok LGBT.

Ada beberapa kiat bagi media dan orang-orang yang bekerja di media
agar dapat mempergunakan istilah-istilah yang lebih ramah LGBT dalam
pemberitaannya.

1. Hindari asumsi bahwa semua gay adalah feminin atau lesbian pasti
maskulin, biseksual laki-laki pasti maskulin atau biseksual perempuan pasti
feminin. Karena faktanya banyak gay yang maskulin atau sebaliknya.
Maskulin, feminin dan androgini adalah ekspresi gender yang orang-orang
heteroseksual pun memilikinya.

2. Hindari menyebut gay dengan kata "homo/homoseks" karena sebutan
tersebut berkesan merendahkan dan menghina gay. Jika memang mau
menggunakannya, sebaiknya gunakan secara lengkap yaitu homoseksual
laki-laki. Sama dengan kata lesbian jangan memotong menjadi "lesbi" karena
kata ini pun terkesan menghina dan akan melukai lesbian. Dapat juga
menggunakan homoseksual perempuan.

3. Hindari asumsi bahwa orang-orang biseksual adalah orang-orang yang
sedang mengalami transisi dari heteroseksual menjadi lesbian/gay atau
sebaliknya dari gay/lesbian menjadi heteroseksual. Karena faktanya memang
ada yang tertarik kepada keduanya.

4. Gay, lesbian, biseksual dan transgender tidak ada hubungannya dengan
gaya hidup (metroseksual, hura-hura dan lain-lain), sodomi, HIV/AIDS. Oleh
sebab itu, hindari pernyataan-pernyataan tersebut karena justru hanya
memperkuat stigma terhadap LGBT. Faktanya, orang heteroseksual juga
memiliki gaya hidup seperti itu, melakukan sodomi dan heteroseksual juga
bisa menyebarkan HIV/AIDS.

5. Hindari pernyataan yang menghubungkan gay, lesbian, biseksual dan
transgender dengan fedofilia, kekerasan anak, kekerasan seksual, poligami,
perzinahan, kawin sedarah. Semuanya itu jelas tidak ada hubungan atau
kesamaannya dengan LGBT. Pernyataan demikian merupakan sindiran yang
digunakan untuk memfitnah LGBT sebagai amcaman terhadap masyarakat,
keluarga dan anak-anak. Dan faktanya, itu semua bisa dilakukan oleh
siapapun termasuk orang-orang heteroseksual.

6. Ketika mengangkat berita, hindari menggunakan kata pasangan homo,
hubungan homo, atau seks homo karena ini merupakan kontruksi yang
diberikan oleh ekstrimis anti gay/lesbian untuk mencemarkan dan
merendahkan orang gay/lesbian dan hubungannya. Sebaiknya gunakan kata
hubungan, pasangan gay/lesbian.
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7. Hindari asumsi bahwa menjadi lesbian/gay adalah pilihan dan bisa
disembuhkan. Faktanya, gay dan lesbian adalah orientasi seksual sama
seperti heteroseksual.

8. Hindari asumsi yang mengatakan bahwa seseorang menjadi LGBT
dikarenakan mereka mengalami pengalaman yang menyakitkan di masa lalu
seperti ditinggal/disakiti pacar, keluarga yang broken home, tidak adanya
perhatian orang tua dan asumsi lainnya. Faktanya, menjadi LGBT tidak ada
hubungannya dengan pengalaman masa lalu yang pahit. Banyak juga LGBT
yang tidak mengalami masa-masa seperti itu atau sebaliknya banyak juga
heteroseksual yang mengalami masa-masa seperti itu.

9. Hindari pernyataan yang mengatakan bahwa LGBT adalah menyimpang,
penyakit dan pernyataan lainnya. Faktanya LGBT bukan suatu penyimpangan
atau penyakit. Hal ini juga telah ditolak oleh PBB dan WHO pada 1970an.
Dan pada tahun 1993, Direktorat Kesehatan Jiwa menerbitkan Pedoman
Penggolongan Diagnosis Gangguan (PPDG) Jiwa III yang mencoret
homoseksualitas dari kategori gangguan jiwa. Dalam PPDG III dikatakan
bahwa homkoseksual adalah varian biasa dari seksualitas manusia.

10. Sebaiknya gunakan kata transwomen untuk transgender perempuan
(selama ini dikenal waria) dan transmen untuk transgender laki-laki (selama
ini dikenal tomboy dan media sering menulis berita "perempuan berperawakan
pria").

11. Sebaiknya gunakan nama transgender yang dipilih sendiri oleh yang
bersangkutan. Karena banyak transgender yang terlahir dengan jenis kelamin
tertentu dan diberikan nama oleh orangtua sesuai dengan jenis kelamin
biologisnya akan tetapi setelah dewasa tidak nyaman dengan nama tersebut
dan memilih nama lain. Misalnya nama lahir Hartono dan nama pilihan Mila.
Sebaiknya gunakan kata Mila sebagai nama yang dia pilih. Hindari menulis
nama dalam pemberitaan dengan menuliskan nama lahir dan dalam kurung
disebut nama pilihan seperti Hartoni (alias Mila). Banyak orang transgender
yang memperoleh perubahan nama secara legal melalui pengadilan dan
banyak juga yang tidak berhasil untuk mengganti nama secara legal. Mereka
harus dihargai dalam hal pengggunaan nama yang mereka pilih.

12. Sebaiknya tanyakan kepada LGBT terkait idntitas seksual dan orientasi
seksualnya, jangan berasumsi hanya karena melihat penampilan atau
ekspresinya. Tuliskan berita yang ketika menuliskan identitas seksual dan
identitas gender ketika seseorang telah ditanyakan kesediaannya akan hal
tersebut. Jika tidak bersedia sebaiknya jangan dituliskan. Hal ini juga untuk
menghargai LGBT sebagai manusia.
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III. MELIPUT BERITA KRIMINAL KETIKA TERTUDUH
ADALAH LGBT

Berita kriminalitas yang melibatkan gay, lesbian, biseksual, dan transgender
sering kali hanya diliput dari sisi sensasional dan seksualitasnya. Seharusnya
liputan media tetap fokus terhadap kriminalitasnya saja bukan terhadap
seksualitas tertentu. Anehnya, ketika orang heteroseksual yang terlibat
kriminal, liputan media tidak mengangkat sensasional dan seksualitasnya.
Berikut kiat bagi media dan orang-orang yang bekerja di media saat meliput
berita kriminal ketika tertuduh adalah LGBT

1. Ketika seorang lesbian, gay, biseksual dan transgender menjadi tertuduh
dalam suatu kejahatan, perlakukanlah ia sebagaimana memperlakukan or-
ang lainnya (heteroseksual) dalan tuduhan yang sama. Menghubungkan
orientasi atau identitas gender dengan aktivitas kriminal merupakan suatu
kesalahan berpikir karena faktanya hal itu sama sekali tidak berhubungan
justru akan semakin memperkuat pandangan dimasyarakat tentang LGBT
sebagai pelaku aktivitas kriminal. Aktivitas kriminal bisa dilakukan oleh
siapapun sehingga pernyataan seperti itu merupakan fitnah terhadap LGBT.

2.  Pandangan bahwa orang-orang LGBT adalah predator seksual, pelaku
kekerasan, serta menganiaya anak-anak adalah pandangan yang tidak benar/
salah. Tindakan-tindakan tersebut bisa dilakukan oleh siapapun dan tidak
berkaitan dengan orientasi seksual dan identitas seksual.

3. Sebaiknya liput berita yang melibatkan LGBT secara faktual dan tidak
menyandarkannya hanya pada spekulasi. Jangan membuat asumsi yang
yang menghasilkan rumor tentang keterlibatan orientasi seksual atau identitas
gender dalam suatu kejahatan.

4. Sebaiknya dalam bagian liputan hate crimes dan kekerasan berbasis
SOGIE, media/jurnalis menyediakan konteks mengenai pemahaman SOGIE,
Hak Asasi Manusia, diskriminasi, dan kekerasan yang dihadapi oleh LGBT.

IV. MELIPUT LGBT DENGAN KERANGKA HAK ASASI
MANUSIA

Mengangkat isu LGBT baik dalam artikel, liputan perjalanan hidup, liputan
kriminal dan lain-lain sebaiknya tetap menggunakan kerangka HAM sebagai
bentuk penghormatan atas hak dan martabatnya sebagai manusia yang tidak
berbeda dari manusia lainnya. Karena HAM tidak pernah memilih orang
tertentu dan tidak mengecualikan orang tertentu. HAM adalah hak-hak yang
melekat pada diri manusia dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup
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sebagai manusia. HAM diatur dalam perundang-undangan/kebijakan/
kovenan di Indonesia sepertu UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, DUHAM
(Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), ICCPR (International Covenant
on Civil and Political Rights), Prinsip-Prinsip Yogyakarta (The Yogyakarta
Principles)  dll.

Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak
orang lain, termasuk melanggar hak seseorang karena SOGIE nya. Selama
ini sangat banyak kekerasan berbasis SOGIE yang dilakukan oleh media
saat meliput LGBT. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kasus
kekerasan berbasis SOGIE yang ditemukan oleh Cangkang Queer dalam
pemantauan media. Kekerasan tersebut terjadi karena media tidak paham
tentang SOGIE dan HAM. Oleh karena itu sebaiknya media mempelajari
dan memahami SOGIE dan HAM terlebih dahulu sebelum meliput yang
melibatkan LGBT. Sehingga tidak menjadi berita yang bias dan
merendahkan LGBT.

V. MEMBANGUN MEDIA SEBAGAI ALAT PERJUANGAN
KELOMPOK LGBT

Media merupakan alat-alat komunikasi yang bisa menyebarkan pesan
secara serempak dan cepat kepada audiens dalam jumlah yang luas dan
heterogen, dimana tujuannya adalah sebagai institusi pelopor perubahan
sistem sosial, hukum, politik, budaya bahkan sistem secara umum yang ada
di masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi perubahan masyarakat
itu sendiri.

Didalam UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers pasal 6 disebutkan bahwa
pers nasional memiliki peran sebagai berikut :
1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui informasi
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya

supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia serta menghormati kebhinekaan
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat dan

akurat.
4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang

berkaitan dengan kepentingan umum.
5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Jika berangkat dari peran-peran media di atas, seharusnya media dapat
menjadi salah satu alat perjuangan kelompok LGBT. Akan tetapi, saat ini
masih banyak media yang tidak memahami dan menjalankan peran-peran
tersebut sehingga masih banyak stigma dan kekerasan yang dilakukan oleh
media terhadap LGBT ketika mengangkat isu LGBT dalam liputannya.
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Oleh karena itu sangat disarankan bagi media untuk mengetahui,
memahami dan menjalankan pemberitaan sesuai dengan UU pers tersebut
sehingga tidak mengandung bias. Ketika media dalam pemberitaan-
pemberitaannya telah berhasil menuliskan berita yang ramah LGBT maka
media kedepan dapat digunakan sebagai alat perjuangan LGBT untuk
menghapuskan stigma, kekerasan dan diskriminasi berbasis SOGIE.



REKAP KODING TAHUN 2012 - JUNI 2015

66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



 

PRINSIP-PRINSIP YOGYAKARTA 

 

 

 

Prinsip-prinsip Pemberlakuan Hukum Internasional atas  

Hak-hak Asasi Manusia yang Berkaitan dengan  

Orientasi Seksual dan Identitas Gender 

 

 

 

 

 

Diterjemahkan oleh Arus Pelangi                                     

Jl. Tebet Dalam IV No. 3 Jakarta Selatan 

Telp / Fax : 021 – 8291310 

Email : arus_pelangi@yahoo.co.id 

http://asia.geocities.com/arus_pelangi 

 

Penterjemah : Rio Augusto V.M 

November 2007 

 

 

 

 

 

 

Versi Bahasa Indonesia ini belum merupakan teks resmi.  

Terjemahan resmi terdapat dalam bahasa Inggris, Arab, Cina, Perancis, Rusia dan Spanyol 
dapat diperoleh di http://www.yogyakartaprinciples.org/. 

