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PROTECTION INTERNATIONAL - PI -

Anggota-anggota PI telah lebih dari 25 tahun bekerjasama dan berbagi pengalaman 
dalam memberikan perlindungan kepada para Pembela HAM dan organisasi-
organisasi lain yang rentan terhadap ancaman. Pengalaman anggota-anggota PI 
berasal dari keterlibatan mereka dengan Peace Brigade International, PBI, sebuah 
organisasi internasional.1

PI bertujuan untuk memberi kontribusi pada tercapainya kewajiban internasional 
maupun nasional untuk melindungi para Pembela. Telah banyak ORNOP dan 
lembaga-lembaga lain yang bekerja untuk kepentingan hak asasi manusia dan 
isyu-isyu perlindungan. PI bermaksud melengkapinya.

Strategi global PI untuk memberikan perlindungan kepada para Pembela di 
antaranya adalah:

Peningkatan kapasitas organisasi dan pelatihan untuk Perlindungan dan 
Keamanan

•  Penilaian (assesment) Risiko, tata-kelola keamanan/perlindungan.

•  Alih-pengetahuan dan kelengkapannya.

Penerbitan buku-buku pedoman, seperti yang anda baca ini, New Manual (dan 
terbitan-terbitan sebelumnya). 2

Pelatihan: pada kurun waktu antara 2004-2008, lebih dari 1.700 Pembela 
telah berpartisipasi pada kegiatan lokakarya peningkatan kapasitas organisasi 
dan pengamanan, memperdalam kemampuan tata-kelola perlindungan dan 
keamanan mereka sendiri. 

Riset

•  Studi dan pendalaman sistem operasi perlindungan dan keamanan.

• Penerbitan informasi tentang dasar-dasar yang telah dipelajari dan 
dipraktekkan.

1 Dengan Dekrit Kerajaan yang dikeluarkan oleh Kantor Federal untuk Pelayanan Hukum bagi Masyarakat 
(Federal Public Justice Service),  dan diresmikan dengan  amandemen Anggaran Dasar serta dimuat 
dalam Lembaran Negara Belgia, sejak 25 Oktober 2007, Biro Eropa Peace Brigades International menjadi 
“Protection International”, sebuah lembaga internasional nirlaba.

2 Diterbitkan pada 2005 dengan bantuan dana dari Frontline dan Cooperation of Ireland.
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Advokasi

• Penyebaran informasi tentang perlindungann terhadap para Pembela, 
IDP3,  lembaga-lembaga EU dan Negara-negara angota EU, dalam bentuk 
rekomendasi-rekomendasi, laporan dan siaran pers serta film dokumenter.

•  Mengingatkan para pejabat nasional maupun internasional tentang kewajiban 
internasional mereka untuk melindungi para Pembela, IDP dan pengungsi 
serta pekerja sosial lainnya.

•  Menganjurkan perdebatan-perdebatan dan tindakan untuk melindungi para 
Pembela HAM, pelibatan parlemen, serikat-serikat dan media.

•  Berjuang untuk melawan impunitas penyalah-gunaan kekuasaan terhadap 
para Pembela HAM, dengan cara mengawasi proses peradilan, serta 
tuntutan terhadap hal-hal tersebut di atas.                                      

Video (advokasi lewat video)

•  Kisah tentang para Pembela HAM.

Desk Perlindungan (PD, Protection Desk)

•  Desk Perlindungan dibangun lewat kerjasama dengan jaringan Pembela 
HAM. Desk ini dibangun sebagai pusat-pusat perlindungan nasional dan 
regional serta tata-kelola keamanan.

•  Seluruh proses tata-kelola keamanan/perlindungan telah diserahkan kepada 
PD.

Protectionline

• www.protectionline.org adalah sebuah one-stop website oleh/dengan/
untuk para Pembela dan mereka yang ingin menyumbangkan tenaga dan 
pikirannya bagi perlindungan bagi para Pembela HAM.

•  Pemutakhiran informasi, dokumentasi, publikasi, terstimoni, urgent action 
dan kelengkapan-kelengkapan yang didisain untuk mempromosikan 
perlindungan bagi para Pembela HAM.

Kerangka Kerja Normatif

PI selalu mematuhi standar-standar internasional yang dimuat dalam hukum 

3 IDP, Internally Displaced Person, Pengungsi Dalam Negeri. Untuk mengetahui kaidah-kaidah penanganan para pengunsi 
internal ini lihat: http://www.reliefweb.int/ocha_ol/pub/idp_gp/idp_Indonesia.pdf

ISI LGBTI.indd   6 12/8/10   11:52:47 AM



7

internasional tentang HAM dan Humaniter, khususnya pedoman-pedoman yang 
disediakan dalam Deklarasi PBB untuk Para Pembela HAM (1998), Pedoman 
EU tentang Pembela HAM, (2004), dan tentu saja Resolusi PI  yang diajukannya 
sendiri dan telah diadopsi oleh negara-negara yang tergabung dalam EU di 
Spanyol, Belgia dan Jerman.

LOKAKARYA PENINGKATAN KAPASITAS dan KEAMANAN PI.
Sejak 2004 sampai dengan 2007, sebanyak 1.747 Pembela HAM telah mengikuti 
lokakarya peningkatan kapasitas organisasi dan keamanan yang diselenggarakan 
oleh PI.

-Di Amerika Tengah dan Selatan: sebanyak 558 Pembela HAM ((Bolivia, 
Brazil, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Perú)

-Di Asia: sebanyak 650 Pembela HAM (Burma, Indonesia, Nepal, Thailand)

-Di Afrika: sebanyak 441 Pembela HAM (Kenya, Uganda, Republic Demokrasi 
Kongo)

-Di Eropa: sebanyak 98 Pembela HAM (Jerman, Belgia, Irlandia, Serbia, 
Republik Ingushetia)

Para Pembela HAM kerap kali melupakan keamanan dirinya sendiri ketika sibuk 
mengupayakan perlindungan bagi orang lain. Banyak penyebabnya. Pelatihan 
keamanan dan perlindungan yang dilakukan PI selalu membahas penyebab-
penyebab tadi. PI menyediakan cukup waktu bagi peserta pelatihan untuk 
merenungkan semua aspek risiko dan ancaman yang mereka hadapi. Pelatihan 
PI ini memberikan uraian detil risiko yang dihadapi dan cara-cara serta logika 
yang dibutuhkan dengan memasukkan faktor keamanan ke dalam sebuah 
perencanaan. 

Selama pelatihan, persoalan keamanan diuraikan dengan cara memecahnya 
menjadi beberapa bagian sehingga bisa dianalisa satu-persatu, kemudian 
memikirkanya dengan berbagai macam teori, skenario dan kemungkinan 
konsekuensi-konsekuensi dari pilihan yang spesifik, serta akan dipilih opsi yang 
menurut peserta pelatihan paling mungkin untuk dihadapi. Dengan demikian, 
mereka sepenuhnya akan menyadari bahwa mereka tidak bisa memastikan 
adanya hasil yang spesifik. Tidak pernah ada jawaban ajaib yang berlaku untuk 
setiap persoalan. Pelatihan ditujukan agar para pembela mempunyai keterampilan 
untuk memecahkan persoalan keamanan, yakni: analisis, hasil, pengelolaan dan 
pemutakhiran proses yang terjadi. Mereka harus melakukan semua ini dalam 
kapasitas sebagai individu, organisasi maupun kerjasama antarorganisasi, 
dengan tetap mempertimbangkan situasi politik, psikososial dan apa yang terjadi 
di lapangan.
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Ayo! Kita sempurnakan Buku Panduan ini!

Tingkat risiko yang dihadapi para Pembela selalu berubah-ubah. Bagaimana 
cara menanggulangi isyu-isyu spesifik masyarakat LGBTI di seluruh dunia yang 
menjamin pengakuan universal hak  asasinya? Dengan demikian buku panduan 
ini selalu akan merupakan kerja yang terus menerus berjalan; selalu dibutuhkan 
pengembangan, pembaruan dan penyempurnaan. Umpan balik dari anda sebagai 
Pembela dan anda-anda sebagai pemangku kepentingan (stakeholder) tentang 
semua aspek buku panduan ini, merupakan sumbangan yang sangat berharga. 

Kirimkan komentar atau pendapat anda, khususnya berdasarkan pengalaman 
anda dalam menggunakan panduan ini. Dengan bantuan anda, buku panduan ini 
akan semakin berguna untuk para Pembela di seantero jagad.

Kirimkan email kepada kami:
pi@protectioninternational.org atau aruspelangi@gmail.com
atau lewat pos kepada PI:
Protection International.
Rue de la Linière, 11 - 1060 Bruxelles (Belgium)
Tel : + 32 (0)2 609 44 05, +32 (0)2 609 44 07
Fax: +32 (0)2 609 44 06
www.protectioninternational.org
www.protectionline.org

Disclaimer

Isi buku panduan ini tidak selalu mencerminkan sikap Protection International. Baik 
penulis maupun penerbit tidak menjamin bahwa isi buku yang diterbitkan lengkap dan 
benar sehingga kami tidak bertanggung-jawab atas segala akibat yang ditimbulkan dari 
penggunaan buku ini. Isi buku tidak bisa dianggap sebagai norma atau jaminan, atau 
digunakan tanpa memakai kriteria yang dibutuhkan untuk memperkirakan risiko dan 
keamanan yang selalu dihadapi oleh seorang Pembela.
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PENGANTAR:

Sejarah para pembela HAM dan pejuang pro-demokrasi di Indonesia adalah 
kisah yang cukup panjang; penuh dengan tragedi-tragedi pengorbanan nyawa 
manusia selama bertahannya rezim Orde Baru. Sehingga upaya melindungi diri 
dari ancaman bahaya sudah lama menjadi hal yang biasa bagi sebagian besar 
pembela HAM.

Kelompok LGBTI yang belum lama bergabung dengan gerakan HAM telah 
membawa dimensi baru terhadap keperluan-keperluan melindungi diri. Hal itu 
dikarenakan oleh kondisi-kondisi spesifik yang mempengaruhi kelompok LGBTI.

Di satu sisi, secara individu mayoritas LGBTI terbiasa melindungi diri sendiri dengan 
menyembunyikan orientasi seksualnya dan identitas gender yang diinginkan. Di 
sisi lain, kelompok-kelompok dan organisasi LGBTI baru sekarang menghadapi 
serangan-serangan brutal yang ditujukan ke pada mereka. Semakin banyak 
mereka terlihat di muka publik, semakin banyak muncul ancaman dari berbagai 
pihak yang tidak menyukai kelompok LGBTI memperoleh dan menggunakan hak-
haknya. Maka dirasakan betapa pentingnya tersedianya pelatihan perlindungan 
yang sistematis untuk para pembela LGBTI.

Dengan terbangunnya kerjasama dengan Protection International telah memberi 
kesempatan yang sangat berharga untuk menerjemahkan panduan ini ke 
bahasa Indonesia. Selanjutnya, kerjasama dengan organisasi-organisasi LGBTI 
di berbagai daerah di Indonesia akan membantu menyebarkan pengetahuan 
tentang perlindungan keamanan. Saat organisasi-organisasi LGBTI bisa 
membuat perencanaan keamanan mereka sendiri, mereka juga akan diperkuat 
dan perjuangan hak-hak mereka bisa lebih maju. Hal tersebut bisa menyumbang 
ke pada rasa keamanan dan pada akhirnya juga rasa kenyamanan menjadi diri 
sendiri dengan orientasi seksual ataupun identitas gender yang sudah melekat 
pada dirinya. Dan pada hakekatnya tujuan kita adalah perlindungan seutuhnya 
yang diberikan oleh negara terhadap kelompok LGBTI.

Panduan ini memberi pengertian yang sistematis dan sangat berguna tentang 
cara-cara menilai situasi keamanan dan mengambil langkah-langkah peningkatan 
keamanan. Selain berguna untuk kelompok-kelompok LGBTI panduan ini juga 
berguna untuk aktivis-aktivis HAM lainnya yang ikut membela hak-hak LGBTI. 

Selain Protection International, Arus Pelangi juga mengucapkan terima kasih 
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ke pada Kedutaan Besar Norwegia yang sudah memberi dukungan pada 
penerjemahan dan pelaksanaan pelatihan yang pertama.

Jakarta, November 2010

King Oey 
Ketua Badan Pengawas Perkumpulan Arus Pelangi
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PENGANTAR:

“Mempromosikan denaturalisasi Pemikiran Biner4” 

Luciana Lavigne 5

Untuk keperluan buku panduan ini, para penulis berusaha keras menghindari 
penggunaan definisi-definisi dalam terminologi lesbian, gay, biseksual, transgender 
and interseks. Namun demikian dalam mengembangkan buku panduan  ini dan 
juga hasil pembicaraan kami dengan para aktifis Pembela HAM dalam berbagai 
isyu hak asasi, terbukti bahwa sebuah definisi memang dibutuhkan dalam rangka 
meningkatkan pengertian umum isyu yang ada dan menyempurnakan keamanan 
para Pembela yang aktif bekerja di isyu-syu orientasi seksual, identitas/ekspresi 
gender serta persamaan hak tanpa diskriminasi terhadap komunitas LGBTI.  

Sementara hak asasi yang inheren dengan kebebasan menentukan orientasi 
dan  preferensi seksualnya, identitas seks/gender serta ekspresi gendernya 
(SOGI) tidak bisa dihubung-hubungkan dengan golongan tertentu, tetapi masih 
ada kebutuhan untuk mengidentifikasi dan mempelajari isyu-isyu yang dihadapi 
kaum LGBTI. Untuk kepentingan penulisan buku ini, penulis akan mengacu pada 
hak-hak SOGI yang menyatakan bahwa hak asasi dari para LGBTI bukanlah hak 
istimewa, namun hak asasi manusia universal yang kita miliki, termasuk teman-
teman LGBTI serta para Pembelanya. Diharapkan agar usaha-usaha ini tidak 
akan memaksakan  pembatasan atau mendorong marjinalisasi mereka yang tidak 
mengidentifikasi mereka yang tak memiliki label LGBTI namun tetap bekerja pada 
isyu-isyu seksualitas, ekspresi gender dan  identitas seks/gender.

Untuk keperluan buku panduan ini, definisi istilah-istilah Lesbian, Gay, Biseksual, 
Transgender dan  Interseks adalah:

Biseksual - perempuan yang dikenal sebagai perempuan dan laki-laki yang 
dikenal sebagai laki-laki yang mencari hubungan intim dan kasih sayang dengan 
laki-laki dan perempuan, meski mereka secara biologis laki-laki dan perempuan, 
transgender atau inter-seks.

Gay - laki-laki yang dikenal sebagai laki-laki yang mencari hubungan kasih sayang 
dan intim dengan seseorang yang dikenal sebagai laki-laki, laki-laki transgender 
atau  laki-laki interseks.

4 Catatan penerjemah: Binary thinking atau Pemikiran/Defini Biner adalah anggapan umum bahwa manusia 
yang dilahirkan secara kodrati  hanya ada dua jenis saja, yakni laki-laki dan perempuan.

5 Cabral M. Ed Interdicciones hal. 68 (terjemahan bebas).
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Interseks - individu yang lahir dengan anatomi atau fisiologi yang berbeda dengan 
anggapan umum tentang apa yang seharusnya disebut sebagai laki-laki atau 
perempuan “normal”

Lesbian - perempuan yang dikenal sebagai perempuan yang mencari hubungan 
kasih sayang dan intim dengan seseorang yang dikenal sebagai perempuan, 
perempuan transgender atau perempuan interseks

Transgender- seseorang yang mempunyai ekspresi gender yang berbeda dari 
yang bagaimana seharusnya menurut masyarakat. Untuk mencapai ekspresi 
gender tersebut, transgender dapat dibantu dengan operasi, hormon ataupun 
tidak dibantu samasekali. Ciri khas seorang transgender tidak seragam, bahkan 
tidak ada batasnya; apa saja bisa. 6
 

Definisi biner dari seks dan gender yang masih berlaku hingga sekarang  
adalah eksklusionis. Manusia yang tidak sesuai dengan definisi biner ini 
akan didiskriminasi dengan alasan moral, sosial, kultural dan keyakinan dan 
praktek keagamaan. Tidak ada kaitan mutlak yang dibutuhkan antara anatomi 
tubuh, jenis kelamin, identitas gender, ekspresi gender dan sebagainya. Studi 
yang dilakukan terhadap para transgender yang cenderung menunjukkan  
bahwa adanya dua “gender” yang dilintasi oleh para transgender, namun 
paradigma tersebut  terlalu disederhanakan. Dengan begitu, pendekatan 
jenis kelamin lewat kacamata biner menyebabkan kita mengabaikan  adanya 
fakta  keseluruhan sprektrum variasi jenis kelamin manusia. Sementara 
ada kecenderungan masyarakat untuk menerima para transgender sebagai 
opsi jenis kelamin ketiga, ada pula perkembangan di antara kaum interseks 
untuk menerima istilah yang digunakan untuk identitas mereka.

Kalau definisi biner ternyata tidak lagi cukup untuk menerangkan identitas 
maupun ekspresi gender dan jenis kelamin yang ditentukan bagi kita ketika 
kita lahir, apakah kita juga tidak harus meninjau kembali istilah homoseksual 
dan heteroseksualitas? Selama kedua bentuk seksualitas ini dinyatakan 
atau dianggap saling bertentangan, hal itu kerapkali akan berujung pada 
kebencian atau ketakutan dan akan juga menimbulkan praktek-praktek 
diskriminasi yang kita lihat selama ini.

Buku Panduan ini tidak dimaksudkan untuk mengajarkan kompleksitas 
identitas kita atau mengapa kita memilih label identitas tertentu atau 
menerima label yang diberikan kepada kita. Buku ini akan menyimak 
bagaimana kita menuntut hak kita dan penerimaan masyarakat atas 
keberagaman manusia, dan juga bagaimana mengembangkan praktek-
praktek demikian dengan aman.

6 Lihat Mauro Cabral, Serias para el Debate 3 - Publicación de la Campaña por una Convención 
Interamericana de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos, Lima, 2005
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Dengan menjadi diri kita sendiri, dengan menjalani cara hidup seperti hidup 
kita sendiri, berhubungan dengan manusia-manusia lain, serta menuntut 
agar orang lain menghormati hak kita untuk tidak didiskriminasi, dengan 
menuntut agar kita diterima, kita telah melakukan pembelaan, tidak hanya 
untuk kebebasan fundamental kita namun juga hak-hak semua manusia 
lain di muka bumi ini. Perjuangan kita untuk bisa terbuka, sebenarnya telah 
menegaskan bahwa kita adalah Pembela Hak Asasi Manusia.

Inilah alasan utama mengapa PI memutuskan untuk menerbitkan 
buku panduan untuk para Pembela LGBTI ini sebagai pengakuan atas 
sumbangsih rekan-rekan anggota Komunitas LGBTI pada perjuangan tanpa 
henti, agar hak asasi manusia diakui secara universal. Demikian pula, kita 
juga menyadari bahwa para Pembela LGBTI telah mengalami stigmatisasi, 
represi, diskriminasi dan pelanggaran HAM karena orientasi seksual dan 
identitas seks/gender serta ekspresi gendernya. Penerbitan buku panduan 
ini bertujuan untuk mendorong tumbuh-kembangnya pengertian bahwa 
hak asasi manusia yang universal itu termasuk hak asasi para LGBTI, 
sehingga para pembela hak asasi manusia LGBTI pun berhak melakukan 
pekerjaannya seperti Pembela HAM lainnya. Buku panduan ini merupakan 
kumpulan sumbangan dari semua Pembela LGBTI di seluruh penjuru 
jagad.

Catatan tentang “I”:

Banyak organisasi yang sampai saat ini dengan sukses telah berhasil 
mengkampanyekan isyu Gay, Lesbian, Biseks, dan kemudian memasukkan juga 
para Transgender, dalam agenda mereka sekarang ini, memasukkan pula “I”. 
Interseks, baik dipahami sebagai istilah medis atau sebagai identitas seseorang 
sepertinya memiliki beberapa isyu yang tidak sama seperti Gerakan LGBT karena 
rekan-rekan kelompok Interseks, bisa sebagai homo, bi atau heteroseksual 
bisa  mengidentifikasi diri mereka sebagai manusia laki-laki, perempuan atau 
transgender. Sepertinya mereka mempunyai agenda yang berbeda dengan 
Gerakan LGBT arus utama (mainstream), seperti yang diucapkan oleh Mairi 
MacDonald dalam “Intersex and Gender Identity”:

“Kami adalah golongan masyarakat yang kehidupannya telah dipengaruhi 
oleh campur-tangan dari luar dan orang lain, terutama komunitas medis, yang 
berbicara atas nama kita. Karena itu umumnya kita tidak mempercayai orang 
lain secara keliru telah  mengaku bahwa mereka mempunyai pengalaman 
yang sama dengan kami. Kami cenderung memandang usulan aliansi 
yang mendasarkan pada pengertian ini sebagai upaya campur tangan dan 
menganggap mereka  berusaha menggumakan pengalaman kami untuk 
agenda-agenda yang di luar agenda kami sendiri. Dan kami secara khusus 
mencurigai mereka yang menganggap sejarah kami yang bermacam-macam 
itu bisa direduksi hanya sebagai persoalan identitas gender belaka”  7

7  Mairi MacDonald Intersex and Gender Identity 2000-http://www.ukia.co.uk/voices/is_gi.htm
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Dalam “Interdicciones”, Nuria Gregori Flor menolak pendapat tersebut di atas 
dengan menggaris-bawahi persamaan agenda dan akibat positif  dari Gerakan 
LGBT yang telah memasukkan isyu “I” ke dalam agendanya.8 Dalam rangka 
menghormati perdebatan ini dan dalam rangka kami mendukung semua pihak, 
termasuk mereka yang menolak kehadiran kami di agenda-agenda LGBT, dan 
sekarang ditambah “I”, kami, para penulis, ingin menambahkan “I” karena beberapa 
organisasi telah mengidentifikasi dan bekerja sama dengan rekan-rekan interseks. 
Dengan demikian dalam pembuatan semua perencanaan yang menyangkut 
keamanan, rekan-rekan Interseks harus dipertimbangkan keberadaannya.9 
Beberapa organisasi memang dibangun hanya bekerja untuk isyu Interseks saja. 
Beberapa orang dan beberapa organisasi interseks tidak menyetujui diskriminasi 
dan pengeluaran golongan “I” dari gerakan LGBTI, namun beberapa yang lain 
menuntut ruang mereka sendiri. Yang jelas adalah, untuk memperkuat dan 
membangun organisasi payung gerakan ini, kita perlu bersikap radikal dalam 
memikirkan kembali pendekatan kita terhadap seksualitas, identitas seks/gender 
dan ekspresi gender serta bekerja dengan pertimbangan kita sendiri dalam  usaha 
untuk tidak mengulangi serta tidak memperluas  praktek-praktek diskriminatif. 
Diskusi-diskusi terus berjalan, pandangan yang lebih luas telah terjadi. Kami di PI 
tidak mau meng-klaim bahwa kami memahami semua kompleksitas dari proses 
ini, namun kami tahu bahwa perdebatan-perdebatan yang berlangsung tetap harus 
berlanjut. Keputusan yang akan diambil akan mempengaruhi isyu keamanan yang 
nantinya akan kita rasakan. Jika kita mengelola isyu ini secara berhati-hati, kita 
akan merasakan akibat positif bagi kita semua.

8  “La experiencia Intersexual en el contexto espanol. Tensiones, negociaciones y microrresistencias” 
Interdicciones Cabral. M Ed., hal. 75.

9  Kita akan kembali mendiskusikan hal ini di Bab Empat, yakni  Citra Organisasi
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PEMBuKAAN:

“Baik hukum nasional maupun kelaziman Adat tidak membenarkan pelecehan, 
penyerangan, penyiksaan apalagi pembunuhan terhadapa para gay, lesbian, 
biseksual dan transgender hanya karena anggapan terhadap mereka atau  
siapa mereka. Karena adanya stigma yang melekat pada isyu orientasi seksual 
dan identitas gender, kekerasan terhadap para LGBT jarang sekali dilaporkan, 
tidak didokumentasikan, dengan sendirinya tidak diadili. Sangat jarang isyu 
itu menimbulkan debat dan kemarahan publik. Kebisuan yang memalukan 
ini disebabkan karena adanya penolakan terhadap prinsip-prinsip dasar dari 
keuniversalan hak asasi.” 

(Louise Arbour, mantan Komisioner PBB untuk Hak Asasi Manusia)

Di negara-negara di mana gaya hidup terbuka, para gay telah diakui secara legal 
dan di mana hak untuk menjalin kehidupan bersama diakui dan dilindungi hukum, 
ada korelasi  identitas seksual dan gender yang publik dan yang privat. Di negara-
negara di mana hak yang menyangkut isyu Orientasi Seksual dan Identitas Seksual/
Gender (Hak SOGI) tidak diakui, bahkan ditekan dan dikriminalkan, perbedaan 
antara privat dan publik menjadi semakin lebar. 

Kurangnya ruang publik karena tidak ada perlindungan hukum, kriminalisasi 
terhadap hubungan seksual yang ”tidak wajar”, meluasnya homofobia dan transfobia 
di kalangan golongan heteroseksis, menjadikan masyarakat yang homoseksual, 
biseksual, transgender atau interseks untuk hidup bersembunyi-sembunyi. Sebuah 
kehidupan yang sering diwarnai oleh rasa malu dan diasingkan. Keterpaksaan 
untuk hidup dalam privasi serta ketersembunyian seperti ini merupakan masalah 
paling besar bagi hak-hak SOGI dan mereka yang membela hak ini. Dengan 
mengeksplorasi berbagai konteks hak-hak SOGI dan memberikan contoh 
beberapa isyu yang mengancam keselamatan/keamanan para Pembela LGBTI, 
buku panduan ini mencoba mengintegrasikan perlindungan dan keamanan pada 
rencana kerja dan kehidupan para Pembela LGBTI. Itu dilakukan lewat analisa 
risiko dan usulan-usulan pada pembuatan rencana pengamanan dan perlindungan 
serta prosesnya. Unsur-unsur di dalam buku ini didasarkan pada proses logis yang 
digunakan PI pada semua Pembela. Argumentasi di balik ini adalah bahwa para 
Pembela LGBTI menghadapi represi dan pelanggaran seperti yang dialami para 
Pembela HAM lainnya, dan menghadapi ancaman tambahan berupa marjinalisasi 
dan diskriminasi serta tidak adanya persamaan dan perlindungan hukum.

Para Pembela HAM, termasuk Pembela LGBTI, menghadapi risiko penyerangan, 
dan konsekuensi selanjutnya adalah pelanggaran HAM seperti misalnya 
pelecehan, penyiksaan, pembunuhan, dan lain-lain. Dengan demikian sangatlah 
penting untuk mengurangi risiko penyerangan dengan mengurangi kemungkinan 
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diserang serta menambah biaya politik kalau itu memang dilakukan (meningkatkan 
pencegahan). Dengan cara yang sama para Pembela HAM termasuk para 
Pembela LGBTI, menghadapi pula risiko stigmatisasi. Para Pembela LGBTI 
mendapatkan stigmatisasi tidak hanya karena dia seorang Pembela, tetapi juga 
karena identitasnya, isyu yang dia kerjakan dan orang-orang yang dilindunginya. 
Dengan demikian menjadi penting untuk mengurangi kemungkinan adanya kritik 
terhadap kita dalam upaya mencapai tujuan mereka, dengan menerapkan sistem 
keamanan dan perlindungan bagi kita sebagai seorang Pembela HAM. 

Pada tahun-tahun terakhir ini  komunitas internasional sudah semakin menyadari 
situasi umum komunitas LGBTI. Argumentasi Komunitas LGBTI yang menyatakan 
bahwa mereka sama sekali tidak menuntut hak secara khusus, melainkan 
menuntut apa yang dimengerti sebagai hak universal dan karena itu tak bisa 
dipisahkan dan tak dapat dicabut dari hak asasi manusia, secara pelan-pelan 
mulai mendapatkankan dukungan.

Pada bulan Maret 2008, Hina Jilani, Perwakilan Khusus PBB untuk Para 
Pembela HAM melaporkan kepada Dewan Hak Asasi Manusia, dan 
mengulangi keprihatinan dunia internasional dengan menyatakan sebagai 
berikut: 

“….para pembela yang secara khusus memiliki risiko adalah mereka yang 
membela hak-hak masyarakat adat dan minoritas; juga mereka yang 
membela hak asasi kaum LGBTI dan perempuan. (A/HRC/4/37)”.

Promosi hak asasi manusia dari kelompok ini dan hak mereka untuk mem-
pertahankan hak asasi manusia kerap kali mendapatkan tantangan, sistem 
ekonomi dan sistem patriarkal yang mendukung hubungan kekuasaan, 
kadang-kadang ditutupi dengan istilah “nilai” yang sebenarnya bertujuan 
untuk mempertahankan status quo lewat diskriminasi terhadap mereka yang 
dianggap berbeda. Isyu perlindungan, tata-kelola keamanan pribadi dan 
organisasi, membutuhkan sebuah pengertian yang luas tentang konstruksi 
sosial dan juga pengertian yang luas tentang bagaimana membangun 
sebuah rencana dan kerja jaringan  dalam menghadapi rintangan-rintangan 
yang ada. Semua itu membutuhkan perubahan-perubahan sikap terhadap 
isyu-isyu keamanan dan perlindungan, yang kerapkali bisa berarti kompromi-
kompromi dalam kebiasaan kita, walaupun mingkin dirasakan mengganjal. 
Mengubah sikap kita terhadap isyu keamanan adalah permanen, sementara 
mengubah perilaku kita adalah hal yang bersifat  taktis, artinya, seringkali 
hanya untuk sementara waktu saja, dalam rangka meningkatkan keamanan 
untuk mencapai tujuan perjuangan hak kita. 

Buku panduan ini memang memberi sorotan lebih banyak pada hal tertentu 
apa bila dibandingkan dengan buku panduan para Pembela lain, dalam hal 
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ini kami memberi ruang pada isyu-isyu spesifik dan hambatan-hambatan 
pada nilai-nilai sosial yang berlaku dan sistem hukum yang dihadapi oleh 
para Pembela LGBTI. Kami mempunyai tujuan untuk menunjukkan, tidak 
saja pengaruh dari sistem nilai sosial yang lebih luas dalam pengamanan 
para pembela, tetapi juga untuk menunjukkan bagaimana internalisasi 
sistem nilai dan konsekuensinya bisa mengakibatkan efek yang merugikan 
kapasitas para Pembela untuk mengelola keamanan mereka sendiri. Kita 
juga memasukkan informasi yang mungkin bisa digunakan oleh para 
pengambil kebijakan untuk memastikan bahwa hak-hak SOGI dimasukkan 
pada kebijakan umum. Dan tindakan-tindakan yang diambil tidak hanya 
melibatkan para pembela LGBTI sebagai pemangku kepentingan tetapi 
juga mengambil langkah-langkah spesifik bagi mereka serta  isyu spesifik 
yang mereka hadapai, dalam rangka meningkatkan  perlindungan yang 
menyeluruh.
11
Pengantar dari para penulis:

Para penulis ingin menyampaikan kepada semua rekan anggota Blue Diamond 
Society dan Mitini-Nepal yang telah bersikeras untuk penyusunan buku panduan 
ini, seluruh staf dan Badan Pembina Protection Desk-Nepal yang telah memberikan 
wawasan mereka dalam mengembangkan tindakan-tindakan perlindungan, 
yang cocok dan spesifik kepada Alejandra Sarda, Melinda Ching-Simon, Cintia 
Lavandera, Sunil Babu Pant, Reese C. Kelly, Mauro Cabral, Kate Sheill dan 
Audrey Mbuga yang telah memberikan arahan dan umpan balik terhadap isyu-
isyu spesifik, kepada angota-anggota BOB yang telah membagi kisah-kisah yang 
mereka alami, kepada King dan Yuli dari Arus Pelangi, Indonesia untuk semua 
jawaban mereka terhadap permintaan tolong kami serta kesediaan mereka untuk 
memberikan bimbingan, kepada anggota-anggota  Equal Ground dan Women’s 
Support Group Sri Lanka untuk, sekali lagi, menyediakan umpan balik yang 
sangat berharga dan seperti rekan-rekan lainnya yang tetap memperjuangkan hak 
asasi manusia melawan musuh-musuh yang kuat, kepada Unggul Hermanto atas 
bantuannya mengedit naskah ini dan Daniela Ponce serta Gladys Avila Fonseca 
atas dorongannya dan kepada semua teman-teman dan rekan-rekan sejawat 
yang memilih untuk tidak disebut namanya karena alasan keamanan, yang telah 
memberikan nasehat dan saran secara tepat waktu dalam membuat manual ini.

Kami juga ingin menyampaikan terimakas kepada para anggota dan mereka yang 
telah bekerjasama dengan PI, Pascale Boosten, Almudena Diaz, Carmen Diez, 
Eric Juzen, Christoph Klotz, Maria Martin, Thomas Noirfalisse, Betty Pedraza, 
Flora Petrucci, Nora Rehmer, Olivier Richard, Sophie Roudil, Jabier Zabala atas 
dukungan dan komitmennya untuk memberikan perlindungan kepada para aktifis 
Pembela di seantero jagad.
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BAB SATu

Hukum internasional dan instrumen-instrumen perlindungan 
Pembela LGBTI.

Bab ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum secara singkat tentang 
instrumen-instrumen internasional yang bisa dipakai untuk memberi perlindungan 
atas hak-hak SOGI. Juga memberikan gambaran singkat tentang upaya 
perlindungan regional yang bisa dipakai dan diakses oleh para pembela LGBTI 
dalam rangka melatih diri menggunakan hak-hak mereka. Selagi kita membuat 
rencana pengamanan, kita perlu mempertimbangkan bagaimana kita akan bekerja 
pada tingkatan yang berbeda-beda untuk mendapatkan dan menikmati hak-hak 
yang diabadikan ke dalam hukum internasional, ditegakkan dalam upaya-upaya 
perlindungan regional  dan dalam beberapa kasus, bahkan dimasukkan ke dalam 
konstitusi nasional dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
Kita juga harus tetap sadar bahwa bekerja untuk isyu seperti ini kerapkali akan 
meningkatkan bahaya yang kita atau organisasi hadapi terutama kalau kita 
dianggap banyak menuntut. 

Hak Kita Dipertaruhkan: 10

Pertama-tama kita akan melihat  secara umum pada hak-hak yang kita persoalkan. 
Silakan baca Yogyakarta Principles11 agar ada pengertian yang lebih baik lagi pada 
bagian ini. Komunitas LGBTI samasekali tidak pernah meng-klaim “kekhususan” 
atau “tambahan hak” tetapi ingin melihat bahwa hak-hak yang dimiliki manusia-
manusia lain juga kita miliki, hak yang universal dan diabadikan di dalam Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia yang disahkan pada tahun 1948. Para lesbian, 
gay, bi-seksual, transgender dan interseks  (LGBTI) tidak mendapatkan  - baik 
oleh hukum maupun praktek yang ada - hak-hak dasar berupa hak sipil, politik, 
ekonomi, sosial dan kultural.

 

10 Lihat juga Orientasi Seksual, Identitas Gender dan Pedoman Bagi Para Praktisi HAM  No. 4 dari 
International Commission of Jurists/Allison Jernow

11 Lihat Yogyakarta Principles. Kunjungi dokumen yang sudah diterjemahkan oleh Arus Pelangi dan dimuat 
di website Komnas Perempuan: //www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2009/06/yp_versi_
indonesia.pdf
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Hak-hak Kita Bagaimana Hak tersebut Dilanggar

Hak untuk kesetaraan dan 
persamaan hak di hadapan 
hukum

Di banyak negara, komunitas LGBTI  tidak dijamin hak-
haknya untuk persamaan di hadapan hukum dengan 
memberlakukan  ketentuan hukum pidana khusus atau 
praktek peradilan berdasarkan orentasi seksual. Kalaupun 
ada undang-undang yang melegalkan hubungan seks 
sejenis, kerap kali diterapkan umur yang lebih tinggi 
bagi pasangan sejenis dibanding dengan pasangan 
heteroseksual. 
Kegagalan banyak negara untuk mengakui secara hukum 
bahwa individu adalah pemegang hak  karena itu memiliki 
hak untuk mengendalikan  kehidupan serta badan mereka 
sendiri, bisa ditafsirkan sebagai pelanggaran atas hak ini. 

Hak atas perlakuan atau yang 
non-diskriminatif

Ditolak dengan tidak mencantumkan orientasi seksual 
atau identitas seksual/gender dalam Undang-undang Anti-
diskriminasi, ketentuan-ketentuan konstitusional ataupun 
pelaksanaan hukum mereka.
Tidak diberikan bagi bayi interseks  oleh petugas  medis dan 
keluarga mereka sendiri karena takut atau ketidaktahuan. 
Biasanya mereka menganjurkan  atau menyetujui  prosedur 
medis  “korektif”  yang invasif  terhadap bayi interseks, dan 
tidak dapat diperbaiki  lagi.

Hak mendapatkan perlin-
dungan dari tindakan 
kekerasan dan ancaman

Tidak diberikan dengan tidak mencantumkan pasal 
orientasi seksual, identitas seksual/gender dan ekspresi 
gender dalam UU Anti-diskriminasi, ketentuan-ketentuan  
konstitusional ataupun penegakannya.

Hak untuk mengembangkan 
diri pribadi

Hak ini dilanggar dengan tidak adanya pengakuan atas 
keberagaman umat manusia dengan segala bentuknya dan 
kegagalan untuk mengembangkan perlindungan hukum 
atas keberagaman tadi. 

Hak untuk bebas dari 
penyiksaan atau perlakuan 
yang kejam, tidak manusia 
dan menghina

Praktek polisi yang melakukan pelanggaran dalam proses 
investigasi atau penanganan kasus para  LGBTI yang 
berada dalam penahanan. Pemaksaan untuk membuka 
pakaian bagi para transgender yang dipenjara sudah 
dianggap biasa, meski  itu  merupakan bentuk penyiksaan

Hak untuk mendapatkan 
perlindungan atas 
penangkapan semena-mena 
dan penahanan yang tidak 
berdasarkan hukum

Terjadi di banyak negara yang orangnya banyak dicurigai 
memiliki identitas homo/biseksual.  Penahanan orang-orang 
yang dianggap aneh biasanya diberlakukan untuk para 
transgender.  Bahkan di mana hukum mengkriminalkan 
hubungan seks sejenis, tindak pidana itu hanya dapat 
diterapkan jika “tertangkap basah”.  Menahan seseorang 
dengan prasangka  seksualitas mereka, dengan maksud 
dan tujuan apapun, adalah perbuatan “ilegal” 
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Hak untuk hidup Pelanggaran ini terjadi di sejumlah negara yang 
memberlakukan hukuman mati untuk perbuatan sodomi.  
Hak ini tidak diberlakukan di negara-negara yang tidak 
berbuat apa-apa untuk mengurangi rasa takut atas sebuah 
perbedaan yang kemudian berakibat pada bentuk kekerasan 
dan kematian. Pembunuhan bayi interseks adalah salah 
satu contoh.

Hak untuk mendapatkan 
kemerdekaan bergerak

Tidak berlaku bagi pasangan berbeda kewarganegaraan 
dengan cara tidak mengakui hubungan seksual sejenis  
mereka, dan negara yang tidak bersedia mengeluarkan 
kartu identitas/paspor  yang mencantumkan jenis kelamin 
sesuai dengan pilihannya mereka sendiri. Oleh karena itu 
para transgender sering kali tidak bisa ke luar negeri.

Hak untuk mendapatkan 
proses hukum yang adil

Sering kali dipengaruhi oleh prasangka dari hakim dan 
penegak hukum lainnya.

Hak untuk  privasi Hak ini tidak berlaku  karena adanya ‘hukum sodomi’ yang 
diberlakukan bagi para LGBTI meskipun  perbuatan mereka 
dilakukan secara pribadi dan mereka sudah dewasa.  Juga 
tidak berlaku bagi para transgender dan interseks yang 
dianggap sakit dan mendapatkan “pengobatan berlebihan” 
karena “kondisi” mereka.

Hak untuk kemerdekaan 
berekspresi dan
kemerdekaan berserikat

Baik dilarang secara eksplisit oleh undang-undang, atau 
adanya kenyataan bahwa komunitas LGBTI tidak dapat 
menikmati kehidupan mereka karena lingkungan di sekitar 
mereka homofobia dan transfobia.

Hak untuk mendapatkan 
kebebasan menjalankan 
ibadah sesuai dengan 
agamanya

Biasanya terjadi pada para LGBTI, khususnya yang 
berada di daerah yang para pemuka agamanya melakukan 
kampanye untuk menentang mereka. 

Hak untuk bekerja Ini adalah pelanggaran hak ekonomi yang selalu dialami oleh 
komunitas LGBTI. Banyak para LGBTI yang dikeluarkan dari 
tempat kerjanya karena orientasi seksual dan identitas seks/
gender atau diskriminasi dalam penerapan dan kebijakan 
kepegawaian.

Hak untuk mendapatkan 
jaminan sosial, bantuan dan 
tunjangan

Di  negara-negara yang memberlakukan sistem kesejah-
teraan sosial, bantuan dan tunjangan sering hanya diberikan 
kepada yang berkeluarga saja tanpa menghiraukan para 
LGBTI .
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Hak untuk kesehatan fisik 
dan mental

Bertentangan dengan kebijakan diskriminatif dan 
prakteknya, beberapa dokter yang takut terhadap para  
homo/transgender, kurangnya pelatihan yang memadai 
bagi para personil perawatan kesehatan untuk mereka 
yang memiliki orientasi seksual, transgender atau masalah 
interseks tertentu. Tidak diberlakukan bagi para interseks 
yang secara fisiologi  atau make-up tubuhnya  telah dikoreksi 
setelah lahir tanpa persetujuan mereka saat lahir.
Sebuah contoh sederhana adalah tidak tersedianya fasilitas 
kamar kecil yang bersifat netral (tidak menyebut laki-laki 
atau perempuan)  sudah sering mengganggu kesehatan 
mental (membuat tidak nyaman) para transgender. 

Hak untuk membangun 
sebuah keluarga

Hak ini ditolak oleh pemerintah yang tidak mengakui 
adanya pasangan sesama jenis dan dengan menyangkal  
hak-hak lain yang diberikan oleh Negara untuk keluarga 
heteroseksual  yang tidak menikah secara resmi, tapi tetap 
masih menikmati beberapa hak.
Di negara-negara yang membolehkan  transgender pria 
dan wanita  mendapatkan kewarganegaraan dalam sebuah 
keluarga yang diakui secara hukum. Namun pasangan dan 
individu yang memiliki orientasi seks tertentu sering kali  
tidak diperbolehkan untuk mengadopsi anak, meskipun 
anak dari pasangan mereka sendiri. Operasi yang dilakuan 
pada saat lahir agar anak memiliki jenis kelamin yang 
sesuai dengan hukum, (sistem jenis kelamin biner) bisa 
mengakibatkan sterilitas pada si anak. Dengan demikian 
hak untuk membangun keluarga biasa menjadi hilang.

Hak untuk mendapatkan 
perlindungan terhadap 
pemisahan dari orangtua

Anak-anak juga bisa menjadi korban dari hak ini, 
berdasarkan orientasi seksual, identitas atau ekspresi 
gender orangtuanya. Anak interseks dilanggar haknya jika 
dibuang  oleh orangtuanya karena tidak mengerti dan rasa 
takut.

Hak untuk mendapatkan 
pendidikan.

Siswa-siswa LGBTI sering tidak menikmati hak ini karena 
prasangka dan kekerasan yang diciptakan oleh rekan-rekan 
mereka maupun para guru di sekolah. Angka drop outs yang 
tinggi di antara siswa-siswa LGBTI adalah konsekuensi 
langsung dari praktek “bullying” (tindak kekerasan di sekolah) 
dan diskriminasi . Kamar kecil yang dibedakan berdasarkan 
jenis kelamin (“sexed” atau “gendered”) di sebuah fasilitas 
pendidikan bisa menimbulkan diskriminasi terhadap hak 
siswa-siswa LGBTI untuk mendapatkan pendidikan.

Hak untuk mempertahankan 
hak-hak ini

Pelanggaran karena Negara telah gagal dalam upaya 
melindungi para pembela LGBTI, mencabut undang-undang 
yang mendiskriminasi organisasi LGBTI serta menghalangi 
kegiatan mereka untuk melakukan kegiatan organisasinya.
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Gambaran singkat hukum hak asasi manusia internasional, perjanjian, 
konvensi dan deklarasi. 

 Prinsip utama untuk melakukan pendekatan HAM bagi isyu LGBTI ada 
hubungannya dengan kesetaraan (equality), anti-diskriminasi, dan hak 
untuk sebuah privasi. Hak asasi manusia yang ada hubungannya dengan 
isyu anti-diskriminasi, secara eksplisit dapat dibaca dalam Deklarasi Universal 
Hak Asasi Manusia, Konvensi-konvensi Internasional, Konvensi Hak Anak 
dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan perjanjian-perjanjian dan 
deklarasi hak asasi manusia internasional. Meski dokumen-dokumen tadi 
tidak memuat referensi tentang diskriminasi yang berbasis orientasi seksual 
secara gamblang, semua menyebutkan pelarangan terhadap diskriminasi 
yang berbasis seks.  Pada tahun 1993 Komite Hak Asasi Manusia di 
Perserikatan Bangsa-bangsa telah mengeluarkan larangan  diskriminasi 
seksual dengan memuatnya pada Kovenan Internasional Hak Sipil dan 
Politik, termasuk diskriminasi yang didasari oleh orientasi seksual.