 

83



DAFTAR ISI 

Kata Pengantar Prinsip-Prinsip Yogyakarta ........................................................................................................... 3 

Mukadimah............................................................................................................................................................. 5 

Prinsip 1: Hak Atas Nikmat Karunia Hak-Hak Asasi Manusia Universal ...................................................... 7 

Prinsip 2: Hak-Hak Atas Kesetaraan Dan Non-Diskriminasi ......................................................................... 7 

Prinsip 3:  Hak Atas Pengakuan Hukum.......................................................................................................... 8 

Prinsip 4:  Hak Atas Kehidupan....................................................................................................................... 9 

Prinsip 5:  Hak Atas Rasa Aman...................................................................................................................... 9 

Prinsip 6:  Hak Atas Ruang Privat (Privasi)................................................................................................... 10 

Prinsip 7: Hak Atas Kemerdekaan Dari Pencabutan Kebebasan Secara Sewenang-Wenang ....................... 11 

Prinsip 8: Hak Atas Pemeriksaan Pengadilan Secara Adil............................................................................ 12 

Prinsip 9: Hak Atas Perlakuan Manusiawi Selama Dalam Tahanan............................................................. 12 

Prinsip 10:  Hak Atas Kebebasan dari Penyiksaan dan Perlakuan Atau Hukuman yang Kejam, Tidak 
Manusiawi Atau Merendahkan Martabat ............................................................................................................. 13 

Prinsip 11:  Hak Atas Perlindungan Dari Semua Bentuk Eksploitasi, Jual-Beli Dan Perdagangan Manusia .. 14 

Prinsip 12: Hak Atas Pekerjaan....................................................................................................................... 15 

Prinsip 13: Hak Atas Jaminan Sosial Dan Tindakan   Perlindungan Sosial Lainnya...................................... 15 

Prinsip 14: Hak Atas Standard Hidup Yang Layak......................................................................................... 16 

Prinsip 15: Hak Atas Pemukiman Yang Layak............................................................................................... 16 

Prinsip 16: Hak Atas Pendidikan .................................................................................................................... 17 

Prinsip 17:  Hak Atas Standard Kesehatan Tertinggi Yang Dapat Dicapai ..................................................... 18 

Prinsip 18: Perlindungan Dari Penyalah-Gunaan Medis................................................................................. 19 

Prinsip 19:  Hak Atas Kemerdekaan Berpendapat Dan  Berekspresi............................................................... 19 

Prinsip 20:  Hak Atas Kemerdekaan Berkumpul Dan Berorganisasi Dengan Damai ...................................... 20 

Prinsip 21: Hak Atas Kemerdekaan Pikiran, Hati Nurani Dan Agama........................................................... 21 

Prinsip 22: Hak Atas Kemerdekaan Berpindah-Tempat ................................................................................. 22 

Prinsip 23: Hak Untuk Mencari Tempat Perlindungan (Suaka)...................................................................... 22 

Prinsip 24: Hak Untuk Membangun Keluarga ................................................................................................ 22 

Prinsip 25:  Hak Untuk Berperan-Serta Dalam Kehidupan Bermasyarakat..................................................... 23 

Prinsip 26:  Hak Untuk Berperan-Serta Dalam Berkebudayaan ...................................................................... 24 

Prinsip 27:  Hak Untuk Memperjuangkan Hak Asasi Manusia........................................................................ 24 

Prinsip 28:  Hak Untuk Memperoleh Pengobatan Dan Penggantian Kerugian Yang Efektif .......................... 25 

Prinsip 29: Akuntabilitas................................................................................................................................. 26 

Rekomendasi Tambahan....................................................................................................................................... 28 

Para Penanda-tangan Prinsip-Prinsip Yogyakarta ................................................................................................ 30 

 

 

84



KATA PENGANTAR PRINSIP-PRINSIP
YOGYAKARTA

Semua manusia terlahir merdeka dan sejajar dalam martabat dan hak-haknya. Semua
manusia memiliki sifat universal, saling bergantung, tak dapat dibagi dan saling ber-
hubungan. Orientasi seksual1 dan identitas gender2 bersifat menyatu dengan martabat
dan kemanusiaan setiap orang serta tak boleh menjadi dasar bagi adanya diskriminasi
ataupun kekerasan.

Banyak kemajuan telah dibuat untuk memastikan bahwa semua orang dengan orienta-
si seksual dan identitas gender apapun boleh hidup dengan martabat dan penghormatan
yang sejajar sesuai dengan keyakinan yang mereka miliki. Dewasa ini banyak negara
telah memiliki hukum dan undang-undang yang menjamin hak-hak kesetaraan dan non-
diskriminasi tanpa pembeda-bedaan berdasarkan jenis kelamin, orientasi seksual atau
identitas gender.

Namun demikian, pelanggaran hak-hak asasi manusia yang ditujukan kepada orang-
orang karena orientasi seksual atau identitas gender yang ada atau mereka yakini merupa-
kan suatu pola global yang mendarah-daging yang perlu diperhatikan secara serius.
Pelanggaran-pelanggaran tersebut termasuk kasus-kasus pembunuhan yang tidak diadili,
penyiksaan dan perlakuan keji, penyerangan seksual dan pemerkosaan, penyerbuan
wilayah pribadi, penahanan sewenang-wenang, penolakan kerja dan kesempatan pendidi-
kan, serta diskriminasi serius yang berkaitan dengan nikmat hak-hak asasi manusia
lainnya. Pelanggaran-pelanggaran ini sering ditambah dengan pengalaman bentuk-bentuk
kekerasan, kebencian, diskriminasi dan pengucilan lain misalnya hal-hal yang berdasarkan
pada ras, umur, agama, kecacatan ataupun status ekonomi, sosial dan status lainnya.

Banyak Negara dan masyarakat memaksakan norma-norma orientasi seksual dan
gender terhadap para individu melalui adat-istiadat, hukum serta kekerasan. Negara dan
masyarakat juga mencari-cari cara untuk mengontrol bagaimana para individu menjalani
hubungan pribadi dan bagaimana mereka mengidentifikasi diri mereka. Peraturan
ketertiban terhadap seksualitas tetap merupakan suatu kekuatan di balik berlangsungnya
kekerasan berdasarkan gender dan ketidak-setaraan gender.

Sistem internasional telah melihat langkah-langkah besar terhadap kesetaraan gender
dan perlindungan dari tindak kekerasan di dalam masyarakat, komunitas maupun
keluarga. Selain itu, mekanisme hak-hak asasi manusia utama dari PBB telah menegas-
kan kewajiban semua Negara untuk menjamin perlindungan secara efektif terhadap
semua orang dari diskriminasi yang didasarkan pada orientasi seksual ataupun identitas
gender. Akan tetapi, tanggapan internasional terhadap pelanggaran-pelanggaran hak asasi
manusia berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender masih terpecah-pecah dan tidak
konsisten.

1 Orientasi seksual dipahami sebagai sesuatu yang mengarah kepada kapasitas setiap orang akan ketertarikan emosi, rasa
sayang dan seksual (dan hubungan intim serta hubungan seks) terhadap individu yang berbeda gender atau sejenis atau
lebih dari satu gender.
2 Identitas gender dipahami sebagai sesuatu yang mengarah kepada pengalaman pribadi dan internal yang sangat mendalam
dirasakan oleh setiap orang tentang gendernya yang dapat saja atau tidak berhubungan dengan jenis kelamin yang
ditetapkan saat kelahiran, termasuk perasaan pribadi terhadap tubuh (yang mungkin melibatkan jika dipilih dengan bebas
perubahan penampakan fisik atau fungsi secara medis atau cara lain), serta ekspresi lain gender termasuk cara berpakaian,
cara bertutur-kata dan lagak-lagu.
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Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan ini, dibutuhkan pemahaman konsisten tentang
sistem pengelolaan menyeluruh dari hukum internasional hak-hak asasi manusia dan
pelaksanaannya terhadap pokok-pokok persoalan tentang orientasi seksual dan identitas
gender. Keadaannya sangat mendesak untuk menyusun dan menjelaskan kewajiban-
kewajiban Negara di bawah hukum internasional yang ada tentang hak-hak asasi manusia
untuk mengedepankan dan melindungi semua hak asasi manusia bagi semua orang
berdasarkan kesetaraan dan tanpa diskriminasi.

Atas nama satu koalisi organisasi-organisasi HAM, Komisi Jurist Internasional (Interna-
tional Commission of Jurists) dan Badan Internasional untuk Hak-hak Asasi Manusia
(International Service for Human Rights) telah mengeambil inisiatif untuk mengembangkan
seperangkat prinsip hukum internasional atas pemberlakuan hukum internasional terhadap
pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender
sehingga membawa kejelasan dan pertalian yang lebih besar terhadap kewajiban-
kewajiban Negara akan hak asasi manusia.

Sekelompok pakar hak asasi manusia terkemuka telah merancang, mengembang-
kan, membahas serta menyaring Prinsip-prinsip ini. Menyusul pertemuan para pakar
yang diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia pada
tanggal 6 hingga 9 November 2006; 29 pakar terkemuka dari 25 negara dengan
berbagai latar belakang dan bidang keahlian yang relevan dengan pokok persoalan
hukum hak-hak asasi manusia dengan suara bulat bersepakat menyetujui Prinsip-
prinsip Yogyakarta terhadap Pemberlakuan Hukum Internasional atas Hak-hak Asasi
Manusia yang Berkaitan dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender.

Pelapor pertemuan, Profesor Michael O’Flaherty, telah memberi sumbangsih
amat besar dalam rancangan dan revisi Prinsip-prinsip tersebut. Komitmen dan
upayanya yang tak henti-henti telah sangat berpengaruh terhadap keberhasilan
pencapaian proses tersebut.

Prinsip-prinsip Yogyakarta mencakup jangkauan yang luas akan standard hak-
hak asasi manusia dan penerapannya terhadap pokok-pokok persoalan tentang
orientasi seksual dan identitas gender. Prinsip-prinsip ini menegaskan kewajiban
utama Negara untuk melaksanakan hak-hak asasi manusia. Setiap prinsip
disertai dengan rekomendasi terperinci terhadap Negara . Para pakar juga mene-
kankan bahwa semua pihak bertanggung-jawab untuk memperkembangkan dan
melindungi hak asasi manusia. Rekomendasi tambahan ditujukan kepada para
pihak lain, termasuk sistem media-massa, lembaga-lembaga swadaya
masyarakat, serta para penyandang dana.

Para pakar setuju bahwa Prinsip-prinsip Yogyakarta mencerminkan kondisi
yang ada dari hukum internasional tentang hak asasi manusia berkaitan dengan
orientasi seksual dan identitas gender. Mereka juga mengakui bahwa Negara
boleh membuat kewajiban-kewajiban tambahan sejalan dengan berkembangnya
hukum hak asasi manusia yang berkelanjutan.

Prinsip-prinsip Yogyakarta menegaskan standard-standard hukum internasional
yang mengikat di mana Negara harus tunduk kepadanya. Prinsip-prinsip ini
menjanjikan masa depan yang berbeda di mana seluruh umat manusia yang
dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat serta hak-haknya dapat memenu-
hi hak lahir yang mulia.

Sonia Onufer Corrêa Vitit Muntarbhorn
Ketua Ketua Ketua
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KAMI, SEKELOMPOK AHLI INTERNASIONAL DALAM
HUKUM INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK ASASI MANUSIA
DAN ORIENTASI SEKSUAL SERTA IDENTITAS GENDER

MUKADIMAH
MENGINGAT bahwa semua manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat

dan hak asasi, dan bahwa setiap orang berhak atas nikmat karunia hak-hak asasi
manusia tanpa perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, penda-
pat politik ataupun pendapat lain, asal kebangsaan maupun strata sosial, hak milik,
status kelahiran ataupun status lain;

TERGANGGU melihat kekerasan, pelecehan, diskriminasi, pengucilan, stigmatisasi
dan prasangka yang ditujukan kepada orang-orang di semua wilayah dunia oleh karena
orientasi seksual atau identitas gender mereka; dan pengalaman-pengalaman tersebut di
atas disertai dengan diskriminasi dalam segala bidang termasuk gender, ras, umur,
agama, kecacatan, kesehatan dan status ekonomi; dan bahwa kekerasan, pelecehan,
diskriminasi, pengucilan, stigmatisasi dan prasangka seperti itu meruntuhkan integritas
serta martabat mereka yang menderita karena tindak siksaan tersebut, pula dapat
memperlemah rasa percaya diri mereka dan rasa memiliki komunitas mereka, serta
menyebabkan banyak dari mereka lalu menyembunyikan diri atau menekan identitas
mereka sehingga hidup penuh ketakutan dan penyamaran;

MENYADARI bahwa secara historis sebagian orang telah mengalami pelanggaran-
pelanggaran hak asasi manusia karena diri mereka lesbian, gay atau biseksual (atau
merasa diri mereka demikian), karena perilaku seksual suka-sama-suka dengan sesama
jenis atau karena mereka adalah atau merasa diri transseksual, transgender, interseks
atau bagian dari kelompok sosial yang diidentifikasi oleh masyarakat awam atas dasar
orientasi seksual atau identitas gendernya;

MEMAHAMI bahwa “orientasi seksual” merujuk kepada kapasitas setiap orang akan
ketertarikan emosional, kasih-sayang, seksualnya juga hubungan seksual dan intimnya
secara mendalam terhadap individu dari gender yang berbeda atau sesama gender atau
lebih dari satu gender;

MEMAHAMI bahwa “identitas gender” merujuk kepada pengalaman gender setiap
orang yang dirasakan secara mendalam yang mungkin ataupun tidak berhubungan
dengan jenis kelamin yang ditetapkan ketika lahir termasuk perasaan pribadi akan
ketubuhannya yang mungkin melibatkan, jika dipilih dengan merdeka, perubahan pe-
nampakan atau fungsi tubuh melalui cara-cara medis, operasi atau lainnya serta ekspresi
gender lain seperti cara berpakaian, cara bertutur-kata dan lagak-lagu;

MENGAMATI bahwa hukum internasional hak-hak asasi manusia menegaskan bahwa
semua orang, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gendernya, berhak
sepenuhnya atas nikmat karunia hak-hak asasi kemanusiaannya, bahwa penerapan hak-
hak asasi kemanusiaannya, bahwa penerapan hak-hak asasi manusia seyogyanya
mempertimbangkan situasi-situasi khusus serta pengalaman-pengalaman mereka yang
memiliki orientasi seksual dan identitas gender berbeda, pun bahwa dalam seluruh
tindakan menyangkut anak-anak, minat terkuat anak sebaiknya menjadi pertimbangan
utama, dan seorang anak yang mampu menentukan pandangan pribadi memiliki hak
untuk mengungkapkan pandangan-pandangannya tersebut dengan bebas pandangan-
pandangan atau pendapat yang diberikan sesuai dengan usia dan kematangan berpikir
anak tersebut;

MENCATAT bahwa hukum internasional tentang hak asasi manusia menjatuhkan
larangan mutlak terhadap praktek diskriminasi berkaitan dengan nikmat karunia sepenu-
hnya atas seluruh hak asasi manusia: sipil, kebudayaan, ekonomi, politik dan sosial;
yang menghormati hak-hak seksualitas; orientasi seksual dan identitas gender menyatu-
padu dengan perwujudan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan Negara harus
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mengambil tindakan untuk menghapuskan prasangka serta adat-kebiasaan berdasarkan
gagasan rendah atau unggulnya salah satu jenis kelamin atau gagasan peran stereotip
laki-laki dan perempuan, lebih lanjut juga mencatat bahwa masyarakat internasional
telah mengakui hak perseorangan untuk memutuskan dengan bebas dan bertanggung-
jawab terhadap urusan-urusan yang berkaitan dengan seksualitas mereka, termasuk
kesehatan reproduksi dan seksual, terbebas dari paksaan, diskriminasi serta kekerasan;

MENGAKUI bahwa pernyataan ini mendasarkan diri kepada kondisi saat ini dari hukum
internasional tentang hak asasi manusia dan akan membutuhkan revisi terus-menerus
agar dapat sejalan dengan perkembangan hukum itu sendiri beserta penerapannya
dalam kehidupan dan pengalaman, khususnya yang dialami oleh orang-orang dengan
orientasi seksual dan identitas gender berbeda, dari waktu ke waktu dan di berbagai
wilayah dan negara yang berbeda-beda.

MENYUSUL PERTEMUAN PARA AHLI
YANG DISELENGGARAKAN DI YOGYAKARTA,
INDONESIA DARI 6 HINGGA 9 NOVEMBER 2006
DENGAN INI MENGADOPSI PRINSIP-PRINSIP BERIKUT:

PRINSIP 1: HAK ATAS NIKMAT KARUNIA HAK-HAK ASASI MANU-
SIA UNIVERSAL

Semua manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat dan hak-haknya.
Manusia dari semua orientasi seksual dan identitas gender berhak sepenuh-penuhnya
atas nikmat karunia semua hak asasi manusia.

NEGARA WAJIB:
A. Memasukkan prinsip-prinsip universalitas, saling keterhubungan satu-sama-lain

(inter-relasi), saling kebergantungan (interdependensi) dan ketak-terpisahan seluruh hak
asasi manusia dalam undang-undang dasar negara atau perundang-undangan yang
tepat lainnya serta menjamin perwujudan praktis dari nikmat karunia universal terhadap
seluruh hak asasi manusia;

B. Mengubah perundang-undangan apapun, termasuk hukum pidana, untuk menjamin
konsistensinya dengan nikmat karunia universal atas seluruh hak asasi manusia;

C. Menjalankan program-program pendidikan dan penyadaran untuk mem-
perkembangkan dan meningkatkan nikmat atas seluruh hak asasi manusia sepenuhnya
bagi semua orang, terlepas dari orientasi seksual atau identitas gendernya;

D. Menyatu-padukan pendekatan pluralistik ke dalam kebijakan Negara dan pembua-
tan keputusan yang mengakui dan menegaskan saling keterhubungan (inter-relasi) dan
ketak-terpisahan seluruh aspek identitas manusia termasuk orientasi seksual dan
identitas gender.

PRINSIP 2: HAK-HAK ATAS KESETARAAN DAN
NON-DISKRIMINASI

Setiap orang berhak menikmati seluruh hak asasi manusia tanpa diskriminasi ber-
dasarkan orientasi seksual atau identitas gendernya. Setiap orang berhak atas keset-
araan di hadapan hukum, atas perlindungan hukum yang adil tanpa diskriminasi dan
tanpa memandang apakah nikmat hak asasi lainnya juga terpengaruh atau tidak. Hukum
seyogyanya melarang segala bentuk diskriminasi dan menjamin perlindungan yang
efektif dan adil terhadap semua orang melawan segala bentuk diskriminasi.
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Diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender meliputi segala bentuk
pembedaan, pengucilan, pelarangan ataupun pilihan berdasarkan orientasi seksual atau
identitas gender di hadapan hukum atau perlindungan hukum yang setara, atau pen-
gakuan, penikmatan atau pemeliharaan –berdasarkan kesetaraan- seluruh hak asasi
manusia dan kemerdekaan fundamental. Diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau
identitas gender barangkali, dan pada umumnya, disertai dengan diskriminasi terhadap
wilayah lain termasuk gender, usia, agama, kecacatan, kesehatan dan status ekonomi.

NEGARA WAJIB:
A. Memasukkan prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi berdasarkan orientasi

seksual dan identitas gender ke dalam undang-undang dasar atau perundang-undangan
yang tepat lainnya, jika belum dimasukkan di dalamnya, termasuk cara amandemen dan
interpretasi, serta menjamin perwujudan prinsip-prinsip ini secara efektif;

B. Mencabut ketentuan-ketentuan hukum kejahatan dan ketentuan lainnya yang
melarang atau, dalam prakteknya, diberlakukan untuk melarang kegiatan seksual suka-
sama-suka di antara pasangan sesama-jenis yang telah cukup umur, dan menjamin
kegiatan seksual baik yang dilakukan oleh pasangan berbeda-jenis maupun sesama-
jenis secara adil;

C. Mengambil tindakan-tindakan hukum yang tepat sesuai undang-undang atau
tindakan lain untuk melarang dan menghapuskan diskriminasi berdasarkan orientasi
seksual dan identitas gender di tempat-tempat umum maupun di wilayah pribadi;

D. Mengambil tindakan-tindakan yang tepat untuk menyelamatkan kemajuan yang
memadai yang dicapai oleh orang-orang dengan orientasi seksual dan identitas gender
beragam sebagaimana mungkin perlu untuk menjamin kelompok-kelompok atau individu-
individu tersebut dalam menikmati atau mempraktekkan hak asasi manusia dengan setara;

E. Dalam menanggapi diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas
gender, mempertimbangkan sikap di mana mungkin bentuk diskriminasi tersebut tump-
ang-tindih dengan bentuk diskriminasi lain;

F. Mengambil semua tindakan yang tepat, termasuk program-program pendidikan dan
pelatihan, dengan wawasan untuk menghapuskan sikap-sikap atau perilaku-perilaku
yang diskriminatif atau penuh prasangka yang berkaitan dengan gagasan keunggulan
atau kelemahan suatu orientasi seksual, identitas gender atau ekspresi gender satu
terhadap yang lain.

PRINSIP 3: HAK ATAS PENGAKUAN HUKUM
Setiap orang, di manapun ia berada, memiliki hak terhadap pengakuan sebagai manusia

di hadapan hukum. Orang-orang dengan orientasi seksual dan identitas gender berbeda
boleh menikmati kapasitas hukum dalam segala aspek kehidupan. Orientasi seksual dan
identitas gender diri setiap orang bersenyawa dengan kepribadiannya dan merupakan
salah satu aspek sangat mendasar dari penentuan diri, martabat dan kemerdekaan. Tak
seorangpun boleh dipaksa menjalani prosedur medis, termasuk operasi penegasan
kelamin, sterilisasi atau terapi hormon sebagai prasyarat bagi pengakuan hukum identitas
gender mereka. Tak satu statuspun seperti perkawinan atau kedudukan sebagai orangtua
boleh ditarik secara hukum untuk mencegah pengakuan hukum identitas gender yang
bersangkutan. Tak seorang pun boleh menjadi sasaran tekanan untuk menyembunyikan,
menekan atau menyangkal orientasi seksual atau identitas gender mereka.

NEGARA WAJIB:
A. Menjamin bahwa semua orang diberi kapasitas hukum dalam urusan-urusan sipil,

tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender, dan diberi
kesempatan untuk menggunakan kapasitas tersebut, termasuk hak-hak yang setara
untuk menanda-tangani kontrak, menyelenggarakan, memiliki, memperoleh (termasuk
melalui warisan), mengelola, menikmati dan memberikan kepemilikan;
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B. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang penting
untuk menghormati sepenuhnya dan mengakui secara hukum identitas gender-diri yang
diyakini oleh setiap orang;

C. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang penting
untuk menjamin adanya prosedur di mana seluruh dokumen identitas yang dikeluarkan
Negara yang mengindikasikan jenis kelamin seseorang termasuk akta kelahiran, paspor,
KTP, kartu Pemilu dan dokumen lain mencerminkan identitas gender yang diyakini
secara mendalam oleh orang yang bersangkutan;

D. Menjamin bahwa prosedur-prosedur tersebut efisien, adil, tidak diskriminatif dan
menghormati martabat dan privasi orang yang bersangkutan;

E. Menjamin bahwa perubahan-perubahan terhadap semua dokumen identitas-diri
akan diakui dalam seluruh konteks di mana identifikasi dan pengelompokan orang
menurut gendernya dibutuhkan oleh hukum atau kebijakan;

F. Menjalankan program-program yang ditargetkan untuk memberikan dukungan sosial
bagi semua orang yang sedang menjalani masa transisi atau operasi penegasan kelamin.

PRINSIP 4: HAK ATAS KEHIDUPAN
Setiap orang berhak untuk hidup. Tak seorang pun boleh ditahan secara sewenang-

wenang, termasuk yang berkenaan dengan pertimbangan orientasi seksual atau identitas
gender. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan kepada siapapun berdasarkan kegiatan
seksual suka-sama-suka antara orang-orang yang sudah cukup umur atau berdasarkan
orientasi seksual atau identitas gendernya.

NEGARA WAJIB:
A. Mencabut seluruh bentuk tindak kejahatan yang bertujuan atau berakibat pelarangan

kegiatan seksual suka-sama-suka antara sesama-jenis di atas usia akil-balig dan hingga
ketentuan tersebut dicabut tidak pernah menjatuhkan hukuman mati terhadap siapapun
yang terkena hukuman di bawah ketentuan tersebut;

B. Membatalkan vonis hukuman mati dan membebaskan mereka yang saat ini sedang
menanti eksekusi untuk tindak kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan seksual suka-
sama-suka antara orang-orang yang sudah cukup umur;

C. Menghentikan penyerangan apapun yang disponsori atau diijinkan oleh Negara
terhadap kehidupan seseorang berdasarkan orientasi seksual atau identitas gendernya;
serta menjamin bahwa seluruh penyerangan seperti itu baik yang dilakukan oleh pejabat
pemerintah, oleh perseorangan maupun kelompok akan diselidiki dengan sungguh-
sungguh, dan bahwa di mana pun bukti-bukti yang tepat ditemukan, mereka yang bertang-
gung-jawab akan dituntut, diadili dan dihukum sebagaimana mestinya.

PRINSIP 5: HAK ATAS RASA AMAN
Setiap orang, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gendernya, berhak atas

rasa aman dan atas perlindungan dari Negara melawan kekerasan atau penyerangan
jasmani, baik yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, perseorangan ataupun kelompok.
NEGARA WAJIB:

A. Mengambil seluruh tindakan pengamanan dan tindakan lain yang penting untuk
mencegah dan memberikan perlindungan dari semua bentuk kekerasan dan pelecehan
yang berkaitan dengan orientasi seksual ataupun identitas gender;

B. Mengambil seluruh tindakan legislatif yang penting untuk menjatuhkan hukuman
kriminal yang tepat terhadap kekerasan, ancaman kekerasan, hasutan untuk melakukan
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kekerasan dan pelecehan terkait, berdasarkan orientsai seksual atau identitas gender
seseorang atau sekelompok orang, di semua lingkungan kehidupan, termasuk di dalam
keluarga;

C. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lainnya untuk
menjamin bahwa orientasi seksual atau identitas gender korban diusut dengan sungguh-
sungguh, dan bahwa di mana ditemukan bukti-bukti yang memadai, mereka yang
bertanggung-jawab dituntut, diadili dan dihukum sebagaimana mestinya; dan bahwa
korban-korbannya diberi pengobatan dan ganti rugi, termasuk penggantian uang;

D. Melakukan kampanye penggalangan penyadaran yang ditujukan kepada
masyarakat luas dan juga kepada para pelaku kekerasan yang ada serta orang-orang
yang potensial melakukan tindak kekerasan agar dapat memberantas prasangka yang
menekankan kekerasan berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender.

PRINSIP 6: HAK ATAS RUANG PRIVAT (PRIVASI)
Setiap orang, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gendernya, berhak

atas nikmat karunia privasi tanpa intervensi sewenang-wenang atau di luar hukum,
termasuk dengan memperhatikan keluarga, rumah atau kawan-kawan mereka se-
bagaimana mereka beroleh perlindungan dari penyerangan di luar hukum atas kehorma-
tan dan reputasi mereka. Hak atas privasi biasanya termasuk pilihan untuk menyingkap-
kan atau tidak menyingkapkan informasi tentang identitas gender atau orientasi seksual-
nya, sebagaimana keputusan dan pilihan baik menyangkut tubuh fisik yang bersangku-
tan, hubungan seksual suka-sama-suka ataupun hubungan yang lain dengan orang lain.