Apakah semua ketentuan hukum internasional menjamin hak untuk bebas 
memilih orientasi seksual dan bebas dari diskriminasi identitas gender?

Di bawah ini kami akan memuat ringkasan Deklarasi universal Hak Asasi Manusia, 
Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional Hak-
hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kovenan Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi Terhadap Perempuan serta Konvensi Hak Anak dan Deklarasi 
PBB tentang Hak dan Kewajiban Individu, Grup dan Organisasi Masyarakat 
untuk Mempromosikan serta Melindungi Hak Asasi Manusia yang Diakui 
Secara universal dan Kebebasan Dasar. Ketika membuat Rencana Keamanan, 
adalah sangat penting bagi semua aktifis untuk menguasai instrumen-instrumen 
tersebut di atas dan proteksi yang mereka terima baik terhadap hak-hak kita 
maupun untuk kita.

“Manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak-hak .... 
Setiap orang berhak atas ... hak ...tanpa perbedaan apapun, seperti ras, 
warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama pendapat, politik atau lainnya, 
asal negara atau sosial, hak milik, kelahiran atau status lainnya .... Setiap 
orang berhak untuk hidup, memiliki kebebasan dan keamanan pribadi .... 
Tidak seorang pun bisa disiksa dengan  kejam, diperlakukan atau dihukum 
dengan  tidak manusiawi atau merendahkan … Semua orang sama di depan 
hukum dan tanpa diskriminasi atas perlindungan hukum yang sama.  Semua 
berhak atas perlindungan yang sama dari setiap bentuk diskriminasi yang 
melanggar Deklarasi ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada 
diskriminasi seperti .... Tidak seorang pun boleh diganggu dengan sewenang-
wenang terhadap privasi, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau 
serangan terhadap  kehormatan dan reputasi.  Setiap orang berhak atas 
perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti itu 
.... Pria dan wanita dewasa, tanpa pembedaan atas ras, kebangsaan atau 
agama, memiliki hak untuk menikah dan membentuk sebuah keluarga .... 
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Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama .... 
untuk kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan 
memiliki pendapat tanpa gangguan .... Setiap orang berhak atas kebebasan 
berkumpul secara damai dan berasosiasi .... Semua orang ... berhak untuk 
menikmati pemenuhan atas ... hak  ekonomi, sosial dan budaya yang sangat 
diperlukan untuk martabat dan kebebasan perkembangan  kepribadian 
dirinya .... Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang 
sama untuk pekerjaan yang sama ....”

-Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 1, 2, 3, 5, 7, 12, 16, 18, 19, 20, 22, 
dan 23

“Pihak Negara ... melakukan ... memastikan ... hak ... tanpa  pembedaan 
apapun ...; untuk  memastikan bahwa setiap orang yang hak atau 
kebebasannya ... dilanggar akan mendapatkan perlakuan yang efektif ...; 
... untuk menjamin hak yang sama ... untuk menikmati semua hak sipil dan 
politik .... Tidak seorang pun boleh mengalami penyiksaan atau tindakan 
hukum yang tidak manusiawi atau kejam yang  merendahkan martabat.... 
Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi .... Semua orang 
harus sama di depan pengadilan .... Tidak seorang pun boleh mendapatkan 
gangguan sewenang-wenang atau tanpa dasar hukum  atas privasi, keluarga, 
rumahnya ..., atau serangan tanpa dasar hukum atas  kehormatan dan 
reputasinya.... Setiap orang berhak atas perlindungan hukum dari campur 
tangan atau serangan. ... Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, hati 
nurani .... Setiap orang harus memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat 
tanpa gangguan. Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berekspresi 
.... Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat .... Setiap anak harus 
memiliki, tanpa diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, 
asal negara atau sosial, kekayaan atau kelahiran, hak untuk mendapatkan 
tindakan perlindungan seperti yang dibutuhkan oleh  statusnya sebagai anak 
....  Semua orang sama di depan hukum dan berhak, tanpa diskriminasi, atas  
perlindungan hukum yang sama .... Hukum harus melarang diskriminasi dan 
menjamin semua orang untuk mendapatkan perlindungan yang setara dan 
efektif dari diskriminasi atas dasar apapun ....”

-Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, Pasal 2, 3, 7, 9, 14, 17, 18, 19, 
22, 24, dan 26

“Pihak Negara-negara ... berjanji untuk menjamin bahwa ... hak-hak ... akan 
dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, 
bahasa, agama, asal-usul, ideologi politik atau lainnya, asal kebangsaan 
atau sosial, hak milik, kelahiran atau status lainnya .... Pihak Negara-negara 
... berjanji untuk menjamin hak yang sama ... untuk menikmati semua, hak-
hak ekonomi, sosial dan budaya .... Pihak Negara-negara ... mengakui 
hak setiap orang untuk ... upah yang adil dan imbalan yang sama untuk 
pekerjaan yang sama nilainya, tanpa pembedaan apapun ... negara-negara  
... mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan fisik dan 
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mental yang seting-tingginya.... Kesempatan yang sama bagi setiap orang 
untuk dipromosikan .... Pendidikan ... harus dibuat sama dan dapat diakses 
oleh semua orang .... Negara-negara ... mengakui hak setiap orang ... untuk 
mengambil bagian dalam kehidupan yang berbudaya ....”

-Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pasal 2, 3, 7, 12, 
13, and 14

“Pihak Negara-negara mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam 
segala bentuknya, setuju untuk menghasilkan dengan segala cara yang 
tepat ... kebijaksanaan menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan ... 
melakukan: untuk mewujudkan prinsip kesetaraan yang ... di  ... konstitusi  
mereka... dan untuk memastikan ... realisasi praktis prinsip ini; Untuk 
mengadopsi ... lewat legislatif dan langkah-langkah lainnya ... melarang 
semua diskriminasi terhadap perempuan;  Untuk menegakkan perlindungan 
hukum terhadap hak-hak perempuan ... dan untuk memastikan ... 
perlindungan kaum perempuan yang efektif atas setiap tindakan diskriminasi; 
Untuk menahan diri dari melakukan suatu tindakan atau praktek diskriminasi 
terhadap perempuan dan untuk menjamin bahwa pejabat-pejabat publik ... 
akan bertindak sesuai dengan kewajiban ini; Mengambil langkah-langkah 
yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan oleh orang, 
organisasi atau perusahaan;  Mengambil semua langkah yang layak ... 
untuk mengubah atau menghapuskan hukum yang berlaku, peraturan, 
kebiasaan dan praktek-praktek yang diskriminatif terhadap perempuan .... 
“Pihak Negara-negara wajib ... memastikan ... hak yang sama ... di bidang 
pendidikan ..., penghilangan dari setiap konsep stereotip peran laki-laki 
dan perempuan di semua tingkat dan dalam semua bentuk pendidikan ...; 
Negara-negara harus ... menjamin, atas dasar kesetaraan ..., hak yang sama, 
khususnya ... hak untuk bekerja ...; hak untuk mendapatkan kesempatan 
kerja yang sama ...;  hak untuk promosi, keamanan kerja dan ... hak untuk 
... pelatihan kejuruan ...;  hak untuk remunerasi yang sama ..., perlakuan 
yang sama di ... pekerjaan dengan  nilai yang sama .... Pihak Negara-negara  
wajib ... menjamin, atas dasar kesetaraan ..., akses ke pelayanan perawatan 
kesehatan .... Negara-negara  wajib ... memastikan ... hak yang sama ... 
untuk hutang bank, hipotek dan bentuk lain dari .... kredit keuangan…”

-Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perem-
puan, Pasal 2, 10, 11, 12, dan13

“Pihak Negara-negara harus menghormati dan menjamin ... hak ... tanpa 
diskriminasi apapun  terlepas   dari ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, 
agama,pandangan  politik atau pendapat lainnya, kebangsaan, asal-usul 
nasionalitas etnis atau sosial, kekayaan, cacat, kelahiran atau status lainnya 
dari orangtua atau wali hukumnya, .. Pihak Negara-negara harus mengambil 
semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa anak-anak  dilindungi 
dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman berdasarkan status, kegiatan,  
pernyataan pendapat, atau kepercayaan dari orangtua, wali hukum, atau 
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anggota keluarga dari si anak .... “

-Konvensi tentang Hak-hak Anak, Pasal 2

“Setiap orang berhak...secara individu...berserikat...untuk mempromosikan...
berjuang untuk... perlindungan...perwujudan hak asasi manusia...di tingkat 
nasional dan internasional...Negara ... ...memiliki tugas dan tanggung-
jawab utama untuk melindungi...mempromosikan.. melaksanakan hak 
asasi manusia...kebebasan dasar...untuk menciptakan semua kondisi yang 
diperlukan... seperti juga jaminan hukum…untuk memastikan...semua 
orang...dapat menikmati semua hak dan kebebasan dalam praktek ...... 
hukum  domestik…yang konsisten dengan kewajiban internasional ..adalah 
kerangka hukum yang harus dilaksanakan...dan dinikmati...tidak ada...yang 
dapat ditafsirkan sebagai ... pencabutan ... ketentuan-ketentuan Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia ... Kovenan Internasional tentang Hak Asasi 
Manusia ... instrumen internasional lainnya atau komitmen ... semua orang 
berhak ... untuk bertemu dan berkumpul dengan bebas ... dengan cara ... 
bergabung ... berpartisipasi dalam organisasi-organisasi  non-pemerintah 
... berkomunikasi dengan organisasi non-pemerintah ... antarpemerintah 
... untuk mengakses informasi ... mempublikasikan ... menyampaikan ... ... 
menampilkan ... menyebarkan informasi ... menerbitkan ... agar menarik 
perhatian publik  ... masalah-masalah ... untuk mengembangkan ... 
mendiskusikan ide-ide baru hak asasi manusia ... prinsip ... mengadvokasi 
... bisa diterima ... semua orang berhak ... secara non-diskriminatif ... untuk 
berpartisipasi ... dalam pelaksanaan urusan publik ... termasuk ... hak ... 
untuk mengajukan ... kritik ... usulan untuk meningkatkan fungsi mereka ... 
upaya untuk menarik perhatian ...terhadap pekerjaan mereka yang mungkin 
... menghambat ... menghalangi … promosi  ..perlindungan…pemenuhan 
hak asasi manusia ... Setiap orang berhak ... untuk pemulihan yang  efektif 
... untuk dilindungi ... setiap orang berhak untuk protes… meminta dengar 
pendapat ...yang ...  tidak memihak ... untuk mendapatkan ... sebuah 
keputusan ... memberikan ganti rugi ... tanpa penundaan yang tidak layak ... 
Setiap orang berhak ... untuk melakukan protes… atas sebuah kebijakan ... 
.. tindakan… pejabat… instansi pemerintah ... ... ... Negara harus mengambil 
…langkah-langkah yang diperlukan ... memastikan ... perlindungan ... 
semua orang ... individu ... memiliki peran penting ...bertanggung-jawab ... 
berkontribusi ... untuk ... mempromosikan ... hak setiap orang untuk ... hak-
hak dan kebebasan ... yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi 
Manusia ..

Deklarasi HAM tentang Hak  dan Kewajiban Para Individu, Kelompok dan Organisasi 
Masyarakat untuk Mempromosikan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar 
Yang Diakui Secara Universal, Pasal 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12 dan 18 12

12 Deklarasi HAM tentang Hak  dan Kewajiban Para Individu, Kelompok dan Organisasi Masyarakat 
untuk Mempromosikan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Yang Diakui Secara Universal adalah 
sebuah deklasrasi yang tidak mengikat dan diserahkan kepada masing-masing negara anggota PBB untuk 
mengadopsonya pada perundangan di negara mereka.

ISI LGBTI.indd   26 12/8/10   11:52:48 AM



27

Perlindungan Regional Hak Asasi Manusia:
___________________________________________________

Piagam Afrika tentang Hak-hak Manusia dan Rakyat

Perjanjian internasional ini diadopsi oleh Organisasi Persatuan Afrika (sekarang 
African Union) pada tahun 1981 dan adalah instrumen regional (se-Afrika) yang 
paling luas diterima karena telah diratifikasi oleh lebih dari limapuluh  negara. 
Piagam itu melarang diskriminasi dan memberikan beberapa hak, tetapi sejauh 
ini lembaga-lembaga yang melakukan pemantauan dan pemaksaan, yakni Komisi 
Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat Afrika (African Commission on Human 
and Peoples’ Rights), secara resmi belum menyentuh hak-hak yang berkaitan 
dengan orientasi seksual dan identitas seks/gender serta ekspresi gender.

Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia

Berlaku pada tahun 1978 dan berisi hak-hak yang cukup luas yang harus dipenuhi 
oleh negara penandatangan konvensi, termasuk perlindungan dari tindak 
diskriminasi serta menyediakan pencapaian di bidang-bidang ekonomi, budaya 
dan sosial yang dicantumkan dalam Piagam Organisasi Negara-negara Amerika 
1948 dan amandemen-amandemen yang melengkapinya.

Komisi Hak Asasi Manusia Inter-Amerika

Dibentuk pada tahun 1959 dan mempunyai yurisdiksi pada semua negara anggota 
tanpa memandang apakah mereka sudah meratifikasi atau belum. Pada Pasal 44 
konvensi yang menjamin hak individu untuk mengajukan pengaduan atas dugaan 
pelanggaran konvensi, bisa menjadikannya sebagai alat yang berguna untuk 
mempromosikan Hak-hak SOGI.

Kasus pertama menyangkut diskriminasi yang dibawa kepada Komisi pada 
tahun 1998. Marta Alvarez mengajukan petisi melawan Kolombia kepada 
Inter-American Commission on Human Rights (Velasquez Rodriguez 
versus Colombia, 1998). Marta telah diperlakukan dengan berbeda  ketika 
Penjara Kolombia melarangnya untuk sebuah kunjungan suami-isteri 
pada pasangannya karena identitas seksualnya sebagai seorang lesbian. 
Hukum yang berlaku di Kolombia menyatakan bahwa kunjungan “suami-
isteri” adalah hak yang dimiliki oleh semua warganegara tanpa memandang 
orientasi seksualnya.

Piagam Negara-negara Arab tentang Hak Asasi Manusia

Meski belum diberlakukan, piagam tadi telah diakui pada tahun 1994 oleh Majelis 
Liga Negara-negara Arab dan menyetujui prinsip-prinsip yang termuat dalam 
Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional 
tentang Hak Asasi Manusia dan Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia Dalam 
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Islam. Beberapa hal tradisional di bidang hak asasi manusia telah tercantum pada 
pernyataan hak untuk kemerdekaan, keamanan manusia, kesamaan hukum bagi 
seluruh umat manusia, perlindungan manusia dari penyiksaan, hak atas kepemilikan 
pribadi, kebebasan beragama, dan kebebasan berserikat dan berkumpul.

Piagam ASEAN

Piagan ASEAN yang ditandatangani pada bulan November 2007 ini mengandung 
kelengkapan-kelengkapan penting untuk memantau dan melindungi hak asasi 
manusia di sepuluh negara-negara anggotanya. Pada saat buku edisi kedua 
berbahasa Inggris yang kami terjemahkan ini naik cetak, Panel Tingkat Tinggi 
sudah menggodok ToR untuk pembentukan badan hak asasi manusia ASEAN 
dan sekarang dalam proses pengajuan draf pertamanya yang nanti akan dibahas 
pada Desember 2008. Piagamnya sendiri menyetujui bahwa negara-negara 
anggota akan menghormati perjanjian-perjanjian dan norma-norma internasional 
yang telah mereka ratifikasi.13

Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, ECHR

Diberlakukan pada tahun 1953. Kesebelas protokolnya meliputi hak-hak sipil dan 
politik dasar, termasuk hak untuk hidup, larangan penyiksaan dan perbudakan, 
kemerdekaan, keamanan pribadi-pribadi, hak untuk didengar pendapatnya secara 
adil, pelarangan pemberlakuan undang-undang pidana secara retro-aktif, hak untuk 
menghormati keluarga dan kehidupan pribadi, kebebasan berpikir, memiliki nurani 
dan beragama, kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul dan berorganisasi, 
hak untuk menikah dan memilih keluarganya dan hak untuk perbaikan kesalahan 
secara nasional yang efektif  atas pelanggaran hak-hak yang terdapat dalam 
konvensi tersebut. Protokol 12 larangan segala bentuk diskriminasi saat ini belum 
berlaku.

Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa yang bertugas memantau dan melindungi 
hak-hak yang diuraikan dalam konvensi tersebut telah mengadili beberapa 
kasus LGBTI. Pengadilan berpendapat bahwa diskriminasi dalam penerapan 
hukum pidana yang menyetujui hubungan antara orang dewasa secara pribadi 
bertentangan dengan hak untuk menghormati kehidupan pribadi dalam pasal 
8 ECHR (Dudgeon versus Pemerintah Inggris, 1981, Norris versus Pemerintah 
Irlandia, 1988, Modinos versus Pemerintah Siprus, 1993). Pengadilan ini adalah 
badan internasional pertama yang menemukan bahwa hukum pidana bagi 
kasus orientasi seksual melanggar hak asasi manusia. Dan kasus ini memiliki 
yurisprudensi terpanjang dan terbesar dalam mengatasi masalah orientasi seksual. 
Salah satu isinya adalah keputusan 1997 Komisi HAM Eropa (lembaga pertama 
untuk melayani pengaduan individual) yang menegaskan bahwa batasan umur 

13 April 2010 Piagam ASEAN telah diberlakukan. Komisi HAM ASEAN itu bernama AICHR, ASEAN Inter-
governmental Commission on Human Rights dan Rafendi Djamin menjadi komisioner pertamanya yang 
mewakili Indonesia dari kalangan Ornop.  
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yang lebih tinggi yang diterapkan kepada pria homoseks apabila dibandingkan 
dengan mereka yang heteroseks, bertentangan dengan Pasal 14 ECHR tentang 
hak untuk menikmati privasi (Sutherland versus Negara Inggris).

Piagam Sosial Eropa

Disusun pada tahun 1961. Perjanjian ini melindungi hak-hak sosial dan ekonomi  dan 
Komite Eropa untuk Hak Sosial bertugas mengawasi catatan tentang pelanggaran 
HAM negara-negara anggota. Mereka hanya bisa menerima dengar pendapat dari 
organisasi-organisasi yang memiliki status konsultatif dengan Dewan Eropa, salah 
satunya adalah organisai LGBTI seperti ILGA.

Pedoman uni Eropa tentang Perlindungan Pembela HAM yang diterbitkan pada 
tahun 2004 ini adalah seperangkat panduan praktis bagi Uni Eropa tentang cara 
untuk melindungi Pembela HAM. Meskipun hanya mengikat Uni Eropa, penerapan 
pedoman ini telah dipakai secara sporadis di seluruh dunia dan ini juga tergantung 
pada pemahaman dan komitmen para diplomat dalam mempromosikan dan 
melindungi hak asasi manusia dan orang-orang yang mereka bela. Misi Uni Eropa 
di seluruh dunia sedang dalam proses pengembangan Strategi Implementasi 
Lokal (Local Implementation Strategy, LIS)14 untuk Negara Ketiga sebagai bagian 
dari kebijakan mereka untuk melindungi para Pembela HAM.  Salah satu upaya 
dalam LIS ini antara lain memasukkan ketentuan khusus untuk perlindungan bagi 
para “Pembela Minoritas”. Uni Eropa juga telah mengembangkan seperangkat 
pedoman untuk Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (2008) yang meliputi 
ketentuan penggunaan istilah lesbian, biseks dan transgender pada perempuan 
sehubungan dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam pedoman untuk 
pembela HAM (Human Rights Defenders, HRD).

Beberapa negara anggota Uni Eropa, Inggris dan Belanda memberikan kontribusi 
yang sangat banyak  untuk melindungani hak-hak SOGI dan para Pembela 
LGBTI, berkampanye lewat Misi Diplomatik di negara-negara dan ibukota negara-
negara ketiga untuk mengakui dan mengajak konsultasi para Pembela LGBTI. 
Norwegia sendiri telah menghasilkan seperangkat pedoman untuk promosi hak 
asasi manusia dari masyarakat LGBT (2009).

14 Pada pertengahan tahun 2010 LIS sudah diberlakukan di seluruh dunia. Indonesia sendiri juga memiliki, 
hanya saja isinya lemah sekali dan sayangnya tidak diumumkan kepada masyarakat umum..
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Dikutip dari UK Foreign and Commonwealth Office “Tool Kit” 
tentang Hak Asasi LGBT: 15

Apa langkah-langkah praktis yang bisa dilakukan sebuah Pos? 16

Dukung upaya masyarakat sipil (setempat) untuk mengubah perundang-undangan 
dan kecenderungan sosial masyarakat dengan cara:

•  Memberi Pesan Dukungan apabila diminta;

•  Memberikan informasi kepada masyarakat tentang situasi dan praktek hukum 
bagi para  LGBT di Inggris;

•  Mendorong British Council untuk memasukkan informasi tentang LGBT di pusat 
informasi publik yang dikelolanya;

•  Kadang-kadang menjadi tuan rumah dari perdebatan dan seminar tentang isyu-
isyu yang relevan  termasuk aspek-aspek dan pembicara LGBT;

•  Memastikan bahwa aspek-aspek LGBT dimasukkan ke dalam aktivitas lokal 
yang  mempromosikan budaya Inggris;

•  Menggunakan dana Pos untuk mendukung pekerjaan masyarakat sipil untuk 
hak-hak LGBT

Menggunakan mekanisme internasional 
Sarankan agar kunjungan Pelapor Khusus PBB, Perwakilan Khusus Uni Eropa 
dan pejabat yang setara dari Dewan Eropa, OSCE dan pejabat regional Hak 
Asasi Manusia yang lain, bertemu dengan ORNOP lokal yang mendukung 
kesetaraan dan non-diskriminasi terhadap para LGBT. Mendorong kelompok-
kelompok lokal untuk memasukkan informasi tentang situasi para LGBT dalam 
laporan alternatif mereka yang ditujukan untuk lembaga yang diatur oleh 
mekanisme regional hak asasi manusia, serta badan PBB. Sertakan informasi, 
misalnya seperti bahan yang  digunakan dalam mekanisme Universal Periodic 
Review dari Dewan HAM PBB.

Briefing sewaktu ada kunjungan Tokoh Penting Inggris 
Sertakan informasi tentang situasi para LGBT pada bahan-bahan untuk 
taklimat (briefing) dalam rangka mengunjungi pejabat/tokoh  penting yang akan 
mendorong mereka mengangkat masalah ini dengan mitra lokal mereka.

Pemetaan Hak LGBT 
Gunakan analisis pada Lampiran 3 untuk melacak situasi para LGBT, demikian 
juga  bisa mengidentifikasi kemajuan dan kemundurannya.

15  Lihat FCO tentang Hak Asasi  LBGT (www.protectionline.org)
16  Yang dimaksud dengan “Pos” adalah perwakilan diplomatik (kedutaan dan /atau konsulat).  
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Juara untuk hak-hak LGBT dalam CFSP17 Uni Eropa

Pos-pos harus bekerja sendiri dan atau dengan anggota Negara Uni Eropa yang 
simpatik lainnya (terutama Swedia dan Belanda) untuk memastikan bahwa isyu-
isyu yang menyangkut hak para LGBT ditangani dengan baik di dalam forum 
CFSP. Tindakan tersebut termasuk saran-saran untuk mengeluarkan surat protes 
bersama pada pelanggaran hak asasi manusia yang membeda-bedakan. Namun 
mungkin saja negara-negara anggota lain akan menolak ini dengan alasan 
ideologis.

Informasi yang benar di Laporan HOM Uni Eropa

Pastikan bahwa laporan keadaan hak asasi manusia pimpinan Misi Uni Eropa 
(Head of Mission)  di negara anda merupakan refleksi akurat dari situasi hukum 
dan sosial yang ada, dan bahwa, ketika dilakukan pemutakhiran (updating),  
mengidentifikasi dengan teliti setiap kecenderungan menuju kesetaraan. 

Gunakan dialog politik untuk meningkatkan hak-hak LGBT

Angkat masalah kesetaraan dan non-diskriminasi yang lebih umum dalam 
penerapan domestik standar hak asasi manusia pada dialog-dialog politik berkala, 
termasuk dialog di bawah Kemitraan dan kerjasama dengan Uni Eropa serta 
Perjanjian Cotonou.

Kerjasama dengan DFID 18

Di beberapa negara DFID mempunyai program-program yang memasukkan 
para LGBT, baik di dalam program pencegahan HIV/AIDS atau program untuk 
mereka yang secara sosial dikucilkan. Pos bisa bekerjasama dengan DFID 
untuk membantu mengatasi penyebab utama dan mendukung upaya mereka. 

Kerjasama dalam fora multilateral

Pos yang bekerja dengan forum multilateral seharusnya bergabung dengan 
negara-negara yang sepaham untuk mengidentifikasi peluang memajukan 
kesetaraan bagi LGBT dalam menikmati hak asasi manusia.

17  Common Foreign and Security Policy, semacam kesepakatan yang diambil oleh negara-negara Uni Eropa 
untuk kebijakan luar negeri dan keamanan.

18  DFID, Department for International Development, sebuah lembaga dalam pemerintahan Inggris untuk 
mempromosikan kerjasama internasional.
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undang-undang Dasar dan Hukum Acara Pidana:

Pada bagian ini kami ingin melihat secara singkat beberapa contoh praktek (best 
practice) yang baik yang berkaitan dengan perubahan konstitusi-konstitusi nasional 
dan dekriminalisasi serta legalisasi hubungan seks sejenis. Adalah sangat penting 
bahwa Konstitusi Nasional dan ketentuan hukum selanjutnya, mengakui Hak 
SOGI sebagai bagian dari kesetaraan dan agenda yang anti-diskriminasi.

Di Ekuador, revisi atas Konstitusinya meliputi hal-hal sebagai berikut:

Pasal 3.4.

Menjamin adanya etika yang sekuler sebagai dasar dari tindakan publik dan 
sistem hukum.

Pasal 11.2.

Tak seorangpun mendapatkan perlakuan diskriminatif atas dasar etnisitas, 
tempat lahir, umur, seks, identitas gender, identitas kultural, status perdata, 
bahasa, agama, ideologi, afiliasi politik, status hukum masa lalu, status sosial-
ekonomi, bahasa, agama, status keimigrasian, orientasi seksual, status 
kesehatan, hidup bersama penderita HIV, cacat, perbedaan fisik atau kondisi 
lain-lain baik itu pribadi atau kolektif, secara sementara atau tetap. Undang-
undang akan menghukum semua bentuk diskriminasi. Negara akan melakukan 
tindakan-tindakan sah dan berpihak kepada mereka yang hak-haknya diancam 
oleh situasi ketidak-setaraan.

Pasal 21.

Budaya tidak dapat digunakani untuk membatasi hak-hak yang dilindungi oleh 
konstitusi.

Pasal 32.

Negara menjamin hak untuk sehat secara tetap, tepat waktu dan memberi akses 
yang non-eksklusif pada program-program, tindakan-tindakan dan pelayanan 
kesehatan yang komprehensif, perawatan kesehatan seksual dan kesehatan 
reproduktif.

Pasal 66. 3.
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Mengakui hak untuk mendapatkan kebebasan dalam mengembangkan 
kepribadiannya sendiri. 19 

Pasal 66.9.

Mengakui hak untuk membuat keputusan yang bebas, sadar, (informed), 
dengan sukarela dan bertanggung-jawab atas jenis kelaminnya, kehidupan seks 
dan orientas seksualnya. Negara akan memberikan akses untuk mendapatkan 
cara-cara yang perlu dalam melaksanakan keputusan ini dengan kondisi yang 
aman.

Pasal 66.10.

Mengakui hak untuk membuat keputusan yang bebas, sadar, dan bertanggung-
jawab atas kesehatan reproduksi dan hidupnya, serta memutuskan kapan dan 
berapa orang anak yang akan dilahirkan. 

Pasal 66. 12.

Mengakui hak untuk menolak Wajib Militer (conscientious objection).... 
asal tidak bertentangan dengan hak orang lain, menyakiti individu lain atau 
menyebabkan kerusakan alam.

Pasal 67.

Mengakui keluarga dengan segala macam bentuknya (tetapi) Perkawinan 
adalah persatuan antara laki-laki dan perempuan.

Pasal 68.

Sebuah persekutuan tetap monogami antara dua orang individu yang belum 
menikah dalam sebuah rumah tangga de facto, akan memperoleh hak dan 
kewajiban yang sama yang dimiliki oleh sebuah keluarga yang dibentuk oleh 
pasangan yang menikah (tetapi) Adopsi hanya bisa dilakukan oleh pasangan 
yang berbeda jenis kelaminnya.

Pasal 81.

Hukum akan menyelenggarakan sidang khusus dan prosedur yang cepat untuk 
kejahatan yang antara lain adalah kejahatan berdasarkan kebencian.

19 Catatan: Hak ini telah dikembangkan di Kolombia dan dengan sukses telah digunakan oleh para aktifis 
Kolombia untuk melindungi hak kaum gay, lesbians, bisexual, trans dan intersex.
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Pasal 83.

Semua warganegara Ekuador mempunyai kewajiban untuk menghormati dan 
belajar tentang perbedaan-perbedaan berdasarkan etnisitas, negara, strata 
sosial, generasi, jenis kelamin, orientasi seksual dan identitas.

Pasal 347.

Negara bertanggung-jawab dan menjamin tersedianya pendidikan kewarga-
negaraan, seksualitas dan lingkungan dengan perspektif yang benar.

Pasal 363.

Negara bertanggung-jawab untuk menjamin tindakan-tindakan dan pelayanan-
pelayanan untuk kesehatan seksual dan kesehatan reproduktif, seperti 
halnya kesehatan dan nyawa perempuan, khususnya selama hamil dan 
sesudah melahirkan.

Bisa dipertanggung-jawabkan, Tetap dan Berdasarkan Persetujuan Tindakan 
Medis (Qualified, Persistent and Informed Consent):

Pada tahun 1999 Mahkamah Konstitusi Kolombia mengabulkan permintaan 
pengacara atas nama  dua bayi interseks dengan menyatakan bahwa tindakan 
mengabulkan permohonan orang tua kedua anak itu untuk melakukan “operasi 
korektif” adalah perbuatan yang tidak sah.20

Mahkamah Konstitusi menerbitkan peraturan-peraturan baru yang tujuannya 
adalah mendahulukan kepentingan si anak. MK menyatakan bahwa warga 
interseks adalah minoritas yang berhak atas perlindungan Negara. Pengadilan 
menyatakan bahwa selagi orangtua ditempatkan pada posisi untuk memutuskan 
nasib anaknya dan menempatkan kepentingan mereka di atas yang lain dalam 
kasus anak-anak interseks, mereka cenderung untuk memutuskan berdasarkan 
kekhawatiran dan ketidaktahuan mereka sendiri, terutama kalau diharuskan 
mengambil keputusan cepat. Artinya orang tua akan melakukan diskriminasi 
terhadap anaknya sendiri kalau mereka  memberi ijin untuk melakukan 
operasi.

Pengadilan mempertimbangkan bahwa ijin orangtua untuk melakukan prosedur/
tindakan medis atas nama anak-anaknya yang terlalu muda dan belum mampu 
untuk memberi ijin bagi dirinya sendiri. Tergantung pada:

 i)  Urgensi tindakan medis itu;

 ii) Seberapa berat dan berisiko tindakan tadi;

 iii) Umur anak dan sejauh mana otonomi si anak.

20  T-551/99 Bogota, Agustus 1999 dan SU-377/99 Bogota Mei 1999

ISI LGBTI.indd   34 12/8/10   11:52:48 AM



35

Pengadilan memerintahkan pakar hukum dan pakar kedokteran untuk 
menciptakan sebuah rumusan baru, yakni prinsip Bisa Dipertanggung-
jawabkan, Tetap dan Berdasarkan Persetujuan Tindakan Medis  yang 
tujuannya untuk memaksa agar keputusan yang diambil para orang tua hanya 
berdasarkan pertimbangan bagi kebaikan si anak.

Prinsip Bisa Dipertanggung-jawabkan, Tetap dan Berdasarkan Persetujuan 
Tindakan Medis membutuhkan sebuah tukar-menukar informasi tentang risiko-
risiko dan tindakan alternatif, persetujuan yang ditanda tangani dan mendapat 
izin yang diberikan berulang  kali dari waktu ke waktu dan informasi tentang 
konsekuensi dari prosedur ini untuk menghindari bullying atau tekanan dalam 
bentuk apa pun untuk mendorong sebuah keputusan profesi kedokteran serta 
orangtua sudah sering dituduhkan bereaksi fatal disebabkan karena takut dan 
ketidaktahuan, dengan diskriminasi ini mereka jelas-jelas mengingkari hak 
anak mereka untuk mengembangkan kepribadiannya secara bebas. Pasal 2 
dari CRC sangat jelas menerangkan tentang hak anak-anak untuk dilindungi 
dari praktek-praktek diskriminatif.

Hukum Pidana Rumania

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Rumania memberikan kita sebuah contoh 
betapa diskriminasi yang didasarkan oleh orientasi seksual telah dihilangkan 
dan sekarang bisa diadili di pengadilan-pengadilan negeri atau diselesaikan oleh 
sebuah lembaga yang didirikan pada tahun 2000, yakni Dewan Nasional Untuk 
Memerangi Diskriminasi, NCCD, yang memantau semua bentuk tindakan yang 
diskriminatif. Meski diskriminasi yang didasarkan pada identitas gender masih 
belum ada dalam undang-undang di Rumania, tetapi beberapa langkah positif 
sudah dilakukan untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak fundamental 
masyarakat lesbian, gay dan biseksual di Rumania.

Pada Pasal 2 Undang-undang Rumania No. 324/2006 yang mengubah Peraturan 
Pemerintah No. 137/2000 tentang pencegahan dan pidana bagi semua bentuk 
diskriminasi seperti yang disebut di bawah ini:

“... setiap perbedaan, pengecualian, pembatasan atau preferensi berdasarkan 
kebangsaan, ras asal etnis, bahasa, agama, status sosial, keyakinan, jenis 
kelamin, orientasi seksual, cacat karena usia lanjut, penyakit kronis, status 
HIV positif, yang semua itu masuk ke dalam kelompok yang kurang beruntung, 
termasuk setiap kriteria lain yang bertujuan atau mengakibatkan pembatasan 
atau pencegahan atas pengakuan yang sama, atau pelaksanaan hak asasi 
manusia  dan kebebasan dasar dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial 
dan budaya atau bidang lain dari kehidupan publik.”
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Meskipun para transgender dan interseks tidak disebutkan secara eksplisit dalam 
buku hukum itu sendiri, mereka bisa masuk lewat kriteria “yang lain”. Perubahan 
undang-undang Rumania menciptakan ketentuan dalam hukum untuk diskriminasi 
positif dalam mendukung mereka yang kurang beruntung atau kelompok yang 
termarjinalisasi dan mengkriminalkan tindakan viktimisasi, pelecehan dan instruksi 
untuk melakukan diskriminasi.21

Dari penjabaran-penjabaran di atas ini timbul tantangan pada para LGBTI baik di 
ranah hukum nasional maupun regional yakni mempromosikan beberapa bentuk 
pengakuan hukum nasional yang sejalan dengan norma-norma internasional dan di 
tingkat lokal tindakan-tindakan perlindungan untuk memastikan pelaksanaan yang 
lebih baik. Jaringan kerja pada tingkat nasional perlu dikembangkan untuk terus 
memberi tekanan bagi pencabutan undang-undang sodomi yang sudah kuno itu 
(Malaysia, Singapura). Hubungan konsensual sesama jenis manusia seharusnya 
perlu dilindungi oleh ketentuan hukum nasional  yang sesuai dengan standar 
internasional tentang diskriminasi. Jika kita memang memiliki hak yang sama di 
depan hukum, identitas kita perlu diakui. Perlu dilakukan redefinisi keluarga dan 
kita perlu menjauh dari gagasan laki-laki, perempuan dan anak, untuk mencakup 
realitas global yang baru dan beragam. Jaringan kerja yang bisa menciptakan 
tekanan di tingkat internasional perlu diperkuat. Lembaga-lembaga regional perlu 
dilobi untuk kebutuhan penyesuaian undang-undang dasar di tingkat nasional dan 
ketentuan hukum selanjutnya yang sejalan dengan hukum internasional dalam 
rangka perlindungan hak-hak SOGI.22. Misalnya dalam ketentuan-ketentuan 
tentang HAM dari Piagam ASEAN yang perlu diimplementaasikan, kelompok 
LGBTI perlu bersuara di antara suara-suara arus utama organisasi hak asasi 
manusia lainnya untuk memastikan hal ini.

Pelaksanaan dan pengembangan Piagam Afrika dan Arab perlu dipantau. Demikian 
juga SAARC perlu diyakinkan untuk mengembangkan badan yang memiliki mandat 
bagi perlindungan hak asasi manusia. PBB perlu mengatasi persoalan-persoalam 
hak SOGI dengan lebih serius, dan ketika buku panduan edisi pertama ini sedang 
disiapkan untuk naik cetak, peringatan 60 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi 
Manusia menggelar sebuah perdebatan di Majelis Umum PBB. Ada 66 negara dari 
seluruh dunia mempromosikan Hak SOGI dan mengakhiri diskriminasi terhadap 
komunitas LGBTI.

Saat kita melakukan revisi atas buku panduan ini, di Irak, orang-orang yang 
dianggap sebagai  gay disiksa dan dibunuh, dan Pemerintah Daerah Aceh baru saja 
mengesahkan undang-undang yang menyatakan bahwa para homoseksual bisa 
diancam dengan hukuman cambuk, Rwanda sedang mempertimbangkan secara 
hukum untuk mengkriminalkan persetubuhan sesama jenis, seorang anggota DPR 
di Kenya menyatakan bahwa dia tidak mengerti mengapa “seorang warganegara 
pria Kenya menikah dengan pria lain sementara ada perempuan untuk dinikahi” 
dan Parlemen Uganda sedang mempertimbangkan sebuah undang-undang yang 

21  Lihat Lordache dan Lonescu 2008.
22  Lihat Yogyakarta Principles. 
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tidak hanya melakukan rekriminalisasi kegiatan seks sesama jenis dengan lebih 
berat tetapi juga akan membuat undang-undang yang akan menghukum orang 
yang berteman dengan seorang homoseks dengan ancama hukuman sampai 
tiga tahun penjara.  Undang-undang ini sepertinya mengembalikan kita kepada 
masa-masa kegelapan ketika Stalin dan McCarthy melakukan perburuan manusia 
di negara mereka masing-masing. 

Namun ada perkembangan yang setidak-tidaknya  akan mengimbangi situasi  
memprihatinkan tadi. Uruguay akhirnya mengesahkan undang-undang yang 
akan membolehkan para transgender mengakses hak-hak mereka untuk bekerja, 
sekolah dan hak atas kesehatan, karena undang-undang itu memuat ketentuan 
yang membuat mereka bisa mendaftarkan diri dengan pilihan jenis kelamin “pilihan 
mereka”. India telah menghapus istilah “perbuatan seks yang tidak wajar” pada 
Pasal 377 KUHP mereka, dengan demikian telah mendekriminalisasi aktivitas 
seks sesama jenis. Baik kerugian atau keuntungan pada sistem perundangan di 
atas akan memberikan dampak pada upaya pengamanan yang kita butuhkan. 
Dampak negatif dari undang-undang dan penerapannya yang sangat keras dan 
kejam di Afrika ini mungkin bisa lebih mencolok, namun menarik perhatian pada 
seksualitas saja – seperti komentar seorang pengamat India yang mengatakan 
bahwa tindakan tadi, bisa mendatangkan keprihatinan tentang isyu keamanan 
baru yang tidak dikehendaki meski telah menghapus hambatan besar seperti yang 
terjadi pada pasal 377 itu.

Semua bentuk diskriminasi harus dihentikan
lewat tindakan-tindakan yang memadukan

antara pendidikan dan sanksi.
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BAB DuA:

Analisa politik – membuat  keputusan dengan sadar tentang keamanan 
dan perlindungan bagi anda

Tujuan dari bab ini:

Menciptakan kesadaran tentang pentingnya analisis terhadap lingkungan kerja 
anda ketika memikirkan faktor keamanan, juga untuk menyediakan beberapa 
metoda yang sudah melewati empat langkah uji-coba untuk melakukan analisis 
konteks dan analisis terhadap para pemangku kepentingan. Pada akhir bab ini, 
anda harus mampu membuat skenario yang menjadi dasar bagi  tindakan-tindakan 
keamanan yang perlu.

Kesadaran tentang Lingkungan Kerja 

Para pembela LGBTI bekerja dalam sebuah lingkungan yang sangat kompleks, 
terdiri atas banyak sekali aktor yang dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan tradisional 
pada proses pengambilan keputusannya. Di setiap situasi, beberapa kejadian 
dapat menimbulkan akibat yang saling mempengaruhi, juga pada lingkungan 
kerja anda. Respons dari aktor lain pada setiap kejadian serta hubungan antara 
kejadian-kejadian yang ada akan mempengaruhi lingkungan kerja anda. Karena 
itu para Pembela tidak hanya membutuhkan informasi yang mempunyai hubungan 
langsung dengan kerja mereka tetapi juga informasi tentang sikap para aktor kunci 
dan pemangku kepentingan.

Analisa lingkungan kerja anda.

Penting sekali untuk tahu dan memahami sebanyak-banyaknya tentang konteks 
pekerjaan anda. Sebuah analisis konteks yang bagus membuat kita bisa membuat 
keputusan-keputusan yang tepat mengenai peraturan dan prosedur keamanan 
yang harus diterapkan. Penting juga untuk dipertimbangkan beberapa skenario 
yang mungkin akan dilakukan di masa mendatang, kalau bisa, untuk melakukan 
tindakan-tindakan preventif.

Sebuah latihan sederhana yang bagus adalah dengan mempraktekkan sebuah  
permainan peran (role play) sederhana tapi banyak informasi-informasi 
kontekstual tidak banyak. Para peserta bisa memainkan peran-peran sebagai:
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1 Korban LGBTI;

2 Anggota keluarga korban;

3 Pejabat kepolisian;

4 Pejabat kabupaten setempat;

5 Aktifis HAM setempat yang sudah dikenal;

6 Anggota Komnas HAM, yang mungkin memang ada;

7 Perwakilan komunitas internasional (OHCHR, perwakilan PBB, diplomat).

Silakan para peserta memainkan perannya sesuai dengan pengalaman pribadinya 
masing-masing dan coba kita lihat gambaran yang diperlihatkan. Peserta lain di 
grup ini bisa menempatkan dirinya sebagai pengamat dan mememberi komentar 
tentang apa yang mereka saksikan, apakah yang mereka lihat cocok dengan yang 
mereka alami. Dari sini anda belajar secara detil semua alat yang digunakan untuk 
membuat analisis. 

Kita juga harus melihat, apa yang telah kita kerjakan ternyata bisa memberi dampak 
pada lingkungan dan bagaimana reaksi dari para aktor lain. Juga sangat penting 
untuk memperhitungkan dimensi dari setiap lingkungan kerja. 

Penting juga untuk memperhitungkan setiap dimensi lingkungan kerja yang 
tersedia. Kita bisa melakukan analisis di tingkat makro dengan mempelajari sebuah 
negara atau wilayah, tapi kita juga harus mencari tahu bagaimana dinamika makro 
berfungsi di tempat kerja kita, yang sebenarnya merupakan sebuah dinamika mikro. 
Kita ambil contoh, misalnya, kelompok-kelompok keagamaan sayap kanan dalam 
satu daerah bisa berbeda sikapnya setelah anda melakukan analisis regional atau 
nasional. Kita perlu menyadari karakteristik setempat. Hal ini juga penting untuk 
menghindari pandangan yang tidak berubah dari lingkungan kerja kita, karena 
situasi ber-evolusi dan berubah. Kita harus meluangkan waktu untuk meninjau 
lingkungan kerja kita secara berkala.

Mengajukan pertanyaan-pertanyaan (Asking Questions), menganalisa kekuatan 
medan (Force Field Analysis), menganalisa pemangku kepentingan (Stakeholders 
Analysis) dan mengembangkan skenario-skenario adalah empat langkah yang 
sangat berguna untuk melakukan analisa lingkungan kerja anda serta akibat dari 
pekerjaan kita.

Langkah 1: Membuat pertanyaan

Anda dapat memahami lingkungan kerja yang lebih baik hanya dengan 
mengajukan pertanyaan yang tepat tentang hal itu. Ini adalah alat yang berguna 
untuk menghasilkan diskusi dalam kelompok kecil, tetapi hanya akan berguna jika 
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pertanyaan dirumuskan dengan cara yang akan mempermudah untuk menemukan 
sebuah solusi.

Anggaplah, misalnya, bahwa pelecehan oleh otoritas lokal telah menjadi masalah. 
Jika anda mengajukan pertanyaan misalnya, “Apa yang harus dilakukan untuk 
mengurangi pelecehan itu?”, anda mungkin hanya akan menemukan obat untuk 
gejala saja, yaitu pelecehan itu.