NEGARA WAJIB:
A. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang penting

untuk menjamin hak setiap orang, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas
gendernya sehingga dapat menikmati wilayah pribadi, keputusan-keputusan intim dan
hubungannya dengan sesama manusia termasuk aktivitas seksual suka-sama-suka di
antara mereka yang telah dewasa, tanpa intervensi sewenang-wenang;

B. Mencabut seluruh hukum yang mengkriminalkan aktivitas seksual suka-sama-suka di antara
orang-orang sesama-jenis yang telah dewasa, serta menjamin bahwa hubungan seksual antara
sesama-jenis maupun antara beda-jenis juga berlaku bagi mereka yang sebaya;

C. Menjamin bahwa penerapan umum dari ketetapan hukum pidana dan ketetapan
hukum lain tidak diberlakukan secara de facto terhadap kegiatan seksual suka-sama-
suka sesama-jenis bagi mereka yang telah dewasa;

D. Mencabut produk hukum apapun yang melarang atau mengkriminalkan ekspresi
identitas gender termasuk cara berpakaian, cara bertutur-kata, lagak-lagu- atau meniada-
kan kesempatan bagi mereka yang akan mengubah fisiknya sebagai cara untuk mengek-
spresikan identitas gendernya;

E. Melepaskan semua orang yang dipenjara atau yang memperoleh penghukuman
pidana jika penahanannya dikaitkan dengan aktivitas seksual suka-sama-suka di antara
orang-orang yang telah dewasa, atau dikaitkan dengan identitas gender;

F. Menjamin hak semua orang secara biasa untuk memilih kapan, kepada siapa dan bagaim-
ana menyingkap keterangan menyangkut orientasi seksual atau identitas gender mereka, serta
melindungi semua orang dari penyingkapan yang sewenang-wenang atau tak diinginkan atau
ancaman akan disingkapkannya keterangan mengenai hal tersebut oleh orang lain.

PRINSIP 7: HAK ATAS KEMERDEKAAN DARI PENCABUTAN
KEBEBASAN SECARA SEWENANG-WENANG

Tak seorang pun boleh menjadi sasaran penangkapan atau penahanan yang se-
wenang-wenang. Penangkapan atau penahanan berdasarkan orientasi seksual atau
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identitas gender baik menurut perintah pengadilan atau yang lain merupakan kese-
wenang-wenangan. Semua orang yang ditangkap, tanpa memandang orientasi seksual
atau identitas gender mereka, berhak –sesuai asas kesetaraan- diberitahu terlebih
dahulu alasan-alasan penangkapannya maupun wujud tuduhan terhadap mereka,
berhak dibawa menghadap pejabat pengadilan dengan sesegera mungkin serta berhak
membawa berita acara pengadilan untuk menentukan kepenuhan hukum atas penahan-
an, baik dituntut dengan pelanggaran berat ataupun tidak.

NEGARA WAJIB:
A. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang penting

untuk menjamin bahwa orientasi seksual atau identitas gender dalam situasi apapun
tidak boleh menjadi dasar penangkapan atau penahanan, termasuk penghapusan
ketetapan hukum kriminal yang bermakna kabur yang mengundang penerapan diskrimi-
natif, atau sebaliknya, memberikan kesempatan bagi penangkapan berdasarkan
prasangka;

B. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang penting
untuk menjamin bahwa semua orang yang ditangkap tanpa memandang orientasi
seksual atau identitas gendernya atas dasar asas kesetaraan berhak diberitahu terlebih
dahulu alasan-alasan penangkapannya serta sifat tuduhan yang dituduhkan kepadanya
baik atas perintah atau tidak, berhak segera dibawa ke hadapan pejabat pengadilan dan
berhak membawa berita acara untuk menentukan kepenuhan hukum penahanannya;

C. Menjalankan program pelatihan dan penggalangan penyadaran untuk mendidik
polisi serta personil penegak hukum yang berkaitan dengan kesewenang-wenangan
penangkapan dan penahanan berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender
seseorang;

D. Menyimpan catatan yang akurat dan selalu diperbarui tentang semua penangkapan
dan penahanan, yang mencakup tanggal, hari, lokasi dan alasan penahanan, serta
menjamin kekeliruan yang berdiri sendiri dari semua tempat dan penahanan oleh lemba-
ga-lembaga yang secara memadai diperintahkan dan diperlengkapi untuk mengidenti-
fikasi penangkapan dan penahanan yang mungkin dimotivasi oleh orientasi seksual atau
identitas gender seseorang.

PRINSIP 8: HAK ATAS PEMERIKSAAN PENGADILAN SECARA ADIL
Setiap orang berhak atas pemeriksaan secara adil di hadapan publik oleh pengadilan

yang cakap, independen dan tidak memihak, yang ditegakkan oleh hukum dalam penen-
tuan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam gugatan hukum dan tindakan kriminal
terhadap mereka, tanpa prasangka atau diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau
identitas gendernya.

NEGARA WAJIB:
A. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang penting

untuk melarang dan menghapuskan perlakuan merugikan berdasarkan orientasi seksual
atau identitas gender dalam setiap tahap proses pengadilan, dalam berita acara pidana
dan perdata, serta dalam seluruh berita acara atau laporan pengadilan dan adminstratif
lainnya yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, serta untuk menjamin bahwa
kredibilitas atau karakter seseorang sebagai suatu pihak, saksi mata, advokat atau penentu
keputusan diragukan karena alasan orientasi seksual atau identitas gendernya;

B. Mengambil seluruh langkah yang layak dan penting untuk melindungi orang-orang
dari pendakwaan pidana atau laporan perdata yang dimotivasi sepenuhnya atau sebagi-
an oleh prasangka berkaitan dengan orientasi seksual atau identitas gender;

C. Menjalankan program pelatihan dan penggalangan penyadaran bagi para hakim,
personil pengadilan, penuntut umum, pembela dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan
standard internasional hak-hak asasi manusia, prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskrimi-
nasi, termasuk yang berhubungan dengan orientasi seksual dan identitas gender.
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PRINSIP 9: HAK ATAS PERLAKUAN MANUSIAWI SELAMA
DALAM TAHANAN

Setiap orang yang dicabut kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan
penuh hormat terhadap martabat yang melekat di dalam dirinya sebagai seorang manu-
sia. Orientasi seksual dan identitas gender bersenyawa atau terpadu di dalam martabat
setiap orang.

NEGARA WAJIB:
A. Menjamin bahwa penempatan selama masa tahanan menghindari tindakan lebih

lanjut yang menyingkirkan orang-orang berdasarkan orientasi seksual atau identitas
gender atau yang menundukkan mereka ke dalam risiko tindak kekerasan, perlakuan
tidak sehat ataupun siksaan fisik, mental atau seksual;

B. Menyediakan akses yang memadai untuk memperoleh perawatan medis dan
konseling yang sesuai dengan kebutuhan mereka yang berada dalam tahanan dengan
mengakui kebutuhan khusus apapun dari yang bersangkutan berdasarkan orientasi
seksual atau identitas gender mereka, termasuk dengan memperhatikan kesehatan
reproduksi, akses atas informasi dan terapi HIV/AIDS serta akses atas terapi hormon,
terapi lain ataupun pengobatan operasi penegasan kelamin bilamana diinginkan;

C. Menjamin dengan sepenuh-penuhnya bahwa semua narapidana berperan-serta
dalam pengambilan keputusan menyangkut tempat penahanan yang sesuai dengan
orientasi seksual atau identitas gender mereka;

D. Menjamin dengan sepenuh-penuhnya pencegahan di tempat bagi seluruh narapi-
dana yang rentan terhadap tindak kekerasan atau siksaan berdasarkan orientasi seksu-
al, identitas gender atau ekspresi gender mereka serta menjamin sejauh dapat dipraktek-
kan dengan layak bahwa tindakan-tindakan pencegahan tidak menyebabkan pem-
batasan yang lebih besar terhadap hak-hak mereka daripada yang dialami oleh para
narapidana di penjara umum;

E. Menjamin bahwa kunjungan suami/istri di mana diijinkan diberikan dengan dasar
kesetaraan kepada seluruh narapidana tanpa memandang gender pasangan mereka;

F. Menyediakan fasilitas pemantauan independen dari penahanan baik yang dilakukan
oleh Negara maupun oleh lembaga-lembaga non-pemerintah, termasuk lembaga-
lembaga yang bergerak di bidang orientasi seksual dan identitas gender;

G. Melaksanakan program-progtram pelatihan dan penggalangan penyadaran bagi
personil penjara dan semua pejabat lain di sektor pemerintah dan swasta yang terlibat
dalam fasilitas penahanan, dengan memperhatikan standard internasional hak asasi
manusia, prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, termasuk yang berhubungan
dengan orientasi seksual dan identitas gender.

PRINSIP 10: HAK ATAS KEBEBASAN DARI PENYIKSAAN DAN
PERLAKUAN ATAU HUKUMAN YANG KEJAM, TIDAK
MANUSIAWI ATAU MERENDAHKAN MARTABAT

Setiap orang berhak merdeka dari penyiksaan dan dari perlakuan atau hukuman yang
kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat –termasuk bagi alasan-alasan yang
berhubungan dengan orientasi seksual atau identitas gender.

NEGARA WAJIB:
A. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang penting,

serta untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak
manusiawi atau merendahkan martabat yang dilakukan untuk alasan yang berhubungan
dengan orientasi seksual atau identitas gender korban maupun untuk penghasutan atas
tindakan-tindakan seperti tersebut di atas;
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B. Mengambil semua langkah yang layak untuk mengidentifikasi korban penyiksaan
dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat,
yang dilakukan untuk alasan-alasan yang beruhubungan dengan orientasi seksual atau
identitas gender, serta menawarkan pengobatan yang tepat termasuk tebusan, penggan-
tian kerugian serta dukungan medis dan psikologis bilamana perlu;

C. Menjalankan program-program pelatihan dan penggalangan penyadaran bagi polisi,
personil penjara dan seluruh pejabat lain di sektor swasta maupun pemerintah yang
berada dalam posisi melakukan atau mencegah tindakan-tindakan tersebut di atas.

PRINSIP 11: HAK ATAS PERLINDUNGAN DARI SEMUA BENTUK
EKSPLOITASI, JUAL-BELI DAN PERDAGANGAN MANUSIA

Setiap orang berhak atas perlindungan dari perdagangan, jual-beli dan semua bentuk
eksploitasi manusia –termasuk tetapi tidak terbatas pada eksploitasi seksual- dengan
alasan orientasi seksual atau identitas gender yang ada atau yang diyakini. Tindakan-
tindakan yang dirancang untuk mencegah perdagangan manusia (trafficking) wajib
menyebutkan faktor-faktor yang meningkatkan kerentanan, termasuk bentuk-bentuk
ketimpangan dan diskriminasi yang beragam dalam wilayah orientasi seksual atau
identitas gender yang ada atau yang diyakini, atau ekspresi dari hal ini atau identitas lain.
Tindakan-tindakan tersebut tidak boleh tidak sejalan dengan hak-hak asasi manusia
seseorang yang berisiko menjadi korban perdagangan manusia.

NEGARA WAJIB:
A. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang penting

untuk mencegah dan melindungi orang dari perdagangan, jual-beli dan semua bentuk
eksploatasi manusia termasuk tetapi tidak terbatas pada eksploatasi seksual- dalam
kerangka orientasi seksual atau identitas gender yang ada atau yang diyakini;

B. Menjamin bahwa tindakan atau perundang-undangan seperti tersebut di atas tidak
mengkriminalkan, memberikan stigma, atau dengan cara lain memperburuk kekurangan-
kekurangan yang disandang oleh mereka yang rentan terhadap praktek-praktek seperti
tersebut di atas;

C. Membuat tindakan-tindakan pelayanan dan program-program dalam bidang hukum,
pendidikan dan sosial untuk menyampaikan faktor-faktor yang meningkatkan kerentan
terhadap perdagangan, jual-beli serta semua bentuk eksploatasi manusia –termasuk
tetapi tidak terbatas pada eksploitasi seks- dalam kerangka orientasi seksual atau
identitas gender yang ada atau yang diyakini, termasuk faktor-faktor seperti pengucilan
sosial, diskriminasi, penolakan oleh keluarga atau komunitas budaya, kurangnya ke-
mandirian finansial, tuna-wisma, sikap-sikap sosial yang diskriminatif yang menyebabkan
rendahnya rasa percaya-diri, serta kurangnya perlindungan dari diskriminasi untuk
mengakses perumahan, akomodasi, pekerjaan dan pelayanan sosial.

PRINSIP 12: HAK ATAS PEKERJAAN
Setiap orang berhak memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif, berhak untuk

memperoleh kondisi kerja yang adil dan menyenangkan, serta berhak untuk memperoleh
perlindungan terhadap pemecatan, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau
identitas gender.

NEGARA WAJIB:
A. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang penting

untuk menghapus dan melarang diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas
gender di dalam lapangan kerja –baik swasta maupun pemerintah, termasuk yang
berhubungan dengan pelatihan kerja, perekrutan, kenaikan pangkat atau jabatan,
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pemecatan, kondisi-kondisi pekerjaan dan penggajian;
B. Menghapuskan diskriminasi apapun berdasarkan orientasi seksual atau identitas

gender untuk menjamin kesempatan kerja yang adil dan kesempatan untuk maju dalam
segala bidang pelayanan publik, termasuk semua tingkat pelayanan pemerintah dan
kesempatan kerja yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam
kepolisian dan ketentaraan, serta memberikan program pelatihan yang tepat dan peng-
galangan penyadaran untuk melawan sikap-sikap diskriminatif.

PRINSIP 13: HAK ATAS JAMINAN SOSIAL DAN TINDAKAN
PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA

Setiap orang berhak atas keamanan sosial dan tindakan perlindungan sosial lainnya,
tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender.

NEGARA WAJIB:
A. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang penting

untuk menjamin akses yang adil, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau
identitas gender, berhak atas jaminan sosial dan tindakan perlindungan sosial lainnya,
termasuk tunjangan lapangan kerja, cuti untuk mengasuh anak, tunjangan penganggu-
ran, asuransi kesehatan, perawatan kesehatan atau tunjangan kesehatan (termasuk
yang digunakan untuk operasi perubahan fisik yang berhubungan dengan identitas
gender), asuransi sosial lain, tunjangan keluarga, tunjangan pemakaman, pensiun dan
tunjangan-tunjangan berkaitan dengan hilangnya dukungan dari suami/istri atau pasan-
gan sebagai akibat penyakit atau kematian;

B. Menjamin bahwa anak-anak tidak menjadi sasaran bentuk perlakuan diskriminatif
apapun di dalam sistem jaminan sosial atau di dalam ketentuan tunjangan-tunjangan
sosial atau kesejahteraan berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender mereka,
ataupun orientasi seksual atau identitas gender dari anggota keluarga mereka;

C. Mengambil seluruh tindakan legislatif, adminstratif dan tindakan-tindakan lain yang
penting untuk menjamin tersedianya akses dalam program-progaram dan strategi
pemberantasan kemiskinan, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau
identitas gender.