Tetapi jika anda mengajukan pertanyaan ke penyebabnya, mungkin anda berada 
pada jalan untuk mencari solusi nyata. Sebagai contoh, apabila anda menanyakan 
“Apakah lingkungan di tempat ini cukup aman untuk kita bekerja?” pasti hanya 
akan ada dua kemungkinan jawaban saya, yakni ya atau tidak.

Jika jawabannya tidak, anda perlu merumuskan pertanyaan lain yang dapat 
membantu anda menentukan dan secara benar memahami isyu-isyu kritis yang 
dipertaruhkan untuk menjaga keselamatan anda. Jika, setelah pertimbangan 
yang tepat dari semua kegiatan yang tersedia, rencana dan sumber daya, seperti 
juga perundang-undangan yang ada, membandingkannya  dengan para Pembela 
lainnya di daerah itu, dan lain-lain, jawabannya harus ya, ini dengan sendirinya 
akan menemukan solusi untuk masalah ini.

Memakai Metoda bertanya:

• Carilah pertanyaan yang akan membantu anda menunjuk dengan tepat dan 
benar-benar memahami isyu-syu kritis yang  dipertaruhkan untuk menjaga 
keselamatan anda.

•  Merumuskan pertanyaan yang mengarah kepada pemecahan masalah.

•  Ulangi proses ini berkali-kali (sebagai diskusi).

Beberapa contoh pertanyaan yang berguna 

• Manakah isyu paling penting yang menjadi masalah di lingkungan kita?

• Siapa saja aktor yang berkepentingan dengan masalah ini?

• Apakah pekerjaan kita akan berpengaruh negatif atau positif kepada aktor  
yang berkepentingan tadi?

• Bagaimana kita akan bersikap apabila pekerjaan yang kita  lakukan 
mengakibatkan kita menjadi target  salah satu dari mereka?

• Apakah lingkungan kerja kita cukup aman untuk melaksanakan pekerjaan 
kita?

• Apakah ada yang melakukan kegiatan serupa di masa lalu?
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• Bagaimana pemerintah daerah dan nasional menanggapi pekerjaan kita?

• Bagaimana para pemangku kepentingan kunci menanggapi pekerjaan 
sebelumnya atau  pekerjaan yang serupa menyangkut isyu yang kita 
tangani?

• Bagaimana media dan masyarakat merespon dalam menghadapi keadaan 
serupa?

• dan seterusnya ...

Langkah 2: Analisis Medan Kekuatan (force field Analysis)

Analisis Medan Kekuatan merupakan cara untuk memvisyualkan semua informasi 
yang telah anda kumpulkan pada tahap sebelumnya. Analisis ini membantu anda 
memvisyualkan dan melakukan identifikasi bagaimana berbagai kekuatan bisa 
membantu atau justru menghalang-halangi keberhasilan dalam mencapai tujuan 
anda. Ini menunjukkan siapa saja yang termasuk kekuatan yang mendukung 
maupun yang menentang, dan berangkat dengan asumsi bahwa masalah 
keamanan mungkin timbul dari menolak kekuatan yang menolak/menentang, dan 
bahwa anda bisa mengambil manfaat dari kekuatan-kekuatan pendukung.

1. Mulailah dengan membuat anak panah horisontal yang mengarah pada 
sebuah kotak. Tulis catatan singkat tujuan organisasi anda di dalam kotak. 
Ini akan menjadi fokus untuk mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang 
membantu atau menghalang-halangi tujuan anda tadi;

2. Gambar sebuah kotak di atas tanda panah. Tulis semua kekuatan potensial 
yang mungkin akan menghalang-halangi usaha anda untuk mencapai tujuan 
anda;

3. Gambar kotak lain di bawah tanda panah tadi dan tulis semua kekuatan 
potensial yang akan mendukung anda;

4. Gambar kotak terakhir di bagian bawah untuk kekuatan-kekuatan yang 
meragukan atau tidak jelas tujuannya. 
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Bagan 1: Analisis Medan Kekuatan untuk mengukur lingkungan kerja

Kekuatan yang 
Menentang

ORNOP TuJuAN

Kekuatan 
Tak Dikenal

Kekuatan yang 
Mendukung

Sasaran Kerja

Setelah menyelesaikan bagan anda, tiba waktunya anda melakukan evauasi 
hasilnya. Analisis Medan Kekuatan membantu anda memvisyualkan semua 
kekuatan yang anda hadapi. Tujuannya adalah untuk mengurangi atau 
menghilangkan risiko yang ditimbulkan oleh kekuatan-kekuatan yang menentang, 
sebagian melalui bantuan potensial yang datang dari kekuatan yang mendukung. 
Untuk kekuatan-kekuatan yang tidak jelas arahnya, anda harus memutuskan 
apakah anda akan melihatnya sebagai kekuatan yang akan membantu, atau terus 
menerus memantaunya agar dapat diketahui apakah mereka akan berkembang 
menjadi faktor yang menentang atau mendukung anda.

Contoh:

Anda adalah anggota sebuah organisasi yang bekerja untuk mempromosikan 
kesehatan seksual dan hak-hak SOGI. Organisasi anda baru-baru ini 
membuka kantor cabang baru di sebuah kota provinsi di mana nilai-nilai 
adat masyarakatnya lebih menonjol daripada di ibu kota provinsi. Lingkup 
kerja anda termasuk masyarakat yang ada di daerah pinggiran kota di mana 
industri seks menjamur. Usaha-usaha yang dilakukan sebelumnya untuk 
mengorganisasi pekerja seks dalam isyu kesehatan telah disambut dengan 
sikap bermusuhan dan curiga.
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Kejahatan terorganisasi
Organisasi keagamaan

Aparat keamanan
Preman

Komunitas sasaran
Pemda (?)

ORNOP KITA
Promosi Kesehatan 

Seksual dan Hak 
SOGI

Pemda (?)
Partai-partai politik

Organisasi HAM lain

Organisasi lain yang 
bekerja di bidang 

kesehatan seksual
Sisten HAM

Ornop internsional
Komunitas sasaran
Pemerintah Daerah

Langkah 3: Analisis para pemangku kepentingan (stakeholders)

Analisis terhadap para aktor pemangku kepentingan merupakan cara penting 
untuk meningkatkan informasi yang telah anda miliki saat membuat keputusan 
tentang perlindungan bagi anda. Ini melibatkan identifikasi secara lebih rinci, 
kepentingan yang berbeda dari aktor lain atau pihak yang terlibat dan hubungan 
antara mereka.

Pemangku Kepentingan Utama (primary stakeholders):

Ketika kita berbicara tentang perlindungan, ANDA dan ORANG YANG BEKERJA 
BERSAMA ANDA ADALAH  PEMANGKU KEPENTINGAN UTAMA, karena 
ANDA semua memiliki kepentingan pribadi dalam melindungi ANDA sendiri.

Pemangku Kepentingan yang berwajib (Duty bearers):

Mereka yang bertanggung-jawab untuk memberikan perlindungan kepada 
ANDA DAN MASYARAKAT YANG BEKERJA DENGAN ANDA seperti:

•   Pemerintah dan institusi Negara (termasuk petugas keamanan, para hakim, 
anggota-anggota DPR, dll)

•  Lembaga-lembaga internasional dengan mandat yang mencakup perlin-
dungan, seperti misalnya beberapa badan PBB, organisasi antarpemerintah, 
pasukan penjaga perdamaian, dan lain-lain.
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•  Dalam kasus yang melibatkan oposisi bersenjata, mereka dapat dianggap 
bertanggungjawab atas penyerangan para Pembela (sebagai penduduk 
sipil), khususnya ketika aktor melakukan kontrol di wilayah itu.

 
Pemangku Kepentingan Kunci (key stakeholders):

Mereka yang secara signifikan mempengaruhi perlindungan terhadap ANDA DAN 
MEREKA YANG BEKERJA DENGAN ANDA. 

Mungkin mereka memiliki pengaruh secara politis yang berpotensi untuk memberikan 
tekanan kepada para pemangku kepentingan yang berkewajiban, namun tidak 
melaksanakan kewajibannya (misalnya pemerintahan lain, lembaga-lembaga PBB, 
Komite Palang Merah Internasional ICRC23 dan lain-lain), serta sama beberapa 
dari mereka mungkin, langsung atau tidak langsung, terlibat dalam penyerangan 
dan penekanan terhadap para Pembela (seperti misalnya perusahaan swasta atau 
media massa bahkan juga pemerintahan lainnya). Semuanya bergantung pada 
konteks dan kepentingan serta strategi masing-masing pemangku kepentingan 
kunci. Daftar yang tidak lengkap misalnya termasuk:

•  Lembaga PBB (selain yang memang sudah mempunyai mandat);

•  Komite Palang Merah Internasional;

•  Lembaga pemerintah dan multilateral (keduanya penyumbang dana dan 
pembuat kebijakan);

•  Kelompok bersenjata lain (preman);

•  ORNOP (baik yang nasional maupun internasional);

•  Agamawan atau organisasi keagamaan;

•  Perusahaan swasta;

•  Media massa.

Analisa tentang Pemangku Kepentingan menjadi penting untuk dipahami:

• Siapa yang disebut sebagai Pemangku Kepentingan dan dalam keadaan 
apa sumbangan mereka menjadi penting;

•  Hubungan antara Pemangku Kepentingan, karakteristik mereka dan juga 
kepentingan mereka;

•  Bagaimana ini akan dipengaruhi oleh cara kerja yang anda terapkan untuk 

23 ICRC, International Committee of the Red Cross atau Komite  Palang Merah Internasional. Di kantor 
pusatnya Jenewa dikenal sebagai CICR (Comité international de la Croix-Rouge)
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memastikan adanya perlindungan.

•  Setiap kesediaan pemangku kepentingan untuk terlibat dalam aktivitas 
perlindungan.

Sebuah kesulitan dalam memilih strategi dan tindakan yang mana yang harus 
diambil oleh para pemangku kepentingan adalah bahwa hubungan antara 
mereka-mereka tidak pernah jelas. Para pejabat pemangku kepentingan, secara 
khusus pemerintah, aparat keamanan dan gerombolan oposisi bersenjata telah 
menyebabkan atau memberi kontribusi pada pelanggaran HAM  dan secara umum 
tidak memiliki watak untuk  membela HAM. Beberapa pihak dari para pemangku 
kepentingan tadi, yang pada situasi normal memiliki kepedulian yang sama dengan 
ANDA, yakni kepedulian terhadap keamanan, mungkin juga memiliki persaingan 
kepentingan. Misalnya pemerintahan lain, Badan-badan PBB dan juga ORNOP. 
Semua faktor-faktor ini menghasilkan sebuah gambaran yang sangat kompleks 
dari lingkungan di mana anda berada.

Pemangku Kepentingan bukanlah aktor yang statis. Mereka terhubung satu sama 
lain dalam tingkatan yang berbeda-beda yang mengakibatkan adanya sebuah 
jaring-jaringan hubungan yang sangat erat. Untuk menyempurnalan sistem 
perlindungan yang bagus, penting sekali untuk menyoroti dan memperhatikan 
saling hubungan yang ada, dan memahami bagaimana hubungan itu dilembagakan. 
Untuk meningkatkan upaya perlindungan anda, perlu digaris-bawahi dan 
dipusatkan perhatian pada  hubungan yang ada dan memahami bagaimana 
mereka terstruktur.

Sebagai contoh, Negara misalnya, terdiri atas seperangkat aktor yang jarang memiliki 
strategi atau agenda yang seragam kalau itu sudah menyangkut soal-soal HAM.  
Lembaga hak asasi manusia nasional seringkali sangat kritis terhadap kebijakan 
aparat keamanan dan kementerian pemerintah yang seharusnya mengendalikan 
mereka. Kalau kita berbicara tentang “Kebijakan Negara” sering membuat kita 
“buta” terhadap kemungkinan untuk bekerjasama dengan  orang-orang di dalam 
struktur Negara yang dapat mendukung perjuangan kita dan bahkan memberikan 
kontribusi untuk perlindungan bagi kita. Bahkan perbedaan bisa muncul di antara 
kantor-kantor Lembaga Negara yang sama di tingkat nasional dan lokal. Kadang-
kadang, di mana kebijakan Negara  terlihat mengabaikan hak-hak kita, di dalam 
struktur tadi masih ditemukan orang yang memiliki komitmen terhadap hak-hak 
SOGI dan Pembela LGBTI. Jika demikian kita perlu kembali ke Analisis Medan 
Kekuatan dan menempatkan Pejabat Lokal di tempatnya yang tepat.

Keputusan dan tindakan dengan tujuan untuk mengembangkan kebijakan dan 
strategi yang diambil oleh struktur yang berbeda ini, berlangsung dalam waktu 
yang cukup panjang dan merupakan sebuah proses. Ini bisa merupakann proses 
legislatif, proses budaya dan proses pembuatan kebijakan. Adalah lazim kalau 
banyak dari proses ini bertentangan satu sama lain yang tentu saja menjadikannya 
tidak efektif. 
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Sebagai contoh ketika  lembaga peradilan bekerja sama dengan Komnas HAM, 
mungkin Komnas HAM akan memulai proses ini dengan cara membumikan 
ketentuan-ketentuan HAM yang  dijamin dalam hukum internasional, sementara 
kelompok agama minoritas memulainya dengan cara tidak hanya meminta untuk 
menghormati agama mereka  tetapi juga  hak untuk melakukan ibadah dan 
aturan hukum mereka. Kedua proses ini tentu saja akan mengakibatkan konflik 
karena yang satu mempromosikan universalitas hukum internasional dan yang 
lain mementingkan relativisme budaya.  Kedua proses tadi didasarkan pada apa 
yang oleh masing-masing pihak dianggap benar karena telah dipertimbangkan 
secara moral. Akibat adanya perbedaan pendapat tadi upaya penyusunan dan 
pelaksanaan hukum negara yang mencegah pelanggaran menjadi terhalang. 

Ada beberapa cara untuk melakukan analisis terhadap pemangku kepen-
tingan. Berikut  adalah  cara dengan menggunakan metodologi langsung, yang 
merupakan kunci  untuk mendapatkan hasil yang bagus dalam proses pengambilan 
keputusan.

Ketika menilai upaya perlindungan, penting untuk melihat dengan perspektif 
waktu yang cukup dan perhatikan kepentingan dan tujuan dari semua pihak yang 
terlibat.

Sebuah analisi tentang Pemangku Kepentingan:

1.  Identifikasi isyu-isyu yang akan memberi pengaruh kepada keamanan anda, 
-ini sudah anda lakukan di Langkah 1 - Misalnya dengan mempertanyakan 
situasi keamanan bagi para LGBTI dan Pembela HAM di daerah tertentu  
dalam sebuah negara;

2.  Identifikasi para pemangku kepentingan. Pada pembahasan Analisis Medan 
Kekuatan,  anda sudah melakukan identifikasi mereka;

3.  Selidiki dan lakukan analisa terhadap karakteristik pemangku kepentingan 
dan atribut tertentu, seperti tanggung-jawab dalam perlindungan, kekuatan 
untuk mempengaruhi situasi, tujuan, strategi, legitimasi dan kepentingan 
(termasuk keinginan untuk memberikan kontribusi bagi keamanan ANDA);

4. Lakukan investigasi dan analisis hubungan antara para pemangku 
kepentingan.
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Dalam melakukan analisis ini, anda bisa menggunakan matriks.

Letakkan semua pemangku kepentingan yang relevan dengan konteks yang dibuat 
pada Langkah 1 dalam matriks (lihat Bagan 2 di bawah ini): Tulis ulang daftar tadi 
pada kolom pertama dan sepanjang baris pertama. Setelah itu, anda bisa mulai 
dengan Langkah 3 dari analisis pemangku kepentingan dengan cara:

Menganalisis karakteristik masing-masing pemangku kepentingan (tujuan dan 
kepentingan, strategi, legitimasi dan kekuatan), isi kotak di garis diagonal di mana 
pemangku kepentingan memotong dengan dirinya sendiri:

Contoh: 

Anda dapat menempatkan tujuan dan kepentingan serta strategi pihak 
keamanan negara di dalam kotak “A”.  Untuk menganalisis hubungan 
antara pemangku kepentingan itu, isilah kotak-kotak yang mendefinisikan 
hubungan paling penting dalam kaitannya dengan konteks anda, misalnya, 
yang memotong antara tentara dengann Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi 
Manusia (Office of the High Commissioner for Human Rights, OHCHR) di 
kotak “B “, dan seterusnya. Setelah mengisi kotak-kotak yang paling relevan, 
anda akan memiliki gambaran tentang tujuan dan strategi dan interaksi 
antara para pemangku kepentingan utama dalam kaitannya dengan konteks 
ANDA sendiri.

Catatan:

Perhatikan kata-kata khusus yang timbul pada diskusi seperti misalnya kata 
“perlu”, “butuh” atau  kata-kata lain yang menyiratkan ketergantungan satu 
aktor dengan aktor lainnya. Andai pihak militer terlibat dalam kehidupan politik 
dan ancaman kudeta memang ada, Pemerintah “perlu” menunda niatnya 
untuk menyusun undang-undang yang akan mengakhiri secara efektif 
impunitas di negeri anda. Sikap Pemerintah seperti itu akan mempengaruhi 
sikap pihak Militer dan menimbulkan keinginan yang mengarah pada upaya 
menjatuhkan pemerintahan yang ada. Demikian juga pada saat menjelang 
pemilihan umum, Pemerintah dan partai-partai oposisi yang ingin meraih 
suara  kelompok konservatif, kemungkinan akan bersedia membahas dan 
menerapkan undang-undang yang bertentangan dengan perjuangan kaum 
LGBTI namun  didukung oleh kelompok agama sayap kanan.
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Bagan 2: 
Sebuah Sistem Matriks untuk Analisis Pemangku Kepentingan

APARAT 
KEAMANAN 
NEGARA

KELOMPOK 
BERSENJATA 
GELAP

KRIMINAL 
TERORGA-
NISASI

KELOMPOK 
SASARAN

ORGANISASI 
HAM 
NASIONAL

ORGANISASI 
KEAGAMAAN

PARTAI 
POLITIK

SISTEM 
HAM PBB

ORNOP 
HAM INTER-
NASIONAL

APARAT 
KEAMANAN 
NEGARA

PEMANGKU 
KEPEN-
TINGAN

KELOMPOK 
BERSENJATA 
GELAP

PEMANGKU 
KEPEN-
TINGAN

  

    B

ORGANISASI
KRIMINAL 

PEMANGKU 
KEPEN-
TINGAN

KELOMPOK 
SASARAN

A

ORGANISASI HAM 
NASIONAL

PEMANGKU 
KEPEN-
TINGAN

ORGANISASI 
KEAGAMAAN

PEMANGKU 
KEPEN-
TINGAN

PARTAI POLITIK
PEMANGKU 
KEPEN-
TINGAN

SISTEM HAM PBB
PEMANGKU 
KEPEN-
TINGAN

ORNOP 
INTERNASIONAL

PEMANGKU 
KEPEN-
TINGAN

BOKS “A”

UNTUK SETIAP PEMANGKU 
KEPENTINGAN

Tujuan dan Kepentingan- 
Strategi-strategi- 
Legitimasi- 
Kekuasaan- 

   BOKS “B”

SALING-HUBUNGAN  ANTAR
PEMANKU KEPENTINGAN

(saling hubungan yang berhubungan dengan 
isyu keamanan dan yang berhubungan 
dengan isyu-isyu strategis keduanya)
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Langkah 4: Membuat Skenario

Pada tahap ini, setelah anda selesai menanyakan kepada diri sendiri tentang 
lingkungan anda, bertanya-tanya mengapa peristiwa tertentu terjadi dan melihat 
kekuatan apa yang bekerja, yang mungkin mendukung pencapaian tujuan atau 
justru berusaha mencegah anda dalam mendapatkan  hak asasi anda, dan anda 
telah memetakan hubungan antara kekuatan-kekuatan itu, anda bisa mulai me-
ngem bangkan kemungkingan skenario yang bisa dilakukan dalam peren ca naan 
keamanan dan upaya perlindungan anda.

Perlu ditegaskan lagi, adalah penting bahwa diskusi-diskusi sudah termasuk dalam 
pengembangan skenario untuk memahami lingkungan kerja atau konteksnya.

Kembangkan Tiga Skenario A, B dan C:

Pada tahap ini analisis anda akan meliputi isyu-isyu yang mempengaruhi keamanan 
anda yang belum berubah selama enam bulan sampai satu tahun terakhir dan 
karenanya tidak mungkin akan berubah dalam enam bulan mendatang. Sebagai 
contoh: orang-orang konservatif, kelompok agama, mempertahankan sikap 
bermusuhan terhadap hak SOGI. Ini namanya Konstanta/Tetapan.

Konstanta/Tetapan tidak berubah dalam bentuk yang bisa terlihat atau 
sepertinya tidak akan berubah dalam waktu dekat kecuali ada pergolakan 
sosial yang mengubahnya secara radikal.

Dan Anda akan mengidentifikasi hal-hal yang telah berubah secara signifikan dalam 
enam bulan sampai satu tahun terakhir dan sepertinya cenderung untuk terus 
berubah. Ini adalah Variabel. Dalam masa transisi dari suasana konflik bersenjata 
menuju suasana yang demokratis, mungkin anda akan mengidentifikasi variabel 
yang banyak sekali. Sebagai contoh: reformasi Lembaga Negara, khususnya 
lembaga peradilan, dapat mempengaruhi pekerjaan masyarakat LGBTI. Anda 
masih tidak tahu bagaimana ini akan mempengaruhi pekerjaan, dan hasilnyapun 
bisa berbeda.

Variabel adalah kejadian di lingkungan anda yang terus-menerus berubah 
atau karena proses politik yang lebih luas mengalami periode transisi.

Membangun Skenario A, sebuah skenario positif di mana semua variabel ternyata 
memenuhi harapan anda atau menguntungkan organisasi beserta kegiatannya. Jika 
kita mengambil contoh dari reformasi Lembaga-lembaga Negara dalam skenario 
ini, ini akan berarti adanya  pengakuan atas hak SOGI dan upaya perlindungan 
hukum jangka panjang dan jangka pendek serta akses hukum yang lebih baik,  
dalam hal ini sistem peradilan  bagi para LGBTI.

Coba kelompok anda memikirkan semua akibat positif yang mungkin timbul dari 
variabel-variabel dengan tetapan-tetapan yang ada, untuk membangun sebuah 
gambaran tentang  lingkungan anda yang paling positif.
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Kemudian kembangkan Skenario C, yakni skenario negatif di mana semua atau 
sebagian variabel berbalik melawan anda atau memiliki pengaruh yang merugikan 
pada organisasi anda beserta kegiatan-kegiatannya. Dengan contoh yang sama, 
pada reformasi Lembaga-lembaga Negara, di mana tekanan politik dan nilai-nilai 
masyarakat yang lebih dominan membuat pengaruh negatif pada setiap upaya 
reformasi yang terjadi dan cenderung tidak melakukan apa-apa, sehingga terjadi 
suasana status quo. Dalam jangka pendek situasi para pejuang hak-hak SOGI tidak 
akan bertambah baik malahan menjadi lebih buruk yang ini merupakan kegagalan 
upaya mereformasi lembaga-lembaga yang justru akan memberi dorongan kepada 
orang-orang yang menolak pengakuan atas hak-hak SOGI. 

Sekali lagi, idenya adalah untuk memikirkan semua hal negatif dari variabel-
variabel dan mengembangkan skenario yang terburuk.

Lalu kita kembangkan Skenario B, sebuah skenario di mana, karena kurangnya 
informasi atau kurangnya pendokumentasian atau pengalaman, akibat dari 
perubahan ini tidak semudah itu dipetakan. Hasilnya bisa berdampak positif 
atau bisa juga berdampak negatif pada pekerjaan organisasi anda. Skenario ini 
sering mengandung kedua dampak tadi. Menggunakan contoh yang sama, pada 
reformasi sistem peradilan, kita bisa mulai mengembangkan skenario ini.

Apabila reformasi atau masa transisi berhasil dicapai, diharapkan ia bisa memberikan 
lebih banyak ruang untuk Hak SOGI, hak yang menjadikan pengadilan mau 
mengakui status hukum para transgender, misalnya.  Namun kekuatan-kekuatan 
politik yang ada di Lembaga-lembaga Negara tidak menanggapi anjuran lembaga 
peradilan untuk mengamandemen konstitusi, sehingga hak SOGI terkatung-
katung, yaitu meskipun diakui oleh pengadilan karena prioritas pembaruan hukum 
berada di ranah lain, misalnya rekonsiliasi pasca konflik, rekomendasi ini tidak 
ditindaklanjuti. Secara umum situasinya tetap sama tetapi hanya terjadi perubahan 
positif  kecil yang terjadi. 

Skenario ini biasanya paling realistis. Sebagai patokan praktis, setiap kali ada 
keraguan skenario mana yang paling mewakili situasi saat itu dan skenario paruh 
waktunya,  SELALU kembangkan rencana keamanan anda sesuai dengan skenario 
terburuk, yaitu Skenario C.

ISI LGBTI.indd   50 12/8/10   11:52:49 AM



51

BAB TIGA:

Penilaian Risiko: Ancaman,  Kerentanan dan Kapasitas

Dalam bab ini akan dilihat konsep-konsep ancaman, kerentanan dan bagaimana 
menggunakan kapasitas dalam rangka meningkatkan keamanan kita. Kita akan 
mempelajari alat bantu praktis untuk menjalankan tugas suatu Penilaian Risiko 
dari organisasi-organisasi, sekali lagi, yang vital dalam mengembangkan yang kita 
rencanakan untuk keamanan kita sendiri.

Analisis Risiko dan Kebutuhan akan Perlindungan

Tidak ada definisi Risiko yang tepat dan bisa diterima secara luas, tetapi kita 
dapat mengatakan bahwa risiko yang dimaksud adalah risiko yang mengacu pada 
kemungkinan siapa saja pihak yang  dirugikan akibat pekerjaan yang kita lakukan, 
siapa kita dan sejauh mana kita terlihat sebagai anggota komunitas LGBTI. 
Sebagai Pembela, pekerjaan anda dapat berdampak negatif pada kepentingan 
orang tertentu, dan pada gilirannya menempatkan anda dalam posisi yang 
berbahaya. Karena itu perlu ditekankan bahwa di negara-negara dan lingkungan 
tertentu, bahaya atau tingkat risiko yang tinggi merupakan bagian tak terpisahkan 
dari kehidupan kita.

Konsep di balik “risiko” dapat diuraikan dengan cara berikut:

Lakukan analisis terhadap kepentingan dan strategi para pemangku 
kepentingan utama (untuk “lingkungan kerja” lihat Bab Dua) → Lakukan 
penilaian terhadap dampak pekerjaan para Pembela terhadap kepentingan 
dan strategi → Lakukan penilaian pada ancaman terhadap para Pembela 
→ Lakukan penilaian pada kerentanan dan kapasitas Pembela sehubungan 
dengan ancaman yang ada →  Buat tingkat Bahaya/Risiko.

Dengan kata lain, pekerjaan yang kita lakukan sebagai seorang Pembela 
mungkin akan meningkatkan tingkat risiko yang kita hadapi, kecuali jika kita 
melakukan perencanaan yang matang.

Di tiap situasi keamanan, orang yang bekerja di isyu hak asasi manusia 
mungkin akan menghadapi tingkat bahaya yang sama, namun tidak semua 
orang menghadapi risiko yang sama, meski bekerja di sebuah lingkungan 
yang sama. Kerentanan -kemungkinan yang kita atau kelompok kita akan 
mendapat serangan atau kerugian- bervariasi karena beberapa faktor.
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Contoh:

Mungkin ada negara di mana Pemerintah merupakan ancaman umum 
terhadap semua jenis pekerjaan hak asasi manusia. Ini berarti bahwa 
semua Pembela bisa berisiko. Tapi kita juga tahu bahwa beberapa 
Pembela lebih berisiko daripada yang lain, misalnya, sebuah ORNOP 
besar dan mapan yang bekerja pada isyu hak-hak sipil dan politik 
mungkin tidak akan serentan ORNOP kecil yang melakukan advokasi 
isyu-isyu Hak SOGI. Secara akal sehat memang bisa dimengerti; tetapi 
menarik untuk dianalisa, mengapa hal ini terjadi. Kita kemukakan 
persoalan ini dalam rangka lebih memahami sekaligus mengatasi 
masalah-masalah keamanan dari kedua jenis kelompok Pembela ini, 
yang pertama sebuah organisasi arus utama dan lainnya organisasi 
arus bawah. 

Tingkat risiko yang dihadapi kelompok Pembela akan meningkat sesuai 
dengan ancaman yang mereka terima dan kerentanan mereka dalam 
menghadapi ancaman disajikan dalam rumusan berikut: 24

RISIKO = ANCAMAN X KERENTANAN
              __________________________

      KAPASITAS

Ancaman adalah kemungkinan di mana seseorang akan menyakiti orang lain baik 
secara fisik atau integritas psikologis atau properti dengan cara disengaja dan 
sering kali dilakukan dengan tindakan kekerasan.

Pembela bisa menghadapi berbagai ancaman dalam konteks tertentu, termasuk 
penargetan, kejahatan biasa dan ancaman insidentil.

Jenis yang paling umum dari ancaman - yang sengaja diarahkan atau langsung- 
bertujuan untuk menghalangi atau mengubah kerja dari kelompok, atau untuk 
mempengaruhi perilaku orang yang terlibat. Sasaran biasanya terkait erat 
dengan kerja yang dilakukan oleh para Pembela HAM, serta berkaitan erat 
dengan kepentingan dan ketakutan dari orang-orang yang menentang pekerjaan 
para Pembela itu. Penampilan terus terang sebagai Pembela para LGBTI atau 
organisasinya, sering menimbulkan ancaman yang tidak saja berasal dari 
masyarakat luas dan aparat pemerintah, tetapi juga dari kalangan tertentu, misalnya, 
anggota keluarga dari para LGBTI sendiri yang tentu tidak ingin dipegunjingkan 
oleh tetangga.

24  Diadaptasi dari van Brabant (2000) and REDR.
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Ancaman Terarah/Langsung Selalu Mempunyai Tujuan
Para Pembela mungkin menghadapi ancaman serangan dari seseorang atau 
sekelompok kriminal biasa, terutama jika aktivitas kerja mereka di daerah yang 
dianggap berbahaya, misalnya memberikan penyuluhan tentang kegiatan dan 
kesehatan seksual pada malam hari di daerah-daerah yang sering dikaitkan 
dengan kejahatan terorganisasi atau perilaku “amoral”, terutama di mana yang 
berlaku adalah sikap penuh kehormatan kelas menengah sering merestui polisi 
untuk menggunakan tindakan represif. 

Catatan: Banyak kasus penyerangan terhadap Pembela LGBTI dilakukan dengan 
penyamaran sebagai kriminal biasa atau karena “balas dendam” terhadap tindakan 
aparat keamanan yang melakukan sweeping para kriminal.

Insiden-insiden berupa ancaman, terutama timbul dari potensi bahaya yang 
disebabkan karena berada di daerah konflik bersenjata, keterlibatan  dalam 
demonstrasi yang berkembang menjadi brutal dan kekerasan dari situasi kerusuhan 
sipil. Jadi kita ‘Berada di Tempat Yang Salah Pada Waktu Yang Salah’. Hal ini 
terjadi khususnya bagi para Pembela yang bekerja di wilayah sengketa yang 
diduduki oleh kelompok bersenjata lainnya atau di wilayah yang merupakan tempat 
kejahatan terorganisir atau geng, serangan para kriminal, karena para pembela 
membawa mereka ke daerah-daerah berisiko misalnya kegiatan di malam hari. 
Banyak kasus “targeting” yang disamarkan sebagai ‘kegiatan kriminal biasa’.

Ringkasan Tiga  Ancaman

Ancaman yang diarahkan (ancaman langsung atau ancaman yang mungkin 1. 
terjadi):  ancaman karena pekerjaan kita;

Ancaman dari serangan para kriminal  atau respon polisi terhadap kegiatan 2. 
kriminal; 

Ancaman insidental muncul dari potensi kerugian yang disebabkan 3. 
oleh konflik bersenjata, demonstrasi dengan kekerasan dan saat terjadi 
kerusuhan sipil.

Kerentanan:

Kerentanan berarti sejauh mana orang-orang rentan terhadap kerugian, kerusakan, 
penderitaan dan kematian dalam sebuah peristiwa serangan. Ini bervariasi untuk 
masing-masing Pembela atau kelompok, dan berubah-ubah dengan waktu. 
Kerentanan selalu relatif, karena dalam batas-batas tertentu semua orang rentan. 
Namun, setiap orang memiliki tingkat dan bentuk kerentanannya sendiri, tergantung 
pada keadaan mereka. Mari kita lihat beberapa contoh: 
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Kerentanan yang dimaksud bisa tentang sebuah lokasi. Misalnya, Pembela 
biasanya lebih rentan ketika mereka dalam perjalanan selama kunjungan 
lapangan atau melakukan kegiatan penyuluhan di malam hari daripada ketika 
mereka berada di kantor yang dikenal masyarakat sehingga apabila diserbu 
oleh kelompok yang bermusuhan, akan banyak saksi yang menyaksikan.

Kerentanan juga termasuk kurangnya akses ke telepon, kemudahan 
mencapai tempat di mana transportasi dirasa aman atau kunci rumah yang 
cukup aman. Namun kerentanan juga terkait dengan kurang kuatnya jaringan 
kerja dan sistem tanggap darurat antara para pembela. 

Kerentanan juga mungkin berhubungan dengan kerjasama (team work) dan 
rasa takut: seorang Pembela yang menerima ancaman akan merasa takut 
dan akibatnya pekerjaan yang dilakukannya juga akan dipengaruhi oleh rasa 
takut. Kalau mereka tidak memiliki cara yang baik untuk mengatasi rasa takut 
tadi (misalnya seseorang yang bisa diajak curhat, sebuah tim yang terdiri 
atas kawan-kawan yang bisa dipercaya, dsb), kemungkinan besar  akan 
melakukan kesalahan atau mengambil keputusan yang buruk, yang dapat 
menyebabkan masalah keamanan.

Para pembela yang adalah anggota masyarakat LGBTI dan bekerja di tempat-
tempat di luar masyarakatnya sendiri (bekerja di “arus utama”) serta yang tidak 
bergabung dengan rekan-rekan mereka, akan menghadapi kesulitan dalam 
menangani/menghadapi ancaman karena “kehidupan pribadi”nya. Pemerasan 
bisa menyeret keseluruhan organisasi ke dalam bahaya dan kita harus mencari 
cara untuk memastikan bahwa lingkungan kerja kita akan mendukung.

Yang penting untuk dicatat adalah bahwa kerentanan melekat pada diri  kita atau 
organisasi kita dalam kaitannya dengan ancaman yang kita terima. Kita tidak harus 
bingung dengan istilah Ancaman dan Kerentanan; ancaman merupakan faktor 
eksternal dan diarahkan kepada kita.

Kapasitas:

Kapasitas adalah kekuatan seseorang atau sekelompok Pembela yang bisa 
didapat untuk mencapai tingkat kemampuan mendapatkan pengamanan yang 
cukup. Contoh kemampuan adalah, sudah dilatih dalam bidang pengamanan, 
pengetahuan hukum, pengetahuan tentang hak-hak anda sebagai bagian dari 
komunitas LGBTI, kelompok yang bekerja sebagai sebua tim, ada akses telepon 
dan transportasi yang aman, sebuah jaringan antarpembela yang bagus, sebuah 
cara yang cukup untuk mengatasi rasa takut, dan sebagainya.

Risiko yang diakibatkan oleh ancaman dan kerentanan bisa dikurangi kalau para 
Pembela memiliki kapasitas yang cukup (makin besar kapasitas, makin kecil 
risikonya).
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• Targeting
• Kejahatan, ancaman 
   tidak langsung

• Analisis situasional
• Penilaian ancaman

Cara-cara mengurangi 
kerentanan

• Peningkatan dan 
   pengembangan
   kapasitas

Risiko  =  Ancaman x Kerentanan
              ––––––––––––––––––––––
                          Kapasitas

Risiko = Ancaman x Kerentanan
                      _____________________

   Kapasitas

Singkat kata, agar bisa mengurangi risiko sampai ke tingkatan yang bisa diterima, 
misalnya untuk melindungi anda dan rekan-rekan yang lain, anda harus:

Mengurangi kemungkinan adanya dampak ancaman yang anda terima dengan 
cara:

Menilai ancaman yang ada dan berbuat sesuai dengan kerentanan musuh • 
anda;

Mengurangi kerentanan berdasarkan ancaman yang ada secara umum;• 

Tingkatkan kapasitas anda baik dengan cara meningkatkan keamanan • 
fisik maupun upaya  perlindungan.
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Cara-cara untuk mengurangi Kerentanan, Analisis Situasional, 
Penilaian Ancaman

Meningkatkan dan Mengembangkan Kapasitas:

Tingkatan risiko sangat dinamis dan berubah seiring dengan waktu serta bervariasi 
dalam sifat ancaman, kerentanan dan kapasitasnya. Ini berarti tingkat risiko yang 
anda hadapi harus selalu dievaluasi secara berkala, terutama jika lingkungan 
kerja, ancaman atau kerentanannya berubah. Kerentanan juga bisa meningkat jika 
ada perubahan kepemimpinan dan meninggalkan sekelompok kader Pembelanya 
menjadi lebih lemah. Sebelum melakukan kegiatan-kegiatan baru mengapa tidak 
melaksanakan Penilaian Risiko dulu.

Tingkatan risiko akan meningkat secara dramatis dengan adanya ancaman yang 
jelas dan langsung. Dalam kasus seperti itu, tidak bijaksana untuk mengurangi 
tingkat risiko dengan cara meningkatkan kapasitas, karena proses pengembangan 
kapasitas membutuhkan waktu dan anda perlu segera membuat perencanaan aksi 
tanpa meninggalkan kehati-hatian. 

Langkah-langkah pengamanan, seperti pelatihan hukum atau upaya pelindung, 
bisa mengurangi tingkat risiko dengan cara mengurangi faktor-faktor kerentanan. 
Namun, tindakan tersebut tidak mengurangi ancaman atau keinginan untuk 
melakukannya, terutama dalam situasi di mana pelaku pelanggaran yakin bahwa 
mereka tidak akan dihukum. Rencana pengamanan harus bertujuan untuk 
mengurangi kerentanan di saat ada ancaman di samping untuk mengurangi 
kerentanan secara umum dan meningkatkan kapasitas.

Sebuah contoh:

Sebuah kelompok kecil Pembela HAM melakukan advokasi pada isyu hak 
kesehatan seksual dan hak-hak SOGI di sebuah kota provinsi kecil. Ketika 
pekerjaan mereka mulai mengganggu kepentingan pemimpin politik dan tokoh 
agama lokal, mereka mendapat  ancaman bahwa  surat ijin pengacaranya 
akan dicabut oleh pemerintah daerah. Jika anda menerapkan perhitungan 
risiko pada situasi keamanan mereka, anda akan melihat bahwa tingkat 
risiko yang dihadapi para  Pembela sangat tinggi, terutama sekali karena 
ancamannya berupa penutupan kantor.  Untuk mengurangi tingkat risiko 
mengubah kunci pintu kantor mungkin bukan tindakan yang tepat,  (karena 
ancaman tidak terkait dengan perampokan) atau membeli  telepon seluler 
untuk setiap

Pembela (meskipun komunikasi mungkin penting untuk keamanan, namun 
upaya tadi tidak cukup karena ancaman yang dihadapi adalah penutupan 
kantor). Dalam hal ini strategi yang lebih relevan adalah  berjaringan 
dan menghadapi ancaman tadi secara langsung dengan harapan akan 
menghasilkan dukungan secara politik (jika upaya tadi ternyata tidak cepat 
ditanggapi dan tidak efektif, satu-satunya cara mengurangi risiko secara 
signifikan mungkin adalah, untuk sementara mengurangi penampilan 
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organisasi, dengan cara mengurangi kegiatan. Kemampuan menangguhkan 
kegiatan, meningkatkan advokasi dan membuka kembali kantor di kemudian 
hari juga merupakan sebuah kapasitas).

Kerentanan dan Kapasitas, seperti juga Ancaman, bisa berbeda antara satu 
individu dengan individu lainnya, tergantung pada gender, umur, pengalaman 
dan jarak pandang. Karena itu anda perlu melakukan pemilah-milahan 
semua  temuan anda.

upaya menilai Kerentanan dan Kapasitas

Merancang sebuah penilaian terhadap kerentanan dan kapasitas untuk suatu 
kelompok tertentu (atau orang) melibatkan juga pendefinisian kelompok itu sendiri 
(sebuah komunitas, kolektif, ORNOP, individu, dan lain-lain), wilayah fisik di mana 
ia berada dan konteks anda bekerja di tempat itu (profil kerentanan anda akan 
berubah dan berkembang dari waktu ke waktu karena perubahan konteks). Setelah 
itu anda baru bisa meneruskan proses penilaian kerentanan dan kapasitasnya.

Mohon diperhatikan: Penilaian terhadap kerentanan dan kapasitas kita harus dilihat 
sebagai suatu proses kegiatan yang tiada berhenti dan berdasarkan informasi 
yang ada; dengan demikian akan tetap terjaga gambaran yang akurat tentang 
situasi sebenarnya yang terus menerus berkembang.

Ketika melakukan penilaian terhadap kapasitas itu, penting untuk menentukan 
kapasitas sebenarnya dan bukannya sekedar mendaftar apa yang diinginkan/
diharapkan.

Jangan tergoda untuk menyusun daftar kapasitas organisasi 
yang sesuai dengan yang anda inginkan, namun susunlah 

berdasarkan kenyataan yang benar-benar ada.

Menghadapi bahaya setelah melakukan penilaian risiko

Setelah selesai melakukan penilaian risiko, perlu anda lihat hasilnya. Karena 
tidak mungkin mengukur “besarnya” bahaya yang  anda hadapi. Perlu memahami 
tingkat risiko yang ada.

Pembela dan organisasi yang berbeda mungkin akan berbeda pula perhitungan 
tingkat risikonya. Apa yang tidak bisa diterima oleh beberapa pembela, bisa diterima 
oleh pembela lain. Bahkan bisa terjadi, ada pendapat yang berbeda antara orang-
orang  dalam satu organisasi. Daripada membahas apa yang “harus” dilakukan 
atau apakah anda siap untuk maju, lebih baik kita diskusikan dan atasi perbedaan 
ambang batas untuk menghadapi bahaya: Tentukan batas yang secara umum 
bisa diterima oleh semua anggota kelompok.
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Untuk menghadapi bahaya/risiko, ada beberapa cara:

Anda dapat menerima tingkat risiko seperti apa adanya, karena merasa • 
terbiasai dengan itu;

Anda dapat mengurangi tingkat risiko dengan bekerja menghadapi • 
ancaman, kerentanan dan kapasitas yang ada;

Anda dapat menghadapi bahaya/risiko secara bersama dengan para • 
Pembela kelompok lain, misalnya dengan melakukan aksi bersama. 
Dengan demikian ancaman potensial akan menjadi kurang efektif;

Untuk mengurangi potensi ancaman, anda dapat menghindari bahaya/• 
menunda risiko, dengan mengubah atau menghentikan kegiatan, atau 
mengubah pendekatan;

Anda dapat menghindari risiko dengan mengurangi atau menghentikan • 
kegiatan samasekali (dalam beberapa kasus, mungkin berarti menghindar 
ke luar negeri). 25

Anda dapat mengabaikan bahayanya, dan mencari jalan lain. Perlu • 
dikatakan  bahwa ini bukan pilihan terbaik.

Perlu diingat bahwa tingkat risiko untuk setiap organisasi dan individu yang terlibat 
dalam sebuah kasus hak asasi manusia biasanya berbeda-beda, dan bahwa musuh 
cenderung untuk memukul di bagian paling lemah. Anda harus memperhatikan 
tingkatan yang berbeda-beda dari risiko ini dan menghadapinya  secara spesifik.

Sebagai contoh, 

mari kita lihat kasus seorang anggota komunitas LGBTI yang ditahan dan 
disiksa oleh polisi setempat. Ada beberapa organisasi dan individu yang 
terlibat dalam penanganan kasus, misalnya pengacara dari ibukota, sebuah 
organisasi LGBTI lokal dan beberapa orang saksi (para pekerja seks juga 
ditahan dalam operasi “pembersihan”). Untuk menjaga keamanan mereka 
yang terlibat dan membuat perencanaan yang bagus, adalah penting untuk 
menilai tingkat risiko yang berbeda-beda dari masing-masing individu.

Setelah menetapkan tingkat risiko yang berbeda-beda bagi  setiap orang atau 

25  Catatan:  beberapa kasus telah menunjukkan, meski berada di  pengasingan, seorang Pembela LGBTI tidak 
dapat menghindar dari bahaya atau risiko. 
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Orang Ancaman Kerentanan Kapasitas

Korban Penyiksaan, pemerkosaan 
oleh petugas, pelecehan 
seksual, dipaksa untuk 
menandatangani pengakuan 
palsu, penuntutan, dibuka 
rahasianya/dipertontonkan ke 
publik (outing). 