PRINSIP 14: HAK ATAS STANDARD HIDUP YANG LAYAK
Setiap orang berhak atas standard hidup yang layak, termasuk makanan yang layak,

air minum yang aman, penjagaan kebersihan dan sandang yang layak, serta berhak atas
peningkatan kondisi hidup yang berkesinambungan, tanpa diskriminasi berdasarkan
orientasi seksual atau identitas gender.

NEGARA WAJIB:
Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang penting

untuk menjamin akses yang setara – tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual
atau identitas gender- terhadap makanan yang layak, air minum yang aman, sanitasi dan
sandang yang layak.

PRINSIP 15: HAK ATAS PEMUKIMAN YANG LAYAK
Setiap orang berhak atas tempat tinggal yang layak, termasuk perlindungan dari

pengusiran, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender.
NEGARA WAJIB:
D. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang penting
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untuk menjamin keamanan tempat menetap dan akses terhadap pemukiman yang
terjangkau, layak dihuni, dapat dicapai, layak secara kultural dan aman, termasuk tempat
bernaung dan akomodasi darurat lainnya, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi
seksual, identitas gender maupun status perkawinan atau status keluarga;

E. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratifdan tindakan lain yang penting
untuk melarang pelaksanaan pengusiran yang tidak sesuai dengan kewajiban-kewajiban
hak asasi manusia secara internasional, serta menjamin bahwa penggantian kerugian
yang layak dan efektif secara hukum atau penggantian kerugian lain yang tepat tersedia
bagi siapapun yang mengajukan tuntutan bahwa hak atas perlindungan melawan pengu-
siran yang dipaksakan telah dilanggar atau di bawah ancaman pelanggaran –termasuk
hak atas perpindahan tempat tinggal, yang mencakup hak atas pilihan bidang tanah yang
lebih baik atau memiliki kualitas yang sama juga hak atas pemukiman yang layak, tanpa
diskriminasi berdasarkan orientasi seksual, identitas gender maupun status perkawinan
atau status keluarga;

F. Menjamin hak-hak kesetaraan atas kepemilikan tanah dan rumah serta harta pening-
galan, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual, identitas gender maupun status
perkawinan atau status keluarga;

G. Menyusun program sosial –termasuk program-program pendukung serta mengem-
bangkan pola dukungan dan dukungan lingkungan setempat untuk menghadapi faktor-
faktor yang berhubungan dengan orientasi seksual atau identitas gender yang men-
ingkatkan kerentanan terhadap kondisi tuna-wisma, terutama bagi anak-anak dan
generasi muda, termasuk pengucilan sosial, bentuk-bentuk kekerasan rumahtangga dan
kekerasan lain, diskriminasi, kurangnya kemandirian finansial;

H. Menyelenggarakan program-program pelatihan dan penggalangan penyadaran
untuk menjamin bahwa semua lembaga yang relevan menyadari dan peka terhadap
kebutuhan orang-orang yang menghadapi permasalahan tak-punya-rumah atau berada
di dalam keadaan sosial yang merugikan sebagai akibat dari diskriminasi seksual atau
identitas gender.

PRINSIP 16: HAK ATAS PENDIDIKAN
Setiap orang berhak atas pendidikan, tanpa diskriminasi berdasarkan, serta memper-

timbangkan orientasi seksual dan identitas gender.
NEGARA WAJIB:
A. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang penting

untuk menjamin kesetaraan akses terhadap pendidikan, serta kesetaraan perlakuan dari
murid, karyawan dan guru di dalam sistem pendidikan yang ada, tanpa diskriminasi
berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender;

B. Menjamin bahwa pendidikan diarahkan untuk pengembangan potensi kepribadian,
bakat, kemampuan mental dan fisik setiap murid sepenuh-penuhnya; serta menanggapi
kebutuhan murid-murid dari semua orientasi seksual dan identitas gender;

C. Menjamin bahwa pendidikan diarahkan untuk pengembangan rasa hormat terhadap
hak-hak asasi manusia, serta penghormatan terhadap orangtua dan anggota keluarga,
identitas budaya, bahasa dan nilai-nilai setiap anak dalam semangat pengertian, ked-
amaian, toleransi dan kesetaraan dengan mempertimbangkan serta menghormati
orientasi seksual dan identitas gender yang beragam;

D. Menjamin bahwa metode, kurikulum dan sumber-sumber pendidikan mengabdi
kepada peningkatan pemahaman dan penghormatan kepada –di antara hal-hal lain-
orientasi seksual dan identitas gender yang beragam termasuk kebutuhan khusus para
murid, orangtua dan anggota keluarga mereka yang berkaitan dengan hal ini;

E. Menjamin bahwa hukum dan kebijakan yang ada memberikan perlindungan yang
layak kepada para murid, karyawan dan guru yang memiliki orientasi seksual atau
identitas gender yang berbeda melawan semua bentuk pengucilan sosial dan kekerasan
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di dalam lingkungan sekolah, termasuk perbuatan kasar terhadap pihak yang lemah
(bullying) dan pelecehan;

F. Menjamin bahwa murid-murid yang menjadi sasaran pengucilan ataupun kekerasan
tersebut di atas tidak disingkirkan atau dipisahkan demi alasan perlindungan, serta
bahwa minat mereka yang terbaik diakui dan dihormati dengan cara memberi kesempa-
tan kepada mereka untuk berperan-serta;

G. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang penting
untuk menjamin bahwa disiplin dalam lembaga-lembaga pendidikan dijalankan secara
konsisten dengan martabat manusia, tanpa diskriminasi atau hukuman berdasarkan
orientasi seksual atau identitas gender murid, ataupun ekspresi daripadanya;

H. Menjamin bahwa setiap orang memiliki akses terhadap kesempatan dan sumber-
sumber untuk belajar seumur hidup tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual
atau identitas gendernya, termasuk bagi orang-orang dewasa yang telah lama menderita
karena bentuk-bentuk diskriminasi dalam sistem pendidikan seperti tersebut di atas.

PRINSIP 17: HAK ATAS STANDARD KESEHATAN TERTINGGI YANG
DAPAT DICAPAI

Setiap orang berhak atas standard kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat
dicapai, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender. Keseha-
tan seks dan alat reproduksi merupakan aspek fundamental dari hak ini.

NEGARA WAJIB:
A. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang penting

untuk menjamin nikmat karunia hak atas sandard kesehatan tertinggi yang dapat dicapai,
tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender;

B. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang penting
untuk menjamin bahwa semua orang memiliki akses terhadap fasilitas, barang-barang
dan layanan kesehatan, termasuk yang berhubungan dengan kesehatan seks dan alat
reproduksi, serta akses terhadap catatan medis mereka tanpa diskriminasi berdasarkan
orientasi seksual atau identitas gender;

C. Menjamin bahwa fasilitas, barang-barang dan layanan perawatan kesehatan diran-
cang untuk meningkatkan status kesehatan dan menanggapi kebutuhan kesehatan
semua orang tanpa diskriminasi berdasarkan –serta mempertimbangkan- orientasi
seksual dan identitas gender, dan menjamin bahwa catatan medis dalam perihal ini
diperlakukan atas dasar prinsip kerahasiaan penuh;

D. Mengembangkan dan melaksanakan program-program untuk mengatasi diskrimina-
si, prasangka dan faktor-faktor sosial lain yang merusak kesehatan orang karena alasan
orientasi seksual atau identitas gender mereka;

E. Menjamin menjamin bahwa semua orang diberi informasi dan diberdayakan supaya
mereka mampu membuat keputusan sendiri berkaitan dengan pengobatan dan perawa-
tan medis, berdasarkan persetujuan yang diberikan dengan sungguh-sungguh, tanpa
diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender;

F. Menjamin bahwa seluruh program serta layanan kesehatan, pendidikan, pencegah-
an, perawatan dan pengobatan seks dan alat reproduksi menghormati perbedaan
orientasi seksual dan identitas gender, serta disediakan secara adil bagi semua orang
tanpa diskriminasi;

G. Mempermudah akses bagi mereka yang sedang mengupayakan perubahan fisik
berkaitan dengan operasi penegasan kelamin untuk memperoleh pengobatan, perawa-
tan serta dukungan yang kompeten dan tidak diskriminatif;

H. Menjamin bahwa seluruh penyedia layanan kesehatan memperlakukan klien dan
pasangannya tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender,

97



termasuk mempertimbangkan penerimaan terhadap keluarga terdekatnya;
I. Mengambil kebijakan-kebijakan dan program-program pendidikan yang penting untuk

memperbolehkan para pekerja di sektor perawatan kesehatan memberikan standard
perawatan kesehatan tertinggi yang dapat dicapai kepada semua orang dengan penuh
rasa hormat termasuk kepada orientasi seksual atau identitas gendernya.

PRINSIP 18: PERLINDUNGAN DARI PENYALAH-GUNAAN MEDIS
Tak seorang pun boleh dipaksa menjalani segala bentuk pengobatan, prosedur, uji

medis atau psikologis apapun –atau dibatasi terhadap fasilitas medis- berdasarkan
orientasi sekusal atau identitas gendernya. Demikian pula dengan klasifikasi apapun
sebaliknya, orientasi seksual dan identitas gender seseorang – di dalam dan dari dirinya
sendiri- bukanlah kondisi medis dan tidak harus diobati, disembuhkan atau ditekan.

NEGARA WAJIB:
A. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang

penting untuk menjamin perlindungan sepenuhnya terhadap praktek-praktek medis yang
membahayakan berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender, termasuk berdasar-
kan stereotip –baik yang berasal dari budaya atau bukan- dengan mempertimbangkan
tingkah laku, penampakan fisik atau norma-norma gender yang diyakini;

B. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang
penting untuk menjamin bahwa tak satu pun tubuh seorang anak diubah oleh prosedur-
prosedur medis tanpa dapat dikembalikan lagi seperti sediakala dalam rangka menentu-
kan identitas gendernya tanpa persetujuan sepenuhnya dari anak yang bersangkutan
yang diungkapkan secara merdeka sesuai dengan umur dan kematangan mentalnya,
serta dituntun oleh prinsip yang mempedulikan anak-anak dalam segala tindakan; minat-
minat terkuat anak yang bersangkutan wajib menjadi pertimbangan utama;

C. Menyusun mekanisme perlindungan anak di mana tak seorang anak pun berada
dalam risiko atau menjadi sasaran penyalah-gunaan medis;

D. Menjamin perlindungan bagi orang-orang yang memiliki orientasi seksual dan
identitas gender berbeda melawan prosedur atau penelitian medis yang tidak etis atau-
pun tidak dilakukan secara sukarela, termasuk yang berkaitan dengan vaksin, pengoba-
tan maupun pembunuh virus HIV/AIDS atau penyakit-penyakit lainnya;

E. Meninjau kembali dan mengubah ketetapan-ketetapan atau program-program
pendanaan kesehatan apapun, termasuk yang menjadi bagian dari sifat bantuan
pengembangan, yang mungkin meningkatkan, mempermudah atau dengan cara lain
memicu kemungkinan-kemungkinan terhadap penyalah-gunaan seperti tersebut di atas;

F. Menjamin bahwa pengobatan atau konseling medis atau psikologis apapun secara
implisit atau eksplisit tidak memperlakukan orientasi seksual dan identitas gender se-
bagai kondisi medis yang harus diobati, disembuhkan atau ditekan.

PRINSIP 19: HAK ATAS KEMERDEKAAN BERPENDAPAT DAN
BEREKSPRESI

Setiap orang berhak atas kemerdekaan berpendapat dan berekspresi, tanpa meman-
dang orientasi seksual atau identitas gendernya. Hal ini mencakup ekspresi atau keuni-
kan-diri melalui cara bertutur-kata, tingkah laku, cara berpakaian, sikap tubuh, pilihanna-
ma, atau cara-cara lain apapun; demikian juga halnya dengan kemerdekaan untuk
mencari, menerima dan memberi informasi serta gagasan tentang segala hal, termasuk
mempertimbangkan hak-hak asasi manusia, orientasi seksual dan identitas gender
melalui medium apapun tanpa memandang batas.