Kurang pemahaman tentang 
proses peradilan dan hak-hak.
Diinternalisasikannya homofobia/ 
transfobia yang berakibat bahwa 
“Aku memang pantas untuk 
mendapatkannya”.
Takut dipertontonkan ke publik 
(out)
Secara ekonomi tergantung pada 
keluarga/kurangnya sumber daya 
pribadi.
Kurang pendidikan.
Tidak ada rumah penampungan  
(safe house) yang disediakan 
Negara setelah dibebaskan

1. Hubungan dengan 
organisasi LGBTI.
2. Kawan dari komunitas 
LGBTI yang bisa memberi 
bantuan.

Tingkat Risiko untuk korban tinggi 

Pekerja seks/
saksi

Penyiksaan, pemerkosaan 
oleh petugas, pelecehan 
seksual, dipaksa untuk 
menandatangani pengakuan 
palsu, penuntutan,  
dipertontonkan ke publik.

1. Kurang pemahaman tentang 
proses peradilan dan hak-hak.
2.Kurang pendidikan.
3. Tidak ada rumah 
penampungan  (safe house) 
yang disediakan Negara setelah 
dibebaskan.

1. Memiliki penghasilan 
sendiri.
2. Dukungan dari organisasi 
LGBTI dan ahli hukum/
pengacara.

Tingkat risiko untuk Saksi  medium sampai tinggi

Organisasi Kehilangan reputasi, 
stigmatisasi lewat tuduhan 
bekerjasama dengan 
“penjahat biasa”,  akan ada 
penyerbuan polisi jika mereka 
mengejar penyelesaian 
kasus ini.

1. Tidak ada bantuan dari Tim 
Pembela, sangat tergantung 
kepada bantuan pengacara dari 
luar yang kemungkinannya tidak 
memahami konteks dan isyunya.
2. Kurang tenaga untuk 
menyelesaikan kasus.
3. Kurang mempunyai 
pengalaman dalam membuat 
upaya-upaya pengamanan dan 
mekanisme perlindungan
4. Kurang paham tentang aspek-
aspek hukum dan tindakannya.

1. Hubungan dengan 
organisasi LGBTI di level 
nasional yang memperju-
angkan hak SOGI.
2. Kemampuan untuk 
memobilisasi dukungan lokal.
3. Dukungan dari kelompok 
sasaran lewat program 
pendidikan kesehatan seksual.
4. Dukungan yang tidak besar 
dari pemerintah daerah.

Tingkat risiko dari organisasi lokal adalah medium sampai rendah (catatan: apabila penahanan yang dilakukan 
bertujuan untuk menyelidiki organisasi dan kemungkinan besar akan merusak citra para LGBTI, maka tingkat risikonya bisa 
meningkat akibat kerentanan korban dan saksi)

Pengacara Ada penyerbuan apabila 
kasusnya ternyata 
bertentangan dengan 
kepentingan polisi.

1.Kantor pusat tidak memahami 
konteks lokal, tidak tahu politik 
lokal dan hubungan antara para 
pelaku.
2. Waktu yang terbatas untuk 
melakukan perjalanan ke daerah-
daerah.

1. Pemahaman tentang proses 
hukum dan HAM.
2. Kantor pusat yang memiliki 
reputasi bagus.
3. Hubungan dengan 
organisasi HAM besar 
yang mengadvokasi isyu 
penyiksaan. 
4. Berkenalan dengan 
kedutaan-kedutaan asing dan 
para diplomat.

Tingkat risiko untuk Pengacara Publik rendah
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organisasi yang terlibat dan bila akan melanjutkan kasus itu, dianjurkan agar 
menggabungkan usaha dan berkonsentrasi pada upaya mengurangi tingkat risiko 
korban dan saksi. Usaha itu dilakukan dengan perencanaan yang hati-hati dan 
selangkah demi selangkah, serta selalu berkonsultasi dengan korban dan saksi. 
Jika pengacara atau organisasi lokal dapat bertemu dengan para korban dan 
saksi di tahanan. Apabila penyiksaan adalah ancaman yang nyata, kita juga harus 
membawa tenaga-tenaga medis yang tidak berpihak/imparsial.

Catatan: Apabila korban khawatir akan dibuka rahasianya ke publik (outing), bahkan 
ditampilkan atas nama organisasi pun, kita sebagai organisasi atau pengacara yang 
menangani kasus ini harus mempertimbangkan kekhawatiran ini karena kita tidak 
mau mengorbankan orang yang sudah menjadi korban. Dalam upaya menolong 
sebuah komunitas LGBTI misalnya, karena tergesa-gesa, kadang-kadang kita 
lupa bahwa sangat mungkin publisitas malahan mengakibatkan penderitaan yang 
lebih parah dalam jangka  waktu yang cukup lama.
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BAB EMPAT

Citra Organisasi

Di bab ini kita akan membahas bagaimana kebiasaan-kebiasaan individu kita, 
akan bisa memberi pengaruh pada keamanan yang seharusnya bisa kita rasakan.
Kita juga akan membahas beberapa contoh yang harapan kami bisa didiskusikan 
di organisasi anda dengan tujuan kalau tidak menemukan sebuah pemecahan 
persoalan, paling tidak kita bisa mulai mempelajari bagaimana cara untuk 
mengembangkan rencana-rencana keamanan.

Citra dan Toleransi:

Bagaimana sikap aktor-aktor lain memandang organisasi anda sementara sikap 
tadi bisa memberi dampak pada keamanan anda. Dengan menyadari persoalan 
keamanan berarti harus menyadari bagaimana sikap orang dan organisasi lain 
termasuk lembaga-lembaga terhadap anda dan organisasi anda serta apa yang 
anda-anda sekalian lakukan. Wacana publik, perilaku kita dan cara berpakaian 
kita bisa berdampak pada sikap atau perasaan orang lain terhadap kita.

Dalam masyarakat yang konservatif, tindakan kita bisa berdampak negatif terhadap 
keamanan karena dianggap berbeda dari norma-norma budaya yang berlaku dan 
pada akhirnya akan membahayakan keamanan pribadi dan organisasi.

Memahami bagaimana aktivitas organisasi anda akan dipersepsi oleh kelompok 
sasaran, masyarakat luas dan otorita Negara atau non-negara serta aktor swasta 
lainnya, sangatlah penting dalam rangka mengembangkan rencana pengamanan 
dan perlindungan yang efektif:

Sebagai contoh:

Percuma anda mengharapkan dukungan masyarakat HAM terhadap isyu 
anda – walau sebenar apapun jika perbuatan anda, baik secara organisasi 
maupun perorangan, akan membuat mereka malu (kalau tidak ikut 
membantu). Namun isyu-isyu besar seperti penyiksaan sering bisa menjadi 
dasar untuk penyertaan Hak SOGI ke dalam agenda utama mereka, akan 
tetapi ini memerlukan waktu dan diskusi dan hal ini sering terhambat, 
mengingat bagaimana masyarakat HAM secara umum memandang kita.
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Bagaimana cara melawan kampanye pencitraan:

Orang, organisasi dan lembaga-lembaga lain akan menciptakan citra tersendiri 
tentang organisasi anda sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Jika 
mereka ingin menghentikan kegiatan anda mereka akan melakukan pencitraan 
negatif terhadap anda dan organisasi anda, dan – yang terburuk – mereka 
akan menggunakan perilaku anda, penampilan anda, pokoknya apapun untuk 
menghancurkan citra kita dan bisa menyebabkan tidak seorangpun mau 
memberi dukungan atau  menghentikan bantuan atau dukungan pada saat timbul 
permasalahan hukum atau bentuk penyerangan lainnya.

Kampanye negatif ini mudah dilakukan dan seringkali berhasil apabila masyarakat 
luas tidak memahami tujuan organisasi atau pekerjaan kita memang menentang 
nilai-nilai sosio-kultural yang berlaku. Sebaliknya, sebuah organisasi yang 
menyiapkan dana cukup untuk kehumasan dan pemberian informasi, memiliki 
hubungan kerja yang baik dengan kelompok  sasaran, kampanye pencitraan 
buruk yang mereka lakukan seringkali tidak akan berdampak besar, bahkan 
akan memperlihatkan secara jelas tujuan politik mereka. Dengan demikian 
upaya  pengamanan bisa dilakukan dengan cara memperkuat hubungan dengan 
beragam manusia dan organisasi-organisasi. Dan ini membutuhkan kesadaran 
dan usaha-usaha komplementer yang pro-aktif  dari pengelola organisasi dan 
semua stafnya.

Berbicara dengan Media:

Di banyak negara yang masih mengkriminalkan hubungan seksual sejenis, 
dan di mana interpretasi biner terhadap seks dan gender masih berlaku, sikap 
fair dan imparsial dari media jarang terjadi. Sebaliknya kita telah sampai pada 
kesimpulan dan memahami bahwa media merupakan cerminan dari pandangan 
masyarakat pada umumnya yang menolak keberadaan dan hak kita bahkan 
telah melakukan diskriminasi terhadap kita. Di sini kami akan memberikan 
beberapa usulan bagaimana sikap kita terhadap media untuk mengurangi risiko 
bahwa apa yang kita katakan akan ditafsirkan secara salah dan justru akan 
digunakan untuk melawan kita. Ini bukannya dimaksudkan untuk mengajarkan 
strategi media yang komprehensif, tetapi berhubungan erat dengan maksud 
penulisan bab ini, yakni bagaimana kita harus bersikap di hadapan masyarakat 
luas.

Konsekuensi pemberitaan media yang bersikap negatif terhadap kita adalah kita 
bisa menjadi bahan sorotan setiap saat. Walaupun disarankan anda mencari 
waktu untuk menyiapkan sebuah statemen resmi organisasi, karena kita tidak 
selalu punya cukup waktu,  kita harus selalu siap untuk memberi keterangan, 
baik reputasi kita sendiri maupun organisasi kita.

Dengan menguasai serta memahami apa yang menjadi mandat organisasi 
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serta aktivitasnya, kecil kemungkinan kita akan tidak siap untuk menghadapi 
pertanyaan media yang mendadak.

Pada suasana di mana umumnya media tidak terlalu bersikap bermusuhan, 
sebuah organisasi bisa menyiapkan hal-hal sebagai berikut:

- kita sudah harus memilih dengan teliti seorang juru bicara yang siap setiap 
saat dan rekan tersebut memahami teknik-teknik yang media gunakan;

- rekan juru bicara ini tahu persoalan yang terjadi dan memiliki hubungan baik 
dengan hadirin yang para wartawan;

- dia harus menjadi sumber informasi bagi media dan menyediakan fakta-
fakta yang bisa dipercaya, angka-angka dan kutipan-kutipan;

- memiliki kontak dengan rekan-rekan media yang terkemuka yang bisa 
dihubungi setiap saat, apalagi kalau wartawannya sedang dikejar tenggat 
waktu (deadline).

Sayangnya, media tidak selalu baik. Umumnya media memiliki sikap bermusuhan 
dan berupaya menjebak kita, menyinggung privasi kita dan teman-teman kita. 
Baru-baru ini di Kenya seorang wartawan mengambil potret dari sebuah pesta dan 
mempublikasikan foto para peserta pesta di media cetaknya. Artikel tadi muncul 
seminggu setelah media mengangkat dengan gencar isyu LGBTI di ibukota. 
Haruskah kita mengharapkan perhatian dari media tentang semua kegiatan kita? 
Dapatkah kita mengatakan bahwa pembongkaran rahasia kita dengan dimuatnya   
berita tentang kita pada hari berikutnya benar-benar merupakan sebuah kejutan?

Pembahasan di parlemen nasional atas perundang-undangan yang meng-
kriminalisasi atau mendekrimi nalisasi, pengungkapan kepada publik tentang 
ancaman yang diterima oleh organisasi LGBTI, pesta “pernikahan” dan lain-lain, 
memang bisa menarik perhatian media, namun kita harus mengasumsikan bahwa 
perhatian mereka bukan merupakan hal-hal yang positif. Tetaplah berjalan dengan 
selalu menyiapkan segala sesuatunya dengan dasar Skenario Kasus Terburuk. 
Kita semua perlu siap karena besar kemungkinan media akan menghubungi salah 
satu anggota kelompok kita secara acak dan tidak menghubungi rekan humas 
yang memang sudah kita persiapkan untuk membuat argumentasi yang tepat. Jika 
mereka menginginkan gosip, tentu saja mereka tidak akan menghubungi direktur 
eksekutif kita. Mereka akan menelepon KITA. Bagus kalau mereka berhasil kita 
bujuk untuk menghubungi rekan lain, tetapi kalau tidak, kita bisa melakukan hal-
hal seperti di bawah ini: 

Apa yang bisa KITA lakukan:

- Membagi informasi; pastikan bahwa semua orang tahu apa yang harus 
dikatakan dan memahami isyu secara garis besar; 

- Berlatih menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit yang akan ditanyakan oleh 
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wartawan;

- Pastikan bahwa anda tetap berada pada keterangan yang sebenarnya. Kalau 
anda mempunyai kisah yang sifatnya pribadi dan bisa diceritakan kepada 
media, berlatihlah untuk  menyatakannya agar bisa menyatakannya dengan 
tepat, singkat dan persuasif. LAKUKAN PENGECEKAN TERHADAP CERITA 
PRIBADIMU DENGAN CERITA REKAN LAIN AGAR ADA KEPASTIAN 
BAHWA KETERANGANNYA TIDAK SALING BERTENTANGAN;

- Lakukan latihan untuk menjawab pertanyaan yang mungkin anda tidak tahu 
jawabannya atau anda tidak perlu menjawabnya;

- Siapkan frasa yang bisa menjembatani anda untuk bisa kembali kepada 
keterangan semula.

Cara memberikan keterangan:

- Yakin pada apa yang anda ucapkan;

- Bawakan keterangan anda dengan rasa percaya diri, tarik nafas dalam-
dalam, dan santai saja  sebelum berbicara;

- Teruslah memberi keterangan meskipun si wartawan berusaha untuk 
menyela dengan pertanyaan baru;

- Jawaban anda tidak harus selalu menjawab semua pertanyaan. Arahkan 
pertanyaan si wartawan agar anda bisa mendapat kesempatan untuk 
memberi keterangan hanya pada pokok persoalan yang ingin anda berikan;

- Beri keterangan dengan singkat dan pada inti persoalannya. Jangan mencoba 
menerangkan semua hal;

- Tempatkan keterangan anda pada khalayak yang memang anda maksudkan. 
Dahulukan kepentingan mereka dan dengan sopan terangkan bahwa ada 
batasan-batasan untuk menjawab pandangan mereka;

- Bersikaplah positif, tunjukkan antusiasme dan komitmen anda pada apa 
yang kita perjuangkan, yakni hak asasi manusia;

- Jangan membesar-besarkan persoalan, bohong atau memberi keterangan 
yang menyesatkan. Siapkan fakta-fakta yang mendukung keterangan anda. 
Kesankan bahwa anda bisa diandalkan;

- Kalau wawancara direkam, selalu ingat bahwa telepon mobil bisa merekam 
suara anda, bicaralah dalam potongan-potongan kalimat “sound bite”. Sound 
bite adalah hasil rekaman kata-kata anda dalam wawancara, biasanya 
sepanjang 7 sampai 12 detik, dan digunakan sebagai bagian dari sebuah 
berita. Apabila keterangan yang anda berikan merupakan keterangan atas 
nama lembaga dan bukan keterangan pribadi anda, jangan lupa untuk 
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berkali-kali menyebut nama organisasi sehingga kalau sudah disunting 
nama organisasi anda masuk ke dalamnya.

“Telepon Mendadak”:

- Kalau ada wartawan yang menelpon, jangan memberi keterangan apa-
apa kecuali memintanya untuk menelpon orang lain atau bilang saja agar 
menelpon lagi;

- Ingat bahwa tidak boleh ada keterangan “off the record”.

- Meminta wartawan untuk memberi kesempatan anda memeriksa semua 
keterangan yang anda berikan tidak ada gunanya sama sekali, percuma 
diminta;

- Jangan memberi keterangan tentang sesuatu yang anda sendiri tidak mau 
dimuat di surat kabar, didengar di radio atau dilihat di televisi. Ingat, kalau 
anda meminta wartawan untuk tidak memuat salah satu keterangan anda, 
sudah pasti mereka justru akan memuatnya.

Beberapa Jangan:

- mendebat atau berusaha membuat malu si wartawan;

- meminta agar keterangan anda untuk tidak disunting;

- meminta mereka menghilangkan jawaban-jawaban anda;

- mengulangi kata-kata si wartawan yang bernada menghasut atau 
emosional;

- mempunyai asumsi bahwa si wartawan selalu benar: kalau anda tidak tahu 
persoalannya, katakan bahwa anda akan melakukan verifikasi; 

- membuat lelucon, menggunakan jargon, memberi pendapat pribadi atau 
ingin pamer; 

- menyebut-nyebut orang lain bahwa dia juga “begitu” (outing).

Hati-hati terhadap:

-   pertanyaan yang bertubi-tubi;

-  pertanyaan yang jawabannya hanya A atau B saja;

-  mikrofon/tape recorder/HP yang disodor-sodorkan ke muka anda setelah 
anda selesai memberi keterangan.

Seperti yang sudah diterangkan, petunjuk di atas bukanlah sebuah strategi 

ISI LGBTI.indd   65 12/8/10   11:52:50 AM



66

yang komprehensif dalam menghadapi media. Rencana keamanan yang anda 
buat harus dengan jelas menerangkan tujuan dan aktivitas yang anda lakukan 
agar memperkecil kemungkinan bagi wartawan untuk menghambat pencapaian 
maksud dan tujuan organisasi anda. Petunjuk di atas hanyalah sebuah petunjuk 
praktis bagi anda ketika tiba-tiba kepergok wartawan dan anda harus memberi 
keterangan. Jangan sampai keinginan media mengejutkan anda sementara anda 
sendiri tidak siap.

Undang-undang Anti-sodomi dan perilaku seksual yang menyimpang bisa 
digunakan untuk mencemarkan dan menyerang organisasi-organisasi yang 
memperjuangkan hak LGBTI

Turki: Menghormati hak kaum LGBT dan Hak untuk Berserikat 3 July 2008.

Sebuah pengadilan negeri di Istambul memutuskan untuk melakukan pembubaran 
organisasi solidaritas kaum lesbian, gay, biseks dan transgender di Turki, Lambda 
Istanbul. Pada tanggal 29 Mei pengadilan memenangkan gugatan dari kantor 
pemerintah Istambul yang memberi alasan bahwa maksud dan tujuan Lambda 
Istanbul berlawanan dengan nilai-nilai moral dan struktur keluarga di Turki. 
Banding yang diajukan sekarang ini sedang ditunda keputusannya.

Di tahun-tahun terakhir ini beberapa pemerintah daerah Turki juga melancarkan 
gerakan yang menentang organisasi yang membela kaum yang memiliki orientasi 
seksual dan gender berbeda. Sebagai contoh, pada bulan September 2005, 
pemerintah daerah Ankara menuduh KAOS-GL sebuah organisasi solidaritas dan 
lembaga riset kaum gay dan lesbian yang berkantor di Ankara dengan tuduhan 
membentuk sebuah organisasi yang melawan hukum dan bertentangan dengan 
moralitas bangsa. Demikian pula pada bulan Agustus 2006 pemda Ankara 
mencoba membubarkan organisasi kelompok hak asasi manusia Pembe Hayat 
(Kehidupan pink), yang melakukan advokasi terhadap para transgender. Mereka 
menuduh bahwa organisasi ini telah “melanggar hukum dan bertentangan dengan 
moralitas”. Dua kasus itu didrop oleh Penuntut Umum. 

Lihat http://www.amnesty.org/en/appeals-for-action/turkey-urged-respect-lgbt-
right-freedom-of-association

Citra dan toleransi

Sebagai anggota organisasi coba tanya pada diri anda sendiri pertanyaan-
pertanyaan ini:

1. Apa sebenarnya mandat organisasi? Seberapa jauh mandat ini dimengerti 
oleh seluruh staf dan para relawan? Apakah organisasi sudah melakukan 
program pengenalan untuk staf/pegawai baru?
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2. Apa misi spesifik organisasi atau tujuannya? Sekali lagi, apakah semua staf 
mengerti ini? Apakah ada kelompok-kelompok yang bekerjasama dengan 
organisasi kita memiliki misi atau tujuan yang berbeda? Bagaimana cara 
kita menerangkan perbedaan ini? Apakah misi kita ada dalam website kita, 
misalnya?

3. Apakah aktivitas organisasi kita berbeda dengan organisasi lain? Kalau 
memang ada, apakah hal ini memberikan dampak yang negatif atau positif 
kepada kita dari aspek keamanan organisasi dan kita sendiri?

4. Apakah persepsi organisasi dan orang lain terhadap kita memberikan dampak 
pada keamanan mereka? Dalam bentuk apa? Dalam menjawab pertanyaan 
ini masukkan juga kekuatan-kekuatan yang mendukung atau menentang 
kita dalam rangka memahami lingkungan politis kita. Perhatian khusus 
harus diberikan, misalnya apa kesan orang atau organisasi lain terhadap kita 
sementara kita tidak tahu banyak tentang mereka (apakah mereka termasuk 
pihak yang menolak atau mendukung kita).

Sebagai contoh:

Anggota organisasi anda diundang untuk menghadiri sebuah konferensi. Di 
tengah-tengah konferensi, salah satu anggota kita tertarik kepada salah satu 
pelayan hotel. Mereka sebaya dan mempunyai latar belakang yang sama 
namun ada sebuah perbedaan yang mencolok: yang satu tamu hotel dan 
satunya lagi pegawai hotel tadi. Bagaimana pendekatan kepada pelayan 
hotel yang sedang bertugas tadi ditanggapi oleh, yang pertama si pelayan 
itu sendiri dan kedua, manajemen hotel? Bagaimana tanggapan panitia 
penyelenggara ketika mengetahui bahwa salah satu peserta konferensi yang 
mereka undang tertarik dan menaksir pelayan hotel tadi? Citra organisasi 
seperti apa yang bisa tergambar ketika salah satu anggota delegasi dianggap 
melakukan pelecehan seksual terhadap salah satu pegawai hotel?

Peliharalah toleransi untuk mendapatkan akses dan keamanan, bangun 
hubungan timbal balik dengan tetangga sekitar dan kelompok sasaran 

anda.

Beberapa pandangan umum terhadap gerakan hak asasi para LGBTI dan 
beberapa saran untuk mengatasinya:

ISI LGBTI.indd   67 12/8/10   11:52:50 AM



68

Promiskuitas/Seks bebas:

Seorang pembela muda yang juga gay mengeluh bahwa beberapa barangnya telah 
dicuri oleh  laki-laki kencannya yang dia ajak melakukan hubungan seks di kos-
kosan. Ia tidak memiliki cukup uang untuk mengajaknya ke hotel. Ia menganggap 
bahwa, pencurian terhadap HP milik kantor dan dokumen-dokumen kerja kantor 
yang akan dipelajarinya, sebagai ancaman terhadap keamanan organisasi. 
Menasehati dia untuk tidak mengundang kencannya ke kamar sepertinya tidak 
menyelesaikan masalah karena ia toh akan mengulanginya.  Dan kalau terjadi 
lagi pencurian, ia tidak akan berani melaporkan karena takut akan sanksi dari 
kantor. Nasehat yang paling masuk akal adalah memberi saran kepadanya 
untuk menyimpan barang-barang berharga dan menguncinya di sebuah lemari 
serta menyimpan kuncinya di tempat yang aman. Mengunci pintu kamar tidur 
dan mengantar kencannya ke luar merupakan upaya menghindari pencurian. 
Pengamanan adalah sebuah kepraktisan, bukannya sebuah idealisme.

Persepsi yang biasanya diberikan kepada sebuah organisasi LGBTI adalah para 
aktivisnya menganut seks bebas semua.  Di sebuah masyarakat yang didominasi 
klas menengah yang urban/kasta tinggi, pendapat terhormat di mana seks adalah 
hal yang tabu, memperlihatkan kasih sayang antara dua orang sesama jenis, 
keterbukaan tentang aktivitas seksual dan banyaknya pasangan seksual yang 
sejenis bisa mengakibatkan problem keamanan. Apabila norma kebudayaan 
didasarkan pada pernikahan heteroseks yang monogamis, dengan adanya persepsi 
bahwa para LGBTI mencemoohkan norma-norma tadi, besar kemungkinan akan 
mengundang gesekan sosial dengan masyarakat luas.

Apabila kesetaraan benar-benar sudah ada dan diskriminasi adalah persoalan masa 
lalu, hubungan seks yang kita lakukan, selama hubungan itu suka sama suka, tidak 
akan mengakibatkan orang lain menyorotinya. Faktanya, masyarakat yang tidak 
siap untuk menerima kehadiran kita sebagai mahluk yang setara, kita mempunyai 
dua pilihan. Menolak norma-norma  heteroseks dan bersikap cuek atau mencari 
strategi-strategi baru yang akan menambah penerimaan masyarakat terhadap 
kita. Sebagian orang menganggap bahwa pernikahan sejenis sebagai sebuah 
taktik yang akan membuat masyarakat mau menerima. Karena para Pembela 
sebagai individu atau sebagai organisasi telah berjuang untuk menghentikan 
diskriminasi dan sudah mempromosikan kebebasan berekspresi serta kebebasan 
untuk memilih, kita mempunyai kewajiban untuk memastikan agar agenda kita bisa 
diterima oleh masyarakat luas. Dianggap mencemooh nilai-nilai sosial seringkali 
menjadi semacam tembok pemisah dan agenda kita tetap merupakan sesuatu 
yang termarjinalisasi.
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Contoh untuk didiskusikan:

Beberapa orang tamu yang diajak berkeliling melihat ruang kantor yang baru 
dari sebuah organisasi advokasi hak-hak SOGI, melihat sebuah kondom 
bekas-pakai di lantai ruang pelatihan.

Butir-butir panduan untuk diskusi:

- Apa kira-kira citra yang diakibatkan dari peristiwa tadi?

- Apa kira-kira reaksi penyumbang dana internasional kalau mereka melihat 
kejadian tadi?

- Untuk organisasi yang berusaha mencitrakan diri sebagai sebuah 
organisasi yang serius menangani masalah-masalah HAM, apa artinya 
dari sisi keamanan?

- Ada pendapat dari beberapa orang pembela bahwa kondom itu memang 
diletakkan dengan sengaja oleh musuh untuk merusak citra kita. Kalau 
memang benar demikian, apa artinya bagi kita kemampuan lawan kita 
untuk melakukan sesuatu yang merugikan kita?

 

Merusak Anak-anak (Corruption of Minors):
Hukum yang mengizinkan homoseksualitas (terutama berkaitan dengan laki-
laki yang melakukan  hubungan seks dengan sesama laki-laki, MSM/LSM) telah 
menjadi subyek dari diskusi-diskusi di banyak negara dan homoseksualitas atau 
“tindakan tidak wajar” sering dianggap sebagai tindakan melanggar hukum. 
Laporan di media yang menunjukkan banyaknya orang-orang dewasa mendekati 
anak-anak muda dan remaja, dapat memprovokasi timbulnya perasaan anti-gay 
dan menyebabkan timbulnya penggerebekan.  Ada pendapat yang berkembang 
di sebagian besar masyarakat bahwa anak-anak muda dan remaja telah 
dirusak dengan perbuatan homoseksualitas; ini merupakan pemikiran yang 
mengabaikan hak individu untuk mendapatkan kebebasan memilih. Argumen ini 
sering digunakan oleh keluarga di mana anak-anak mereka sedang menghadapi 
masalah dengan seksualitas anak-anaknya. Dengan diulang-ulang oleh media 
dan melalui mekanisme budaya masyarakat, ide ini berpotensi untuk merugikan. 
Perdebatan yang sedang berlangsung tentang berapa batas umur legal untuk 
menentukan pilihan menunjukkan bahwa umumnya masyarakat heteroseksual, 
bahkan di negara-negara yang hubungan seks sejenis dilegalkan dan dilindungi 
hukum,  masih menganggap bahwa para homoseksual laki-laki sebagai pemangsa. 
Tanyakan pada dirimu sendiri apakah masyarakat umum benar-benar membuat 
garis pemisah di antara kita atau apakah mereka akan mencari pendapat umum 
masyarakat yang dapat digunakan untuk menjelek-jelekkan kita semua?
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Contoh untuk didiskusikan:

Sebuah organisasi keagamaan yang pro-keluarga,26 beberapa waktu yang 
lalu melancarkan kampanye media untuk melawan beberapa Pembela 
terkemuka yang mendampingi para LGBTI.  Akibatnya banyak dari mereka 
diberitakan (penyimpang) di media cetak dan televise dan dimasukkan ke 
dalam daftar hitam. Fitnahnya kebanyakan terkonsentrasi pada “ancaman” 
dari orang-orang tersebut institusi keluarga dan anak-anak muda karena 
sebagian dari mereka berprofesi sebagai guru. 

Butir-butir panduan untuk diskusi:

- Apa tindakan segera yang harus dilakukan untuk menjamin keamanan 
mereka yang sudah dikenal oleh publik itu? 

- Apa yang bisa kita lakukan untuk merespons pencitraan yang negatif  
para Pembela LGBTI ini?

- Apa sasaran jangka panjang yang bisa kita rencanakan untuk mengatasi 
kampanye yang ke depan akan merugikan seperti ini?

Aktivitas dan nilai-nilai yang tidak bermoral:
Karena tekanan sosial dan diskriminasi serta kurangnya kesempatan kerja bagi 
anggota komunitas LGBTI, mereka  sering terpaksa bekerja di sektor informal, 
banyak di antara mereka bekerja di industri seks. Sebuah industri yang biasanya 
berpraktek  pada malam hari dan umumnya berada di daerah yang terkait dengan 
kejahatan, misalnya penyalahgunaan narkotika dan alkohol, lokalisasi pelacuran. 

Persepsi bahwa organisasi LGBTI mentoleransi kegiatan-kegiatan anti-sosial dan 
macam-macam bentuk tindak pidana sudah menyebar ke mana-mana. Kehadiran 
para LGBTI di tempat-tempat seperti itu, meski mereka tidak melakukan perbuatan 
yang melanggar hukum atau melakukan pekerjaan lain, sayangnya menjadi dasar 
untuk memperkuat tuduhan ini. Ini menimpa mereka-mereka yang melakukan 
kegiatan penyuluhan di siang hari, malamnya beralih profesi menjadi pekerja 
seks.

Masalahnya adalah bagaimana membedakan antara pekerjaan yang sah dan 
persepsi masyarakat secara umum bahwa mereka melakukan praktek tak bermoral 
di tempat-tempat mesum yang sering dikunjungi unsur-unsur masyarakat yang 
anti-sosial. Mereka yang mempunyai sikap negatif terhadap kegiatan organisasi, 
akan mengasosiasikan organisasi berisiko tinggi ini dengan kegiatan kelompok 
sasaran yang sudah dikucilkan oleh masyarakat.

Contoh untuk didiskusikan:

26  Untuk mengetahui gerakan Pro-keluarga ini, lihat http://www.profamilynetwork.org/ 
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Para penyuluh sebuah organisasi tertentu yang bekerja di daerah lampu merah 
kota-kota besar, banyak yang ditangkap oleh aparat kepolisian setempat. 
Organisasi LGBTI itu mengadu ke salah satu perwakilan masyarakat 
internasional yang segera menanyakannya kepada polisi. Namun polisi 
menerangkan bahwa para penyuluh ditahan karena melakukan hubungan 
seks secara ilegal di tempat umum, dan tidak sedang melakukan pekerjaan 
HAM.

Butir-butir panduan untuk diskusi:

- Hindari memberikan jawaban-jawaban yang standar bahwa polisi telah 
menfitnah. Cobalah memecahkan dan bertanya mengapa polisi begitu 
yakin sehingga dia bisa memberikan keterangan seperti itu?

- Coba pecahkan mengapa organisasi internasional tadi cenderung 
untuk percaya pada keterangan polisi dan tidak kepada organisasi yang 
langsung terlibat pada kasus tadi?

- Apabila ada keraguan, siapa yang memberi keterangan yang benar? 
Mengapa bisa begitu?

- Apa yang bisa dilakukan oleh organisasi di hari-hari mendatang agar 
keterangan polisi tidak selalu dianggap sebagai keterangan yang benar?

Mengancam para heteroseksual, kaidah gender, nilai-nilai 
sosial:
Masyarakat patriarki, sistem keagamaan dan lain-lain, adalah sebuah sistem 
kontrol yang akan merasa diancam oleh apa saja atau siapa saja yang kelihatannya 
merupakan ancaman bagi norma yang berlaku. Para penganut neo-liberalisme 
dan masyarakat sosialis, dengan dukungan dari doktrin-doktrin keagamaan yang 
semuanya mendasarkan dirinya kepada nilai-nilai kehormatan kerapkali bersikap 
sangat represif kepada kelompok yang menyimpang dari kebiasaan yang ada, 
bukan karena bentuk penyimpangannya namun hanya karena mereka “tidak 
cocok” dengan model yang diciptakan oleh para modernis untuk pembangunan 
sosial atau pembangunan nasional. “Penyimpangan” seksual, variasi-variasi 
hubungan seksual, dan perilaku gender yang tidak normatif  selalu dianggap 
sebagai ancaman.

Agenda kita sebenarnya menentang status quo, karena itu selalu menyediakan 
ruang untuk perbedaan pendapat ideologi-ideologi yang dibangun dengan hati-
hati. Negara-negara yang bangkit dari penjajahan negara kolonial biasanya akan 
memungkiri tradisi sejarawi LGBTI yang ada di negaranya dan menyalahkan serta 
menuduh bahwa perilaku para homoseksual dan transgender sebagai pengaruh 
budaya negara penjajahnya. Yang penting untuk diketahui di sini adalah bahwa 
mereka yang akan memberi label subversif kepada kaum yang berperilaku seks 
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menyimpang dan berperilaku gender yang tidak normatif itu, memiliki akses 
tak terbatas; paling tidak mampu untuk mengontrol media di seluruh negeri 
dan memanfaatkannya untuk membesar-besarkan aktivitas kelompok LGBTI 
dalam rangka mencari dukungan dari kelompok atau elemen yang reaksioner di 
masyarakat. Dalam situasi kekisruhan sosial dan konflik bersenjata, norma-norma 
sosial yang kaku biasanya diberlakukan oleh masing-masing pihak yang berseteru, 
melekat pada nilai-nilai patriarki yang lebih berpengaruh, mengeluarkan setiap 
penyimpangan dari norma itu dan menghukumnya dengan tindakan yang keras.

Contoh untuk didiskusikan:

Di beberapa masyarakat di dunia tingkah-laku para transgender atau gender  
non-normatif bisa diterima dengan syarat-syarat tertentu. Di beberapa negara 
para transgender memainkan peran yang patut dicatat, misalnya di pergaulan 
di istana dan juga hiburan.  Tradisi laki-laki atau perempuan memakai 
pakaian jenis kelamin yang berlawanan dengan dirinya (“cross dressing”)27 
sebagai bagian dari acara hiburan bisa diterima dalam masyarakat Inggris, 
baik dalam pantomim, bahkan sekarang sepertinya sudah mulai ditayangkan 
di televisi meskipun hanya di acara-acara komedi dan satir. Apakah dengan 
diterimanya peran sosial mereka  yang disebut sebagai berjenis kelamin 
non-normatif ini bisa diperluas menjadi promosi tentang seks yang aman dan 
hak-hak SOGI? Kalau memang demikian, bagaimana caranya? Bagaimana 
kita bisa meyakinkan masyarakat pembela HAM bahwa masalah ini sangat 
serius dan tidak sekedar persoalan “laki-laki bergaun” saja?

Butir-butir panduan untuk diskusi:

- Apakah perlu fokus atau tidak fokus pada pertanyaan sejauh mana 
masya rakat luas memandang tentang ide transgender?

- Apakah ini semua karena kurangnya pengetahuan dari sebagian 
masyarakat yang masih menganggap transgender sebagai sebuah fase 
antara yang satu dengan lainnya?

- Seperti halnya hiburan populer di Inggris itu, bagaimana cara kita 
mendekonstruksi pandangan terhadap para transgender yang hampir-
hampir dianggap  sebagai badut menjadi “cross dressing”

- dan mulai membangun pandangan yang mencakup hal yang lebih serius 
yang menghormati hak asasi manusia.

27  Bandingkan dengan Lodruk di Jawa Timur, di mana banyak peran laki-laki dipegang oleh perempuan.
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Pengelompokan dalam Gerakan LGBTI:
Kita semua tahu akibat negatif dari diskriminasi dan kurang ditegakkannya 
persamaan di depan hukum. Sementara kita mengklaim tidak adanya kesetaraan 
dan diskriminasi terhadap para LGBTI sebagai agenda bersama, kita harus 
memberi ruang bagi masing-masing kelompok, untuk bertukar informasi mengenai 
pengalaman kolektif mereka masing-masing,  di bawah satu payung dengan “logo” 
LGBTI dan bahkan lebih penting lagi, pengalaman yang sangat pribadi dari masing-
masing individu ketika mengalami diskriminasi. 

Internalisasi norma-norma represif dari masyarakat benar-benar dirasakan secara 
pribadi sebagai tindakan yang diskriminatif. Kerapkali internalisasi ini berujung 
pada penolakan terhadap rekan-rekan di komunitas kita yang berperilaku lebih 
terbuka karena takut “ketahuan” juga; artinya mereka yang kurang terbuka 
terhadap seksualitas/identitas gender mereka, menolak rekan-rekannya yang 
lebih terbuka. Sedangkan laki-laki gay dan biseks serta perempuan yang lesbian 
dan biseks menganggap membuka diri sebagai sebuah pilihan, tidak demikian 
pada para transgender atau interseks. Banyak para transgender dan interseks 
yang tidak mampu menampilkan diri seutuhnya dengan gender yang dia idamkan 
sebagai seseorang yang secara normatif bisa ditentukan seksualitas dan jenis 
kelaminnya, dalam rangka mendapatkan kepastian seksualitas dan gendernya, 
terpaksa mengambil jalan medis yakni pemberian hormon atau upaya operasi. 
Passing (menjadi mirip benar),28 seperti yang kita saksikan di banyak negeri, 
menjadi sebuah isyu keamanan.

Orang yang terpaksa membangun identitas seks secara terselubung, kerap kali 
terpaksa mengurangi kenikmatan homoerotik mereka terbatas pada melakukan 
hubungan seks kilat (“quick fix” misalnya dengan melacur, nyerok dsb). Kalau 
perbuatan mereka dilakukan di tempat-tempat umum, risiko keamanannya 
menjadi sangat jelas. Norma perilaku berbeda-beda di antara sektor-sektor pada 
komunitas LGBTI dan seringkali menimbulkan prasangka dan perkiraan tertentu 
yang seringkali digunakan oleh masyarakat umum untuk mendiskreditkan gerakan 
secara keseluruhan.

Internalisasi konsepsi yang salah tentang orientasi seksual dan identitas gender, 
bisa juga menyebabkan perpecahan. Kita semua adalah produk dari sebuah 
masyarakat dan dibesarkan oleh masyarakat itu sendiri. Sedikit sekali dari kita 
yang dibesarkan dalam lingkungan yang menghormati keanekaragaman. Kita 
sudah mengadopsi norma-norma masyarakat yang ada.

Kita sebelumnya sudah menyadari bahwa beberapa organisasi dan individu-
individu interseks telah sampai pada posisi yang sangat kritis ketika rekan-rekan 
ini merasa bahwa telah terjadi penyederhanaan masalah. Kalau isyunya bukan 
“sekedar” dipecahkan dengan persoalan identitas gender dan karena itu harus 
memasukkan prasangka-prasangka yang memang ada di kalangan komunitas 

28  “Passing”, istilah khusus di kalangan LGBTI yang artinya seseorang yang berhasil membuat dirinya 
benar-benar mirip seperti laki-laki atau perempuan.
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LGBTI, kalau perpecahan ini dikelola secara tidak tepat bisa mengakibatkan, seperti 
yang kami katakan sebelumnya, isyu keamanan bagi keseluruhan gerakan.

Pengalaman pribadi mereka yang mengalami tindak diskriminasi kerap kali 
diperparah oleh identitas gender dan orientasi seksual. Ilga-World  telah me nerbitkan 
sebuah laporan tentang situasi para lesbian di seluruh dunia lewat laporannya 
Lesbian Movements: Ruptures and Alliances  (Gerakan Lesbian: Perpecahan dan 
Aliansi). Laporan ini banyak memberikan ilustrasi tentang tantangan-tantangan 
yang dihadapi para lesbian ketika mereka berjuang agar suaranya bisa didengar. 
Salah satu dari alasan utama yang membuat PI prihatin adalah ketersembunyian 
ketertutupan gerakan lesbian di negara-negara patriarki, baik dari segi hukum 
maupun norma-norma adatnya. Sebuah ketersembunyian dan diskriminasi yang 
sayangnya sangat jelas, malah di dalam tubuh gerakan LGBTI sendiri. 

Ada perbedaan yang luar biasa yang harus diatasi dan merupakan bagian dari 
pekerjaan dalam mempertahankan gerakan LGBTI yakni dengan terus menerus 
mencari solusi tiap perbedaan yang ada agar bisa maju mengerjakan agenda kita 
bersama. Citra berbeda yang kita miliki dibandingkan dengan citra orang lain dalam 
masyarakat LGBTI, bisa menimbulkan masalah di bidang keamanan, khususnya 
perbedaan-perbedaan yang akan dieksploitasi oleh mereka-mereka yang ingin 
mendiskreditkan organisasi dan gerakan secara keseluruhan. Ketidak-mampuan 
kita untuk mengatasi pengelompokan ini, kegagalan kita untuk menciptakan 
sebuah gerakan yang inklusif, diperburuk lagi dengan cara kita mengidentifikasi 
diri sendiri, kerap kali bisa merusak citra yang lebih besar yang kita proyeksikan di 
hadapan masyarakat luas dan ini perlu diatasi.

Contoh untuk didiskusikan:

Transgenderisme atau perilaku gender yang non-normatif tidak saja dirasakan 
oleh masyarakat umum sebagai negatif namun oleh sebagian dari masyarakat 
LGBTI dianggap memalukan, terutama oleh mereka yang, dengan berbagai 
alasan, tidak mau terbuka bahwa dirinya adalah bagian dari komunitas kita. 
Akibatnya terjadi semacam “pengelompokan/perpecahan” dalam komunitas 
dan sulit untuk mengimplementasikan kebijakan organisasi.

Bagaimana memecahkan persoalan ini di organisasi anda? Sampai sejauh 
mana hal ini bisa mengakibatkan perpecahan? Apakah perpecahan yang 
dirasakan oleh masyarakat banyak ini merupakan pertanda bahwa komunitas 
LGBTI memang tidak bisa diterima?

Butir-butir panduan untuk diskusi:

- Pada taraf ini saling tuduh-menuduh tidak penting. Yang penting adalah 
menentukan apakah isyu-isyu internalisasi dari norma-norma masyarakat 
umum dan tindakan-tindakan represif itu menyebabkan friksi dan 
kemungkinan timbulnya hambatan dalam pembangunan organisasi? 

- Untuk melihat apakah cara mendekonstruksi ide bahwa Hak SOGI 
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merupakan hak yang berbeda dan mengkonstruksi ide bahwa apa yang 
diperjuangkan oleh Komunitas LGBTI adalah dalam rangka penghormatan 
terhadap hak asasi manusia yang universal dan kita akui itu? Apakah 
ada kampanye di mana Gerakan LGBTI bisa bergabung yang akan 
meningkatkan penerimaan masyarakat sebagai faktor yang relevan?

Hak LGBTI bukanlah hak asasi manusia yang “asli”:
Komunitas HAM arus utama merupakan bagian dari masyarakat yang ingin 
dikembangkan. Di negara-negara berkembang, tuntutan untuk mengakui hubungan 
seksual antara dua orang yang berjenis kelamin sama oleh gerakan hak asasi 
manusia arus utama dianggap terlalu berlebihan. Seperti yang sudah kita lihat di 
depan, belum tentu demikian.

Sayangnya bukti-bukti yang ada tidak menyatakan seperti itu, baik di negara-negara 
yang mempunyai faham ekonomi Neo-liberal maupun Marxis yang revolusioner itu. 
Adalah hal yang sudah biasa di kalangan rekan-rekan Komunitas HAM, bahkan 
juga rekan-rekan Gerakan Hak Perempuan, menganggap bahwa apa yang disebut 
sebagai Hak SOGI itu bukan hak asasi manusia “murni”. Pendefinisian biner dari 
seks dan gender juga mengabaikan Hak SOGI dalam diskusi-diskusi tentang 
kekerasan berbasis gender yang masih berjalan.

Banyak undang-undang tentang kekerasan berbasis gender yang disahkan masih 
tidak memasukkan perlindungan terhadap Komunitas LGBTI ke dalam pasal-
pasal mereka. Afrika Selatan secara jelas mendefinisikan hubungan domestik 
(dalam rumah tangga) sebagai hubungan antara penggugat dan tergugat yang 
berjenis kelamin sama atau tidak, tetapi tidak menyebutkan gender ketiga sebagai 
seseorang yang harus juga dilindungi  dalam undang-undang ini 29 Seperti juga 
kenyataan bahwa  tidak ada undang-undang yang melindungi transisi sosial dan 
fisik yang membuat para individu transgender dan interseks lebih rawan terhadap 
ancaman kekerasan (tidak terlindungi).