NEGARA WAJIB:
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A. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang
penting untuk menjamin sepenuhnya nikmat karunia kemerdekaan berpendapat dan
berekspresi, sambil menghormati hak dan kemerdekaan orang lain, tanpa diskriminasi
berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender termasuk penerimaan dan penyam-
paian informasi serta gagasan tentang orientasi seksual dan identitas gender –demikian
juga halnya dengan advokasi bagi hak-hak hukum, publikasi bahan-bahan, penhyiaran,
organisasi ataupun partisipasi dalam konferensi dan penyebaran serta akses terhadap
informasi tentang seks yang aman;

B. Menjamin bahwa output dan organisasi media yang merupakan regulasi Negara
bersifat pluralistik dan non-diskriminatif denga menghormati pokok persoalan orientasi
seksual dan identitas gender, dan bahwa perekrutan personil serta kebijakan-kebijakan
pengembangan organisasi tersebut tidak bersifat diskriminatif berdasarkan orientasi
seksual atau identitas gender;

C. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang
penting untuk menjamin sepenuhnya nikmat karunia hak untuk mengekspresikan identi-
tas atau keunikan-diri, termasuk melalui cara bertutur-kata, tingkah laku, cara berpaka-
ian, sikap tubuh, pilihan nama ataupun cara-cara lain;

D. Menjamin bahwa maksud tata-tertib masyarakat, moralitas masyarakat, kesehatan
masyarakat dan keamanan masyarakat tidak dijalankan untuk membatasi secara dis-
kriminatif praktek kebebasan berpendapat atau berkspresi apapun yang menegaskan
orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda;

E. menjamin bahwa praktek kemerdekaan berpendapat dan berkspresi tidak melang-
gar hak-hak dan kemerdekaan orang-orang yang memiliki orientasi seksual dan identitas
gender yang berbeda;

F. menjamin bahwa semua orang tanpa memandang orientasi seksual atau identitas
gendernya- menikmati akses yang setara terhadap informasi dan gagasan, sebagaimana
pula terhadap keikut-sertaan dalam debat publik.

PRINSIP 20: HAK ATAS KEMERDEKAAN BERKUMPUL DAN
BERORGANISASI DENGAN DAMAI

Setiap orang berhak atas kemerdekaan berkumpul dan berorganisasi termasuk untuk
tujuan-tujuan demonstrasi dengan damai, tanpa memandang orientasi seksual atau
identitas gender. Orang boleh membentuk dan mengakui tanpa diskriminasi- perkumpu-
lan-perkumpulan yang berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender, serta per-
kumpulan-perkumpulan yang menyebarkan informasi kepada atau tentang, memper-
mudah komunikasi di antara, atau memberikan advokasi tentang hak-hak dari mereka
yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender berbeda.

NEGARA WAJIB:
A. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang

penting untuk menjamin hak-hak untuk berorganisasi, mengadakan pertemuan, berkum-
pul dan memberi advokasi dengan damai tentang pokok-pokok persoalan orientasi
seksual dan identitas gender, serta memperoleh pengakuan hukum bagi perkumpulan-
perkumpulan dan kelompok-kelompok semacam itu, tanpa diskriminasi berdasarkan
orientasi seksual atau identitas gender;

B. Menjamin secara khusus bahwa maksud dari tata-tertib masyarakat, moralitas
masyarakat, kesehatan masyarakat dan keamanan masyarakat tidak dijalankan untuk
membatasi praktek apapun dari hak-hak untuk mengadakan pertemuan dan berkumpul
dengan damai semata-mata berdasarkan penegasan orientasi seksual atau identitas
gender;

C. Tak satu pun keadaan boleh menghalangi praktek hak-hak untuk berkumpul dan
berorganisasi dengan damai dalam kaitannya dengan orientasi seksual atau identitas
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gender, serta menjamin adanya polisi dan perlindungan fisik lain yang layak menghadapi
kekerasan atau pelecehan terhadap mereka yang sedang menjalankan hal-hal tersebut
di atas;

D. Mengadakan program-program pelatihan dan penggalangan penyadaran kepada
para pejabat yang berwenang dan penyelenggaraan hukum serta para pejabat terkait
lainnya sehingga memungkinkan mereka memberikan perlindungan seperti tersebut di
atas;

E. Menjamin bahwa peraturan penyingkapan informasi bagi perkumpulan-perkumpulan
dan kelompok-kelompok sukarelawan dalam prakteknya tidak berakibat adanya diskrimi-
nasi terhadap perkumpulan-perkumpulan dan kelompok-kelompok tersebut karena telah
menyampaikan pokok persoalan orientasi seksual atau identitas gender bagi para
anggotanya.

PRINSIP 21: HAK ATAS KEMERDEKAAN PIKIRAN, HATI NURANI
DAN AGAMA

Setiap orang berhak atas kemerdekaan pikiran, hati nurani dan agama, tanpa meman-
dang orientasi seksual atau identitas gendernya. Hak-hak ini tak boleh diminta oleh
Negara untuk membenarkan hukum, kebijakan atau praktek-praktek yang menyangkal
perlindungan hukum yang setara, atau diskriminasi, berdasarkan orientasi seksual atau
identitas gender.

NEGARA WAJIB:
A. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang

penting untuk menjamin hak orang, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas
gendernya, untuk memeluk dan mempraktekkan keyakinan-keyakinan religius dan non-
religiusnya, sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, terbebas dari intervensi
terhadap keyakinannya serta terbebas dari pemaksaan ataupun gangguan akan keyaki-
nannya;

B. Menjamin bahwa ekspresi, praktek dan pelaksanaan pendapat, pendirian ataupun
keyakinan yang berbeda dengan mempertimbangkan pokok persoalan orientasi seksual
dan identitas gender tidak dijalankan dengan cara yang bertentangan dengan hak-hak
asasi manusia.

PRINSIP 22: HAK ATAS KEMERDEKAAN BERPINDAH-TEMPAT
Setiap orang, secara hukum di suatu wilayah Negara, berhak atas kemerdekaan

berpindah-tempat dan bertempat-tinggal di dalam batas-batas Negara tersebut, tanpa
memandang orientasi sekusal atau identitas gendernya. Orientasi seksual dan identitas
gender tidak pernah boleh diminta untuk membatasi atau merintangi masuk, keluar atau
kembalinya seseorang dari suatu Negara, termasuk Negara orang itu sendiri.

NEGARA WAJIB:
Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang

penting untuk menjamin bahwa hak atas kemerdekaan berpindah-tempat dan bertempat-
tinggal dijamin sepenuhnya tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender.

PRINSIP 23: HAK UNTUK MENCARI TEMPAT PERLINDUNGAN
(SUAKA)

Setiap orang berhak untuk mencari dan menikmati tempat perlindungan atau suaka di
negara-negara lain guna terbebas dari penganiayaan, termasuk penganiayaan yang
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berhubungan dengan orientasi seksual atau identitas gender. Suatu Negara tidak boleh
memindahkan, membuang atau menyerahkan seseorang ke Negara mana pun di mana
orang tersebut mungkin menghadapi ketakutan yang sangat mendalam akan siksaan,
penganiayaan atau bentuk perlakuan atau hukuman apapun yang kejam, tidak manu-
siawi dan merendahkan martabat, berdasarkan orientasi seksual atau identitas gendern-
ya.

NEGARA WAJIB:
A. Meninjau kembali, mengubah dan memberlakukan perundang-undangan untuk

menjamin bahwa ketakutan yang sangat mendalam akan penganiayaan berdasarkan
orientasi seksual atau identitas gender diterima sebagai dasar bagi pengakuan status
pengungsi dan suaka;

B. Menjamin bahwa tak satu pun ada kebijakan atau praktek yang mendiskriminasi
melawan para pencari suaka berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender;

C. Menjamin bahwa tak seorang pun dipindahkan, dibuang atau diserahkan ke suantu
Negara di mana orang tersebut mungkin menghadapi ketakutan yang sangat mendalam
akan penyiksaan, penganiayaan atau segala bentuk perlakuan atau hukuman apapun
yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, berdasarkan orientasi seksual
atau identitas gender orang tersebut.

PRINSIP 24: HAK UNTUK MEMBANGUN KELUARGA
Setiap orang berhak untuk membangun keluarga, tanpa memandang orientasi seksual

atau identitas gendernya. Keluarga ada dalam berbagai bentuk. Tak satu pun keluarga
boleh menjadi sasaran diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender
dari anggota-anggotanya.

NEGARA WAJIB:
A. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang

penting untuk menjamin hak untuk membangun keluarga, termasuk melalui akses adopsi
atau prokreasi dengan bantuan (termasuk inseminasi donor), tanpa diskriminasi ber-
dasarkan orientasi seksual atau identitas gender;

B. Menjamin bahwa hukum dan kebijakan mengakui perbedaan bentuk-bentuk keluar-
ga, termasuk yang tidak didefinisikan oleh keturunan atau perkawinan, dan mengambil
seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang penting untuk
menjamin bahwa tak satu keluarga pun boleh menjadi sasaran diskriminasi berdasarkan
orientasi seksual atau identitas gender dari anggota-anggotanya, termasuk dengan
mempertimbangkan kesejahteraan sosial keluarga dan tunjangan masyarakat, lapangan
kerja dan keimigrasian lain;

C. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang
penting untuk menjamin bahwa dalam semua tindakan atau keputusan menyangkut
anak-anak –baik yang dilaksanakan oleh lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau
swasta, pengadilan, pihak yang berwenang secara administratif atau oleh badan-badan
legislatif- minat terbesar anak-anak wajib menjadi pertimbangan utama, dan bahwa
orientasi seksual atau identitas gender anak, anggota keluarga atau orang lain tidak
boleh dianggap bertentangan dengan terbesar tadi;

D. Dalam seluruh tindakan atau keputusan menyangkut anak-anak, menjamin bahwa
seorang anak yang mampu menyatakan pendapat pribadinya dapat menggunakan
haknya untuk mengungkapkan pandangan-pandangannya secara merdeka, dan pandan-
gan-pandangannya tersebut diberi hak sesuai dengan usia serta kematangan mentalnya;

E. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang penting
untuk menjamin bahwa di dalam Negara yang mengakui perkawinan sesama-jenis atau
perjodohan tercatat; sebutan, hak istimewa kewajiban atau tunjangan apapun yang tersedia
bagi pasangan-pasangan beda-jenis yang tercatat atau menikah diberikan juga secara setara
kepada pasangan-pasangan sesama-jenis yang menikah atau tercatat secara sipil;
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F. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang
penting untuk menjamin bahwa kewajiban, sebutan, hak istimewa, kewajiban atau
tunjangan apapun yang tersedia bagi pasangan-pasangan beda-jenis yang tidak meni-
kah juga diberikan secara setara kepada pasangan-pasangan sesama-jenis yang tidak
menikah;

G. Menjamin bahwa perkawinan dan bentuk hubungan lain yang diakui secara hukum
boleh dilakukan hanya jika terdapat persetujuan penuh dan merdeka dari suami/istri atau
pasangan yang dimaksud.

PRINSIP 25: HAK UNTUK BERPERAN-SERTA DALAM KEHIDUPAN
BERMASYARAKAT

Setiap warga negara berhak untuk berperan-serta dalam memimpin urusan-urusan
kemasyarakatan, termasuk hak untuk menjadi calon untuk suatu jabatan publik yang
dipilih, untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi

kesejahteraan rakyat, dan untuk memiliki akses setara di semua tingkat layanan
masyarakat serta lapangan kerja dalam fungsi-fungsi kemasyarakatan, termasuk layanan
dalam kepolisian dan ketentaraan, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau
identitas gender.

NEGARA WAJIB:
A. Meninjau kembali dan memberlakukan perundang-undangan untuk menjamin

sepenuhnya nikmat karunia atas hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan dan urusan-
urusan masyarakat dan politik, mencakup semua tingkat layanan pemerintah serta
lapangan kerja dalam fungsi-fungsi kemasyarakatan termasuk layanan dalam kepolisian
dan ketentaraan, tanpa diskriminasi berdasarkan dan dengan penuh hormat terhadap
orientasi seksual dan identitas gender seseorang;

B. Mengambil seluruh tindakatan yang tepat untuk menghapuskan stereotip dan
prasangka menyangkut orientasi seksual dan identitas gender yang mencegah atau
menghambat partisipasi dalam hidup bermasyarakat;

C. Menjamin hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan yang
mempengaruhi kesejahteraan, tanpa diskriminasi berdasarkan dan dengan penuh
hormat terhadap orientasi seksual dan identitas gendernya.

PRINSIP 26: HAK UNTUK BERPERAN-SERTA DALAM
BERKEBUDAYAAN

Setiap orang berhak untuk berpartisipasi secara merdeka dalam kehidupan budaya,
tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gendernya, dan berhak untuk
mengekspresikan perbedaan orientasi seksual dan identitas gendernya melalui partisipa-
si budaya.

NEGARA WAJIB:
A. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang

penting untuk menjamin kesempatan semua orang dalam berpartisipasi di bidang
kebudayaan, tanpa memandang dan dengan penuh hormat terhadap orientasi seksual
dan identitas gendernya;

B. Mengangkat dialog dan penghormatan timbal-balik secara konsisten dengan penuh
hormat terhadap hak asasi manusia yang dirujuk dalam Prinsip-prinsip ini antara pen-
dukung kelompok-kelompok budaya yang beragam yang ada di dalam Negara, termasuk
di antara kelompok-kelompok yang memiliki pandangan-pandangan berbeda dalam hal
orientasi seksual dan identitas gender.

102



PRINSIP 27: HAK UNTUK MEMPERJUANGKAN HAK ASASI
MANUSIA

Setiap orang secara individual maupun bersama-sama dengan orang lain berhak untuk
memperjuangkan perlindungan dan perwujudan hak asasi manusia di tingkat nasional
dan internasional, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender.
Ini mencakup kegiatan-kegiatan yang ditujukan ke arah perjuangan dan perlindungan
terhadap hak-hak orang-orang yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender
berbeda, sebagaimana hak untuk mengembangkan dan membahas norma-norma baru
hak asasi manusia serta untuk memberikan advokasi terhadap penerimaan mereka.