Hambatan besar lain yang dihadapi Komunitas LGBTI untuk mendapatkan hak-
haknya sebagai hak yang benar-benar hak asasi manusia adalah kekerasan 
yang mereka alami umumnya dianggap sebagai kekerasan yang dilakukan oleh 
pribadi-pribadi atau dilakukan oleh pelaku-pelaku Negara (pejabat/PNS) atau 
bukan negara yang mengaku sebagai perbuatan pribadi. Perdebatan masih terus 
berjalan, misalnya mengapa hanya Pejabat Negara yang bisa dituduh sebagai 
Pelanggar HAM dan dengan ketentuan bahwa perbuatan itu dilakukan ketika 
dia sedang bertugas atau apakah pelaku-pelaku perorangan juga bisa dikenai 
hukum internasional. Pada saat perdebatan ini masih berlangsung, sementara itu 
pelanggaran atas hak SOGI dipandang sebagai sebuah pelanggaran oleh pribadi 
bukanlah pelanggaran oleh kebijakan Negara dan hal ini masih disepelekan. 

29  Domestic Violence Act (undang-undang seperti UU KDRT kita) 1998 Pasal 1 sub-pasal vii (http://www.
info.gov.za/gazette/acts/1998/a116-98.pdf)
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Ketakutan terhadap para homoseksual dan transseksual (homofobia dan transfobia) 
jarang dilihat sebagai kebijakan Negara meskipun selalu terjadi kegagalan untuk 
mengkriminalkan tindak pidana kekerasan terhadap komunitas LGBTI, dan 
kenyataannya homoseksualitas para pria masih merupakan perbuatan pidana di 
banyak negara.

Ketika banyak negara berusaha menghindari konflik, dalam kerangka kerja 
rekonstruksi pascakonflik, diskriminasi sebagai penyebab sebuah kekerasan tidak 
dipandang sebagai sesuatu yang seharusnya persoalan besar. Adalah sangat sulit 
bagi para LGBTI untuk membuktikan bahwa kekerasan dan pelanggaran yang 
dilakukan terhadap mereka merupakan sebuah strategi politik yang dikerjakan 
oleh pihak-pihak yang berkonflik karena para LGBTI bukan merupakan bagian dari 
masyarakat yang dengan mudah bisa dikenali; mereka selalu dilupakan bersama 
mereka yang disebut sebagai minoritas.  Kekerasan terhadap para LGBTI umumnya 
tidak pernah  disebut dalam statistik sebuah konflik. Akibatnya pelanggaran HAM 
yang dialami para LGBTI selalu terjadi dan tidak pernah dilaporkan.

 

Contoh untuk didiskusikan:

Sebuah negara baru saja memasuki era damai setelah konflik yang 
bertahun-tahun. Dalam perjuangan untuk mengembalikan demokrasi, 
sebuah organisasi HAM para LGBTI ternyata tidak pernah dilibatkan dalam 
pelaksanaan agenda organisasi-organisasi HAM arus utama lainnya. Baru 
setelah ada desakan dari organisasi-organisasi HAM arus utama yang 
lebih progresif, hak kaum SOGI dipikirkan. Karena sikap tadi organisasi-
organisasi LGBTI selalu menghadapi penolakan-penolakan dan tidak 
mendapat dukungan dari organisasi-organisasi HAM lainnya, seperti 
misalnya, penutupan penampungan khusus bagi mereka yang menderita 
HIV dan AIDS tanpa ada protes dari publik meskipun penutupan itu jelas-
jelas melanggar hak-hak mereka yang membutuhkan layanan dari tempat-
tempat penampungan seperti itu. Mengapa ini bisa terjadi?

 

Butir-butir panduan untuk diskusi:

- Tanyakan mengapa organisasi arus utama tidak memberikan reaksi 
ketika sebuah organisasi LGBTI diserang dengan terang-terangan dan 
hak masyarakat dilanggar? Mengapa mereka tetap diam?

- Apa persepsi organisasi-organisasi HAM arus utama terhadap gerakan 
LGBTI?

- Mengapa beberapa proses transisi pada komunitas LGBTI diabaikan? 
Apakah Hak SOGI pernah ditangani dengan proses khusus, misalkan 
memberikan perhatian khusus di Komisi Kebenaran?
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Kejahatan asmara:

“Seorang teman polisi pernah bercerita bahwa dia pernah diperintahkan untuk 
melerai sebuah cekcok rumah tangga. Rekan polisi yang lain memberi keterangan 
sambil tertawa-tawa bahwa dia akan menghadapi dua orang gay yang dikenal 
baik oleh tetangga-tetangganya karena sering berteriak-teriak ketika sedang 
bercekcok. Setelah sampai di TKP, polisi tadi baru sadar bahwa yang tadinya 
ia kira sebagai dua orang banci yang beradu mulut, ternyata salah satunya 
menggunakan pisau sebagai senjata. Dia memanggil bantuan untuk memberi 
dukungan, namun diledek oleh rekan-rekan polisi lain sebagai seorang polisi 
pengecut karena takut menghadapi dua orang “banci” yang saling memaki dalam 
perselisihan rumah tangga biasa, sampai akhirnya diketahui bahwa persoalannya 
sangat serius dan menyangkut nyawa seseorang.”

Kejahatan terhadap para LGBTI sering diabaikan sebagai kejahatan asmara, 
kejahatan biasa atau diterima karena sikap masyarakat yang berlaku terhadap 
mereka yang bekerja di industri seks. Mendekonstruksi persepsi ini kerapkali 
merupakan proses yang sangat rumit karena penuh tantangan dan ternyata kita 
menghadapi hal mendasar dari diskriminasi, yakni rasa takut dan ketidak-pedulian. 
Ini memang berat sekali karena, seperti yang sudah kita baca sebelumnya, akan 
sangat sulit untuk membuktikan bahwa kejahatan yang dilakukan terhadap para 
Pembela LGBTI dilakukan dengan cara yang sistematis dan merupakan sebuah 
agenda politik represif yang sudah dipikirkan matang-matang. Sebaiknya persoalan 
ini kita serahkan saja kepada organisasi bersangkutan atau individu untuk 
membuktikan hubungan antara kejahatan yang dilakukan dengan strategi yang lebih 
besar lagi, misalnya homofobia dan transfobia yang sudah diinstitusionalisasikan.

Membuktikan keterkaitan (konektivitas) dan mencoba untuk mendapatkan kasus 
yang ditangani sebagai bagian dari konteks besar impunitas dan sistem yang 
regresif dari tata pemerintahan adalah bagian dari perjuangan fundamental yang 
dihadapi oleh organisasi dan para Pembela LGBTI.

Selagi negara dan para pembantunya berusaha untuk memutarbalikkan fakta 
kasus dan mengabaikan kasusnya sebagai kejahatan asmara biasa, hak SOGI 
tidak akan pernah bisa menjadi persoalan di arus utama. Persoalan ini merupakan 
tanggungjawab rekan-rekan di Organisasi untuk membangun dengan sukses 
kasus-kasus yang ada dan sebuah komitmen untuk menganggapmya sebagai hal 
yang maha penting.
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Contoh untuk didiskusikan:

Seorang homoseks dipukuli oleh anggota keluarganya. Korban melaporkan 
kejadian ini kepada polisi setempat yang alih-alih membantu membuatkan 
laporan resmi malahan meledek-ledeknya. Sebuah organisasi LGBTI 
melaporkan kejadian ini kepada Kantor (setempat). Komisioner Tinggi 
Hak Asasi Manusia (OHCHR, Office of the High Comissioner for Human 
Rights).30 Kemudian OHCHR menangani kasus ini dan hanya memberitahu 
polisi bahwa korban menerima kompensasi yang ditawarkan oleh pelaku 
tindak pidana dan minta agar polisi mencabut kasusnya.

Butir-butir panduan untuk diskusi:

–  Apa citra yang diakibatkan oleh kejadian ini, baik si korban maupun 
organisasi yang terlibat?

–  Apakah kita bisa menganggap bahwa organisasi yang bisa menghentikan 
impunitas ini tidak bekerja dengan serius? Apa informasi yang cocok yang 
bisa digunakan untuk menerangkan respons si korban?

–  Bagaimanan cara yang lebih baik untuk menyelesaikan kasus ini?

–  Apa ketentuan hukum dan mekanisme pendukung yang perlu diterapkan 
agar korban bisa meneruskan perkaranya?

Butir-butir penting yang harus diingat:

1. Kita bisa ditanggapi secara berbeda karena adanya citra yang kita miliki;

2. Citra merupakan akibat dari kata-kata dan kelakuan kita, bagaimana 
penampilan kita di mata mereka, dan bagaimana kegiatan kita mempengaruhi 
orang lain;

3. Citra tidak hanya berasal dari pesan yang kita komunikasikan secara sadar 
tetapi juga yang kita komunikasikan secara tidak sadar;

4. Orang lain mungkin sengaja membangun citra tertentu anda atau organisasi 
anda untuk tujuan mereka sendiri (yang biasanya negatif);

5. Ada kebutuhan untuk membedakan berbagai macam orang yang 
mengembangkan pencitraan kita, karena itu perlu dikembangkan strategi 
untuk melawan pencitraan yang negatif dan positif itu;

6. Tata-kelola pencitraan meliputi penelaahan bagaimana kita merekrut dan 
mengelola staf, bagaimana kita melaksanakan program dan bagaimana 

30  OHCHR adalah badan PBB yang biasanya ada di setiap ibukota negara anggota PBB. Kunjungi website: 
http://www.ohchr.org/EN/countries/AsiaRegion/Pages/IDIndex.aspx
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mengelola hubungan kita dengan berbagai aktor yang berbeda-beda;

7. Tata-kelola pencitraan kita dan persepsi dari orang lain yang dilakukan 
dengan hati-hati, akan mendatangkan sikap toleran dan respek yang lebih 
luas. 

INGAT: Mengubah sikap dalam tata-kelola keamanan bersifat 
permanen, sementara mengubah perilaku adalah sebuah taktik 

yang mungkin bersifat sementara.
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BAB LIMA

Memahami ancaman, insiden keamanan dan mencegah 
penyerangan. 

Dalam bab ini kita akan membicarakan bagaimana ancaman yang kita terima 
seringkali justru memberikan informasi vital tentang mereka yang ingin menyakiti 
kita dan bagaimana kita bisa memanfaatkan informasi tadi untuk membuat 
strategi perlindungan dan keamanan yang akhirnya akan membantu peningkatan 
lingkungan kerja kita. Kita juga akan membahas perbedaan antara ancaman dan 
insiden keamanan dan kemudian bagaimana cara untuk mencegah penyerangan. 
Adalah bagaimana tanggapan kita terhadap ancaman dan insiden keamanan, 
yang bisa membantu kita mencegah sebuah penyerangan.

Penilaian Ancaman: Pemahaman mendalam tentang ancaman 

Ancaman umumnya dipakai oleh pihak lain agar kita merasa selalu rentan, 
khawatir, kebingungan dan tak berdaya. Dan akhirnya, tujuan akhir dari ancaman 
dan represi itu adalah memecah-belah organisasi yang akan bisa mengakibatkan 
kita kehilangan kepercayaan pada  pimpinan dan rekan sejawat  kita. Kita harus 
melangkah dengan hati-hati di jalur yang benar antara pengelolaan yang tepat dan 
hati-hati namun tetap memiliki rasa aman dalam pekerjaan kita.

Selagi kita melihat bahaya dan tingkatan-tingkatan risiko yang terjadi, ancaman 
didefinisikan sebagai “kemungkinan seseorang akan membahayakan integritas 
fisik dan moral atau milik seseorang dengan cara yang seringkali merupakan 
tindakan kekerasan yang mempunyai tujuan tertentu”. Kita juga berbicara tentang 
kemungkinan adanya sebuah ancaman (ketika ada ancaman pada seorang rekan 
Pembela yang berada di dekat tempat kerja kita), cukup alasan untuk percaya 
bahwa pada gilirannya kita akan diancam juga, dan ancaman yang diumumkan 
(misalnya menerima ancaman kematian). Kita sekarang akan mempelajari 
bagaimana caranya menghadapi ancaman yang diumumkan.

Ancaman yang diumumkan (declared threat) adalah semacam pengumuman atau 
indikasi adanya niat yang mengakibatkan kerugian, menghukum atau melukai, 
biasanya dalam rangka  mencapai tujuan tertentu.  Kita menerima ancaman 
karena dampak pekerjaan kita bertentangan dengan nilai-nilai “tradisional” yang 
mengatur bagaimana seharusnya tingkah-laku kita. Sebagian besar dari ancaman-
ancaman itu sangat jelas tujuannya yakni apakah kita harus menghentikan semua 
upaya yang kita lakukan atau memaksa kita untuk melakukan hal-hal tertentu. 
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Sebuah ancaman selalu ada sumbernya yakni orang-orang atau kelompok yang 
telah terganggu dengan keberadaan atau perbuatan kita. Sebuah ancaman selalu 
punya tujuan yang ada hubungannya dengan dampak pekerjaan kita, ancaman 
juga diekspresikan sedemikian sehingga  membuat kita mengetahuinya.

Sebuah ancaman hanya dianggap kredibel kalau kesan yang diberikan menunjukkan 
bahwa mereka memang mampu untuk melakukan ancamannya. Kita tahu bahwa 
ancaman yang datang ada hubungannya dengan pekerjaan kita atau keberadaan 
kita sebagai seorang Pembela LGBTI atau organisasnya. Namun ancaman juga 
memiliki informasi yang tak ternilai tentang siapa yang melakukan dan bahkan 
kadang-kadang menunjukkan kelemahan-kelemahan atau kerentanan mereka 
dan ini semua harus dianalisa secara seksama .

Akhirnya, kita harus tahu apakah ancaman mereka itu benar-benar akan 
dilaksanakan. Kalau kita yakin bahwa kemungkinannya sangat kecil maka tindakan 
yang harus dilakukan akan berbeda dengan  adanya bukti yang meyakinkan kalau 
ancaman akan dilaksanakan. 

Tiga tujuan utama dalam melakukan penilaian terhadap ancaman:

•  Mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentan tujuan dan sumber dari 
ancaman.  

   (keduanya harus dihubungkan dengan dampak dari kegiatan anda);

•  Mengambil kesimpulan yang masuk akal, apakah ancaman akan dilakukan 
atau tidak;

•  Memutuskan tindakan yang harus dilakukan.

Lima langkah untuk menilai sebuah ancaman:

1. Kumpulkan fakta yang ada hubungannya dengan ancaman yang ada. 
Sangatlah penting untuk mengetahui secara pasti apa yang telah terjadi. Ini 
bisa dilakukan dengan mewawancarai orang-orang kunci dalam peristiwa 
itu, dan kadang-kadang bisa juga memakai laporan-laporan yang masuk;

2. Apakah ada pola tertentu dari ancaman sebelumnya? Kalau ancamannya 
datang berturut-turut (umumnya memang begitu), penting sekali untuk 
menyelidiki polanya, seperti misalnya, apa alat yang mereka pakai untuk 
mengancam, waktu datangnya ancaman, simbol-simbol yang dipakai, 
apakah ancamannya berupa tulisan atau lewat kata-kata, dsb. Ancaman 
tidak selalu bisa dilihat polanya, tetapi penting diperhatikan dalam rangka 
menilai sebuah ancaman;

3. Tentukan tujuan ancaman. Karena ancaman biasanya mempunyai tujuan 
yang ada hubungannya dengan dampak pekerjaan anda,  menelusuri aliran 
pemikiran dampak ini akan bisa membantu untuk menentukan apa yang 
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ingin dicapai oleh pengancam;

4. Tentukan siapa sebenarnya yang melakukan ancaman, (ini hanya bisa 
dilakukan setelah kita menempuh tiga langkah pertama). Usahakan sespesifik 
mungkin.  Sebagai contoh anda menentukan “pemerintah” yang melakukan 
ancaman. Namun karena pemerintah terdiri atas aktor-aktor yang sangat 
kompleks, adalah lebih berguna kalau bisa ditentukan bagian yang mana dari 
pemerintah yang berada di balik ancaman yang terjadi. Aktor-aktor seperti 
“aparat keamanan” dan “kelompok gerilyawan” juga sulit untuk menentukan 
siapa di balik ancaman ini. Ingat, bahkan sebuah surat ancaman yang sudah 
ditandatanganipun mungkin bisa palsu. Ini bisa berguna untuk mereka yang 
memusuhi dan mengancam kita dalam rangka menghindari biaya politik 
namun masih dapat mencapai tujuan mereka yakni menebarkan ketakutan 
di kalangan para Pembela yang mengakibatkan mereka tidak bisa bekerja;

5. Terakhir, buatlah sebuah kesimpulan yang masuk akal, apakah ancaman 
ini akan dilaksanakan atau tidak. Kekerasan bisa terjadi tergantung kepada 
kondidi yang ada. Kalian tidak bisa seratus persen yakin kalau sebuah 
ancaman akan atau tidak akan terjadi. Membuat prediksi tentang sebuah 
kekerasan berarti bahwa dalam keadaan tertentu, risiko muncul ketika 
seseorang atau sekelompok orang tertentu akan melakukan kekerasan 
terhadap sasaran tertentu.

Kita ini bukanlah peramal dan tidak bisa bisa pura-pura tahu apa yang akan terjadi. 
Namun demikian kita setidak-tidaknya bisa sampai pada sebuah kesimpulam yang 
masuk akal bahwa sebuah ancaman akan dilaksanakan atau tidak. 

Kita tidak akan mendapat informasi yang cukup tentang sebuah ancaman kalau kita 
hanya memakai keempat langkah sebelumnya dan karenanya tidak akan sampai 
pada sebuah kesimpulan. Kita mungkin juga akan berbeda pendapat tentang ada-
tidaknya sebuah ancaman. Namun demikian di setiap situasi kita harus berangkat 
dari skenario terburuk.

Sebagai contoh:

Seorang Pembela LGBTI telah menerima ancaman dari pihak kepolisian 
yakni ancaman bahwa identitasnya sebagai seorang LGBT akan diumumkan 
kepada publik apabila mereka meneruskan kasus penangkapan yang tidak 
sah dan pelecehan seksual. Kelompok ini melakukan analisa terhadap 
ancaman yang mereka alami dan mencapai dua kesimpulan yang saling 
bertentangan meski keduanya memakai alasan yang masuk akal. Satu pihak 
menyimpulkan bahwa ancaman itu tidak akan dilakukan karena polisi tidak 
akan berani mengambil risiko kebobrokannya diketahui publik. Sementara 
pihak yang lain menyimpulkan bahwa ancaman bisa saja terjadi karena 
ada konsekuensi kalau orientasi si Pembela akan diketahui keluarganya. 
Akhirnya mereka memutuskan untuk memilih  skenario terburuk yakni 
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ancaman itu memang sangat mungkin dan kemudian menyiapkan langkah-
langkah pengamanan yang perlu.

Penilaian ancaman ini berangkat dari fakta-fakta yang kuat (Langkah 1) dan 
berkembang menjadi semakin spekulatif. Langkah 2 melibatkan beberapa fakta 
yang interpretatif dan ini berlanjut ke langkah-langkah 3 sampai 5. Ada alasan 
yang kuat di balik ketentuan bahwa kita harus melalui langka-langkah tadi secara 
berurutan. Kalau kita langsung menuju ke Langkah 2 atau 4, misalnya, kita 
akan kehilangan informasi-informasi penting yang didapat dari langkah-langkah 
sebelumnya.

Argumentasi anda harus didukung oleh fakta, kalau tidak, 
anda harus memulainya lagi dengan hipotesa-hipotesa yang 

lain.

Menjaga dan menutup sebuah ancaman

Sebuah ancaman atau insiden keamanan bisa membuat kita “membunyikan 
tanda bahaya” (waspada), namun biasanya sulit untuk menjaga terus-menerus 
kewaspadaan ini, apalagi mempertahankan protokol keamanan tambahan yang 
kita sesuaikan dengan ancaman yang ada. Karena adanya tekanan dari luar 
yang datang secara terus-menerus, peringatan berkali-kali dari organisasi untuk 
waspada justru akan mengakibatkan kita kehilangan kewaspadan itu sendiri dan 
membuat kita terlena.

Memberi peringatan adanya bahaya hanya bisa dilakukan kalau didasari bukti 
yang bisa diandalkan dan harus dipusatkan pada peristiwa spesifik sebelumnya. 
Peringatan adanya bahaya ini harus dirancang untuk memberikan motivasi 
kepada anggota kelompok kita agar bisa bertindak, dan melakukan serangkaian 
tindakan yang diperlukan. Agar efektif, peringatan harus merangsang motivasi 
dalam tingkatan yang wajar: terlalu pelan tidak akan menyebabkan anggota 
kelompok bertindak, namun terlalu kuat justru akan mengakibatkan emosi yang 
terlalu berlebihan. Kalau ancaman kelihatannya akan berlangsung lama, kita 
perlu melakukan konsultasi dan tindak-lanjut yang diperlukan, setelah peringatan 
bahaya tadi,  dan melakukan koreksi pada informasi yang salah serta memperkuat 
keyakinan pada keandalan organisasi dalam usaha secara bersama-sama.

Akhirnya, jika ancaman tidak terjadi, sebuah alasan mengapa tidak terjadi harus 
diberikan, dan kelompok harus diberi informasi bahwa ancaman ternyata sudah 
berkurang atau bahkan sudah hilang.

Insiden keamanan: Definisi dan Analisa
Secara sederhana, insiden kamanan dapat diartikan sebagai semua fakta atau 
peristiwa yang menurut anda bisa mempengaruhi keselamatan diri dan organisasi 

ISI LGBTI.indd   83 12/8/10   11:52:50 AM



84

anda.

Contoh insiden keamanan misalnya, kendaraan tak dikenal yang diparkir di luar 
kantor atau rumah anda selama beberapa hari; dering telepon di malam hari dan 
ketika diangkat tidak ada yang bersuara; seseorang yang bertanya tentang anda 
di kota atau desa tetangga, rumah anda dirampok, dan lain-lain.

Tetapi tidak semua hal yang anda curigai akan berkembang menjadi insiden 
keamanan. Oleh karena itu anda harus mencatat kejadiannya, kemudian melakukan 
analisa, yang ideal bersama rekan kerja, dan tetapkan apakah kecurigaan itu benar-
benar akan mempengaruhi keamanan anda. Pada tahap ini anda harus bereaksi 
terhadap insiden. Urutan peristiwa-peristiwa tersebut adalah sebagai berikut:

Anda melihat sesuatu → anda menyadari mungkin itu sebuah insiden 
keamanan →  mencatatnya/memberitahu rekan-rekan lainnya → 
menganalisanya → memutuskan bahwa itu memang sebuah insiden 
keamanan → bertindak sesuai dengan kebutuhan.

Kalau kejadiannya sangat mendesak, langkah-langkah tadi tetap harus dijalankan 
namun lakukanlah dengan lebih cepat agar tidak ada penundaan (lihat di bawah 
ini).

Bagaimana cara membedakan insiden keamanan dengan ancaman:

Jika anda sedang menunggu bus dan seseorang yang berdiri di dekat anda 
mengancam anda karena pekerjaan anda, hal ini - terlepas dari ancaman - dapat 
menimbulkan insiden keselamatan. Namun jika anda mengetahui bahwa kantor 
anda diawasi oleh mobil polisi dari seberang jalan, atau telepon selular anda dicuri, 
hal ini termasuk insiden keselamatan dan bukan ancaman. Ingat: ancaman selalu 
mempunyai tujuan sedangkan insiden terjadi.

Mengapa insiden keamanan begitu penting?

Insiden keselamatan sangat krusial untuk menjaga keamanan anda karena insiden 
tersebut memberikan informasi yang berguna tentang dampak pekerjaan kita dan 
tindakan apa yang mungkin mereka rencanakan atau laksanakan untuk melawan 
kita. Insiden juga akan membantu mengubah perilaku atau kegiatan kita dan 
menghindari tempat-tempat yang berbahaya, atau lebih berbahaya dari biasanya. 
Oleh karena itu, insiden keamanan bisa dipandang sebagai indikator situasi 
keamanan di daerah setempat. Jikalau Anda tidak dapat mendeteksi perubahan 
semacam itu, akan sulit mengambil tindakan yang cepat dan tepat agar tetap 
aman.
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Sebagai contoh:

Pada hari Senin Rekan A menengarai adanya orang asing berada di luar 
kantor pada jam pulang kantor. Orang asing itu tersenyum kepada kalian 
dan Rekan A menilainya sebagai  seseorang yang ramah saja. Ketika pada 
hari Selasa mereka kembali ke kantor, si rekan A lupa pada kejadian tadi 
dan lupa pula untuk menceriterakannya kepada rekan lain.

Pada hari Selasa Rekan B melihat ada orang asing yang berada di warung 
pojok tepat di samping kantor pada waktu jam pulang kantor juga tetapi 
lupa untuk menceritakannya kepada rekan-rekan lain karena dia sibuk dan 
sedang ada persoalan keluarga.

Di hari Rabu Rekan C menengarai seseorang bersikap tidak ingin dilihat 
ketika mereka meninggalkan kantor untuk pulang. Namun itu hanya dianggap 
sebagai paranoia karena mereka tadi dikejar oleh pekerjaan pelaporan dan 
merasa sangat lelah.

Pada hari Kamis, sesampai di rumah, Rekan D menyadari bahwa dia tidak 
membawa tasnya dan berpikir bahwa kemungkinan tertinggal di bus atau di 
warung minum yang dikunjunginya sebelum naik bus. Di tasnya tersimpan 
kunci kantor namun karena sudah terlalu malam dan dia pikir rekan-rekannya 
pasti lelah dan sibuk, Rekan D memutuskan untuk untuk tidak mengganggu 
rekan-rekannya di malam yang sudah larut itu.

Malam itu kantor dimasuki orang dan berkas penting mengenai kasus 
melawan kepolisian yang sifatnya konfidensial dicuri. Hal itu baru diketahui 
ketika pengacara mereka menanyakan salinan berkas yang akan dibawanya 
pulang untuk dipelajari pada akhir pekan. Sekarang tanyakan pada diri anda 
sendiri apakah Rekan D akan bereaksi seperti itu andaikata rekan-rekannya 
yang melihat ada orang asing di hari-hari sebelumnya melaporkan dan 
mencatat hal itu?

Insiden keselamatan merupakan unit terkecil untuk mengukur 
keamanan kita, dan mengindikasikan adanya resistensi pada/
tekanan terhadap pekerjaan kita. Jangan sampai anda tidak  

menyadarinya.

Bereaksi terhadap insiden keamanan

Ada banyak cara untuk merespon dengan cepat terhadap insiden keamanan. 
Langkah-langkah di bawah ini telah dirumuskan dengan pertimbangan kapan dan 
bagaimana kita bereaksi pada saat sebuah insiden keamanan dilaporkan, ketika 
sedang terjadi dan setelah kejadian itu berakhir.

Langkah 1. Melaporkan dan menganalisa insiden:

Apa yang sedang terjadi/sudah terjadi (coba pusatkan pada fakta-fakta 

ISI LGBTI.indd   85 12/8/10   11:52:50 AM



86

sebenarnya)?

Di mana dan kapan peristiwa itu terjadi?

Siapa yang terlibat (kalau diketahui)?

Apakah ada yang terluka atau kerusakan pada perorangan atau harta?

Langkah 2. Putuskan kapan untuk bereaksi. Ada tiga kemungkinan:

1. Dibutuhkan sebuah reaksi langsung pada kejadian seseorang yang terluka 
atau menghentikan sebuah penyerangan. Apakah kejadian ini perlu 
dirahasiakan atau boleh disebar luaskan? Apakah itu etis? Apakah ada 
aturan internal yang bisa diterapkan untuk menghadapi situasi seperti ini? 
Proses konsultasi seperti apa yang bisa dilakukan dengan orasng-orang 
yang berkepentingan?

2. Sebuah reaksi yang cepat (di dalam kurun waktu beberapa jam atau bahkan 
hari) dibutuhkan agar tidak terjadi insiden keamanan baru.

3. Sebuah tindak lanjut (dalam beberapa hari atau minggu atau bahkan bulan): 
Apabila situasinya menjadi stabilsebuah tindakan langsung atau reaksi cepat 
tidak harus dilakukan. Setiap insiden keamanan yang membutuhkan sebuah 
tindakan langsung atau reaksi cepat harus di-ikuti tindak-lanjut dalam rangka 
memperbaiki atau meninjau kembali lingkungan pekerjaan anda.

Langkah 3. Memutuskan bagaimana tindakan yang akan diambil dan apa 
tujuan anda:

Kalau reaksi yang diambil harus langsung, tujuannya sangat jelas: Atasi yang 
terluka dan atau jaga jangan sampai terjadi lagi penyerangan. Kalau reaksinya 
harus cepat, tujuannya harus dicapai oleh sebuah tim krisis (atau sebangsanya) 
yang memusatkan perhatian pada pemulihan yang dibutuhkan oleh mereka 
yang kena dampak insiden.

Tindakan berikutnya akan dilakukan lewat mekanisme pengambilan keputusan 
organisasi yang normal dengan tujuan untuk memulihkan lingkungan 
kerja eksternal yang aman, seperti juga menegakkan kembali prosedur-
prosedur internal organisasi dan memperbaiki tindakan kita terhadap insiden 
keamanan yang terjadi sebelumnya. Semua reaksi yang kita jalankan harus 
mempertimbangkan keamanan dan perlindungan orang lain atau organisasi 
atau lembaga yang sudah bekerjasama dengan organisasi anda.

Susun tujuan anda sebelum melakukan tindakan.
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Mengapa insiden kemanan sering terjadi tanpa diketahui sebelumnya?

• Kita memang menyadari kejadian itu tetapi selalu kita abaikan dan 
menganggapnya sebagai sebuah hal yang tidak penting;

• Kita tidak memberitahu organisasi (karena kita lupa atau tidak menganggapnya 
penting, atau memutuskan untuk diam saja karena hal itu terjadi akibat 
kesalahan kita).

• Meskipun sudah mencatat di Buku Kejadian dan melakukan evaluasi 
terhadap kejadian-kejadian tersebut, organisasi tidak melihat urgensi untuk 
melakukan tindakan.

Kadang-kadang kita bereaksi berlebihan terhadap insiden keamanan, 
mengapa begitu?

Seorang rekan mungkin selalu cerita tentang beberapa insiden keamanan, namun 
setelah diselidiki lebih lanjut terbukti tidak memiliki substansi atau kelebihan 
dalam definisinya. Insiden keamanan yang sebenarnya menunjukkan adanya 
fakta bahwa rekan anda menghadapi sebuah persoalan yang tidak dilihat rekan-
rekan lain sebagai insiden keamanan sama sekali.  Mungkin dia sangat takut, 
atau mengalami stres, karena itu harus diberi dukungan agar bisa memecahkan 
persoalan itu. Seorang rekan yang mengalami hal-hal seperti ini tidak seharusnya 
diposisikan untuk terlibat pada pengelolaan keamanan organisasi, dan demi 
kepentingan organisasi justru harus mendapatkan dukungan yang cukup.

Contoh sebuah insiden yang memberikan umpan-balik terhadap cara kerja 
yang aman:

Seorang rekan dalam organisasi anda sudah tiga kali menghadapi persoalan 
dengan pihak kepolisian ketika dia memberi penyuluhan karena selalu lupa untuk 
membawa surat-surat yang diperlukan. Kemudian anda memutuskan untuk 
membuat sebuah checklist yang harus dibaca sebelum mereka menunaikan tugas 
kerjanya.

Contoh sebuah insiden telah memberi umpan-balik bagaimana menyusun 
sebuah rencana keamanan

Ketika sedang betugas melakukan penyuluhan di sebuah kota propinsi, anda 
ditahan selama setengah jam oleh pihak kepolisisan daerah (POLDA) dan mereka 
menganggap kerja anda tidak dipersiapkan dengan baik. Secara tersamar polisi 
melakukan ancaman. Ketika anda menanyakannya ke Mabes POLRI, anda 
mendapatkan jawaban yang sama. Karena itu anda mengundang pertemuan Tim 
Penyuluh untuk melakukan perubahan-perubahan seperlunya karea sudah jelas 
bahwa perubahan itu diperlukan kalau memang penyuluhan akan diteruskan. Lalu 
anda membuat lagi serangkaian pertemuan dengan kantor pemerintah terkait, 
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mengubah beberapa aspek dari rencana anda dan mengatur sebuah pertemuan 
mingguan untuk memantau situasi.

Contoh sebuah insiden yang memberi umpan-balik pada pada strategi 
keamanan:

Ketika anda mulai bekerja di daerah baru, anda langsung mendapatkan ancaman 
bahkan salah satu rekan anda mengalami penyerangan secara fisik. Anda tidak 
mengantisipasi perlawanan seperti itu, juga tidak memperhitungkannya dalam 
strategi besar anda. Oleh karena itu, anda harus mengubah strategi anda agar 
terbangun toleransi terhadap pekerjaan anda dan mencegah penyerangan dan 
ancaman susulan. Untuk itu anda harus menghentikan sementara pekerjaan anda, 
menarik diri dari daerah tersebut dan mungkin mempertimbangkan ulang seluruh 
proyek tersebut.
 

Tindakan cepat memang sangat penting tetapi memahami mengapa 
anda melakukan tindakan itu adalah lebih penting. Dengan pertama-tama 
menentukan apa yang akan anda capai (tujuan), anda bisa memutuskan 
bagaimana cara untuk mencapainya (cara melakukan tindakan/aksi).

Misalnya:

Apabila anda mendengar berita bahwa rekan anda tidak sampai di kota 
tujuan, anda bisa memulai melakukan tindakan dengan menelpon rumah 
sakit dan menelpon kontak anda di sebuah ORNOP, Kantor PBB yang 
terdekat dan kepolisian setempat. Namun sebelum melakukan serangkaian 
penelponan tadi, adalah sangat penting untuk menentuka apa yang harus 
anda capai dan apa yang harus anda katakan. Kalau tidak, anda hanya akan 
membangkitkan alarm yang tidak perlu (coba bayangkan apa yang akan 
terjadi ternyata rekan-rekan Pembela tadi hanya menunda keberangkatannya 
karena ketinggalan bus dan lupa memberi tahu kantor) atau akan melakukan 
tindakan yang justru berlawanan dengan maksud pertama tadi. 

Pencegahan dan bereaksi terhadap penyerangan
Kita sekarang akan membahas cara-cara yang memungkinkan kita bisa menilai 
apakah sebuah serangan akan datang atau tidak dan melihat cara-cara mencegah 
penyerangan langsung terhadap rekan-rekan Pembela. Seperti yang pernah kita 
bahas, ancaman bisa berlanjut dengan penyerangan dan pencatatan semua insiden 
keamanan serta apa reaksi yang kita lakukan setelah itu kerap kali memberikan 
informasi vital tentang kemungkinan sebuah penyerangan.

Penyerangan terhadap Pembela

Sebuah penyerangan yang ganas terhadap Pembela biasanya terjadi tidak tanpa 
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peringatan  (insiden keamanan). Analisa yang baik sering menunjukkan bahwa 
penyerangan merupakan puncak dari konflik, perselisihan, ancaman, dan kesalahan 
yang terjadi dan bisa ditelusuri dalam jangka waktu yang panjang. Kejadian yang 
sama terjadi pada kekerasan terhadap para Pembela yang disebabkan karena 
pekerjaannya maupun penampilannya atau kedua-duanya.

Seorang Pembela LGBTI yang menggunakan kamar kecil umum mempunyai 
kemungkinan untuk diserang oleh orang-orang yang juga akan menggunakan 
toilet itu karena merasa takut atau tidak memahami, khususnya para 
transgender, mengapa mereka menggunakan toilet perempuan atau laki-
laki. Transgender Law Center, TLC (Pusat Hukum Transgender) menerbitkan 
satu set buku petunjuk yang berjudul Peeing in Peace (Kencing dengan 
Damai) dan apabila diskriminasi, pelecehan dan ancaman penyerangan 
terhadap para transgender ketika menggunakan fasilitas umum, sebaiknya 
anda berkonsultasi dengan TLC. Untuk pelaku penyerangan, kamar kecil 
merupakan tempat yang tepat untuk melakukan penyerangan yang lebih 
bermotif politik namun dengan mudah bisa disamarkan sebagai penyerangan 
bermotif kriminal biasa. Apapun alasan di balik penyerangan ini, TLC dengan 
jelas menyatakan bahwa ini BUKAN kesalahan kita.

Dalam merencanakan penyerangan, biasanya akan dilakukan hal-hal sebagai 
berikut:

1.  Sumber daya – penyelidikan dan pengumpulan informasi tentang kegiatan 
seorang aktifis pembela biasanya membutuhkan dana dan waktu.

2.  Akses – dalam pelaksanaan sebuah penyerangan dibutuhkan akses masuk 
yang gampang ke rumah/kantor si aktifis dan akses keluar yang cepat dari 
tempat kejahatan.

3.  Impunitas – penyerang tidak akan melakukan kejahatannya apabila mereka 
tahu bahwa kemungkinan besar mereka akan dihukum atau kehilangan 
muka di masyarakat.

Adalah sangat penting secara dini mendeteksi dan menganalisa semua tanda-
tanda kemungkinan adanya sebuah penyerangan.

Ini meliputi:

1.  Memahami lingkungan politik di sekitar anda;

2.  Tahu derajat kerentanan organisasi anda;

3.  Menentukan kemungkinan sebuah ancaman dilaksanakan;

4. Melakukan identifikasi dan analisis peristiwa-peristiwa yang menyangkut 
keamanan. Dengan perhatian khusus pada insiden-insiden yang mungkin 
menunjukkan bahwa anda sedang diawasi. 
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Lakukan identifikasi dan analisa terhadapa insiden-insiden yang menyangkut 
keamanan kita. Mengapa begini? Karena si penyerang perlu melakukan hal-hal 
berikut:

•  Menentukan aktivitas apa yang mereka kerjakan, kapan dan dengan/oleh 
siapa;

•  Mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan sebuah 
serangan;

•  Mengumpulkan informasi untuk sebuah upaya hukum atau bentuk-bentuk 
intimidasi  (tanpa kekerasan yang langsung);

•  Melakukan intimidasi kepada para pendukung anda atau orang-orang yang 
bekerja dengan anda. Adalah penting untuk diingat bahwa penyelidikan 
umumnya dibutuhkan untuk sebuah penyerangan, tapi tidak dengan 
sendirinya merupakan sebuah serangan. Demikian pula tidak semua 
penyelidikan harus diikuti oleh sebuah penyerangan. Kekerasan yang terarah 
kadang-kadang terjadi dalam situasi ketika penyerang tiba-tiba melihat 
ada kesempatan untuk menyerang, bahkan beberapa tahapan persiapan 
sudah harus dikerjakan. Misalnya adanya kesempatan untuk menyamarkan 
penyerangan sebagai “tindak kriminal biasa”.

Orang-orang yang melakukan penyerangan biasanya memperlihatkan konsis-
tensinya. Kebanyakan penyerangan ditujukan  kepada para Pembela yang 
sangat terlibat pada isyu-isyu yang mempengaruhi kepentingan pihak penyerang. 
Dengan kata lain penyerangan terhadap para Pembela biasanya memiliki motif 
dan tidak secara kebetulan. Bahkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, 
penyerangan biasanya didahului oleh serangkaian peringatan dan ancaman.

Tindak Pidana Kebencian (Hate Crimes, Haatzai Artikelen di KUHP 
Indonesia): Penyerangan dengan kekerasan yang dialami oleh para 
LGBTI dan Pembelanya kelihatannya “bukan akibat sebuah provokasi”. 
Namun tindak kejahatan semacam ini selalu memperlihatkan pola tertentu 
dan diawali dengan tanda-tanda peringatan yang harus diwaspadai para 
Pembela. Sebagai contoh, ketika terjadi kenaikan angka kejahatan dengan 
kekerasan terhadap para pria gay di sebuah kota, polisi ternyata gagal 
mencegah penyerangan dan menangkap pelakunya. Meskipun penyerangan 
atau tindak pidana kebencian itu kelihatannya tidak diakibatkan oleh sebuah 
provokasi, situasi politik yang ada seharusnya memberikan petunjuk para 
Pembela bahwa ada kemungkinan tindak pidana ini akan dilakukan terutama 
saat larut malam.
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Pilihan-pilihan dan keputusan pasti dibuat sebelum terjadinya penyerangan. 
Orang yang mempertimbangkan sebuah tindakan penyerangan harus memilih 
serta memutuskan untuk menyerang para pimpinan atau anggota-angotanya 
saja di tingkat akar rumput; dan memilih antara sebuah pukulan tunggal (yang 
tentu akan menyasar kepada tokoh kunci yang kemungkinan besar seorang tokoh 
penting di masyarakat, karenanya akan meningkatkan biaya politiknya) atau 
sebuah serangan beruntun yang akan dirasakan oleh anggota-anggota biasa dari 
organisasi. Beberapa studi yang telah dilakukan ternyata membuktikan bahwa dua 
pilihan strategi tadi biasa dilakukan. 

Menetapkan kemungkinan terjadinya penyerangan

Untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan terjadinya sebuah serangan, anda 
perlu menganalisa faktor-faktor relevan yang terlibat. Untuk menentukan faktor-
faktor tersebut, harus dicari tahu perbedaan dari bermacam-macam serangan, 
apakah itu sebuah kejahatan biasa, serangan yang tidak langsung (karena berada 
di tempat dan waktu yang salah) dan serangan langsung (targeting), dengan 
menggunakan tiga tabel di bawah ini. 

Tabel 1: Memperkirakan kemungkinan sebuah serangan langsung (targeting)
(PA adalah singkatan dari Potential Aggressor, calon penyerang).

KEMuNGKINAN SERANGAN LANGSuNG (TARGETING)

FAKTOR ANCAMAN RENDAH ANCAMAN MEDIUM ANCAMAN YANG 
TINGGI 

KAPASITAS  PENYERANGAN PA memiliki kemampuan 
terbatas di tempat anda 
bekerja

PA memiliki kapasitas 
operasional di dekat tempat 
kerja anda

Daerah tempat anda 
bekerja sepenuhnya 
dikontrol oleh PA

BERMOTIF UANG PA tidak menginginkan 
perlengkapan dan dana yang 
anda miliki untuk mendukung 
kegiatan mereka

Mempunyai ketertarikan 
terhadap perlengkapan dan 
uang  atau bentuk-bentuk 
lain dari penambahan dana 
(misalnya, penculikan dll)

PA secara 
terang-terangan 
membutuhkan 
perlengkap-an dan 
dana anda

MOTIF SOSIAL, POLITIS DAN 
MILITER

Tidak ada – kegiatan anda 
tidak ada hubungannya 
dengan tujuan mereka

Punya ketertarikan secara 
parsial – pekerjaan anda 
membatasi tujuan politik dan 
militer mereka.

Pekerjaan 
anda jelas-jelas 
menghambat 
tujuan mereka dan 
menguntungkan 
musuh mereka, etc.
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CATATAN ADANYA 
PENYERANGAN DI MASA 
LALU

Tidak ada samasekali atau 
jarang

Sesekali ada kasus Sebelumnya banyak 
kasus-kasus

SIKAP ATAU KEHENDAK Sikap yang simpatik atau 
acuh tak acuh

Sesekali ada ancaman biasa Banyak peringatan, 
agresif, dan sampai 
sekarang secara 
jelas memberikan 
ancama 

KEMAMPUAN APARAT 
KEAMANAN UNTUK 
MENANGKAL SERANGAN

Ada Rendah Tidak ada, atau 
petugas keamanan 
berkolaborasi 
dengan PA

SEJAUH MANA KEKUATAN 
POLITIK ANDA UNTUK 
MENGHADAPI  PA

Bagus Sedang sampai rendah Terbatas, 
(tergantung pada 
suasana yang ada)
Atau tidak ada 
samasekali

Contoh dari tingkat ancaman sebuah serangan langsung (targeting):

PA mengendalikan area di mana anda bekerja, tetapi mereka tidak mempunyai 
motif keuangan untuk menyerang. Pekerjaan anda hanya membatasi kepentingan 
politik dan militer mereka, serta tidak ada preseden serangan yang sama di kota 
tersebut. Perilaku mereka acuh tak acuh dan mereka jelas tidak ingin menarik 
perhatian nasional atau internasional atau menekan anda dengan melakukan 
penyerangan.

Dalam skenario ini kemungkinan sebuah serangan langsung adalah kecil dan 
sedang.