NEGARA WAJIB:
A. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang penting

untuk menjamin lingkungan yang disukai bagi kegiatan yang ditujukan ke arah perjuan-
gan, perlindungan dan perwujudan hak-hak asasi nmanusia, termasuk hak-hak yang
terkait dengan orientasi seksual dan identitas gender;

B. Mengambil seluruh tindakan yang tepat untuk memberantas aksi-aksi atau kam-
panye yang ditujukan kepada para pembela hak asasi manusia yang bekerja pada ranah
orientasi seksual dan identitas gender, sebagaimana untuk memberantas aksi-aksi atau
kampanye yang menjadikan para pembela hak asasi perbedaan orientasi seksual dan
identitas gender sebagai sasaran;

C. Menjamin bahwa para pembela hak asasi manusia menikmati akses partisipasi
serta komunikasi yang tidak diskriminatif dengan organisasi-organisasi dan badan-badan
hak asasi manusia nasional dan internasional, tanpa memandang orientasi seksual dan
identitas gender mereka serta tanpa memandang pokok persoalan hak asasi manusia
yang mereka advokasikan;

D. Menjamin perlindungan para pembela hak asasi manusia yang bekerja dalam ranah
orientasi seksual dan identitas gender dalam menghadapi segala bentuk kekerasan,
ancaman, pembalasan dendam, diskriminasi secara de facto atau de jure, tekanan atau
tindakan sewenang-wenang lainnya apapun yang dilakukan oleh Negara atau oleh para
pelaku di luar Negara sebagai tanggapan atas kegiatan mereka terkait dengan hak asasi
manusia. Perlindungan yang sama terhadap para pembela hak asasi manusia yang
bekerja dalam bidang lain apapun juga wajib dijamin dalam melawan segala bentuk
perlakuan apapun seperti tersebut di atas berdasarkan orientasi seksual atau identitas
gender mereka;

E. Mendukung pengenalan dan pengakuan organisasi-organisasi yang memperjuang-
kan dan melindungi hak asasi manusia orang-orang yang memiliki orientasi seksual dan
identitas gender berbeda di tingkat nasional dan internasional.

PRINSIP 28: HAK UNTUK MEMPEROLEH PENGOBATAN DAN
PENGGANTIAN KERUGIAN YANG EFEKTIF

Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia termasuk pelanggaran berdasarkan
orientasi seksual atau identitas gender berhak atas penggantian kerugian yang efektif,
layak dan tepat. Tindakan-tindakan yang diambil untuk tujuan pemberian penggantian
kerugian, atau penyelamatan kemajuan yang telah dicapai secara layak kepada orang-
orang yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender berbeda, bersifat menyatu
dengan hak atas pengobatan dan penggantian kerugian yang efektif.

NEGARA WAJIB:
A. Menyusun prosedur hukum yang penting, termasuk melalui revisi perundang-

undangan dan kebijakan-kebijakan yang ada, untuk menjamin bahwa para korban
pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender
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memiliki akses untuk memperoleh penggantian kerugian sepenuhnya melalui pemulihan
(restitusi), ganti rugi (kompensasi), penempatan kembali ke masyarakat (rehabilitasi),
penyelesaian yang memuaskan, jaminan tak terjadi pengulangan pelanggaran, dan/atau
cara-cara lain yang tepat;

B. Menjamin bahwa penggantian kerugian diselenggarakan dan dilaksanakan tepat
pada waktunya;

C. Menjamin disusunnya lembaga-lembaga dan standard yang efektif bagi ketentuan
pengobatan dan penggantian kerugian, dan semua personil yang terlibat diberi pelatihan
dalam pokok persoalan pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan orientasi seksual
dan identitas gender;

D. Menjamin bahwa semua orang memiliki akses terhadap seluruh informasi penting
tentang proses bagaimana mencari pengobatan dan penggantian kerugian;

E. Menjamin bahwa bantuan keuangan diberikan kepada mereka yang tidak mampu
mengusahakan biaya penjaminan penggantian kerugian, dan bahwa hambatan-ham-
batan lain apapun terhadap penjaminan penggantian kerugian dimaksud secara finansial
maupun bukan dapat dialihkan;

F. Menjamin program-program pelatihan dan penggalangan penyadaran termasuk
tindakan-tindakan yang ditujukan kepada guru dan murid di semua tingkat pendidikan
umum, kepada badan-badan profesional, dan kepada para pelanggar hak asasi manusia
untuk memperkembangkan rasa hormat dan ketaatan terhadap standard-standard
internasional hak asasi manusia sesuai dengan Prinsip-prinsip ini, sebagaimana untuk
melawan sikap-sikap diskriminatif berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender.

PRINSIP 29: AKUNTABILITAS
Setiap orang yang hak asasinya dilanggar termasuk hak-hak dalam Prinsip ini berhak

memperoleh pertanggung-jawaban langsung atau tidak langsung dari pelanggarnya baik
mereka pejabat pemerintah ataupun bukan atas perbuatannya yang tidak sebanding
dengan seriusnya akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut. Tak boleh ada
kekebalan hukum bagi para pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan
dengan orientasi seksual atau identitas gender.

NEGARA WAJIB:
A. Menyusun prosedur-prosedur pidana, perdata, administratif dan prosedur lain yang

tepat, dapat diakses dan efektif serta mekanisme pemantauan untuk menjamin akuntabil-
itas para pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan orientasi seksu-
al atau identitas gender;

B. Menjamin bahwa seluruh pernyataan tanpa bukti dari perbuatan pidana yang
dilakukan berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender korban yang ada atau
diyakini termasuk perbuatan pidana yang dijelaskan dalam Prinsip-prinsip ini diselidiki
dengan segera dan menyeluruh; dan jika ditemukan bukti-bukti yang tepat para pelaku
yang bertanggung-jawab dituntut, divonis dan sungguh-sungguh dihukum;

C. Mendirikan lembaga-lembaga independen dan efektif serta menyusun prosedur
untuk memantau perumusan dan pelaksanaan hukum dan kebijakan untuk menjamin
penghapusan diskriminasi berdasar orientasi seksual atau identitas gender;

D. Menyingkirkan semua hambatan yang mencegah orang-orang yang bertanggung-
jawab atas pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan orientasi seksual atau identitas
gender lari dari pemeriksaan akuntabilitas.
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REKOMENDASI TAMBAHAN
Semua anggota masyarakat dan komunitas internasional memiliki tanggung-jawab

berkaitan dengan perwujudan hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, kami mereko-
mendasikan bahwa:

A. Komisi Tinggi PBB untuk Hak-hak Asasi Manusia mengabsahkan Prinsip-prinsip ini,
memperjuangkan pelaksanaannya di seluruh dunia, serta mengintegrasikannya ke
dalam pelaksanaan kerja Kantor Komisi Tinggi untuk Hak-hak Asasi Manusia, termasuk
yang berada di tingkat lapangan;

B. Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengabsahkan Prinsip-prinsip ini dan memberikan
pertimbangan substatif terhadap pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan orientasi
seksual atau identitas gender, dengan sudut pandang untuk memperjuangkan pemenu-
han Negara dengan menggunakan Prinsip-prinsip ini;

C. Prosedur Khusus Hak Asasi Manusia PBB memperhatikan sungguh-sungguh
pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender, dan
mengintegrasikan Prinisp-prinsip ini ke dalam pelaksanaan amanat-amanatnya dengan
penuh rasa hormat;

D. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB mengenali dan mengakui secara resmi organisasi-
organisasi non-pemerintah yang bertujuan memperjuangkan dan melindungi hak asasi
manusia orang-orang yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender berbeda,
sesuai dengan Resolusi 1996/31;

E. Badan-badan Perjanjian Hak Asasi Manusia PBB dengan sungguh-sungguh meng-
integrasikan Prinsip-prinsip ini ke dalam pelaksanaan amanat mereka dengan penuh
raas hormat, termasuk hukum kasus dan pemeriksaan laporan-laporan Negara, dan jika
memungkinkan, mengambil Ulasan Umum (General Comments) atau teks interpretasi
lain pada penerapan hukum hak asasi manusia kepada orang-orang yang memiliki
orientasi seksual dan identitas gender berbeda;

F. Organisasi Kesehatan Dunia dan UNAIDS mengembangkan pedoman-pedoman
terhadap ketetapan tentang pelayanan dan perawatan kesehatan yang tepat untuk
menanggapi kebutuhan kesehatan orang-orang yang berkaitan dengan orientasi seksual
dan identitas gender berbeda, dengan penuh rasa hormat kepada hak-hak asasi manu-
sia dan identitas gender mereka;

G. Komisi Tinggi PBB untuk Para Pengungsi mengintegrasikan Prinsip-prinsip ini dalam
upaya melindungi orang-orang yang mengalami atau memiliki ketakutan yang amat
sangat terhadap penganiayaan berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender, dan
menjamin bahwa tak seorang pun dikenai diskriminasi berdasarkan orientasi seksual
atau identitas gender dalam hubungan dengan penerimaan bantuan kemanusiaan
ataupun layanan lain, atau penentuan status ke-pengungsi-an mereka;

H. Lembaga-lembaga antar-negara di tingkat regional maupun sub-regional sebagaim-
ana badan-badan perjanjian hak asasi manusia menjamin bahwa pengembangan
Prinsip-prinsip ini terpadu dengan pelaksanaan amanat dari mekanisme, prosedur dan
susunan serta inisiatif lain yang beragam tentang hak asasi manusia;

I. Pengadilan hak asasi manusia regional dengan sungguh-sungguh mengintegrasikan
Prinsip-prinsip ini yang relevan dengan perjanjian-perjanjian hak asasi manusia yang
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mereka interpretasikan ke dalam kasus hukum yang sedang berkembang tentang
orientasi seksual dan identitas gender;

REKOMENDASI TAMBAHAN
Semua anggota masyarakat dan komunitas internasional memiliki tanggung-jawab

berkaitan dengan perwujudan hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, kami mereko-
mendasikan bahwa:

A. Komisi Tinggi PBB untuk Hak-hak Asasi Manusia mengabsahkan Prinsip-prinsip ini,
memperjuangkan pelaksanaannya di seluruh dunia, serta mengintegrasikannya ke
dalam pelaksanaan kerja Kantor Komisi Tinggi untuk Hak-hak Asasi Manusia, termasuk
yang berada di tingkat lapangan;

B. Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengabsahkan Prinsip-prinsip ini dan memberikan
pertimbangan substatif terhadap pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan orientasi
seksual atau identitas gender, dengan sudut pandang untuk memperjuangkan pemenu-
han Negara dengan menggunakan Prinsip-prinsip ini;

C. Prosedur Khusus Hak Asasi Manusia PBB memperhatikan sungguh-sungguh
pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender, dan
mengintegrasikan Prinisp-prinsip ini ke dalam pelaksanaan amanat-amanatnya dengan
penuh rasa hormat;

D. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB mengenali dan mengakui secara resmi organisasi-
organisasi non-pemerintah yang bertujuan memperjuangkan dan melindungi hak asasi
manusia orang-orang yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender berbeda,
sesuai dengan Resolusi 1996/31;

E. Badan-badan Perjanjian Hak Asasi Manusia PBB dengan sungguh-sungguh meng-
integrasikan Prinsip-prinsip ini ke dalam pelaksanaan amanat mereka dengan penuh
raas hormat, termasuk hukum kasus dan pemeriksaan laporan-laporan Negara, dan jika
memungkinkan, mengambil Ulasan Umum (General Comments) atau teks interpretasi
lain pada penerapan hukum hak asasi manusia kepada orang-orang yang memiliki
orientasi seksual dan identitas gender berbeda;

F. Organisasi Kesehatan Dunia dan UNAIDS mengembangkan pedoman-pedoman
terhadap ketetapan tentang pelayanan dan perawatan kesehatan yang tepat untuk
menanggapi kebutuhan kesehatan orang-orang yang berkaitan dengan orientasi seksual
dan identitas gender berbeda, dengan penuh rasa hormat kepada hak-hak asasi manu-
sia dan identitas gender mereka;

G. Komisi Tinggi PBB untuk Para Pengungsi mengintegrasikan Prinsip-prinsip ini dalam
upaya melindungi orang-orang yang mengalami atau memiliki ketakutan yang amat
sangat terhadap penganiayaan berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender, dan
menjamin bahwa tak seorang pun dikenai diskriminasi berdasarkan orientasi seksual
atau identitas gender dalam hubungan dengan penerimaan bantuan kemanusiaan
ataupun layanan lain, atau penentuan status ke-pengungsi-an mereka;

H. Lembaga-lembaga antar-negara di tingkat regional maupun sub-regional sebagaim-
ana badan-badan perjanjian hak asasi manusia menjamin bahwa pengembangan
Prinsip-prinsip ini terpadu dengan pelaksanaan amanat dari mekanisme, prosedur dan
susunan serta inisiatif lain yang beragam tentang hak asasi manusia;
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I. Pengadilan hak asasi manusia regional dengan sungguh-sungguh mengintegrasikan
Prinsip-prinsip ini yang relevan dengan perjanjian-perjanjian hak asasi manusia yang
mereka interpretasikan ke dalam kasus hukum yang sedang berkembang tentang
orientasi seksual dan identitas gender;

J. Organisasi-organisasi non-pemerintah yang bekerja untuk memperjuangkan hak
asasi manusia di tingkat regional, nasional dan internasional memperjuangkan penghor-
matan terhadap Prinsip-prinsip ini dalam kerangka kerja dari amanat khusus mereka;

K. Organisasi-organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan apapun memasukkan
Prinsip-prinsip ini ke dalam pelaksanaan tindakan-tindakan yang berperikemanusiaan
atau membebaskan, dan mengendalikan diskriminasi terhadap orang-orang berdasarkan
orientasi seksual atau identitas gender dalam ketentuan bantuan dan layanan lain;

L. Lembaga-lembaga hak asasi manusia nasional mengembangkan rasa hormat
kepada Prinsip-rpinsip ini oleh Negara dan pelaku-pelaku lain yang bukan Negara, serta
mengintegrasikan perjuangan dan perlindungan hak asasi manusia orang-orang yang
memiliki orientasi seksual dan identitas gender berbeda ke dalam pelaksanaan kerja
mereka;

M. Organisasi-organisasi profesional termasuk yang bergerak di sektor medis, hukum
pidana dan perdata serta pendidikan meninjau kembali praktek-praktek dan pedoman-
pedoman yang mereka gunakan untuk menjamin bahwa mereka dengan sungguh-
sungguh memperkembangkan pelaksanaan Prinsip-prinsip ini;

N. Organisasi-organisasi bisnis komersial mengakui dan memberlakukan peran
penting yang mereka miliki baik dalam menjamin penghormatan kepada Prinsip-prinsip
ini dengan mempertimbangkan angkatan kerja maupun melaksanakan Prinsip-prinsip ini
secara nasional dan internasional;

O. Media-massa menghindari penggunaan stereotip yang berkaitan dengan orientasi
seksual dan identitas gender, serta mengembangkan toleransi dan penerimaan perbe-
daan orientasi seksual dan identitas gender, dan juga menggalang penyadaran di
seputar pokok perosalan ini;

P. Penyandang dana pemerintah dan swasta memberikan bantuan finansial kepada
organisasi-organisasi non-pemerintah dan lainnya bagi perjuangan dan perlindungan
hak-hak asasi manusia orang-orang yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender
berbeda.