Tabel 2: Memperkirakan kemungkinan penyerangan para kriminal (CO adalah 
singkatan dari Criminal Offenders, pelaku kriminal)

TINGKAT ANCAMAN TINDAK PIDANA

FAKTOR TINGKAT ANCAMAN 
RENDAH

TINGKAT ANCAMAN 
SEDANG

TINGKAT ANCAMAN 
TINGGI

LOKASI DAN 
MOBILITAS CO

Umumnya CO tinggal di 
daerah mereka sendiri, jauh 
dari daerah ORNOP

Secara umum CO jarang 
memasuki daerah lain pada 
malam hari (atau operasi 
mereka berdekatan dengan 
daerah tempat ORNOP)

CO beroperasi di mana saja, 
pagi atau siang hari
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TEMPAT KERJA 
ORGANISASI

Tidak ada aktivitas 
penyuluhan di daerah yang 
ada atau dikontrol CO 

Ada beberapa aktivitas 
penyuluhan pada siang hari 
ketika ada CO yang beraksi

Aktivitas penyuluhan 
dilakukan pada malam hari di 
daerah di mana CO beraksi

KEAGRESIFAN CO CO menghindari konfrontasi 
(mereka melakukan tindak 
kejahatan apabila tidak ada 
ORNOP)

CO melakukan tindak 
kejahatan di jalan-jalan (tetapi 
tidak melakukannya di kantor 
yang ada stafnya)

CO melakukan perampokan 
di jalanan  secara terang-
terangan dan memasuki 
rumah-rumah untuk 
melakukan tindak kejahatan 
biasa

AKSES KE  
PENGGUNAAN 
SENJATA

Tak bersenjata atau 
memakai senjata yang tidak 
mematikan

Senjata ringan termasuk 
golok

Senjata api, senjata lain yang 
kuat

KEKUATAN DAN 
ORGANISASI CO

Beroperasi sendiri atau 
dalam pasangan

2-4 orang melakukan 
kejahatan secara bersama

Beroperasi dalam kelompok

RESPON POLISI 
DAN KEMAMPUAN 
PENCEGAHAN

Bereaksi dengan cepat, 
mampu melakukan pen-
cegahan

Beraksi secara lamban, 
jarang dengan sukses bisa 
menangkap krimianal yang 
sedang beraksi

Polisi tidak melakukan 
tindakan apapun bahkan 
dengan efektifitas yang 
paling rendah

PELATIHAN DAN 
PROFESIONALISME 
DARI APARAT 
KEAMANAN

Polisi sangat terlatih, bagus 
dan profesional tetapi 
jumlahnya terlalu sedikit

Polisi menerima pelatihan 
biasa, gaji rendah, jumlahnya 
sangat sedikit

Tidak ada polisi atau kalau 
ada korup dan bekerja- sama 
dengan penjahat

SITUASI KEAMANAN 
SECARA UMUM 

Tidak ada hukum tetapi 
situasinya relatif aman

Tidak aman Hak tidak terjamin, impunitas 
yang absolut

Contoh menilai kemungkinan terjadinya serangan para kriminal:

Di kota ini para kriminal beroperasi di daerah yang berbeda-beda dan bekerja 
secara berpasangan atau dalam kelompok kecil, terkadang beroperasi pada 
siang hari. Mereka seringkali agresif dan membawa senjata api. Polisi memang 
memberikan respon, namun tindakannya lamban dan tidak efektif serta bersikap 
tidak profesional karena kekurangan sumber daya. Di sisi lain, pimpinannya 
memiliki disiplin yang baik. Tingkat keamanannya rendah, dan jika diterapkan di 
pinggiran kota,  aktivitas penyuluhan dari organisasi seringkali diadakan di daerah-
daerah marjinal kota ini, dengan demikian ancaman kejahatan sangat tinggi karena 
semua indikator menunjukkan tingkat yang paling tinggi.

Kemungkinan serangan para kriminal pada tingkatan yang tinggi (mungkin 
sedang).
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Tabel 3: Memperkirakan sebuah penyerangan yang tidak langsung (PA 
adalah singkatan dari potential aggressor, calon penyerang)

TINGKAT ANCAMAN uNTuK SERANGAN TIDAK LANGSuNG

FAKTOR TINGKAT ANCAMAN 
RENDAH

TINGKAT ANCAMAN 
SEDANG

TINGKAT ANCAMAN 
TINGGI

PENGETAHUAN ANDA 
TENTANG DAERAH 
KONFLIK/KONTEKS  
POLITIK LOKAL

Bagus Sedang Pengetahuan anda 
tentang daerah 
pertempuran sangat 
rendah 

JARAK  DAERAH 
KONFLIK / 
KEMUNGKINAN 
TERJADI LEDAKAN 
DEMONSTRASI BRUTAL

Tempat kerja anda jauh dari 
daerah ini / tidak ada catatan 
tentang demonstrasi yang 
brutal

Tempat kerja anda dekat 
dengan daerah ini dan anda 
kadang kadang saja pergi ke 
daerah tadi/kadang-kadang 
ada demo yang umumnya 
damai

Tempat kerja anda berada 
di daerah pertempuran 
/ demo yang brutal dan 
kerapkali aparat Negara 
menggunakan kekerasan.

PERGERAKAN  
DAERAH KONFLIK / 
DEMONSTRASI BRUTAL

Daerah konflik bersifat 
tetap atau bergerak secara 
perlahan-lahan dan bisa 
diperkirakan / demo timbul 
di daerah kota dan tidak 
menjalar ke mana-mana

Secara relatif kerapkali 
berubah

Mereka selalu berubah 
dan tidak dapat 
diperkirakan

TAKTIK PERTEMPURAN 
/ DEMONSTRASI / 
SENJATA

Pilih-pilih Pilih-pilih namun kadang-
kadang menyerang dengan 
tidak pandang bulu

Tidak pandang bulu

Contoh penilaian kemungkinan serangan tidak langsung:

Di daerah ini anda paham apa alasan di balik demonstrasi-demonstrasi yang ada 
dan  taktiknya pun berubah secara lambat dan bisa diamati. Tempat kerja anda 
dekat dengan daerah di mana terjadi demonstrasi dan anda sering melewati atau 
mengunjungi daerah ini. Taktik yang digunakan terarah dan karena itu jarang 
mempengaruhi warga sipil.

Bekerja di daerah seperti ini, risiko mendapat serangan tak langsung rendah. 

Mencegah kemungkinan terjadinya serangan langsung:

Anda sekarang tahu bahwa sebuah ancaman akan berkurang apabila kapasitas 
calon penyerang untuk melancarkan serangan berubah, serta berubahnya sikap 
mereka terhadap kemungkinan diterima tidaknya (oleh publik umum) sebuah 
penyerangan, atau kemungkinan pelaku akan ditangkap dan dihukum.
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untuk mencegah penyerangan perlu: 

• Meyakinkan calon penyerang atau seseorang yang memberikan ancaman 
bahwa tindakan mereka akan memakan biaya besar dan konsekuensi-
konsekuensi lainnya;

• Memperkecil kemungkinan terjadinya penyerangan. Pencegahan terhadap 
jenis serangan mirip dengan analisis risiko yang menyebutkan bahwa tingkat 
risiko tergantung pada kerentanan dan kapasitas Pembela. Juga dikatakan 
di situ bahwa untuk melindungi diri sendiri dan mengurangi kerentanan 
terhadap ancaman, kurangi kerentanan dan tingkatkan kapasitas anda.

Tabel 4: Mencegah serangan langsung – hasil dari model perlindungan yang 
berbeda

MENCEGAH SERANGAN LANGSuNG: HASIL DARI MODEL PERLINDuNGAN YANG BERBEDA

1. Mengubah kebiasaan penyerang: Mencegah 
penyerbuan dengan cara  meningkatkan biaya  
penyerangan.

2. Mengubah pemangku kepentingan yang berwajib 
sesuai dengan Deklarasi PBB tentang Pembela HAM. 
Menghentikan kegiatan penyerang dengan cara 
meningkatkan kemungkinan agar aparat pemerintah 
melakukan tindakan perlindungan pada para Pembela 
HAM atau menghukum para pelaku penyerangan.

3. Mengurangi kemungkinan serangan: mengurangi 
penampilan para Pembela, memperbaiki lingkungan 
kerja, mengatasi rasa takut dan stres, membangun 
rencana pengamanan, dll.

Menghadapi dan mengurangi ancaman (dengan cara 
menghadapi secara langsung semua tindakan yang dilakukan 
oleh penyerang).

Mengurangi kerawanan, memperkuat atau meningkat-kan 
kapasitas organisasi

Ketika terjadi ancaman dan anda ingin mengurangi risiko yang ditimbulkan, penting 
untuk bertindak - tidak hanya terhadap ancaman itu – tetapi mengatasi kerentanan 
dan kapabilitas yang paling terkait dengan bentuk ancaman. Ketika ada tekanan 
berat dan anda ingin segera bereaksi, biasanya anda memilih kerentanan yang 
paling mudah diatasi daripada memilih yang paling relevan dengan ancaman 
tadi.

Catatan: Apabila kemungkinan penyerangan tinggi (yaitu, jika ancamannya kuat 
dan nyata, serta kerentanan lebih besar daripada kapasitas), perencanaan jangka 
menengah dan jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas serta mengurangi 
kerentanan organisasi sepertinya  tidak masuk akal. Karena kemungkinan serangan 
sangat tinggi, (serangan langsung dan dahsyat akan segera terjadi), lakukan tiga 
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hal berikut untuk menghindarinya:

1. Segera hadapi ancaman dengan cepat dan efektif, anda dapat mengetahui 
bahwa anda bisa mencapai hasil dengan cepat dan spesifik yang dapat 
mencegah serangan. Informasi yang anda dapat dari penilaian terhadap 
ancaman  dan mencatat semua insiden keamanan akan bisa memberikan 
informasi vital bagaimana jalan keluar yang harus ditempuh meskipun akibat 
dari tindakan anda tadi belum tentu berhasil dengan sukses;

2. Kurangi penampilan anda bahkan kalau perlu samasekali tidak muncul 
dengan bersembunyi atau meninggalkan daerah itu;

3. Cari perlindungan dari aparat bersenjata, tentu saja dengan asumsi bahwa 
mereka memang mudah dipanggil (cepat datang) dan mampu mencegah 
serangan potensial asalkan tidak membahayakan para Pembela pada jangka 
menengah dan jangka panjang31.

Situasi mengancam yang mendorong ke arah serangan akan lebih mudah diatasi 
jika pihak-pihak  yang relevan atau pemangku kepentingan lainnya ikut terlibat 
dan bekerjasama. Contohnya adalah sistem peradilan, jaringan kerja pendukung 
(dalam negeri dan internasional) yang bisa memberikan tekanan politik pada pihak 
berwajib, jejaring sosial (di dalam ataupun antarorganisasi),  jaringan pribadi dan 
keluarga, Pasukan Penjaga Perdamaian Internasional/PBB, dan lain-lain.

Bereaksi terhadap penyerangan

Tidak ada satu peraturan yang bisa diterapkan untuk memberi alasan semua bentuk 
penyerangan terhadap Pembela LGBTI. Penyerangan, juga insiden keamanan 
dan ancaman,  bisa menghasilkan respons yang sangat individual dan emosional. 
Lihat Bab 6 untuk mendapatkan informasi lebih banyak tentang serangan dengan 
kekerasan.

31 Kadang-kadang pemerintah menawarkan pengawal bersenjata kepada para Pembela setelah ada tekanan, 
baik dari kalangan nasional maupun internasional; dalam kasus-kasus seperti ini menerima atau menolak 
sebuah pengawalan ada hubungannya dengan akuntabilitas pemerintah dalam  menjamin keamanan para 
pembela, tetapi tidak berarti bahwa pemerintah bisa menyatakan bahwa mereka tidak bertanggung-jawab 
lagi jika para pembela menolak diberi pengawalan bersenjata. Perusahaan-perusahaan Keamanan yang 
tidak memiliki hubungan resmi dengan aparat keamanan negara memiliki risiko yang lebih tinggi. Kami 
menganggap akan tidak efisien apabila para pembela dibekali dengan senjata ketika harus menghadapi 
penyerangan terorganisir. Bahkan para pembela justru akan rentan karena bisa-bisa pemerintah akan 
menyerang mereka dengan alasan menganggapnya teroris atau pemberontak.
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Ada dua hal penting yang harus diingat:
1. Pikirkan keselamatan anda. Apabila anda mengalami penyerangan dan anda 
mempunyai kesempatan untuk memilih di antara dua pilihan, pilih yang paling 
aman;

2. Setelah penyerangan, pulihkan fisik dan mental anda, lakukan tindakan untuk 
mengatasi situasi, dan perbaiki lingkungan kerja yang aman bagi anda dan 
organisasi. Cari informasi sebanyak mungkin perihal detil penyerangan: apa yang 
terjadi, siapa/berapa banyak orang yang terlibat, plat nomor kendaraan, gambaran 
kejadian, dan lain-lain. Informasi ini akan berguna untuk mendokumentasikan 
kasus dan harus dikumpulkan secepat-cepatnya. Simpan salinan dokumen-
dokumen yang akan diserahkan kepada aparat yang berwenang.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) – Sebuah kasus khusus:
Sebagian besar informasi di atas adalah tentang bagaimana kita mencegah 
kekerasan di kantor ketika kita sedang melakukan pekerjaan sehari-hari. Memang 
ini penting tetapi juga penting untuk diketahui bagi Pembela LGBTI bahwa mereka 
kerap kali mengalami kekerasan di rumah yang datang dari keluarga mereka 
sendiri, teman-teman dan juga tetangga karena pekerjaan yang mereka lakukan 
atau penampilan mereka atau keduanya. Pencegahan terhadap sebuah serangan 
di lingkungan rumah tangga sulit dilakukan karena banyak sekali undang-undang 
KDRT di seluruh dunia, meskipun Undang-undang KDRT umumnya dilihat sebagai 
kekerasan yang sifatnya non-gender, namun undang-undang ini gagal untuk 
menyediakan tempat perlindungan atau “rumah aman” untuk siapa saja kecuali 
perempuan dan anak-anak. Tidak pernah jelas bagaimana undang-undang bisa 
dikembangkan untuk menampung para gay atau transgender, atau bagaimana 
sebuah progran spesifik bisa dikembangkan bagi para remaja homoseksual, 
transgender, dan interseks di bidang pendidikan, misalnya. 

Kekerasan: seperti juga yang telah diterangkan sebelumnya, penyerangan 
dengan kekerasan adalah puncak dari sebuah proses, sesuatu yang diciptakan 
dan lazim terdapat pada kecenderungan masyarakat yang homofobia dan 
transfobia, dan diskriminasi identitas gender. Sangat jarang KDRT timbul begitu 
saja. Umumnya didahului oleh ancaman, penistaan dan beberapa tingkatan 
tekanan psikologis. INI BUKAN SALAH KITA dan kita tidak perlu menerimanya. 
Mintalah pertolongan kepada organisasi  atau teman dekat yang bisa membantu 
menemukan pemecahannya.

Salah pemahaman (Miskonsepsi): Keluarga/pacar/tetangga yang dengan keras 
melarang seksualitas, identitas gender atau penampilan kita sebagai seorang 
LGBTI, karena ketertutupan (closetedness) mereka sendiri, tidak menyayangi 
atau memperdulikan kita. Argumentasi bahwa mereka melakukan semua ini demi 
kebaikan kita adalah, kasarnya, sampah! Tidak benar kalau mereka  melakukan-
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nya karena sikap sosial terhadap perbedaan, yang memang sudah baku. Seberat 
apapun rasanya, ini memang sebuah kenyataan yang harus diterima. Bukanlah 
tugas kita untuk memahami kekerasan yang terjadi, prioritas kita untuk menghadapi 
situasi seperti ini adalah melindungi diri kita sendiri. Kecanduan minuman keras, 
penyalahgunaan obat-obatan dan “penyakit” sosial lainnya memang harus diatasi, 
khususnya apabila kekerasan tadi menyertai ketergantungan kepada minuman 
atau obat-obatan terlarang. KITA BUKANLAH orang yang mempunyai profesi di 
bidang kedokteran, dan kalaupun begitu, adanya faktor emosi dalam skenario ini, 
menghalangi kita untuk bersikap obyektif. Kita tidak berhutang budi apapun dari 
orang-orang ini. Meninggalkannya memang bisa mengakibatkan sebuah trauma, 
tetapi akan lebih traumatis adalah apabila kita berada dan hidup dalam suasana 
kekerasan seperti itu.

Tindakan: di mana tidak ada peraturan perundang-undangan yang melindungi 
organisasi dari kekerasan dalam rumah tangga, organisasi-organisasi yang 
bekerja untuk Hak SOGI harus mewaspadai gejala-gejala yang timbul, dan harus 
mampu menghadapi situasi seperti itu, menyiapkan dan menempatkan keamanan 
serta perlindungan untuk para individu, sebagai prioritas. Banyak organisasi yang 
tidak mempunyai sumber daya untuk melakukan relokasi bagi para Pembela ke 
rumah-rumah aman atau sumber daya untuk mengupayakan relokasi jangka 
panjang. Para penyandang dana harus cukup sensitif untuk isyu KDRT yang akan 
dialami para Pembela LGBTI ini, misalnya adanya kebutuhan untuk menyediakan 
dana bagi sebuah mekanisme Rumah Aman dan dana advokasi untuk melakukan  
tekanan politik kepada Pemerintah agar dibuat undang-undang yang bisa 
mencegah kekerasan seperti itu terulang kembali.
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BAB ENAM

Kekerasan terhadap para LGBTI dan Pembelanya

Tujuan dari bab ini adalah menyoroti kegagalan peraturan perundangan nasional 
yang ada untuk melindungi para LGBTI dan Pembela-pembelanya untuk 
bisa melawan semua bentuk kekerasan, mengajukan beberapa saran untuk 
menuntaskan isyu ini.

Para LGBTI dan Pembela-pembelanya selalu menghadapi bermacam jenis 
kekerasan seperti semua Pembela HAM lainnya. Namun meski kasus pidana 
tidak banyak yang melaporkan gender dari para pelanggar dan status korban yang 
termarjinalisasi itu, kekerasan itu secara khusus menunjukkan bahwa para LGBTI 
menjadi korban kekerasan seksual. Mengapa “secara khusus menunjukkan”? 
Karena strategi yang sama dipakai untuk menghadapi semua korban kekerasan 
seksual termasuk penyiksaan, yang tidak diakui hak-hak dasar dalam memperoleh 
kemerdekaan berekspresi dan menentukan pilihannya sendiri, dan berusaha untuk 
menghalang-halangi mereka untuk mendapatkan pekerjaan.

Maksud dan tujuan umum penyiksaan dan kekerasan:

Agar korban merasa terhina dan secara psikologis hancur mentalnya (yang akan 
sampai pada “perasaan bersalah” dan merasa bahwa penyerangan yang terjadi  
memang pantas dilakukan. “Kehancuran mental” ini adalah  yang merupakan 
tujuan minimum sebuah penyiksaan termasuk penyiksaan seksual.

Maksud dan tujuan khusus kekerasan seksual dan penyiksaan terhadap 
para LGBTI dan Pembela:

Banyak sekali rekan-rekan LGBTI dan para Pembela menjadi korban kekerasan 
seksual yang dilakukan oleh aktor-aktor perorangan dan Negara dalam rangka 
menegakkan kembali peran seksual dan gender yang secara sosial telah 
terbentuk.  Untuk memperbaiki status quo, penyerangan dipakai terhadap 
mereka yang diasumsikan berbeda. Para transgender kerap kali menjadi 
sasaran kekerasan seksual dan perlakuan tak pantas untuk membuktikan 
bahwa mereka “dalam kenyataannya” memang laki-laki atau perempuan.

Catatan: Para Penulis merasa bahwa perlu juga membicarakan tindakan medis 
dan pembedahan korektif yang tidak harus memperoleh persetujuan pasien 
yang dialami oleh anak-anak interseks sebagai bentuk kekerasan. Penyunatan 
lat kelamin perempuan atas nama “agama” sudah banyak diketahui dan 
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didiskusikan. Pengebirian anak-anak muda di Thailand baru-baru ini telah 
menjadi headline surat-surat kabar dan memicu perdebatan tentang perlu-
tidaknya persetujuan orang tua untuk melakukan operasi tersebut.

Namun demikian penetapan peran gender dalam pembedahan tubuh tanpa 
persetujuan kita, demikian pula peran Negara untuk mengembangkan upaya 
efektif untuk pencegahan dan penyembuhannya, masih kurang dibicarakan 
secara terbuka. Dari bacaan-bacaan pendahuluan dan pembicaraan yang 
telah dilakukan ternyata ada kebutuhan untuk menyelenggarakan serangkaian 
diskusi tentang ini, juga dampak negatif yang bisa mempengaruhi sisi keamanan 
organisasi LGBTI kalau tidak ditangani dengan benar. Ada sebuah kebutuhan 
untuk mendengarkan rekan-rekan (interseks) kita tentang bagaimana 
seharusnya menghadapi bentuk kekerasan seperti ini dan dampak yang akan 
mempengaruhi perkembangan kita, tidak saja sebagai individu namun sebagai 
organisasi dan gerakan.

Untuk kepentingan bab ini, kita akan mempertimbangkan tiga bentuk kekerasan 
seksual, tindak pidana seksual berat, kekerasan dalam rumah tangga dan 
pelecehan seksual.

Tindak Pidana Seksual Berat dan Pemerkosaan:

Banyak negara yang memiliki undang-undang tentang pidana pemerkosaan, 
meskipun ada beberapa kekurangan, mampu melindungi,  terutama korban 
perempuan. Apa yang paling penting bagi hak SOGI dan mereka yang membela-
nya adalah bahwa undang-undang tersebut hampir semuanya mengabaikan 
pemerkosaan laki-laki terhadap laki-laki.  Banyak ketentuan pidana pemerkosaan 
mendefinisikan perkosaan sebagai “penetrasi penis ke dalam vagina tanpa 
persetujuan dari korban”. Ketika seorang lesbian diperkosa oleh laki-laki karena 
ingin “memperlihatkan seperti apa rasanya seorang laki-laki sejati32 atau 
transgender “pria” yang diperkosa untuk membuktikan bahwa mereka tetap seorang 
perempuan, hukum bisa menawarkan perlindungan dan hukuman terhadap pelaku, 
namun dalam kasus di mana gay “laki-laki”, transgender “perempuan” dan para 
interseks diperkosa lewat duburnya, sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan 
perlindungan atas tindak pidana yang mereka alami karena perkosaan lewat 
dubur/mulut tidak bisa disebut sebagai tindak pidana. Hal yang sama juga terjadi 
pada semua kasus yang pemerkosaannya dilakukan tanpa memasukkan penis 
ke dalam vagina, dubur atau mulut, namun memasukkan barang atau jari-jari. 
Banyak sekali kasus di mana para LGBTI diperkosa oleh oknum-oknum polisi yang 
memasukkan tongkat komando atau alat pemukul ke dalam dubur atau vagina 
mereka atau memasukkan benda-benda dan penisnya ke dalam mulut, namun 

32 Testimoni langsung dari seorang lesbian dari Guatemala yang menjadi korban pemerkosaan seorang pria 
yang masih saudara karena ia mengajaknya menikah dan hidup sesuai dengan norma-norma sosial yang 
ada.
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tidak bisa dituntut karena perbuatan itu tidak dianggap sebagai perkosaan, karena 
itu tidak bisa dihukum. Bahkan di negara yang masih memberlakukan undang-
undang anti-sodomi warisan kolonial itu, di mana “perbuatan seks tidak wajar”  
yang dilakukan atas dasar suka sama suka dianggap sebagai tindak pidana, tidak 
pernah ada upaya penuntutan terhadap perbuatan yang terjadi seperti itu. Kita akan 
melihat lagi secara lebih detil di bab ini ketika kita membicarakan pemerkosaan 
yang terjadi di dalam tahanan yang merupakan penyalahgunaan kekuasaan agar 
menawarkan perlindungan terhadap Komunitas LGBTI. 

Yang dibutuhkan untuk melindungi komunitas LGBTI adalah perubahan 
peraturan di tingkat nasional; konstitusi dan hukum acara; dalam usaha 
pemidanaan, tidak saja perkosaan lewat dubur dan mulut tetapi juga 
perkosaan yang menggunakan barang yang dimasukkan ke lubang vagina, 
dubur atau mulut. Pasal-pasal pemidanaan pemerkosaan yang netral 
terhadap gender termasuk perbuatan memasukkan benda-benda tertentu ke 
dalam mulut dan organ seksual harus diberlakukan atas dasar pandangan 
perlunya dihindari tindak pidana semacam ini berlanjut. Undang-undang di 
bidang ini walaupun sudah cukup dalam memandang pelanggaran hak asasi 
para LGBTI, harus dilengkap dengan hukuman yang setimpal dan pelatihan 
khusus untuk aparat keamanan, lembaga peradilan dan profesi kedokteran, 
karena investigasi akan dilakukan dan hukuman akan dijatuhkan. 

Meskipun para penulis tidak memiliki informasi tentang re-viktimisasi korban 
pemerkosaan dan tindak pidana seksual berat, di negara-negara di mana undang-
undang anti-sodomi masih ada, sangat mungkin korban akan dihukum karena 
perbuatan yang dia sendiri tidak setujui dan dengan demikian menghalang-halangi 
dirinya untuk melaporkan tindak pidana itu.  Isyu zinah 33 di Pakistan misalnya, 
merupakan pesan yang sangat jelas bahwa negara yang masih memberlakukan 
sistem nilai patriarki yang sudah kuno itu, yang memang sangat dipengaruhi oleh 
ajaran keagamaan yang masih berlaku, masih rela untuk mere-viktimisasi korban 
karena ingin menjaga sebuah citra “kesopanan dan ketaatan”.

Persetujuan:

Pada kebanyakan kasus pemerkosaan dan  tindak pidana seksual berat, yang 
bertanggung jawab membuktikan adanya persetujuan bukan korban. Setiap upaya 
untuk mengatasi ketidaklengkapan undang-undang nasional tentang pemerkosaan 
dan pelanggaran pidana seksual, seharusnya diikuti oleh perubahan perundang-
undangan dan prosiding hukum adat yang menentukan peran pembelaan untuk 
membuktikan bahwa sebuah persetujuan telah diberikan. Hal ini khususnya 
menjadi penting pada kasus-kasus pemerkosaan terhadap para LGBTI, persepsi 
sosial masyarakat dan kenyataan yang ada bahwa beberapa orang dari mereka 
terkait dengan industri seks, kalau dan ketika kasus-kasus masuk ke pengadilan, 

33 Zinah dalam prakteknya bisa diterapkan kepada seorang perempuan yang menuduh seseorang melakukan 
perkosaan terhadap dirinya, karena dia berisiko untuk dianggap sebagai perempuan yang melakukan 
hubungan seksual di luar nikah oleh pengadilan, dengan kata lain melakukan perzinahan dan akan dijerat 
oleh pasal perzinahan tadi.

ISI LGBTI.indd   101 12/8/10   11:52:51 AM



102

bisa dipakai untuk melawan korban dalam pembelaan dengan menyatakan bahwa 
moralnya rendah dan dia terbukti mempunyai sejarah promiskuitas. Menciptakan 
sebuah sistem yang mengharuskan sebuah pembelaan menyertakan bukti bahwa 
ada persetujuan dari korban, yang bisa kita gunakan untuk menghapuskan sejarah 
seksualitas masa lalu. Dari kasus yang diajukan, membuatnya, seperti seharusnya, 
tidak relevan.

Pemerkosaan di tahanan:

Banyak sekali laporan meski tidak dilaporkan, baik kepada polisi maupun lembaga 
peradilan lainnya, tentang terjadinya pemerkosaan atau pidana seksual berat pada 
saat korban sedang berstatus sebagai tahanan aparat keamanan Negara. Banyak 
juga kasus terjadi dan didiskusikan adanya aparat keamanan yang meminta 
pelayanan seks sebagai imbalan untuk pembebasan mereka. Ketentuan khusus 
harus diambil dari perundang-undangan nasional dan selanjutnya di KUHP (Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana) dalam melaksanakan dan menghukum mereka 
yang terbukti bersalah karena melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Selaras 
dengan  diberlakukannya hukum pidana perkosaan termasuk memasukkan benda 
(ke dubur, alat kelamin atau mulut), undang-undang seharusnya juga berlaku 
untuk Petugas Negara yang menyalahkgunakan kekuasaan dan wewenangnya, 
yakni melakukan penyiksaan kepada para LGBTI. Pertanyaan apakah perbuatan 
itu dilakukan secara suka sama suka atau tidak, seharusnya tidak relevan untuk 
proses peradilan selanjutnya karena suasana umum di tempat-tempat tahanan 
Negara yang tidak mengutamakan rule of law adalah intimidasi dan pelecehan. 
Takut mendapatkan siksaan dan penahanan lebih lama sudah cukup untuk 
meniadakan semua bentuk persetujuan “gratis”. Hal yang sama juga dilakukan 
untuk mendapatkan pengakuan karena paksaan yang diterapkan pada kasus 
pemerkosaan dan tindak pidana kekerasan berat yang dilakukan terhadap mereka 
yang sedang ditahan. Ide tentang penahanan ini seharusnya juga  diperluas tidak 
saja pada tempat-tempat penahanan tetapi juga rumah sakit, panti-panti, pusat-
pusat pendidikan “rumah aman” dan tempat-tempat ibadah agama.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga:

Proses dari Rancangan Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
Nepal, yang masih berjalan mungkin merupakan contoh bagus bagaimana 
upaya membumikan ketentuan-ketentuan dari Konvensi tentang Penghapusan 
Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW, Convention on the Elimination 
of Discrimination Against Women, 1993) telah menyasar, mungkin karena 
besarnya upaya itu, upaya meredefinisi kedua gender dan sekaligus memasukkan  
transgender dan interseks dan kekerasan berbasis gender dengan isyu-isyu 
fundamental seperti gagasan tentang keluarga. 

Apabila kekerasan dalam rumah tangga akan diartikan seperti apa yang diterangkan 
oleh RUU di Nepal yang menyatakan bahwa KDRT adalah kekerasan yang terjadi 
di dalam sebuah keluarga, kemudian kegagalan untuk memasukkan pasangan 
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sejenis sebagai sebuah keluarga, berarti para LGBTI yang memperoleh kekerasan 
dalam rumah tangga tidak dilindungi oleh RUU ini dan karena itu menjadi tidak 
mungkin bagi mereka untuk memetik manfaat dari RUU yang menyebutkan adanya 
Rumah Aman dan bantuan pemerintah.

Meskipun misalnya, ketentuan dalam RUU ini memasukkan pasangan sejenis, ide 
dari sistem pengungsian (di rumah aman) untuk melindungi si pelapor, umumnya 
hanya akan diberikan kepada perempuan (tulen) secara biologis. Apabila 
isyu kekerasan dalam rumah tangga seperti yang sudah kita lihat sebelumnya 
masih merupakan tindak pidana yang dilakukan terhadap perempuan oleh 
anggota keluarga laki-laki atau perempuan, kecil harapannya bagi komunitas 
LGBTI menggunakan undang-undang ini untuk mencegah kasus-kasus di masa 
mendatang, kecuali mungkin, di beberapa kasus di mana seorang lesbian bisa 
membuktikan bahwa kekerasan yang dialaminya merupakan kekerasan antar-
keluarga atas dasar seksualitas mereka. Ada kebutuhan bagi komunitas hak 
asasi manusia yang lebih luas untuk mengatasi kasus-kasus KDRT dengan 
menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif  pada pokok persoalannya 
dan mengembangkan perundang-undangan yang memulainya dengan dasar 
pemikiran inklusif yang mempertimbangkan keberagaman masyarakat kita. Ketika 
undang-undang KDRT sudah disyahkan, beberapa isyu seperti gender dan unit 
keluarga, harus ditangani dengan amandemen agar para LGBTI juga terlindungi.

Dalam kasus yang lebih spesifik yakni Pembela LGBTI, seperti juga banyak 
kasus Pembela perempuan lainnya, stereotyping sosial dan nilai-nilai 
tradisional bisa menjadi penyebab dari KDRT; meskipun undang-undang 
apapun tidak boleh, membenarkan/menjustifikasi penyebab kekerasan 
dalam bentuk apapun, sebaliknya penyebabnya dimasukkan ke dalam 
Pembukaan (Preamble) sehingga memungkinkan bagi kita untuk membuat 
argumentasi kuat ketika mendaftarkan kasus ke pengadilan atau dalam proses 
peradilannya itu sendiri. Menetapkan “pidana kebencian” sebagai sebuah 
pelanggaran ke dalam undang-undang KDRT akan sangat membantu situasi 
dari banyak anak-anak muda LGBTI. Kegagalan memasukkan komunitas 
LGBTI  ke dalam semua perundang-undangan yang menyangkut KDRT 
hanya akan melanggengkan ejekan dan meremehkan isyu yang penting ini.

Selebihnya, setiap perundang-undangan yang menyangkut KDRT seharusnya 
menganut “kebijakan tak bisa dicabut” (no drop policy) oleh pihak kepolisian yang 
berarti bahwa sekali kepolisian menerima pengaduan kasus KDRT, pihak kepolisian 
mempunyai kewajiban untuk melakukan penyidikan dalam kurun waktu tertentu 
dan mengajukan tuntutan terhadap pelakunya. Testimoni (kesaksian) dari korban 
sudah cukup untuk meneruskan kasus (prima facie) dan harus sejalan dengan 
perubahan-perubahan yang dibuat pada isyu “seolah-olah menyetujui” serta 
tidak perlu lagi memperkuat testimoni di persidangan sementara perhatian harus 
diarahkan untuk membuktikan kasus dalam rangka menyiapkan penuntutan yang 
“melampaui semua keraguan yang ada” dan menegakkan ketentuan-ketentuan 
hukum yang fundamental seperti misalnya asas praduga tak bersalah, yang tidak 
menempatkan korban ke dalam situasi di mana mereka direviktimisasi dengan 
melakukan pemeriksaan silang terhadap tergugat dan mencoba membuktikan 
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bahwa korban seolah-olah “tidak bisa dipercaya” dan “mempunyai kelemahan 
moral”. Komunitas LGBTI seharusnya diundang untuk terlibat dalam badan-badan 
pemantauan kekerasan dalam rumah tangga yang diberi mandat untuk mengawasi 
pelaksanaan semua kebijakan tak bisa dicabut tadi.

Dalam kasus-kasus KDRT penting sekali menghindari keharusan memperkuat 
testimoni korban, dimana kekerasan psikologis digunakan untuk melemahkan 
korban. Ini kerapkali dilakukan dalam suasana yang sangat pribadi di rumah 
dan ini akan sulit dibuktikan lewat testimoni seorang saksi.

Mungkin sebuah test case dari pentingnya sebuah undang-undang KDRT adalah 
kasus di mana dua orang perempuan memilih untuk hidup bersama, menghadapi 
reaksi yang negatif dari keluarga kedua belah pihak. Pihak keluarga perempuan 
yang lebih muda melaporkan tindak pidana penculikan terhadap perempuan yang 
lebih tua, meskipun kedua perempuan itu secara hukum sudah dewasa. Kemudian 
pihak kepolisian bertindak dan menerbitkan perintah penangkapan terhadap 
perempuan yang lebih tua tadi. Kalau saja ada undang-undang yang melindungi 
orang-orang dari kekerasan psikologis di dalam rumah tangga, si anak muda tidak 
harus melarikan diri, bahkan keluarganyalah yang harus diajukan ke  pengadilan 
atau dihukum karena melakukan pelanggaran pidana kekerasan dalam rumah 
tangga. 

Pelecehan Seksual:

Konstitusi India mengakui bahwa hak untuk melakukan semua jenis profesi atau 
mengerjakan semua jenis pekerjaan, baik dalam perdagangan atau bisnis masih 
sering dilanggar oleh insiden-insiden pelecehan seksual dan sudah melangkah 
lebih jauh ketika undang-undang tadi mendefinisikan hak sebuah kehidupan 
berarti juga hak untuk sebuah kehidupan yang bermartabat. Meskipun penulis 
sendiri meragukan apakah Mahkamah Agung India akan merasa nyaman untuk 
memperluas hak konstitusional ini kepada para pekerja seks di daerah-daerah 
urban, ide ini sangat penting dan ditiru dalam berbagai Konstitusi Negara-negara 
di dunia. Pelecehan seksual adalah sebuah bentuk kekerasan seks yang efeknya 
sangat merugikan para korban. Sementara kita tadi sudah membicarakan 
Pemerkosaan dalam Tahanan, suasana umum di penjara, khususnya di mana 
tidak ada rule of law yang berlaku, seringkali menjadi sangat menakutkan. Apa yang 
dalam keadaan lain bisa dianggap biasa, kadang-kadang lelucon yang diucapkan 
di lingkungan tertentu menjadi sebuah pengertian yang berbeda. Lelucon tentang 
feminitas seorang laki-laki, kejantanan seorang perempuan, seperti apa bentuk 
alat kelamin para transgender dan lain-lain, sebenarnya mempunyai konotasi yang 
serius pada situasi di mana penyiksaan atau bentuk penghinaan lainnya sangat 
memungkinkan untuk terjadi.

Di dunia pendidikan, ucapan-ucapan dari rekan-rekan sekolah yang 
menyangkut seksualitas seseorang sulit diatasi dan kerapkali berbuntut 
pada ancaman serangan fisik lanjutan yang kita sebut sebagai bullying 
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(pelecehan dengan kekerasan). Kalau ucapan itu keluar dari para guru dan 
dilakukan di depan kelas, konsekuensinya seringkali berakibat siswa LGBTI 
bersangkutan memutuskan untuk keluar dari sekolahnya (drop out), sekolah 
tinggi atau universitas. Lebih buruk lagi, permintaan layanan seks dari kakak 
kelas sering terjadi terjadi di berbagai lembaga pendidikan.

Para pekerja seks yang adalah LGBTI, para aktifis pencegahan AIDS/HIV kerapkali 
menjadi korban pelecehan seksual. Gangguan dengan kata-kata, cemooh dan 
“sentuhan” tanpa ijin kerapkali terjadi tidak saja dari pelanggan tetapi juga pegawai 
negeri. Para petugas di dunia pendidikan, profesional di dunia kedokteran telah 
melakukan perbuatan yang sama bahkan lebih buruk lagi, kepada para LGBTI. 
Masalahnya adalah, tanpa peraturan perundang-undangan yang melindungi para 
LGBTI dari perlakuan mereka ini, konsekuensi negatifnya masih saja dirasakan. 
Bahkan dalam lingkungan para aktifis HAM sendiri, bukannya tidak jarang para 
aktifis pembela memperolok-olokkan rekan-rekan mereka yang LGBTI dan 
organisasnya.  Ini bukan lelucon, tetapi pelecehan seksual.

Sementara banyak yang mengemukakan bahwa untuk memecahkan 
persoalan ini lebih dibutuhkan perubahan sikap dan bukannya pengembangan 
sistem peradilan yang akan menghukum tindak pelecehan, buku petunjuk 
ini berbeda pendapat. Pelecehan yang terus-menerus terjadi berdasarkan 
seksualitas seseorang, identitas seks dan gender tidak lebih atau tidak 
kurang merupakan jenis yang sama dari sebuah siksaan psikologis yang 
dilakukan di  KDRT dan pelanggaran seksual. Di bab berikutnya kita akan 
mendiskusikan bagaimana konsekuensi psikologis dari homofobia dan atau 
transfobia dan strategi pemecahan masalah yang dikerjakan oleh para LGBTI 
bisa memberi dampak pada keamanan perorangan maupun organisasinya. 
Apa yang sebenarnya perlu untuk ditekankan adalah bahwa pelecehan 
seksual bukan sebuah hal yang lucu, bukannya sesuatu untuk dibuat lelucon 
dan harus disikapi lewat sistem hukum pidana yang adil yang menjatuhkan 
hukuman yang setimpal bagi mereka yang bersalah melakukannya.

Menuju ke arah perbaikan hukum bagi Hak LGBTI dan para 
Pembelanya:
Para Pembela LGBTI yang terdiri atas individu yang bermacam-macam yang 
menghadapi masalah yang mirip dan diskriminasi, sering terperosok pada tidak 
adanya perlindungan hukum, namun karena latar belakang mereka bermacam-
macam, akan mengembangkan jalan keluar  dan strategi pemecahan  yang 
berbeda-beda pula. Dalam tiap situasi keamanan berbeda, para LGBTI bisa 
mengidentifikasi permasalahannya dan menemukan pemecahan yang tepat. 
Untuk bisa melakukan ini, perlu dibangun sebuah perpaduan antara partisipasi 
para LGBTI secara umum sambil tetap memastikan bahwa isyu keamanan yang 
spesifik dari mereka juga dipecahkan.

Dengan melihat berbagai kesulitan yang dihadapi seperti yang sudah disoroti 
sebelumnya, Komunitas LGBTI tidak bisa begitu saja mengubah undang-undang 
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dasar, kitab undang-undang acara pidana (KUHAP), hukum adat dan praktek-
praktek tradisional lainnya. Hubungan kerja dengan rekan-rekan gerakan lain perlu 
dikembangkan tetapi tidak atas biaya yang diambil dari agenda organisasi LGBTI 
sendiri. Banyak sekali contoh dari seluruh dunia yang pada mulanya menyatakan 
mau mendukung agenda para LGBTI, kemudian melupakannya pada saat 
penyusunan dan pemberlakuan undang-undang bersangkutan. Agenda lain yang 
lebih besar, misalnya pentingnya menghapuskan segala bentuk diskriminasi di 
Afrika Selatan dan pengarus-utamaan hak perempuan termasuk hak para LGBTI 
pada era Sandinista di Nikaragua, begitu saja dilupakan atau diabaikan dalam 
praktek.

Perdebatan tentang isyu integrasi para pembela LGBTI:

Meredefinisi seks dan gender dengan memasukkan spektrum yang lebih luas dari 
kemungkinan yang ada, akan menciptakan ruang yang cukup bagi hak SOGI di 
dalam agenda HAM yang lebih luas. Memastikan partisipasi penuh Pembela LGBTI 
berdasarkan redefinisi ini, termasuk pelibatan mereka pada proses pengambilan 
keputusan, menggabungkan isyu keamanan LGBTI ke dalam agenda rekan-rekan 
ini dan menempatkan para Pembela LGBTI setara dengan komunitas pembela 
HAM lainnya memang sedang dalam proses. Para pembela LGBTI dari seluruh 
dunia telah menemukan sekutu tak terduga dalam proses integrasi ini. Lawan 
tradisional atas pengakuan hak SOGI, pada kondisi tertentu mengecam diskriminasi 
berkelanjutan yang dihadapi komunitas SOGI, mereka adalah gereja di Afrika 
Selatan dan beberapa kyai Muslim di Indonesia, untuk sekedar menunjukkan 
beberapa contoh. Dalam menyusun perundang-undangan yang menghentikan 
kekerasan terhadap para Pembela LGBTI, perlu dilakukan identifikasi terhadap 
sekutu yang bisa diajak bekerjasama.

Ketika sedang menentukan strategi keamanan bagi para pembela secara umum, 
pengalaman para Pembela LGBTI di tingkat lokal perlu diperimbangkan. Kebutuhan 
yang spesifik perlu dimasukkan ketika sedang menentukan strategi keamanan 
bagi para pembela secara keseluruhan dimasukkan dalam mengembangkan per-
undang-undangan dan prosedur. Pembela LGBTI juga perlu dilibatkan dalam mela-
tih aparat keamanan setempat, profesional di bidang kedokteran dan pendidikan, 
tentang hak-hak yang inheren pada standar internasional dan mereka juga perlu 
dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi pemenuhan norma-norma ini.

Organisasi-organisasi HAM perlu membahas secara internal cara kerja mereka 
sendiri yang telah menyingkirkan komunitas LGBTI dari proses pengambilan 
keputusan untuk memastikan bahwa kekerasan terhadap komunitas LGBTI tetap 
harus diperhatikan. Kekerasan terhadap mereka jarang sekali dilaporkan bahkan 
kerapkali diabaikan, pelatihan  untuk mereka yang bekerjasama dalam organisasi 
HAM adalah kunci untuk meningkatkan keamanan dan perlindungan dan harus 
memasukkan kepedulian terhadap isyu spesifik yang dihadapi para Pembela 
LGBTI.

Ketika buku panduan ini naik cetak, lebih kurang 60-an negara menyampaikan 
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sebuah resolusi kepada Sidang Umum PBB untuk mendukung keuniversalan 
hak asasi manusia dan dan hak asasi para LGBTI dengan pengertian untuk 
menghentikan diskriminasi yang dihadapi Komunitas LGBTI. Ketika 60 negara 
di seluruh dunia menyampaikan resolusi ini, negara-negara anggota PBB masih 
banyak yang memiliki hukum anti-sodomi. Sedikit sekali yang mengakui hak untuk 
mendaftarkan diri dengan gender yang kita inginkan bahkan lebih sedikit lagi 
yang mengakui hak anak untuk tidak didaftarkan dalam perawatan “korektif” oleh 
orang tua/profesional kedokteran tanpa pemberian persetujuan lebih dahulu meski 
mereka sudah menandatangani CRC.34 Bahkan lebih sedikit lagi yang memiliki 
ketentuan hukum yang memastikan adanya hak para LGBTI untuk mendapatkan 
pemulihan bagi mereka yang mengalami pelanggaran hak.

Mengatasi serangan dengan kekerasan di tempat yang tidak 
ada perlindungan hukum.
Seperti yang sudah disebutkan di atas tadi, kekerasan terhadap para LGBTI 
kerapkali tidak diakui oleh hukum. Di negara-negara di mana impunitas terhadap 
kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terjadi, upaya hukum lain seringkali 
tidak  berhasil melakukan penuntutan. Dan di mana sikap patriarki berlaku, kondisi 
itu menyumbang iklim homo dan transfobia serta heterosentrisme, warga komunitas 
LGBTI sering menghadapi kemungkinan re-viktimisasi, pelecehan seksual dan 
penyalah-gunaan kekuasaan. Di negara-negara di mana sistem peradilan bias ke 
arah si kaya dan penguasa, untuk mengangkat kasus yang pelakunya berasal 
dari  klas mereka, tidak saja merupakan sesuatu yang mustahil tetapi akan 
mengakibatkan penahanan ilegal dan ancaman akan dibuka rahasianya di muka 
umum.

Konsekuensinya, kekerasan terhadap komunitas LGBTI hampir tidak pernah 
dilaporkan. Organisasi-organisasi, platform dan jaringan kerja perlu menciptakan 
sebuah lingkungan di mana kekejaman yang dilakukan terhadap para LGBTI bisa 
didiskusikan, dengan demikian strategi bersama bisa disusun.