PRINSIP-PRINSIP DAN REKOMENDASI INI mencerminkan penerapan hukum interna-
sional hak asasi manusia untuk kehidupan dan pengalaman orang-orang yang memiliki
orientasi seksual dan identitas gender berbeda, serta tak satu pun di dalamnya yang
boleh diinterpretasikan sebagai penghambatan atau dalam cara apapun sebagai pem-
batasan hak-hak dan kemerdekaan orang-orang seperti tersebut di atas, sebagaimana
diakui di dalam hukum atau standard-standard regional, nasional atau internasional.
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Kode Etik Jurnalistik

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang
dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia PBB.

Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan
berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas
kehidupan manusia.

Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari
adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat,
dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati
hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk
dikontrol oleh asyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh
informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika
profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan
menegakkan integritas serta profesionalisme.

Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1
Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat,

berimbang, dan tidak beritikad buruk.
Penafsiran:
1. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara

hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk
pemilik perusahaan pers.
2. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
3. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
4. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata

untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2
Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan

tugas jurnalistik.
Penafsiran:
Cara-cara yang profesional adalah:
1. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
2. menghormati hak privasi;
3. tidak menyuap;
4. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
5. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara
dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
6. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto,
suara;
7. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain

sebagai karya sendiri;
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8. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita
investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3
Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang,

tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas
praduga tak bersalah.

Penafsiran:
1. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran
informasi itu.
2. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-

masing
pihak secara proporsional.
3. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda
dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas
fakta.
4. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4
Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
Penafsiran:
1. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan

sebagai
hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
2. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat
buruk.
3. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
4. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar,
suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
5. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu
pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5
Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban

kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku
kejahatan.

Penafsiran
1. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang

yang memudahkan orang lain untuk melacak.
2. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6
Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
Penafsiran
1. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan
pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut
menjadi pengetahuan umum.
2. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari

pihak
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lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7
Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak

bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan em-
bargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran:
1. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan
narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
2. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan
permintaan narasumber.
3. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber

yang
disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
4. “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak
boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8
Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka

atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit,
agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah,
miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran:
1. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum
mengetahui secara jelas.
2. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9
Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya,

kecuali untuk kepentingan publik.
Penafsiran:
1. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
2. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya

selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10
Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang

keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca,
pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran:
1. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun
tidak ada teguran dari pihak luar.
2. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi

pokok.

Pasal 11
Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.
Penafsiran:
1. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan
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tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan
nama baiknya.
2. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi

yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
3. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi
atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau
perusahaan pers.

Jakarta,
Selasa, 14 Maret 2006

Kami atas nama organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers Indonesia:
1. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)-Abdul Manan
1. Aliansi Wartawan Independen (AWI)-Alex Sutejo
2. Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI)-Uni Z Lubis
3. Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI)-OK. Syahyan Budiwahyu
4. Asosiasi Wartawan Kota (AWK)-Dasmir Ali Malayoe
5. Federasi Serikat Pewarta-Masfendi
6. Gabungan Wartawan Indonesia (GWI)-Fowa’a Hia
7. Himpunan Penulis dan Wartawan Indonesia (HIPWI)-RE Hermawan S
8. Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI)-Syahril
9. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)-Bekti Nugroho
10. Ikatan Jurnalis Penegak Harkat dan Martabat Bangsa (IJAB HAMBA)-Boyke M.
Nainggolan
11. Ikatan Pers dan Penulis Indonesia (IPPI)-Kasmarios SmHk
12. Kesatuan Wartawan Demokrasi Indonesia (KEWADI)-M. Suprapto
13. Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI)-Sakata Barus
14. Komite Wartawan Indonesia (KWI)-Herman Sanggam
15. Komite Nasional Wartawan Indonesia (KOMNAS-WI)-A.M. Syarifuddin
16. Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KOWAPPI)-Hans Max
Kawengian
17. Korp Wartawan Republik Indonesia (KOWRI)-Hasnul Amar
18. Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI)-Ismed hasan Potro
19. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)-Wina Armada Sukardi
20. Persatuan Wartawan Pelacak Indonesia (PEWARPI)-Andi A. Mallarangan
21. Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Pelacak Kasus (PWRCPK)-Jaja Suparja Ramli
22. Persatuan Wartawan Independen Reformasi Indonesia (PWIRI)-Ramses Ramona S.
23. Perkumpulan Jurnalis Nasrani Indonesia (PJNI)-Ev. Robinson Togap Siagian-
24. Persatuan Wartawan Nasional Indonesia (PWNI)-Rusli
25. Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) Pusat- Mahtum Mastoem
26. Serikat Pers Reformasi Nasional (SEPERNAS)-Laode Hazirun
27. Serikat Wartawan Indonesia (SWI)-Daniel Chandra
28. Serikat Wartawan Independen Indonesia (SWII)-Gunarso Kusumodiningrat
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Butar, Memiliki
nama lahir
Edison Frengky
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Butar, pada
akhirnya hanya
tercatat  Edison
Butar Butar
pada kartu
keluarga. Lahir
di LumbanLobu,
10 Juni 1992.
Sering dipanggil

Dika, saat ini menjabat sebagai ketua Cangkang
Queer yang sekaligus adalah salah satu pendirin-
ya. Sejak kuliah di Jurusan Antropologi, FISIP
USU (2010-2014) hingga sekarang sudah aktif
berorganisasi.

Pernah terpilih menjadi Sekretaris Jenderal
Jaringan Kekerabatan Antropologi Indonesia
Tahun 2012, yang akhirnya memilih mengundur-
kan diri untuk fokus ke dalam gerakan perem-
puan dan LGBT.  Sebagai seorang fasilitator
muda yang terus mengajak dan belajar bersama
dengan komunitas LGBT di Sumatera Utara
adalah aktivitas kesehariannya. Saat ini menja-
bat sebagai Koordinator Wilayah Sumatera
Kalimantan Forum LGBTIQ Indonesia.

Selain isu LGBT pernah aktif di Aliansi Sumut
Bersatu sebagai Project Officer dalam Program
Peduli; Pemenuhan Hak Konstitusional Penghayat
Kepercayaandan Agama Minoritas lainnya di Suma-
tera Utara. Pada tahun 2014 menghasilkan penelitian
tentang “Etnografi Strategi Gerakan Homoseksual di
Kota Medan”. Baginya, ilmu bukan hanya sekedar
untuk paham dan tahu tetapi jauh dari itu ilmu untuk
pembebasan manusia dari ketertindasan. Hingga
saat ini masih terus aktif dalam perjuangan pembe-
basan LGBT di Indonesia, khususnya di Sumatera
Utara.



KRISTINA M. PAKPAHAN,
lahir tanggal 19 Februari
1992 di Desa Pagarbatu,
salah satu desa di Kecama-
tan Sipoholon Kabupaten
Tapanuli Utara Provinsi
Sumatera Utara. Menye-
lesaikan pendidikan dari
Universitas Sumatera
Utara, Jurusan Antro-
pologi Sosial pada
tahun 2014. Sejak
kuliah sudah tertarik

dengan isu-isu keberagaman sebagai salah satu kajian
Antropologi termasuk kajian gender dan seksualitas.

Semasa kuliah aktif di organisasi– organisasi dalam
kampus yaitu GAMADIKSI USU (Gabungan Maha-
siswa Bidik misi Universitas Sumatera Utara) tahun
2010. Juga organisasi eksternal yaitu dan Jaringan
Kekerabatan Antropologi Indonesia (JKAI) tahun
2012, kelompok belajar Antropologi yaitu Study
Group of Culture (SGC).

Pada tahun 2013 sembari kuliah, penulis bergabung
di sebuah Lembaga Swadaya Masarakat (LSM) Aliansi
Sumut Bersatu (ASB) sebagai volunteer dan kemudi-
an dipercaya sebagai bagian dari Staf Advokasi.
Kesempatan belajar baik melalui diskusi, pelatihan,
pengalaman lapangan dan lainnya memberikan
pengalaman yang sangat berharga terutama menge-
nal tentang dunia pergerakan.

Tahun 2012 bersama anak-anak muda di Medan dari
berbagai kampus membentuk organisasi Cangkang Queer dan
tahun 2014 menjadi bagian pengurus yaitu Manager Program.
Berjuang dan belajar melalui pendekatan SOGIE (Sexual Orienta-
tion Gender Identity and Expression) dan HAM (Hak Asasi Manu-
sia) telah memberikan pemahaman bahwa LGBTI juga bagian dari
manusia yang sama dengan manusia lainnya.

Hingga saat ini masih berjuang bersama teman-teman Cang-
kang Queer untuk mewujudkan tujuan utama perjuangannya itu
pemenuhan hak-hak LGBTI di khususnya di Sumatera Utara.

Salam Setara dan Selamat Berjuang!!!



TRULY OKTO H. PURBA, lahir di
Pematangsiantar, 20 Oktober.
Menempuh pendidikan TK hingga
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Menyelesaikan studi sarjana
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Semasa kuliah, aktif di
organisasi intra kampus antara lain Unit Kegiatan Mahasiswa
Gema Pencinta Alam (UKM GEMPITA) Unika Santo Thomas
Medan, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Manajemen
dan pers mahasiswa Acta Diurna. Di luar kampus, aktif
di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GmnI).

Belajar menulis dilakukan secara otodidak sejak kelas I
SMP dan aktif menulis di berbagai media cetak lokal Sumat-
era Utara sejak SMP hingga mahasiswa. Bekerja sebagai
jurnalis di Harian Sumut Pos-Grup Jawa Pos dengan posisi
terakhir sebagai Redaktur. Kemudian menjadi volunteer
Suara Perempuan, media alternatif yang diterbitkan LSM
Perkumpulan Sada Ahmo Medan. Menjadi analis
media di Yayasan KIPPAS (Kajian Informasi, Pendidikan
dan Penerbitan Sumatera) Medan. Sejak Juni 2010
hingga sekarang, menjadi redaktur di Harian Tribun
Medan (Kelompok Kompas Gramedia).

Mendapat sejumlah fellowship penulisan investigatif antara
lain Hibah Peliputan Mendalam “AIDS-Gender-Kesehatan
Reproduksi (AGKR)” dari LP3Y Yogyakarta dan Ford Foundation
(2006), Peliputan Investigatif “Mendorong Kebijakan Publik untuk
Pengendalian Tembakau” dari Kantor Berita Pena Indonesia (2008),
Fellowship Jurnalisme Sastrawi dari Institut Studi Arus Indonesia
(ISAI) Jakarta (2011), Fellowship Jurnalistik Pernikahan Dini d Indone-
sia dari AJI Jakarta-UNICEF (2015), dan Fellowship untuk Jurnalis
Investigasi Berbasiskan Open Data dalam Pilkada 2015 dari PPMN
dan TAF (2015).

Beberapa tulisannya telah dibukukan secara kompilasi seperti: Bagi
Perempuan Medan Ada Rumah Aman Belum Juga Aman (22 Jurnalis



Cerita Tentang Perempuan, Orientasi Seks dan HIV/AIDS: Penerbit
LP3Y Yogyakarta, 2007), Peran Media dalam Pengelolaan Konflik
dan Pembangunan Perdamaian (Renaissance Indonesia: Penerbit
STAIN Purwokerto, 2010) dan Sumur Air di Ladang Tembakau (Kisah
tentang Tembakau, Kumpulan Tulisan Jurnalisme Sastrawi: Penerbit
ISAI, 2012) dan Anak-anak Pelaku Pernikahan Dini di Medan (Perni-
kahan Usia Anak di Indonesia: Realitas dan Dampak Sosial: Penerbit
AJI Indonesia dan UNICEF, 2015). Bersama peneliti media lainnya
dari KIPPAS ikut menulis buku: Pilkada, Simalakama Pers (2009).

Beberapa buku biografi sudah ditulis antara lain: Chlorenta Purba,
Hidup di DalamTuhan (2008), 20 Tahun GEMPITA, Jejak Langkah
Kebersamaan(2010) dan 25 Tahun ISTP, Habitat Pembelajar yang
Progresif (2012).

Kontak pribadi melalui telepon di: 0819 828 690,
si_thrully@yahoo.com (email) dan Truly Okto Purba (FB/Twitter).