Penyembuhan dari sebuah insiden yang traumatis bisa memakan waktu lama. 
Organisasi perlu menyadari bahwa kerapkali para Pembela yang menanganinya 
menghadapi situasi yang sangat traumatik pula dan harus mengambil keputusan 
cepat tanpa konsultasi yang berujung pada tingkatan stres yang tidak bisa diatasi 
lagi. Pada kasus-kasus yang paling serius, mungkin ada rekan yang mengalami 
stres sehingga tidak mampu untuk mengambil (yang bijak)keputusan dan bisa 
mempengaruhi kapasitas organisasi dalam mengelola efektifitas keamanan, 
namun memutuskan untuk menonaktifkan rekan ini dari posnya atau dalam proses 
pengambilan keputusan, bisa-bisa memperburuk keadaan dan strategi pemecahan 

34 CRC, Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak, KHA) yang sudah diratifikasi 
oleh Sidang Umum PBB pada November 1989. Untuk mendapatkan teks lengkap, lihat http://www.ohchr.
org/english/law.crc.htm
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ad hoc yang negatif. Sementara ada kebutuhan untuk menjaga keamanan 
organisasi di setiap saat, mungkin ada keperluan untuk menggabungkannya 
dengan kebutuhan spesifik para Pembela yang telah mengalami insiden yang 
traumatis dalam pekerjaannya. Sebuah titik awal pada setiap organisasi akan 
menjadi jalan, sebagai Pembela dan organisasi, kita harus menanggapi semua 
insiden, termasuk yang traumatis. 

Cara lain memberi dukungan yang diperlukan untuk Pembela sambil tetap menjaga 
keamanan organisasi dapat dilakukan dengan:

 1. Membayar gaji para Pembela meski mereka mengambil cuti biasa atau 
cuti sakit. Dengan tidak dilakukan pemotongan gaji pada saat mengambil 
cuti tidak saja menunjukkan penghargaan kita terhadap mereka tetapi juga 
menunjukkan bahwa ada jaminan mereka akan kembali bekerja;

 2. Relokasi sementara di dalam organisasi ke kantor yang lain atau penugasa 
yang berbeda. Cara ini membantu seorang Pembela untuk selalu percaya 
diri. Menyingkirkannya justru bisa merusak;

3.  Individual. Konseling dengan rekan-rekan atau seluruh organisasi;

4. Pengembangan proses pengambilan keputusan, mirip dengan sebuah 
konsensus yang sudah tertanam (in-built) dalam mekanisme pendukung di 
mana tanggung-jawab pengambilan keputusan berada di tangan seluruh 
organisasi.

Lewat organisasi atau kelompok akan memudahkan orang 
untuk membicarakan insiden keamanan atau penyerangan  yang 

spesifik terhadap para LGBTI.

Kekerasan Seksual dan keamanan pribadi.

Seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya, banyak cara yang bisa ditempuh 
untuk mencegah segala bentuk penyerangan, termasuk kekerasan seksual.  
Apa yang harus jelas bagi kita adalah bahwa kita tidak pernah “meminta” atau 
“mengundang” kekerasan seksual. Pemerkosaan, perlakuan seksual yang tidak 
wajar, kekerasan dan pelecehan dalam rumah tangga adalah manifestasi fisik yang 
berakar dari praktek-praktek diskriminatif  dan adanya ketakutan terhadap ancaman  
penjungkir-balikan atau pengobrak-abrikan sistem tradisional yang berlaku karena 
adanya perbedaan dengan norma-norma yang ada. Dalam hal Pembela LGBTI, 
kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga merupakan sasaran 
penyerangan terarah karena pekerjaan dan penampilannya.

Setiap orang berpotensi menjadi korban kekerasan seksual; perempuan, homoseks 
laki-laki, manusia transgender, makin sering menjadi sasaran. Kekerasan seksual 
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adalah sebuah kejahatan kekuasaan dan kekerasan, yang masih “bersaudara” 
dengan penyiksaan; ia didisain untuk merusak integritas fisik dan pribadi individu-
individu serta upaya “mematahkan”semangatnya.

Tindakan terhadap kekerasan seksual:

Pilihan untuk menanggapi kekerasan seksual sangat terbatas dan selalu tergantung 
kepada korban. Ini tidak mengesampingkan diskusi-diskusi internal organisasi 
mengenai tanggapan individual yang bersifat hipotetis dan pengembangan 
kebijakan organisasi sebagai cara untuk membantu para korban. Diskusi-diskusi ini 
tidak mungkin diselenggarakan di saat ada penyerangan dan perlu dikembangkan 
seiring dengan perjalanan waktu dan dimasukkan pada  setiap perencanaan 
keamanan. 

Tidak ada yang benar dan yang salah dalam bereaksi. Pada semua kasus tujuan 
utamanya adalah untuk bertahan. Pilihan yang diberikan pada korban tindak 
kekerasan seksual ditentukan oleh konteksnya. Misalnya pilihan untuk melarikan 
diri pada kasus-kasus kekerasan seksual dalam penjara tidak tersedia namun 
demikian ada beberapa opsi yang masih bisa dilakukan:

1. Pasrah: Apabila korban mengkhawatirkan jiwanya, mereka memilih untuk 
pasrah pada tindak kejahatan. Kepasrahan adalah bentuk perlawanan 
pasif dan tidak akan sampai pada tuduhan bahwa korban telah memberi 
persetujuan. Seperti yang kita lihat sebelumnya,  pilihan untuk sebuah 
persetujuan sudah dicabut oleh keadaan akibat adanya tindak kekerasan. 
Bentuk LAIN dari perlawanan pasif bisa merupakan sebuah tindakan atau 
umpatan dan sumpah-serapah yang tidak disyukai atau menjijikkan, dalam 
upaya menghalangi niat penyerang melakukan kontak fisik;

2. Perlawanan aktif: Cobalah cara-cara menggunakan kekuatan fisik yang 
bisa dilakukan untuk melawan para penyerang, misalnya dengan memukul, 
menendang, menggigit, mencakar, berteriak dan melarikan diri.  

Lakukan apapun pada semua kasus untuk bisa bertahan. Bertindaklah memakai 
instink. Dalam situasi seperti itu tidak seorangpun bisa tahu apa yang akan mereka 
lakukan, dan bagaimana anda bereaksi merupakan tindakan tepat pada situasi 
yang ada. 
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Catatan: Sudah ada 11 negara yang mengadopsi statuta yang dido rong Ame rika 
Serikat ke dalam perundang-undangan mereka, yakni mengkriminalkan penularan 
dan pemaparan virus HIV/AIDS. Sudah terjadi penuntutan terhadap penderita HIV/
AIDS positif yang melakukan hubungan seks tanpa perlindungan atau kepada 
seseorang yang menolak untuk ditangkap dengan meludahi muka petugas. Di 
negara-negara yang memberlakukan statuta ini perbuatan pemerkosaan  bisa 
mendapatkan hukuman tambahan kalau terbukti pelaku menderita HIV positif 
atau ia terinfeksi oleh virus AIDS. Di mana hukum adat dan keputusan pengadilan 
dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki, bisa disimpulkan bahwa untuk melakukan 
perlawanan bisa berada di bawah yurisdiksi undang-undang ini, kalau memang 
benar begitu, korban menjadi terdakwa dalam sebuah gugatan-balik. Ini secara 
mendasar merupakan sebuah usaha untuk mengkriminalkan orang-orang yang 
termarjinalkan dan  konsekuensinya berubah menjadi bencana  yang parah bagi 
mereka yang mencoba untuk mencegah pemerkosaan.

Pasca tindak kekerasan seksual

Semua organisasi dan kelompok Pembela harus memiliki dan menyediakan upaya 
pencegahan dan rencana tanggap darurat untuk menghadapi kekerasan seksual.

Rencana tanggap darurat harus meliputi:

• Banyak negara yang membutuhkan laporan polisi sebelum melakukan 
pemeriksaan kesehatan dan ini memakan waktu yang lama dan merugikan 
kesehatan mental korban.  Organisasi perlu memiliki kemampuan untuk 
menangani kompleksitas sistem hukum sehingga mereka bisa menghilangkan 
beban si korban sendiri.

• Menyediakan perawatan medis yang segera bagi korban dan memastikan 
bahwa tidak ada bukti-bukti penyiksaan yang terhapus atau hilang dalam 
proses pengobatan.

• Kerapkali dibutuhkan pakaian sebagai barang bukti oleh pemeriksa, 
khususnya di negara-negara yang mengijinkan dilakukannya tes DNA oleh 
sidang pengadilan. Sensitifitas harus diperlihatkan  kepada korban dan 
keluarganya apabila sepotong pakaian bersih harus diambil dari rumah 
korban atau keluarganya.

• Laporan medis yang dibutuhkan oleh polisi kerapkali merupakan pengalaman 
yang mengerikan. Jadi apabila korban ingin memberikan laporan kepada 
polisi, adalah sangat penting agar dukungan psikologis tersedia pada fase 
permulaan, pemeriksaan medis dan setelah kasus sampai di pengadilan.
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• Di negara-negara di mana sistem hukumnya menentukan agar korban 
memberikan barang bukti di pengadilan, memahami istilah-istilah yang 
dipakai dalam pemeriksaan pengadilan dan pemaparan sebuah testimoni 
menjadi penting karena kesalahpahaman pengertian istilah tertentu kerapkali 
dipakai dalam pemeriksaan silang oleh pihak lawan untuk mendiskreditkan 
testimoni korban. Mengecek  bahwa korban sudah memahami isi pertanyaan 
adalah sebuah cara yang bagus untuk menghindari hal ini, lebih-lebih apabila 
korban menjadi sangat traumatis karena penyerangan yang dialaminya.

• Setelah beberapa saat, segera periksa korban apakah dia terinfeksi oleh 
penyakit kelamin seperti HIV/AIDS. Kehamilan yang tidak dikehendaki 
adalah salah satu akibat dari kekerasan seksual. Di beberapa negara di 
mana pengguguran kandungan merupakan pelanggaran hukum, organisasi 
harus mampu mengantisipasinya dengan dukungan dan bimbingan yang 
sesuai.

• KDRT akan bisa berarti memindahkan seorang korban dari rumah dan 
lingkungannya. Organisasi harus mampu merelokasi para korban dengan 
cepat dengan  mempertimbangkan semua kebutuhan fisik dan psikologis 
korban. Dalam kasus pemerkosaan sangat tidak mungkin bagi korban 
untuk tetap tinggal bersama komunitasnya meskipun tersangka sudah 
dilaporkan ke polisi; sekali lagi organisasi perlu memiliki kemampuan untuk 
merelokasinya dengan memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan selama 
proses tetap harus dipikirkan.

• Perlu disiapkan sebuah solusi jangka panjang dalam rangka mengatasi 
kehamilan yang tidak dikehendaki, penularan HIV/AIDS atau stigma sosial 
yang diberikan karena pernah diserang. Seiring dengan perjalanan waktu, 
organisasi perlu mewaspadai bagaimana pengaruh psikologis yang berbeda-
beda menjadi nyata dan organisasi harus mampu untuk menghadapinya.

Singkat kata, perlu dibuat sebuah keseimbangan antara  
kepastian korban mendapatkan perawatan dari ahli-ahli yang 
relevan dan dukungan yang perlu dengan adanya kepastian 
bahwa organisasi akan bertindak dengan tepat. Pandangan, 

keprihatinan dan harapan dari korban pada semua kasus 
harus dijadikan pertimbangan utama.

ISI LGBTI.indd   111 12/8/10   11:52:51 AM



112

Gerakan Transgender di Kenya: Sejarah singkat.

Audrey Mbugua - Progran Pendidikan dan Advokasi Gender di Kenya.

Di dalam kosakata kita kata transgender menunjukkan sebuah kehidupan dalam 
sebuah peran dan identitas gender  yang berbeda dengan jenis kelamin pada 
saat lahir dan masa kanak-kanak.  Transgenderisme/transseksualisme dipandang 
sebagai bentuk “khayalan yang memalukan” pada masyarakat Kenya. Identifikasi 
cross gender di antara orang-orang yang secara biologis laki-laki mengundang 
orang untuk mengerutkan kening yang berbeda dengan identifikasi cross gender di 
kalangan orang-orang yang secara biologis perempuan yang jarang mengakibatkan 
orang lain mengernyitkan alisnya. Di beberapa komunitas suku tertentu bahkan 
sebenarnya dianjurkan.

Masyarakat transgender menghadapi berbagai bentuk permusuhan di Kenya, 
dibuktikan secara luas melalui penggambaran media berupa serangan kejam 
terhadap  transgender “perempuan” yang “miskin dan malang”. Kasus-kasusnya 
beragam dalam derajat kebengisannya tetapi terutama merupakan serangan 
kejam dari anggota masyarakat. Bentuknya termasuk penelanjangan terhadap 
para transgender di depan umum, penahanan yang semena-mena yang dilakukan 
polisi dan tuduhan pelanggaran ketertiban umum atau diilaporkan sebagai peniru 
perempuan. Media memperlakukan kasus-kasus ini dengan sensasionalisme 
yang luar biasa, tanpa memberikan kesempatan untuk melakukan refleksi atas 
implikasi dari kelakuan mereka terhadap sesama manusia yang tidak masuk akal 
itu. Fundamentalisme agama dan budaya Kenya-lah yang bertanggung jawab.

Opini  berdasarkan pemikiran yang baku, picik, tidak matang, samasekali tidak 
mencerminkan perkembangan, baik di dunia ilmu pengetahuan maupun hak asasi 
manusia. Perkembangan selalu dihancurkan oleh “tidak tahu apa-apa” atau “tahu 
sedikit” atas nama Alkitab dan reaksi atas dasar agama. Pada tanggal 4 Januari 
2009, seorang pria dewasa mengajak pacarnya yang berumur 20 tahun ke sebuah 
hotel untuk menyempurnakan hubungan mereka. Dalam gairah yang membara si 
pria baru mengetahui bahwa pacarnya adalah seorang transgender “perempuan”. 
Reaksinya menyebabkan manajemen hotel dan pengunjung lainnya mendobrak 
pintu kamar dan menemukan si pria sedang mengucapkan sumpah serapahnya. 
Tamu hotel serta-merta memukuli transgender “perempuan” itu sampai pingsan. 
Polisi yang diberitahu, tidak seperti biasanya, datang dengan cepat dan menahan 
transgender “perempaun” yang pingsan tadi. Mereka membawanya ke rumah 
sakit untuk diobati dan setelah itu menahannya dengan tuduhan mengganggu 
ketertiban umum serta didjatuhi hukuman selama 4 bulan penjara.

Apakah para transgender harus menunjukkan anatomi seksnya kepada pacarnya 
pada saat mereka mulai berpacaran seperti yang dikehendaki oleh masyarakat?  
Meminta laki-laki atau perempuan yang “normal” untuk memperlihatkan bentuk dan 
rupa alat kelamin mereka benar-benar tak terpikirkan, lalu mengapa sekarang hak 
kita atas privasi selalu menjadi bahan perdebatan? Kami menolak hal seperti ini 
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dan menganggap pendekatan seperti itu sama  menakutkannya dengan rasisme 
dan fanatisme yang seksis.

Sulit sekali untuk mencoba berdialog yang masuk akal dengan orang-orang ini. 
Sebagai contoh, sangatlah mustahil apabila kita berusaha mengatakan bahwa 
memukuli seorang transgender “perempuan” di sebuah gang sempit adalah 
sama tidak manusiawinya dengan pemukulan terhadap warga Kenya biasa. Kami 
tidak memahami mengapa orang berpikir bahwa cara mereka mempraktekkan 
Iman keagamaan dan dampaknya pada kami tidak boleh dikritik. Impunitas yang 
mengelilingi ide itu menjadi berhenti ketika orang-orang yang sama memutuskan 
untuk mengacaukan hak-hak kami.

Tidak semuanya hilang. Kesunyian sudah ditransformasikan ke dalam bahasa dan 
tindakan. Berpikir melalui hubungan timbal-balik antara gerakan pembebasan dan 
kebutuhan untuk mentransformasi kehidupan kami sebagai gerakan transgender 
telah lahir. Waktunya sudah tepat. Inilah waktunya untuk intensifikasi pembusukan 
sosial, meningkatnya serangan terhadap perempuan, apakah mereka secara 
biologis perempuan atau transgender. Waktu telah tiba ketika massa transgender 
memutuskan untuk berhenti berada di pinggiran kehidupan. Tahunnya adalah 
2008.

Pertautan yang erat antarkomunitas LGB, perempuan, dan pekerja seks telah 
membuktikan bahwa bentuk-bentuk berbeda dari penindasan, saling berhubungan 
dalam tataran kehidupan dan raga kita. Kami bersumpah akan bekerjasama 
untuk membebaskan diri kami sendiri. Kami datang dari sebuah perjalanan 
panjang menantang penindasan dan mencari keadilan atas kejahatan. Akhirnya 
kami menemukan rumah kami. Kami tidak memiliki visi berupa khayalan tentang 
sebuah masa depan. Namun kami mengantisipasi semua kerugian dalam gerakan 
pembebasan kami karena adanya kebencian dan ekstrimisme; namun keinginan 
kami untuk bergerak maju mensyaratkan kami untuk meminimalkan kerugian 
dengan membuat perencanaan untuk memperbaiki keamanan dan perlindungan 
kami.
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BAB TuJuH

Dampak psikologis terhadap keamanan: 

Ide dari bab ini adalah untuk menjelajahi bagaimana homofobia dan diskriminasi 
yang terus terjadi mempengaruhi rekan-rekan Lesbian, Gay dan Biseksual 
(LGB), dan bagaimana secara ad hoc mengembangkan strategi dan mekanisme 
pengelolaan yang berdampak –bukan secara negatif-  pada sisi keamanan 
perorangan dan organisasi  kita sendiri. Apa yang dalam bab ini gagal dilakukan 
adalah proses untuk para transgender dan interseks dan untuk itu kami mohon 
maaf. Sementara mungkin ada beberapa kemiripan, penulis berpendapat, yang 
terbaik adalah mengembangkannya lebih lanjut dengan membuat bab khusus 
yang memuat studi dan penelitian untuk para transgender dan interseks pada edisi 
yang akan datang dari buku petunjuk ini.

Kebangkitan Seksual: apa yang umumnya orang-orang LGB sebut dengan proses 
“membuka diri” (coming out) suatu waktu dalam kehidupan mereka.  Proses yang 
membangun gagasan bahwa dalam diri kita ada sesuatu yang berbeda.

Proses ideal untuk menjadi LGB akan mirip dengan proses sebagai berikut:

Kesadaran adanya  ketertarikan seksual pada sesama jenis 
kelamin–pengalaman awal hubungan seks sesama jenis kelamin 
–pemahaman arti atau Lesbian, Gay, Bisexual–penyebutan 
sebagai lesbian, atau biseksual–hubungan emosional dengan 
anggota sesama jenis kelamin–keterlibatan dalam jaringan 
LGBTI, dan seterusnya.

Dalam banyak kasus, dan terutama di negara-negara berkembang, karena 
lingkungan sosial yang didominasi oleh sistem patriarki yang tidak menguntungkan, 
norma-norma heteroseksis pada gilirannya menghasilkan homofobia dan 
heteroseksualitas yang kompulsori (wajib), orang-orang yang menginginkan 
hubungan seks sejenis lalu membuat penyesuaian-penyesuaian.  Penyesuaian ini 
akan sangat tergantung pada tuntutan di lingkungan masing-masing dan peluang 
yang tersedia. Perkembangan identitas seksual, terutama identitas homoseksual 
menghasilkan berbagai bentuk ketegangan dan akibatnya memerlukan berbagai 
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proses dan strategi pemecahan yang bersifat ad hoc.

Walaupun hasil akhir dari proses kebangkitan seksualitas bukan penerimaan luas 
dari publik, terhadap yang berbeda atau perilaku gender non-normatif, kenyataan 
bahwa ada perbedaan, jika tidak dikelola secara konstruktif dan mendapat dukungan 
dari rekan-rekan sebaya, sering mengakibatkan terinternalisasinya persepsi negatif 
masyarakat tentang komunitas LGBTI. Kurangnya peran (role play) yang positif 
di media dan di acara-acara hiburan populer seringkali  menambahkan gagasan 
negatif yang merendahkan martabat diri sendiri. 

Mereka yang memutuskan untuk “come out/membuka diri” kerapkali menghadapi 
penolakan dari keluarga dan teman-teman yang bisa memberi pengaruh psikologis 
yang negatif. Pada masyarakat yang lebih menekankan kepada identitas sosial 
daripada identitas diri, penolakan sesungguhnya sering membawa isyu yang 
serius. Perasaan sunyi dan terasing bisa membawa kepada perilaku yang 
berdampak negatif kepada keamanan diri sendiri maupun organisasi. Salah satu 
yang paling sering terjadi adalah sindroma “semuanya OK saja kok!” di mana, 
setelah semua problema yang dihadapi akibat penampilan kita ke publik serta 
perjuangan kita menghadapi komunitas sekitar, keluarga dan teman, seringkali 
para LGBTI menolak untuk menerima kenyataan bahwa situasinya sebetulnya 
tidak OK. Dari segi perencanaan keamanan pengingkaran bahwa banyak hal telah 
terjadi terhadap kita atau organisasi kita, berpura-pura bahwa masyarakat sudah 
menerima kita dan konsekuensinya kita mengabaikan insiden-insiden keamanan, 
ini semua bisa menempatkan kita dan rekan-rekan kita ke dalam situasi penuh 
risiko.

Sikap sosial yang ada terhadap hubungan antara para LGB juga dapat menyebab-
kan perasaan ditolak yang terus-menerus yaitu dalam masyarakat di mana seks 
pranikah adalah tabu bagi perempuan tetapi sebenarnya diharapkan dari pria 
muda. Laki-laki muda kerapkali membangun hubungan dengan sesama laki-
laki, transgender dan pekerja seks. Sifat sementara dari model hubungan seperti 
ini dan gagasan yang hampir fatalistik bahwa hubungan mereka akan berakhir, 
seringkali menyebabkan hidup para Gay dan Biseksual ke dalam sebuah kehidupan 
promiskuitas  atau  terbentuknya hubungan yang destruktif,  di mana pelecehan 
kerapkali terjadi. Kerahasiaan atau lebih tepat ketidak-tampakan dari para Lesbian 
bisa mengakibatkan konsekuensi yang sangat mirip.

Bentuk yang bermacam-macam dari model hubungan, berdampingan di dalam 
pelangi LGB. Buku panduan ini tidak dimaksudkan untuk mendalami setiap bentuk 
hubungan yang dibina oleh rekan-rekan LGB namun lebih pada kemungkinan 
dampak negatif dari model hubungan ini pada isyu keamanan para Pembela dan 
organisasi mereka. Hubungan yang egaliter di antara pasangan sejenis kerapkali 
menjadi sebuah mekanisme pendukung bagi pekerjaan para Pembela, namun 
karena nilai-nilai sosial yang berlaku dan sejauh mana homofobia dan diskriminasi 
identitas gender sudah terinternalisasi, hubungan yang didasari anggapan bahwa 
seorang pasangan lebih unggul dari lainnya juga terbentuk. Kemampuan, umur, 
kekayaan, kasta, kelas sosial, ras dan sebagainya kerapkali bisa menentukan 
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peran seksual dari sebuah hubungan dan seringkali tidak menyediakan mekanisme 
pendukung apapun kepada Pembela, khususnya apabila si Pembela kebetulan 
seorang partner yang inferior. Banyak dari mereka yang dianggap sebagai 
pasangan yang inferior, tidak berdaya untuk meminta hubungan seksual yang 
aman, meski tahu bahwa pasangannya memiliki banyak pasangan seks lain.

Pembela LGB adalah juga individu yang mempunyai berbagai strategi penang-
gulang an berbeda yang bersifat ad hoc untuk mengatasi perasaan ditolak dan 
teraniaya. Seperti yang sudah disoroti sebelumnya, minuman keras, penyalah-
gunaan obat/narkoba, mencari hiburan dalam hubungan yang destruktif dan 
seks bebas, bisa memberi efek merusak pada keamanan perorangan maupun 
organisasi.

Dalam pelatihan untuk para Pembela LGBTI baru-baru ini, menjadi jelas 
bahwa sikap “kesuoanan/terhormat” yang berlaku telah diinternalisasi oleh 
para Pembela sendiri. Dalam pembahasan tentang kekerasan seksual yang 
dilakukan terhadap para Pembela sebagai bentuk represi sistematis, peserta 
terbelah dua, yakni, apakah bentuk pakaian dan perilaku benar-benar bisa 
“mengundang” sebuah serangan atau tidak. 

Menyalahkan diri sendiri adalah salah satu sikap dari dampak psikologis 
dari kekerasan seksual yang seringkali bertujuan “mematahkan” sese  orang. 
Dalam terminologi keamanan, tindakan menyalahkan diri bisa mempunyai 
implikasi besar karena sikap ini mencegahnya untuk meng ungkapkan insiden 
keamanan yang terjadi, dan dia sebenarnya meng halang-halangi reaksi teman 
Pembela lain atau organisasinya. Sikap tadi juga mencerminkan kurangnya 
pemahaman kita terhadap cara para aktor penyerang mengembangkan 
bentuk-bentuk represi sistematis yang meng hambat  tanggapan yang lebih 
bersifat politis untuk melawan tindakan mereka.

Faktor kunci atau peristiwa dalam hidup dapat mempunyai efek psikologis dan 
strategi pemecahan yang bersifat ad hoc yang kami kami berikan bisa berdampak 
negatif atau positif terhadap keamanan.

Latihan Pendek:

-Dalam kelompok cobalah kaitkan hubungan antara peristiwa-peristiwa ini, 
strategi penanggulangan ad hoc anda, dan keamanan pribadi atau organisasi 
anda. Yang penting untuk diingat adalah bahwa strategi pemecahan ad hoc 
kita merupakan beberapa pilihan, bahkan pada saat kita melihat tidak ada 
pilihan lain, kita masih bisa memilih strategi-strategi lain. Gagasan sebuah 
pilihan penting ketika kita diminta untuk menilai keputusan-keputusan yang 
kita ambil dan bagaimana keputusan tadi dapat mempengaruhi keamanan 
kita  atau organisasi kita dan bagaimana kita bisa bisa membuat perubahan 
atas keputusan tersebut.
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Strategi tanggap dan pemecahan yang bersifat ad hoc 

Pembela dan kelompok yang diancam menggunakan berbagai strategi 
penanggulangan ad hoc untuk menanggapi risiko yang mereka hadapi. Strategi ini 
akan sangat bervariasi tergantung pada lingkungan (pedesaan, perkotaan), jenis 
ancaman, sumber daya sosial, keuangan dan hukum yang tersedia, dan lain-lain. 

Kebanyakan strategi pemecahan ad hoc menanggapi tujuan jangka pendek dan 
dapat segera dilaksanakan. Oleh karena itu cara ini akan lebih berfungsi sebagai 
taktik daripada sebagai strategi tanggap yang rinci. Kebanyakan strategi juga 
menanggapi persepsi subjektif individu masyarakat tentang bahaya yang ada 
dalam pekerjaan hak asasi manusia dan kadang-kadang bisa menyebabkan 
kelompok menghadapi beberapa kerugian, terutama jika strategi yang digunakan 
tidak dapat dibatalkan. Strategi pemecahan ad hoc terkait erat dengan jenis dan 
keparahan ancaman dan kapasitas serta kerentanan kelompok.

Ketika berpikir tentang keamanan dan perlindungan, harus diperhitungkan strategi 
pemecahan ad hoc anda sendiri dan orang lain. Perkuat strategi yang efektif, 
cobalah untuk membatasi strategi yang berbahaya dan hormati orang-orang 
yang masih tertinggal (terutama strategi pemecahan ad hoc yang terkait dengan 
keyakinan terhadap budaya atau agama).

Beberapa strategi pemecahan ad hoc:

• Memperkuat pagar pelindung, menyembunyikan barang-barang berharga. 
Menghindari perilaku yang bisa dicurigai oleh aktor lain, terutama jika wilayah 
di mana anda bekerja berada di kawasan sengketa militer;

• Bersembunyi ketika terjadi situasi yang penuh risiko, termasuk di tempat-
tempat yang sulit diakses, seperti pegunungan atau hutan, berpindah rumah, 
dan lain-lain;

• Kadang-kadang seluruh keluarga pergi ke tempat persembunyian, kadang-
kadang hanya Pembela;

• Bersembunyi bisa dilakukan pada malam hari atau pergi selama beberapa 
minggu, tanpa kontak dengan luar;

• Mencari perlindungan kepada salah satu pihak yang bersenjata atau kekuatan 
politik bersenjata tertentu;

• Menunda aktivitas, menutup kantor, evakuasi. Relokasi paksa (ID, internally 
displaced atau sebagai pengungsi) atau pergi ke luar negeri sebagai eksil;

• Menggantungkan diri kepada “keberuntungan” atau kepada percaya kepada 
“keajaiban”;

• Bersikap menjadi “penuh rahasia”, termasuk sikap terhadap rekan sendiri, 
bersikap menyangkal dengan cara menolak membicarakan ancaman, 
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mabuk-mabukan, kerja keras, berperilaku serba tak menentu.

Para Pembela juga memiliki akses kepada strategi tanggapan. Ini termasuk 
menerbitkan laporan-laporan yang akan menyebarluaskan isyu spesifik, membuat 
perkiraan-perkiraan, mengorganisasi demo, dan lain-lain. Di banyak kasus, strategi-
strategi ini tidak dimaksudkan untuk strategi jangka panjang tetapi menanggapi 
kebutuhan-kebutuhan jangka pendek. Namun bahkan sebaliknya, pada kasus-
kasus lain strategi tanggapan bisa-bisa menciptakan isyu keamanan yang lebih 
besar dari apa yang kita perkirakan. 

Ketika menganalisa strategi pemecahan ad hoc dan tanggapan, pertimbangkan 
butir-butir di bawah ini:

Kemampuan merespon: Apakah strategi yang anda pilih bisa merespon dengan 
cepat kebutuhan-kebutuhan di bidang keamanan bagi diri pribadi atau kelompok?

Kemampuan mengadaptasi: Apakah strategi yang anda pilih bisa diadaptasikan 
dengan cepat pada situasi baru ketika sebuah serangan sudah selesai? Seorang 
Pembela biasanya memiliki beberapa opsi yang tersedia, misalnya bersembunyi 
atau untuk sementara tinggal di rumah seseorang yang lain. Strategi seperti 
itu kelihatannya lemah atau tidak stabil, tetapi kerap kali memiliki ketahanan 
(endurance) yang tinggi.

Keberlanjutan: Apakah strategi yang anda pilih bisa bertahan cukup lama, meski 
ada ancaman dan penyerangan yang tidak parah?

Efektivitas: Apakah strategi yang anda siapkan mampu melindungi orang-orang 
atau kelompok dimaksud?

Kemampuan mengubah: Apabila strategi anda tidak berjalan mulus atau situasinya 
berubah, bisakah strategi anda dibalik?

Tabel di bawah ini memberikan garis besar beberapa faktor penting dalam 
kehidupan kita, efek psikologis yang bisa diakibatkan dan beberapa contoh 
strategi pemecahan ad hoc yang sudah pernah dikerjakan oleh para Pembela 
untuk membela hak asasi manusia,35 Ini juga dimaksudkan untuk menjabarkan 
bagaimana cara pemecahan di berbagai peristiwa dalam kehidupan kita bisa 
mempengaruhi keamanan kita. Tabel ini tidak dimaksudkan untuk menentukan apa 
yang salah dan benar tetapi lebih pada keinginan untuk menyoroti konsekuensi-
konsekuansi dari tindakan kita.
 

35  Diadaptasi dari Social Work Practice and Men Who Have Sex With Men, Sherry Joseph
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Efek Psikologis Tindakan ad hoc yang yang dapat 
berdampak negatif terhadap 
keamanan

Tindakan ad hoc yang yang dapat 
berdampak positif terhadap keamanan

Homofobia dan prasangka dari masyarakat 

Malu, kerahasiaan, rasa berdosa
Prasangka anti-homo
Kebingungan, penolakan, 
kebencian pada diri sendiri
Kesepian
(…)

Internalisasi homofobia
Mentoleransi diskriminasi dan 
penyalahgunaan. Memakai tempat-
tempat untuk berkencan dan 
hubungan seks di Internet
Penyalahgunaan obat-obatan dan 
alkohol
Kurang percaya diri dan kehormatan 
pribadi
Hubungan partner yang destruktif 
yang motivasinya hanya uang atau 
seks saja.
(…)

Mengidentifikasi sistem pendukung yang bisa 
diterima
Mencari informasi
Mencari jaringan kerja informasi dan 
kelompok pendukung
(…)

Pelabelan oleh orang lain

Penolakan emosional dan sosial
Mengisolasi dan menarik diri
 (…)

Menyalahkan diri sendiri: Menerima/
mengabaikan label
Tidak percaya diri dan martabat  
pribadi (self respect) 
Hubungan partner yang destruktif 
yang motivasinya hanya uang atau 
seks saja.
Keluar dari kehidupan profesional 
atau dunia pendidikan (drop out)
(…)

Cari pencerahan tentang diri sendiri
Mementaskan tarian dan menyanyi di 
tempat-tempat 
(…)

Lingkungan keluarga

 Identitas individu terserap ke 
dalam identitas keluarga.
Pengaruh reaksi dari orang tua 
terhadap penampilan
(…)

Menutup diri terhadap keluarga
Rasa bersalah
Mengorbankan kepentingan diri 
sendiri pada kepentingan keluarga
Kurang percaya diri dan kehormatan 
pribadi
Hubungan yang destruktif di mana 
pasangan ingin seks atau uang saja
(…)

Mencari dukungan dan cara-cara membuka 
diri kepada orangtua dan keluarga 
Pasrah kalau pendapat yang berbeda-beda 
memang ada dan membutuhkan waktu untuk 
mengubah mentalitas  dan untuk sementara 
waktu bekerja untuk memperbaiki keamana 
pribadi maupun organisasi.
(…)

Pernikahan

Pengaruh keluarga dan tekanan 
sosial
(…)

Menikah dan menjalani kehidupan 
ganda 
Berterus terang kepada keluarga 
Tetap hidup membujang dan 
menghadapi segala konsekuensinya
(…)

Berterusterang kepada keluarga.
Tetap hidup membujang dan menghadapi 
konsekuensinya
(…)

Orientasi Seksual dan identitas

Kelihatannya seakan-akan 
berubah orientasi seksual 
Ketidaknyamanan dengan 
perbedaan identitas seksual di 
ranah privat dan publik
Kecemasan atas penolakan dan 
pengucilan jika ketahuan
(…)

Membuka diri ke publik/visibilitas
(…)

Mencari informasi
Mencari pertolongan dari sistem pendukung 
publik
Berterus terang kepada publik/visibilitas
(…)
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Seks dan kesehatan seksual

Tekanan karena tidak ada ruang 
yang aman
Takut diketahui/ risiko yang 
dirasakan jika dianggap orang 
aneh
(…) 
Takut dikenal/merasakan 
risiko identifikasi bahwa ada 
perbedaan
(…)

Kurang keintiman dan pasangan 
yang banyak
Tidak memiliki keyakinan dan 
penghargaan terhadap diri sendiri 
Hubungan dengan pasangan yang 
destruktif yang hanya menginginkan 
seks atau uang
(…)

Mencari pertolongan dan informasi tentang 
isyu yang berhubungan dengan kesehatan
(…)

Keintiman dan berpasangan

Kecaman sosial dan legal.
Ketidaksetiaan seksual 
(selingkuh)
(…)

Non-eksklusifitas sosial
(…)

Hubungan yang emosional dan penuh kasih 
sayang
Kohabitasi (kumpul kebo)/hidup secara 
terpisah
(…)

Berjaringan dan kelompok pendukung

Keragaman pilihan sosial dan 
seksual dan kepentingan
 (…)

Persaingan (infight)
(…)

Peningkatan norma dan nilai-nilai
(…)

Kekerasan anti-gay/ “Kejahatan kebencian”

Kekerasan fisik dan sosial
Pelecehan, pemerasan, 
penghisapan

Menerima kekerasan dan 
diskriminasi
Penyalahgunaan obat-obatan dan 
alkohol
Tidak ada keyakinan dan 
penghormatan pada diri sendiri
(…)

Minta pertolongan kepada sistem pendukung
(…)

Sedikit banyak semua tindakan kita ada konsekuensinya. Beberapa tindakan bisa 
berdampak positif terhadap keamanan kita; membentuk dan memelihara jaringan, 
misalnya, dapat menawarkan dukungan dan saran pada saat dibutuhkan. Isolasi 
atau sikap menghindar dari salah satu rekan LGBTI karena takut pembongkaran 
rahasia dirinya pada publik oleh asosiasi dapat mengakibatkan  efek yang sangat 
merugikan, tidak saja dampak kesejahteraan psikologis tetapi juga pada keamanan 
individu. Pada kenyataannya kami selalu akan melakukan strategi pemecahan 
yang bersifat ad hoc yang akan mengatasi keduanya. Yang penting adalah bahwa 
kita harus  memahami  bahwa  kita bertanggung-jawab  atas  tindakan-tindakan  
kita  tetapi   kita memang memiliki tanggung jawab untuk keamanan rekan lain.
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BAB DELAPAN

Klasifikasi seks, gender yang “normatif”, transfobia dan 
dampak pada para transseksual dan interseks serta keamanan 
kita

Disumbangkan oleh Reese C. Kelly 36

Bab ini adalah sebuah eksplorasi bagaimana klasifikasi seks  (juga reklasifikasi) 
gender yang “normatif” dan transfobia bisa menimbulkan tantangan-tantangan 
dalam kehidupan kita sehari-hari, isyu keamanan bagi rekan-rekan Interseks  
dan individu-individu Trans dan bagaimana tantangan-tantangan ini dan isyu 
keamanan bisa diperburuk untuk para individu dan organisasi yang bekerja untuk 
Hak SOGI.

Ada beberapa cara yang berbeda di mana masyarakat trans menjadi 
memahami dan mewujudkan identitas trans mereka. Secara umum ada 
dua cara yang proses pengenalan dirinya bisa terjadi, meskipun terdapat 
banyak variasi dan dua proses ini tidak secara bersamaan eksklusif.  Di 
satu sisi proses untuk para trans adalah salah satu cara pengenalan bahwa 
penampilan mereka, perwujudan  dan atau perilaku mereka tidak cocok 
dengan gender yang mereka lihat (dan tahu) dari mereka sendiri. Sementara 
beberapa individu bilang bahwa mereka merasa seperti “berada dalam 
raga yang salah,”  lebih banyak orang menandai pengalaman ini bahwa 
tubuh atau penampilan mereka merupakan penghalang atau pembatasan 
pada bagaimana orang menafsirkan gender mereka. Dengan kata lain, 
kemungkinan suara tinggi (FTM) pria trans atau payudara besar mencegah 
orang lain (dan dirinya sendiri) untuk menganggap dan memperlakukan dia 
sebagai seorang laki-laki. 

Upaya pengobatan dengan hormon dan pembedahan tidak perlu merupakan 
sebuah refleksi dari rasa benci terhadap fisik tubuhnya atau disforia atau 
“penyakit”, tetap lebih pada sebuah keinginan agar badannya cocok dengan 
perasaan individunya seperti gender yang dia rasakan serta untuk menerima 
pengakuan yang pas dari orang lain. 

36 Bab ini diadaptasi dari usulan asli Reese C. Kelly. Anda bisa menghubungi Reese lewat http://www.
youtube.com/reesekelly.

ISI LGBTI.indd   121 12/8/10   11:52:52 AM



122

Di sisi lain, beberapa orang menemukan identitas trans mereka 
melalui pengembangan kesadaran sosial dan politik tentang gender. 
Mereka bertujuan untuk menantang dan menumbangkan norma-norma 
gender melalui perubahan penampilan mereka, perilaku, dan/atau 
badan mereka. Namun demikian, ada sejumlah besar individu yang 
mempunyai pengalaman dan perasaan yang sama, tetapi memilih untuk 
tidak mengubah diri baik  secara sosial maupun fisik karena takut pada 
diskriminasi, kurangnya dukungan sosial dan emosional dari teman-
teman dan anggota keluarga, dan/atau ketidakmampuan mengakses 
atau membiayai pengukuhan gender (yang diinginkan)  melalui tindakan 
medis.

Sebelum kita mendefinisikan konsep dan terminologi yang relevan, bab ini akan 
mencoba dan menguraikan pemikiran”umum” tentang seks dan gender. Dalam 
kebanyakan budaya saat ini diasumsikan dan seringkali dipertahankan dengan 
kuat bahwa HANYA ada dua jenis kelamin – laki-laki dan perempuan – paham 
biner yang telah kita bahas begitu sering sebelumnya.

Individu bergender pria pada saat kelahiran mengidentifikasi diri sebagai laki-laki 
dan mengekspresikan diri mereka dengan cara yang dianggap maskulin, contoh 
stereotip sifat maskulin adalah: keagresifan, semangat bersaing, ambisi dan 
kekuasaan.

“Seorang pria yang duduk dengan kaki terbuka dan disilangkan, 
akan dianggap sebagai pria feminin.”

Individu bergender wanita pada saat kelahiran mengidentifikasikan diri sebagai 
perempuan dan mengekspresikan diri mereka dengan cara yang dianggap feminin, 
contoh stereotip sifat feminin adalah: baik hati, simpatik dan bersifat pasif.

“Coba hilangkan perilaku feminin dan gerak-gerik... ingat, 
kuncinya adalah kehalusan.”

Laki-laki dan perempuan, pria dan wanita diasumsikan merupakan kategori 
permanen dan tak berubah-ubah. Asumsi yang sama bersikeras menyatakan 
bahwa anda tidak bisa menyeberang dari satu ke yang lain atau hidup sebagai 
bukan apapun, keduanya atau yang lain. Setiap penyimpangan dari asumsi-asumsi 
atau “norma” dianggap tidak wajar, menyimpang, sakit.

Asumsi-asumsi dan norma-norma ini biasanya disebut sebagai “normatifitas” 
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gender. Di sebagian besar negara-negara dunia ada peraturan perundang-
undangan dan sanksi sosial yang mengatur, bahkan melarang “transgresi” dari 
norma-norma tadi. Harapan dan aturan mengenai kenormatifan gender seringkali 
diterapkan secara berlebihan dalam budaya hetero-normatif, sebagai keyakinan 
bahwa heteroseksualitas reproduktif adalah alamiah dan normal  serta berakar 
dari pandangan bahwa laki-laki dan perempuan adalah mitra reproduksi yang 
berlawanan dan saling melengkapi. Pembela yang bekerja untuk Hak SOGI 
menentang argumen “apa yang alami dan apa yang tidak”, yang tidak saja dilontarkan 
oleh masyarakat umum dan pembuat kebijakan, secara spesifik para pembela laki-
laki dan perempuan, tetapi juga dari rekan-rekan mereka di lingkungan gerakan  
LGB yang telah memilih jalan homo-normatifitas, yakni  adopsi nilai-nilai hetero-
normatif  untuk mendapatkan “penerimaan” dari kehidupan mereka. Keberadaan 
orang-orang trans dan interseks, orang yang tidak masuk dalam kategori, entah 
karena pilihan atau karena tidak tersedia pilihan, menantang  “kenormatifan” ini, 
apakah akan menjadi hetero atau homo.

Selagi transfobia dan ketakutan terhadap interseks ada di 
masyarakat kita yang hetero/homo-normatif, demikian pula 
homofobia juga ada di kaum trans dan interseks. Agenda 

mungkin berbeda-beda tetapi prasangka perlu kita hilangkan 
jika payung kami tetap atau menjadi mekanisme perlindungan 

bagi kita.

“Norma” ini, asumsi dan diskriminasi yang dihasilkannya berlaku universal. Namun 
demikian penting untuk diakui bahwa beberapa budaya memiliki lebih dari dua 
gender yakni laki-laki/perempuan dan maskulin/feminin yang secara kontekstual 
spesifik.  Lebih-lebih lagi di negara yang sangat hetero-normatif di mana 
hubungan seks suka sama suka yang dilakukan oleh dua orang berjenis kelamin 
sama lewat penetrasi alat kelamin ke dubur merupakan pelanggaran hukum 
berat, transseksualitas dianggap legal dan bahkan disubsidi oleh negara. Dalam 
hal ini, “penyeberangan” dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin lainnya diberi 
sanksi yang memperkuat penampilan pasangan heteroseksual. Di negara-negara 
seperti Iran di mana ini tampaknya menjadi laporan kasus, terungkap bahwa untuk 
menghindari hukuman mati bagi aktivitas seks sejenis, mereka “dipaksa memilih” 
untuk melakukan operasi pergantian kelamin.

Ketika buku pedoman edisi Bahasa Inggris ini sedang direvisi, Uni Eropa menyetujui 
sebuah Piagam yang mengatur serangkaian perlindungan hukum terhadap hak-
hak warga yang lahir di Negara-negara Anggota Uni Eropa. Diskriminasi terhadap 
kelompok-kelompok yang mempunyai orientasi seksual tertentu sekarang dilarang 
di negara negara ini. Dengan memperbolehkan Negara-negara Anggota untuk 
menetapkan aturannya sendiri untuk para minoritasnya sendiri bisa memberi 
peluang bagi negara itu untuk menolak pasal-pasal tentang orientasi seksual 
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yang disebutkan dalam Piagam. Isyu yang ada di sini adalah bahwa Uni Eropa 
telah bekerja separoh jalan. Kita  tidak didiskriminasi karena orientasi seksual 
kita. Banyak L, G dan B bersusah payah agar kelihatan sebagai heteroseksual, 
konon karena diskriminasi yang akan mereka hadapi jika mereka berterus terang 
(come out). Di jalan raya kita tidak merasa terhina karena apa yang kita lakukan 
berada dalam suasana privasi rumah kita, kita dihina dan diserang atas perilaku 
gender non-normatif yang kita ekspresikan (di jalan). Dalam beberapa budaya, 
orang yang beciuman, berjalan bergandengan tangan bahkan mandi bersama 
secara ironis dianggap “homo-sosial” oleh para akademisi. Yang dilarang adalah 
menunjukkan tanda-tanda yang dianggap perilaku kemayu. Menurut salah satu 
komentator sosial Meksiko, anda bukan “gay” kalau bersikap sebagai mitra 
aktif dalam hubungan seks; anda “gay”, dan akan merasakan diskriminasi 
kalau berperan feminin yakni pasif dalam seks. Inti dari semua ini adalah cara 
orang “membaca” kita yang sering mengundang diskriminasi dan kekerasan. 
Ini harus diakui oleh para pembuat kebijakan di Uni Eropa dan warganegara 
harus mendapatkan perlindungan  hukum dari serangan orang-orang yang risih 
terhadap perilaku gender yang non-normatif, bukan hanya semata-mata terhadap 
kegiatan seksual mereka.

Konsep dan Terminologi

Interseks:37 istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai kondisi di 
mana seseorang lahir dengan organ reproduksi dan/atau seksual dan/atau kadar 
hormon yang berada di luar standar normatif untuk laki-laki atau perempuan. Ini 
adalah kategori yang dibangun secara sosial berdasarkan variasi dalam tubuh 
bergender. Daripada diidentifikasi menjadi salah satu dari dua jenis kelamin yang 
berbeda (laki-laki atau perempuan), SEMUA individu terletak di spektrum atau 
hibriditas kelelakian dan keperempuanan. Sebagai contoh, kita sangat bervariasi 
di seluruh karakteristik seks seperti distribusi dan persentasi lemak tubuh, struktur 
tulang, kepadatan dan lokasi rambut tubuh, serta ukuran dan bentuk kelenjar dan 
alat kelamin. Namun, konfigurasi tubuh tertentu yang mengaburkan batas antara 
pria dan wanita ke tingkat yang lebih besar, yang ternyata menantang cara berpikir 
biner dan prasangka kita, dianggap sebagai kondisi yang harus “diperbaiki” melalui 
pengobatan hormon dan/atau pembedahan – yakni tubuh interseks

Kondisi interseks muncul dengan perbandingan kira-kira sebesar satu banding 
duaribu kelahiran. Beberapa kondisi tertentu bisa kelihatan dengan jelas, 
misalnya Congenital Adrenal Hyperplasia (CAH, kelainan pada kelenjar adrenalin 
yang sifatnya menurun) dan lahir dengan klitoris yang secara signifikan besar, 
kemungkinan kelahirannya antara 1 di antara 20,000 kelahiran sampai 1 di antara 
36,000 kelahiran. Kondisi lain, misalnya Sindroma Insensitifitas Androgen, di 
mana bayi lahir dengan kelamin perempuan tetapi kelenjar kelamin (gonad) laki-
lakinya dan terjadi pada satu bayi di antara 20,000 kelahiran, yang kerapkali tidak 
terdeteksi sampai diketahui nanti pada usia puber. Banyak  individu yang ketika 

37  Istilah lama adalah “hermafrodit” (penerjemah).
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lahir diberi label interseks mengalami pembedahan non-konsensual (tanpa ijin 
pasien) untuk “diperbaiki” alat kelaminnya sehingga lebih mirip dengan laki-laki 
atau perempuan “normal”.

Kendati ada konsensus yang universal bahwa anak-anak interseks harus 
“diperbaiki” lewat pengobatan hormon atau tindakan operasi, tidak ada standar 
nasional atau internasional yang mengatur apa intervensi yang akan dilakukan. 
Pada akhirnya, keputusan diambil oleh dokter secara individu dengan persetujuan 
yang dipaksakan kepada orang tua dan cenderung mencerminkan standar sosial 
dari gender dan seksualitas yang berlaku. Keputusan Mahkamah Konstitusi 
Kolombia pada 1999 yang memerintahkan agar korban diberi ganti rugi karena 
adanya pemaksaan tindakan medis dan kebutuhan untuk membuat agar “cocok” 
dengan pemikiran biner, adalah sebuah keputusan yang bersejarah.  

Bayi yang dilahirkan dengan penis yang dianggap terlalu kecil untuk penetrasi 
atau mengalami kesulitan untuk buang air kecil dengan berdiri, biasanya diperbaiki 
baik secara hormonal maupun lewat operasi menjadi perempuan. Demikian 
pula, perempuan yang dilahirkan dengan klitoris yang besar, terutama yang 
dapat digunakan untuk penetrasi, sering menjalani operasi pengecilan, resesi, 
atau malahan  dihilangkan klitorisnya. Adanya operasi “korektif” ini memperkuat  
keyakinan bahwa hanya ada dua jenis kelamin dan keyakinan ini membuat banyak 
para interseks mengalami trauma seksual dan psikologis yang permanen. Berbicara 
tentang trauma, apakah itu diderita oleh rekan yang kita bantu atau kita sendiri ketika 
kita sedang melaksanakan kampanye memperjuangkan hak-hak kita memang 
sulit sekali. Kasus-kasus terhadap pelanggar HAM sudah  lama berlangsung dan 
dibutuhkan penampilan publik berkali-kali. Seseorang yang mengalami trauma akibat 
prosedur bedah tanpa penandatanganan surat persetujuan (informed consent) 
atau pengobatan lewat  hormon setelah dibujuk bahwa mereka membutuhkannya 
agar dia bisa “cocok” atau menyesuaikan diri dengan kondisinya, dan kemudian 
menyadari bahwa prosedur-prosedur yang dilakukan tidak bisa lagi dikembalikan 
(permanen), ia merasakan tekanan batin setelah proses peradilan, artinya tampil 
ke publik berkali-kali, mungkin akan melihatnya sebagai cara untuk mengatasi 
trauma mereka. Subjektivitas dapat menyebabkan suasana ekstrem di mana pun 
kita menempatkan diri, dan di sepanjang ekstrem tadi kita perlu mengembangkan 
perlindungan khusus dan langkah-langkah keamanan serta rencana tanggap 
darurat  yang mempertimbangkan unsur ketidakpastian, yaitu trauma.

Takhayul, kepercayaan tradisional dan dalam beberapa kasus praktek-praktek 
dan adat-istiadat yang beasal dari kepercayaan keagamaan yang konservatif, 
bisa mengakibatkan respons-respons negatif terhadap kelahiran bayu interseks. 
Di masyarakat tertentu bahkan terjadi praktek infantisida (pembunuhan anak) 
terhadap bayi-bayi interseks karena dianggap mendatangkan aib keluarga. 
Organisasi LGBTI yang bekerja dalam komunitas ini perlu menyadari “norma” 
yang berlaku di situ. Bagaimana kita berurusan dengan tuduhan melakukan sihir 
atau tindak kejahatan  dari masyarakat yang melihat bahwa kelahiran bayi-bayi ini 
sebagai pertanda buruk atau memalukan? Bisakah intervensi yang kita lakukan 
ditafsirkan oleh masyarakat setempat sebagaisesuatu yang tidak dikehendaki dan 
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menghasilkan respon yang lebih keras? Strategi keamanan kita perlu menjelaskan 
konteks di mana kita beroperasi dan tidak semua dari kita bekerja dalam masyarakat 
yang bebas dari takhayul dan tradisi feodal.

Para Trans: istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu yang 
mengubah gendernya yang biasanya dikaitkan dengan jenis kelamin yang telah 
ditentukan saat lahir. Untuk kebanyakan orang ini berarti bahwa jenis kelamin 
yang mereka dapat saat dia lahir adalah representasi tidak lengkap atau tidak 
akurat tentang bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri. Apa yang orang 
trans lakukan sebagai respons terhadap kejanggalan antara persepsi diri sendiri 
dan pandangan orang lain terhadap mereka sangat beragam dan akan dibahas di 
bawah ini. Mengambil identitas trans, menurut beberapa pihak juga dipuji sebagai 
tindakan politik di mana ekspresi, identifikasi, dan perwujudan seseorang menjadi 
tantangan bagi  konsep normatif tentang seks, gender, dan seksualitas. Tidak ada 
satupun cara  yang baku atau universal untuk menjadi trans dan istilahnya, seperti 
kebanyakan kategori yang melingkupinya, selalu berubah-ubah.

Istilah trans kerapkali digunakan untuk memasukkan namun tidak 
terbatas pada kata-kata sebagai berikut: waria, banci, mak nyah, hijra, 
fa’afafine, transgender, genderqueer, meti, transseksual, kathoey, 
bakla, “dua jiwa”, “gender ketiga”, untuk menyebut beberapa saja. 
Label yang kita berikan tidak mengandung unsur “benar” atau “salah” 
untuk menjadi seorang “trans”. Ketika label tadi menjadi julukan untuk 
kita, ada kebutuhan untuk melihat lebih jauh di balik proses yang terjadi 
dan menemukan cara baru untuk memulihkan identitas kita.

Transitioning adalah proses sosial dan/atau fisik yang bergerak menjauhi gender 
yang terkait  dengan jenis kelamin seseorang pada waktu lahir. Transitioning 
diwujudkan lewat berbagai macam bentuk. Beberapa individu mungkin hidup 
sebagai gender yang berbeda tanpa mengubah tubuh mereka sama sekali. Orang 
lain, banyak yang mengidentifikasikan diri sebagai transseksual/waria, mereka 
ingin berubah dari satu jenis kelamin ke yang lain dengan  memanfaatkan hormon 
dan operasi gender. Namun demikian, mayoritas individu trans tidak menjalani 
operasi rekonstruksi alat kelamin,  beberapa orang dengan alasan tidak mau, 
beberapa yang lain karena tidak mampu membiayai, atau  mungkin tidak ada 
hukum atau fasilitas medis di negara asal mereka. Oleh karena itu, sejumlah 
besar individu trans memilih bentuk “di antara/in-between” atau kombinasi dari 
kategori untuk pria dan wanita.

Para Cis: orang yang bukan trans. Berasal dari bahasa Latin “cis” yang berarti 
“pada sisi yang sama”, misalnya “cisgender” atau “cissexual,” mengacu pada 
keselarasan identitas gender seseorang dan jenis kelamin yang sudah ditentukan 
sewaktu lahir.
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Klasifikasi Seksual
Salah satu kekuatan utama yang mempengaruhi regulasi kehidupan individu trans 
dan interseks adalah sistem klasifikasi jenis kelamin secara medis dan hukum. Di 
sebagian besar negara, pendaftar kelahiran atau pencatatan data statistik vital 
lainnya (KTP, Paspor, Surat Jalan, sensus penduduk dan lain-lain) memerlukan 
pilihan jenis kelamin  - baik laki-laki atau perempuan. Dengan demikian, sejak masih 
bayi, orang diminta untuk memilih salah satu dari dua kategori disediakan dan 
akan tetap teridentifikasi sampai akhir hayatnya. Beberapa negara telah membuat 
kebijakan dimana individu dapat mereklasifikasi seks mereka pada beberapa 
atau semua catatan identitas mereka. Untuk melakukannya seorang trans  harus 
memulai dengan memiliki identitas gender mereka yang harus “disahkan” oleh para 
profesional medis, dan biasanya terpaksa untuk meminta diagnosa medis yang 
menyangkut gangguan identitas gender, disforia gender, atau transseksualisme 
mereka. 38 Pelanggaran atas hak privasi kita jelas terlihat pada kategorisasi 
patologis tubuh kita; dan identitas kita dapat memberikan pengaruh buruk pada 
harga diri kita yang akan menciptakan konsekuensi-konsekuensi pada saat kita 
menanggapi dan memecahkan masalah yang timbul karena  reaksi terhadap  kita 
sebagai Pembela. 

Dalam beberapa kasus,  setelah divalidasi oleh profesional medis , identitas gender 
seseorang mungkin sudah cukup untuk mengubah data jenis kelamin pada KTP 
atau dokumen identitas lainnya. Namun, banyak undang-undang dan kebijakan 
yang mengharuskan pengobatan hormon, operasi pengangkatan organ reproduksi, 
dan rekonstruksi alat kelamin para individu trans agar dapat mereklasifikasi seks 
mereka.

Banyak masalah yang timbul dengan kebijakan ini . Yaitu, mereka menandai 
orang trans sebagai patologis, sebagai tidak mampu menentukan gender mereka 
sendiri, dan mereka menolak hak orang-orang trans untuk memodifikasi tubuh 
sesuai dengan keinginan mereka. Selain itu, hanya segelintir negara mensubsidi 
proses medis dari transisi bagi individu trans. Akibatnya, mayoritas para trans 
terpaksa membiayai proses transisi fisik mereka sendiri. Kita sebelumnya sudah 
melihat adanya komplikasi persoalan yang bisa timbul ketika mereka menjadi 
pekerja sosial di siang hari dan menjadi penghibur/pekerja seks di malam hari 
karena persepsi masyarakat luas terhadap mereka.

Ketidakmampuan untuk mereklasifikasi status seks seseorang menyebabkan 
banyak tantangan bagi individu trans dan Pembelanya juga membutuhkan 
dokumen identitas yang akurat untuk membantu pata trans mengakses pelayanan 
sosial, pendidikan, dokumen perjalanan internasional atau dalam negeri, dan 
dipekerjakan berlandaskan hukum. Berikut adalah saran untuk individu trans 

38 Catatan penerjemah: Gender dysphoria atau disforia gender adalah sebuah kondisi di mana seseorang merasa 
dirinya terperangkap ke dalam raga yang jenis kelaminnya salah. Misalnya ia merasa sebagai pria yang 
raganya perempuan. Kondisi seperti ini juga dikenal sebagai “kelainan identitas gender”, “inkonkruensi 
gender” atau “transgenderisme” 
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yang bernegosiasi dengan situasi seperti ini. Apa yang akan dikemukakan ini 
tidak dapat dianggap sebagai nasihat tentang hukum atau ditafsirkan sebagai 
cara untuk individu trans berusaha menyiasati atau menipu pejabat administrasi 
atau keamanan berbagai cara. Tujuannya adalah bagaimana mereka mampu 
dengan membuktikan secara masuk akal bahwa mereka adalah apa yang mereka 
katakan, dan untuk menghindari pemeriksaan yang tidak adil dan berbahaya serta 
kemungkinan pelecehan.

• Kalau memungkinkan, bersikaplah konsisten terhadap  data-data jenis 
kelamin, nama, dan penampilan untuk semua dokumen yang menyangkut 
identitas, bahkan terhadap isian untuk gender tidak cocok dengan tampilan 
individu yang ada. Nama yang anda gunakan pada form administrasi 
harus sesuai dengan nama pada identifikasi anda. Ketidakmampuan untuk 
mengubah pertanda gender anda tidak berarti anda tidak bisa melakukan 
perjalanan, bekerja, atau mendapatkan pelayanan sosial. Pada umumnya 
para pejabat dan aparat keamanan tidak terlalu memperhatikan pertanda-
pertanda  gender. Bagaimanapun, kerancuan atau inkonsistensi dalam 
bentuk apapun dapat menyebabkan seseorang terbuka rahasianya “outed”, 
yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak atas privasi, untuk tidak 
didiskriminasi dan kemungkinan memicu pelecehan atau kekerasan dan 
dalam skenario terburuk, sekunder atau reviktimisasi apabila orang tersebut 
sudah melaporkan sebuah kejahatan.

• Pasfoto harus diperbarui dan mencerminkan bagaimana seorang individu 
akan hadir ketika menggunakan dokumentasi itu.

• Waspada terhadap aturan administratif tentang dokumentasi. Dapatkah Anda 
mendapatkan jasa, pekerjaan, atau sebuahperjalanan dengan dukungan 
dokumentasi yang minim? Bisakah kartu kredit atau kartu pelajar yang lebih 
mudah berubah dan tidak mencantumkan identitas seksual kita dipakai 
sebagai pengganti kartu/dokumen identifikasi yang dikeluarkan oleh Negara? 
Ingat, bagaimanapun, bahwa makin tidak biasa bentuk keterangan identifikasi 
kita, makin besar kemungkinannya kita menjadi subyek pengawasan.

• Untuk menghindari jumlah komunikasi dengan Petugas Negara yang 
mungkin akan menanyakan identitas anda, gunakan kios swalayan seperti 
wartel atau warmet kalau tersedia.

• Berhati-hatilah dengan pakaian dan perilaku anda dan apa dari penampilan 
anda (juga rekan yang menemani anda) yang dapat menimbulkan perhatian 
yang tidak diinginkan. Demikian pula, menyadari apa saja yang dilarang di 
tempat anda atau jenis transportasi yang dipakai (senjata api, tas, peralatan 
elektronik, hewan peliharaan, dan lain-lain).

• Bawa surat keterangan dari dokter, terapis atau petugas kesehatan yang 
menerangkan mengapa keterangan anda tidak cocok dengan kartu identitas 
anda yang resmi. Juga, jika anda bepergian (terutama kalau pergi ke luar 
negeri) dengan membawa obat-obatan dan/atau jarum suntik yang dilengkapi 
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dengan resep dokter atau surat dari seorang dokter.

Untuk informasi labih banyak lagi tip-tip, surati E-How dan khususnya link ini:

http://www.thestar.com/travel/article/680107--border-skirmishes

Internalisasi Transfobia dan Kebijakan Gender

Mengenali dan menyatakan ketidaknyamanan yang kita tampilkan di sekitar individu 
trans dan ekspresi gender non-normatif, penting untuk menyediakan perlindungan 
seperti juga pemahaman dan toleransi terhadap individu trans. Dengan kata 
lain, penting untuk melihat sejauh mana perasaan transfobia terinternalisasi di 
otak kita. Ini mungkin akan tumpang-tindih dengan homofobia yang sudah kita 
internalisasikan dan misogini (misogyny, kebencian terhadap perempuan) yang 
bisa kita gambarkan dengan adanya fakta bahwa sasaran utama kebijakan gender 
dan kekerasan seringkali kaum trans yang perempuan atau mereka yang dianggap 
sebagai laki-laki “banci”. 

Aktivitas – Pelanggaran  Norma Gender

Lakukan pelanggaran norma gender (dengan alasan demi keamanan) 
dengan memakai pakaian, pemunculan, atau berperilaku beda dari gender 
yang biasa anda tampilkan. Contohnya adalah  tatanan rambut yang berbeda, 
mencukur (atau tidak) bagian tubuh tertentu, atau makan dengan porsi dan 
jenis makanan yang berbeda. Kuncinya adalah mencari cara halus karena 
kalau tidak, perubahan yang besar bisa dianggap sebagai sebuah  lelucon/
aneh. Renungkan pengalaman anda (mungkin dalam sebuah diskusi yang 
lebih besar dengan orang lain). Tanyakan pada diri anda sendiri: Bagaimana 
rasanya melanggar norma gender? Bagaimana reaksi orang lain? Pelajaran 
apa yang bisa dipetik tentang kekuatan ekspektasi gender dan kebijakan 
gender (internal dan eksternal)? 

Tawaran dukungan

Ada banyak cara yang bisa kita tawarkan untuk mendukung para individu trans 
dan interseks. Metode pertama dan yang paling utama adalah dukungan untuk 
mengakui dan memvalidasi sejarah pribadi gender, identitas, dan ekspresi seorang 
rekan. Kita dapat melakukan ini dengan cara membiarkan rekan  tadi menceritakan 
kisah mereka serta tidak memakai istilah-istilah standar yang sewenang-wenang 
seperti  laki-laki /perempuan, pria/wanita, atau bahkan trans. 

Perlu juga ditanyakan bagaimana sebaiknya kita memanggil rekan ini dan selalu 
menggunakannya nama tadi dengan lafal yang ia kehendaki. Usahakan untuk 
membuat individu semua gender merasa aman selama ia berada di lingkungan 
organisasi dan kantor kita. Ini bisa kita lakukan dengan membuat semua fasilitas 
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seperti kamar mandi, ruang ganti pakaian dan tempat tidur yang hanya untuk laki-
laki atau perempuan menjadi untuk semua. Kita juga bisa menawarkan bantuan 
kepada mereka dengan menemaninya ke tempat-tempat yang kita tahu akan ada 
banyak tantangan untuk memastikan keamanan dan perlakuan yang adil.

Baru-baru ini sebuah lembaga hak dasar antarpemerintah yang terkemuka 
menyelenggarakan sebuah konferensi yang membahas hak dasar regional. 
Dalam lembar isian untuk registrasi peserta ditanyakan jenis kelamin mereka, 
M atau F.  Kita harus menuliskan di kotak yang tersedia huruf M atau F. Di sini 
hak dasar untuk sebuah privasi sudah dilanggar sebelum konferensinya sendiri di 
mulai. Definisi biner yang bisa-bisa mengecualikan beberapa orang dan membuat 
suasana tempat itu menjadi “tidak nyaman”. Ruang kamar terpisah (tidak twin) 
lalu mengapa lembaga ini menanyakan jenis kelamin yang harus dipilih peserta? 
Andaikata peserta harus berbagi kamar dengan peserta lain, dan ada kesadaran 
untuk tidak menanyakan peserta yang merasa tidak nyaman apabila mendapat 
kamar dengan peserta yang memiliki jenis kelamin atau identitas gender yang 
berbeda, peserta bisa memakai kalimat yang diperhalus untuk menyatakan 
ketidak-nyamanannya demi menghindari praktek diskriminatif seperti itu.

Bagaimana dengan kebijakan martabat dalam pekerjaan? Sebagai organisasi hak 
asasi manusia apakah kita memilikinya? Ketika seorang anggota staf organisasi 
trans pergi menjalankan sebuah misi, apakah dia harus berbagi kamar dengan 
staf lain, bahkan jika staf lain itu mau berterus terang tentang dirinya di hadapan 
mayoritas rekan kerja yang lain? Bagaimana kita menyimpan file-file personil? 
Siapa yang memiliki akses ke sebagian besar informasi yang paling pribadi kita 
sebagai individu di tempat kerja kita sementara ada file-file yang diklasifikasi sangat 
rahasia? Apakah ada persyaratan hukum untuk menyimpan catatan lama staf pra-
transisi? Jika tidak apakah kita masih menyimpannya? Apakah kita menggunakan 
kata ganti yang netral-gender dalam iklan lowongan kerja yang akan mendorong 
staf trans untuk melamar? Apakah proses transisi berarti tambahan hari libur? 
Apakah hari-hari tersebut dihitung sebagai “hari sakit”, berpotensi “men-cap” 
pengalaman anggota staf sebagai penyakit di mata rekan-rekan mereka? Diskusi 
tentang isyu-isyu ini perlu dilakukan dan harus merancang sebuah kebijakan kerja 
yang bermartabat sehingga akan menciptakan tempat kerja yang nyaman bagi 
para trans dan interseks. 

Martabat di tempat kerja hakekatnya adalah 
perlindungan itu sendiri!
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BAB SEMBILAN

Keamanan dan perlindungan atas  pelanggaran yang 
dilakukan oleh pelaku sipil pada konflik besenjata, ketidak-
tenteraman sipil dan demonstrasi dengan kekerasan oleh  para 
pelaku yang bukan Aparat Negara

Bab ini bertujuan untuk menguraikan perdebatan di kalangan pakar dan praktisi hak 
asasi manusia tentang tanggung-jawab Negara atas pelanggaran yang dilakukan 
oleh aktor non-negara atau swasta. Perdebatan yang terjadi kebanyakan berpusar 
pada peran dan tanggung-jawab Korporasi Multinasional (MNC) dan tindakan 
mereka di negara-negara dunia ketiga. Sebagaian besar dari pekerjaan yang 
sedang dilakukan adalah mencoba untuk mendorong Negara melakukan kontrol 
terhadap kegiatan MNC yang harus sesuai dengan konvensi-konvensi internasional 
tentang hak asasi manusia. Kebanyakan dari kita menyadari pelanggaran hak-hak 
ekonomi, sosial dan budaya di negara-negara berkembang yang dilakukan oleh 
MNC. Salah satu dampak negatif globalisasi adalah peran yang semakin lemah 
dari Aparatur Negara terhadap MNC dan respons yang lamban dari komunitas 
internasional untuk mengadopsi hukum internasional dan untuk mengakomodasi 
perubahan-perubahan dalam perang kekuasaan.

Tindakan Sipil dan Tanggung jawan Negara:
Untuk kepentingan buku panduan ini kita akan meninjau ketentuan-ketentuan 
yang ada pada hukum hak asai manusia internasional sehingga ada tanggung-
jawab Negara untuk melindungi para LGBTI dan mereka yang mempertahankan 
Hak-hak SOGI yang dilanggar oleh aktor-aktor swasta/non negara. Sangat 
menarik untuk dicatat bahwa salah satu buku standar hukum internasional yang 
direkomendasikan untuk mahasiswa hukum dan yang merupakan bahan kuliah 
wajib Universitas Cambridge, yang diterbitkan oleh progran buku murah dalam 
rangka meningkatkan aksesibilitas negara-negara berkembang, dalam buku 
Hukum Internasional tulisan Malcolm N. Shaw, edisi ke 5 ini, samasekali tidak 
disebut kata “homoseksualitas” pada ke 1,288 halamannya. Yogyakarta Principles 
2007 (untuk kepraktisan selanjutnya akan kami sebut Prinsip), adalah upaya untuk 
memperbaiki  kealpaan yang ada, dengan mengumpulkan berbagai dokumen-
dokumen internasional tentang HAM dan menerapkannya pada Hak para LGBTI. 
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Meskipun tidak mengikat, dengan kata lain diserahkan kepada kebijakan negara 
masing-masing untuk mengadopsi landasan bagi serangkaian prinsip-prinsip 
ini, adalah hak bagi setiap orang untuk hidup bebas dari diskriminasi dan hak 
itu ditetapkan di bawah hukum internasional mengikat dengan kata lain Negara-
negara  yang telah meratifikasi konvensi internasional yang melarang diskriminasi, 
berkewajiban untuk memasukkan ketentuan-ketentuan anti-diskriminasi ke dalam 
hukum nasional atau hukum domestiknya.

“Memperhatikan bahwa hukum hak asasi manusia internasional mewajibkan 
larangan mutlak adanya diskriminasi terhadap penikmatan penuh semua hak asasi, 
yakni hak-hak sipil, budaya, ekonomi, politik dan sosial, yang menghormati hak-
hak seksual, orientasi seksual dan identitas gender adalah bagian yang integral 
dari realisasi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ... “39

Prinsip Yogyakarta juga terus membahas berbagai pertanyaan tentang akunta-
bilitas, dan tidak boleh ada pelanggaran yang dilakukan terhadap seseorang karena 
alasan yang dirasakan atau yang benar-benar ada tentang orientasi seksual atau 
identifikasi gender, tanpa diselidiki atau dihukum.

Meskipun Prinsip cukup tepat membangun akuntabilitas dari bentuk kejahatan 
terhadap komunitas LGBTI, mereka gagal untuk mengakui tanggung-jawab 
Negara ketika pelanggaran dilakukan oleh pelaku sipil. Deklarasi prinsip-prinsip 
PBB sebelumnya sudah dengan jelas berusaha untuk memasukkan tindakan 
pribadi di bawah hukum internasional.

Deklarasi Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, menyebutkan, 

“…bahwa negara mempunyai tanggung-jawab untuk melakukan uji-tuntas 
(due diligence) dalam rangka mencegah, melakukan investigasi, berdasarkan 
peraturan perundang-undangan nasional, menghukum tindak kekerasan 
terhadap perempuan, apakah tindakan itu dilakukan oleh negara atau orang 
sipil biasa 40

Dan menurut Konvensi untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap 
Perempuan (CEDAW, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
Against Women), 

“Menurut hukum internasional dan kovenan-kovenan khusus tentang hak 
asasi manusia, Negara-negara juga harus bertanggung-jawab atas perbuatan 
pelaku sipil apabila mereka gagal melakukan uji-tuntas untuk mencegah 
pelanggaran hak-hak atau melakukan investigasi dan menghukum tindak 

39  Pembukaan Prinsip Yogyakarta
40  Declaration on the Elimination of Violence Against Women, Pasal 4.
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kekerasan, dan untuk menyediakan kompensasi.” 41

Mengenai  pelanggaran  hak-hak  ekonomi  sosial dan  budaya oleh aktor-aktor privat, 
Pedoman Maastricht (Maastricht Guidelines) sangat eksplisit ketika menetapkan 
bahwa Negara bertanggung-jawab terhadap pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial 
dan budaya ‘yang diakibatkan karena kegagalan untuk melakukan uji-tuntas 
dalam rangka mengontrol perilaku aktor-aktor bukan negara (non-state)”. 42

Yang jelas Negara MEMILIKI tanggungjawab untuk menghapuskan segala 
bentuk diskriminasi dari perundang-undangan domestik dan hukum adat melalui 
pendidikan dan praktek yang diterapkan oleh masyarakat. Negara juga mempunyai 
tanggungjawab untuk memastikan adanya uji-tuntas investigasi, penghukuman 
dan perbaikan yang diberikan kepada mereka yang diviktimisasi oleh orang-orang 
swasta dan aktor-aktor lainnya.

Uji-tuntas membutuhkan langkah-langkah positif Negara untuk mencegah 
pelanggaran, mengontrol  dan mengatur aktor-aktor swasta, melakukan 
investigasi dan, kalau mungkin diterapkan, menuntut dan menghukum 
terjadinya kekerasan, dan menyediakan penyembuhan/perbaikan yang 
efektif kepada korban. Yurisprudensi yang ada memutuskan bahwa uji-tuntas 
merupakan hal yang secara pokok  masuk-akal dan serius bagi Negara 
untuk melakukan tindakan dan langkah-langkahnya. Karena itu Negara 
harus bertanggung-jawab atas perbuatan pihak swasta yang menyebabkan 
pelanggaran hak asasi manusia kalau mereka gagal tindakan-tindakan yang 
masuk akal dan serius untuk mencegah atau menanggapi pelanggaran.

Sebagaimana telah kita lihat dalam pembahasan tentang Ketentuan Hukum untuk 
perlindungan komunitas LGBTI, undang-undang domestik sering disusun dan 
diberlakukan  untuk mendukung sistem  nilai patriarki yang dominan dan pada 
gilirannya mendukung gagasan hetero-sentris dalam keluarga dan definisi biner 
yang mengarah ke penafsiran diskriminatif, baik pada hukum domestik maupun 
hukum adat.

Komunitas LGBTI kemudian menghadapi tantangan untuk membuktikan tanggung-
jawab negara dalam kasus-kasus pelanggaran terhadap anggotanya. Jika 
hukum sering diinterpretasikan mengarah pada reviktimisasi korban atau Negara 
dan jajaran di bawahnya menolak untuk mengakui tanggung-jawabnya karena 
faktanya memang pelanggaran dilakukan di ruang privat sebagai tindakan pribadi, 

41 CEDAW, Komentar Umum 19: Kekerasan Terhadap Perempuan, [9] seperti yang dimuat dalam UN 
DocA/47/38 (1992).

42  Pedoman Maastricht, No. 72
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maka komunitas LGBTI perlu mengembangkan kemampuan dan pemahamannya 
tentang tanggung-jawab Negara itu.

Hak asasi manusia menghasilkan tiga tingkatan tugas bagi Negara: Meng-
hormati, Melindungi dan Memenuhi hak asasi manusia.

Tugas yang relevan untuk perjuangan kita adalah tugas untuk melindungi. 
Tugas ini mewajibkan Negara untuk melakukan langkah-langkah untuk 
melindungi warga negaranya dan warga lain dalam yurisdiksinya dari 
pelanggaran yang dilakukan oleh aktor-aktor swasta.

Pasal 2 dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik mendefinisikan 
tanggung-jawab Negara dalam dua cabang. Yang pertama adalah kewajiban 
untuk mengambil langkah-langkah pencegahan peristiwa pelanggaran hak asasi 
manusia oleh pelaku swasta. Yang kedua adalah kewajiban untuk mengambil 
langkah-langkah perbaikan setelah pelanggaran terjadi. Singkatnya apa yang 
dimaksud atau apa yang bisa dipetik dari kewajiban untuk mengambil tindakan 
positif  adalah merancangan dan memberlakukan perundang-undangan domestik 
yang melindungi  komunitas LGBTI dari pelanggaran yang masih terjadi serta 
memastikan dan mengakhiri impunitas terhadap kejahatan tersebut, dan 
sebagaimana yang disebutkan oleh Prinsip Yogyakarta, pengembangan dan 
pelaksanaan program pendidikan yang dalam jangka panjang akan mengurangi 
tingkat permusuhan dengan sendirinya akan menurunkan tingkat risiko yang 
dihadapi oleh komunitas LGBTI.

Contoh:

Latar belakang:

Konvensi Hak Anak, CRC/KHA, menyebutkan hak untuk mendapatkan 
kebebasan berekspresi sebagai persyaratan bahwa anak harus dilindungi 
dari diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, asal usul sosial 
dan kewarganegaraanbagi atau kelahirannya. Disebutkan juga bahwa 
tanggung-jawab untuk memastikan perlindungan yang diperlukan, terletak 
pada keluarga, masyarakat dan Negara meskipun tanggung-jawab terbesar 
ada pada keluarga.

Prinsip Yogyakarta kemudian mendefinisikan Kebebasan Berekspresi 
dengan “semua orang mempunyai hak untuk menyatakan pendapat dan 
ekspresinya tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender. 
Ini termasuk mengekspresikan identitas atau kepribadian melalui ucapan, 
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kelakuan, berpakaian, ciri-ciri jasmaniah, pemilihan nama atau segala cara 
serta kebebasan mencari, menerima dan menerima informasi dan segala 
macam ide, dan berkaitan dengan hak asasi manusia, orientasi seksual 
identitas gender lewat semua sarana/medium dan tanpa memandang 
perbatasan.”

Studi Kasus 1:

Seorang anggota muda dari Komunitas LGBTI (umurnya kurang dari 18 
tahun) yang bekerja secara sukarela untuk organisasi LGBTI sebagai pendidik 
kelompok sebaya telah menerima tekanan psikologis berupa ancaman dan 
pelecehan (pelecehan seksual) dari keluarga karena keterbukaan kelompok 
ini terhadap orientasi seksual yang mereka miliki dan karena mereka telah 
memutuskan secara terbuka untuk bekerja di bidang pencegahan HIV/AIDS 
bersama sebuah Organisasi LGBTI yang terkenal. Saat ini sedang dibahas 
Rencana Undang-undang tentang pencegahan dan hukuman terhadap 
kekerasan dalam rumah tangga yang mencakup pelecehan psikologis dan 
trauma. Di negara ini hubungan seks sejenis masih melanggar hukum. 

Dengan menggunakan ketentuan-ketentuan pada KHA dan Prinsip-prinsip 
Yogyakarta, apa yang pertama kali dapat dilakukan untuk mengajukan 
kasus melawan keluarga si anak muda tadi (penanggung-jawab utama) atas 
pelanggaran dan pelecehan seksual yang masih berlangsung, dan yang 
kedua, terhadap Negara (yang berkewajiban untuk melindungi integritas 
psikologis anak-CRC) apabila keluarga menolak untuk menghentikan 
pelanggaran tersebut?

Studi Kasus 2:

Dengan bersandar pada putusan Mahkamah Konstitusi Kolombia, 1999 
yang mengembangkan konsep Bisa Dipertanggung-jawabkan, Permanen 
dan Berdasarkan Persetujuam Tindakan Medis  dan prinsip-prinsip tidak 
diskriminatif yang diabadikan dalam CRC, apa yang bisa dilakukan untuk 
mencegah anggota keluarga  memberikan persetujuan tindakan “korektif” 
dan tindakan kedokteran lainnya yang bersifat permanen (tidak bisa 
dikembalikan lagi), yang jelas-jelas menyangkal hak individu untuk kebebasan 
mengembangkan dirinya sendiri. Tindakan apa yang harus Negara ambil 
atau kita harapkan dari Negara agar bisa dicegah perampasan hak-hak 
ini. Demikian pula langkah-langkah Negara seperti apa untuk memberikan 
ganti rugi kepada mereka yang hak, tubuh dan hidupnya telah diubah tanpa 
persetujuannya.

Pelanggaran dalam situasi konflik, kerusuhan sipil dan demonstrasi dengan 
kekerasan:

Hukum Internasional sangat jelas dalam memberi keterangan tentang tanggung-
jawab para pelaku Negara dan  non-negara dalam peperangan. Hukum Humaniter 
Internasional dan protokol-protokol opsionalnya menyediakan dasar yang kuat bagi 
organisasi-organisasi yang ingin menuntut tanggung-jawab aktor-aktor Negara dan 
aktor non-negara terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang mereka lakukan 
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atas nama perang. Istilah umum di sini adalah situasi yang dikenal sebagai konflik. 
Perdebatan yang berkisar pada tanggung-jawab aktor/pelaku swasta adalah 
apakah aktor non-negara juga dapat dianggap secara langsung bertanggung-
jawab atas pelanggaran hak asasi manusia dalam keadaan di mana situasinya 
belum bisa diakui sebagai suatu konflik, atau ketika sebuah pemberontakan 
tidak memenuhi persyaratan yang diakui secara internasional untuk mencapai 
status kelompok oposisi bersenjata, yakni adanya kenyataan pendudukan dan 
pengendalian sebuah wilayah di dalam batas-batas nasional.

Apa yang penting di sini adalah bahwa kelompok-kelompok LGBTI sering menjadi 
sasaran aktor-aktor non-negara dalam upaya untuk menduduki dan mengontrol 
wilayah-wilayah nasional dan mereka seringkali memberlakukan kontrol sosial yang 
kaku terhadap penduduk. Kami melihat bahwa pengertian tentang pembangunan 
bangsa digambarkan secara kasar sehingga seks dan seksualitas hanyalah 
persoalan reproduksi.  Seringkali mereka menjadikan para LGBTI sasaran karena 
para aktor non-negara ini menganggap mereka melakukan penyimpangan dari 
norma ini. Semakin panjang konflik, semakin kaku lagi kontrol sosial. Hak untuk 
kebebasan berekspresi dan berpendapat sering dilanggar melalui pemberlakuan 
standar perilaku sosial seperti pakaian resmi, praktek keagamaan, dan indoktrinasi 
ideologis. Pengalaman menunjukkan bahwa “ideologi revolusioner” lahir dari 
gagasan hetero-sentris dari faham patriarki seringkali mencerminkan nilai-nilai 
sosial yang ingin dilawannya.

Organisasi dan individu LGBTI sering dijadikan sasaran oleh kedua belah 
pihak yang berkonflik sebagai sarana untuk menghilangkan segala bentuk 
perbedaan pendapat dan mungkin lebih parah lagi, untuk mendapatkan 
dukungan dari unsur-unsur “tradisionalis” yang lazim ada pada masyarakat 
kita. Beberapa pendapat menghubungkan apa yang terjadi pada pria gay di 
Irak adalah konsekuensi dari “pemosisian” para tradisionalis itu.

Perdebatan yang masih berlangsung dalam menerapkan standar-standar hak 
asasi manusia akan memberi ruang bagi organisasi LGBTI untuk menekan 
kelompok pemberontak agar menghormati hak-hak yang digariskan dalam hukum 
internasional dan dirangkum dalam Prinsip Yogyakarta. Perdebatan yang masih 
berlangsung tentang tindakan pelaku-pelaku sipil yang masih berlangsung dan 
bisa juga  melalui gagasan adanya tanggung-jawab Negara, juga memungkinkan 
organisasi LGBTI untuk memohon perlindungan Negara dalam situasi kerusuhan 
sipil dan demo dengan kekerasan.

CATATAN: Tanggapan/tindakan negara tidak dapat dijamin. Jaringan perlu 
dikembangkan untuk  “mendorong” tanggapan dari Negara.

Langkah-langkah praktis untuk meningkatkan keamanan anda dalam situasi 
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konflik, kerusuhan sipil dan kekerasan, demo ketika tidak ada perlindungan dari 
Negara:

1. Jika anda sedang bertugas di daerah anda sendiri dan kerusuhan sipil 
adalah hal yang biasa, mungkin anda sudah mempunyai banyak kontak 
yang diperlukan untuk melindungi diri anda sendiri, “keluarga” anda dan 
rekan-rekan kerja saat anda berusaha untuk terus bekerja;

2. Namun, jika anda sedang bekerja di tempat yang bukan daerah anda sendiri 
dan sedang berlangsung kerusuhan sipil/konflik bersenjata/kejahatan biasa, 
sejak awal anda harus mengingat tiga hal:

 • Sejauh mana tingkat risiko yang siap anda terima? Hal ini juga berlaku 
untuk individu / organisasi di mana anda bekerja;

 • Apakah keuntungan yang anda peroleh ketika bertugas di daerah tersebut 
lebih besar daripada bahayanya? Kerja jangka panjang di bidang hak asasi  
manusia tidak bisa berlanjut jika anda menghadapi risiko yang lebih tinggi;

 • Hanya memahami sebuah daerah tidak akan melindungi anda jika anda 
diserang.

Sesuaikan perilaku anda untuk mencegah akibat yang datang dari potensi 
bahaya dan untuk bereaksi dengan tepat jika terjadi sesuatu.

Ancaman penyerangan dalam situasi konflik, kerusuhan sipil dan demonstrasi 
dengan kekerasan:

Tipe Serangan:

1. Di daerah-daerah sengketa teritorial antara pasukan pemerintah dan 
pemberontak yang merupakan konflik terbuka, anda bisa menjadi sasaran 
tembakan senapan, senapan mesin, dan lain-lain. Penembakan bisa terarah, 
mulai dari penembak jitu (sniper) atau helikopter yang mampu melihat medan 
dengan lebih baik dan mengarahkan lontaran mortir atau  berondongan 
artileri. Namun bisa jadi tembakan bersifat habis-habisan untuk membunuh 
semua orang dalam satu wilayah. Semakin terarah tembakannya, semakin 
kecil risiko yang anda hadapi - asalkan tembakan tidak ditujukan pada anda 
sendiri, kawasan di mana anda berada atau kawasan tetangga.

2. Dalam sebuah kerusuhan sipil anda sendiri bisa menjadi korban serangan 
terhadap kantor anda yang dilakukan oleh masyarakat setempat dengan 
lemparan batu, pukulan tongkat dan lain-lain, yang bisa secara efektif 
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memblokade atau mengepung kantor anda. Penyuluh yang bertugas di 
komunitas tadi memiliki risiko tinggi dalam situasi seperti itu. Peninjauan ulang 
atas kepentingan untuk melaksanakan pekerjaan pada periode semacam itu 
harus diutamakan.

3. Demonstrasi dengan kekerasan seringkali datang  mendadak dan bisa 
terjadi setiap saat di mana penduduk desa dan komunitas setempat terbiasa 
bermain hakim sendiri. Kantor anda sangat mungkin merupakan sasaran 
demonstrasi terutama jika pekerjaan yang anda atau organisasi lakukan tidak 
dianggap positif bagi masyarakat sekitar. Para penyuluh bisa terperangkap 
di tempat dan waktu yang salah dan justru menjadi korban.

Di dalam tiga skenario tadi, ingatlah bahwa lawan-lawan politik organisasi 
anda bisa memanfaatkan kelemahan sistem keamanan masyarakat untuk 
menyerang organisasi anda.

Membuat persiapan: Mengurangi Dampak Negatif dari Serangan.

1. Hindari daerah berbahaya:

• Jangan menempatkan markas anda di daerah pertempuran atau daerah 
sengketa, menghindarlah dari sasaran penyerangan, misalnya instalasi 
telekomunikasi dan barak prajurit. Demikian pula tempat-tempat strategis 
misalnya jalan masuk dan keluar sebuah  kota, lapangan terbang, tempat-
tempat yang menguntungkan untuk mengontrol sebuah daerah seperti 
jembatan;

• Lakukan penilaian ulang terhadap aktivitas anda dengan memperhitungkan 
analisis tentang situasi politik di daerah anda. Kalau analisis anda ternyata 
menunjukkan bahwa konflik atau kerusuhan sipil akan berjalan cukup lama, 
pertimbangkan perlu-tidaknya menjalankan kegiatan. Khususnya kegiatan 
penyuluhan akan menjadi sebuah kegiatan yang penuh risiko di saat-saat 
seperti itu;

• Demo bisa terjadi begitu saja, kekerasan bisa meledak hanya karena ingin 
menarik perhatian media atau reaksi terhadap tindakan represif pemerintah. 
Lakukan penilaian apakah organisasi anda perlu menjalankan kegiatan di 
daerah itu. Buat  rencana tanggap darurat agar anda bisa melindungi rekan-
rekan anda yang terperangkap di tengah-tengah demonstrasi. Lakukan juga 
rencana tanggap darurat terhadap keselamatan kantor kalau-kalau tempat 
anda akan menjadi pusat perhatian penyerang.
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2. Cari tempat berlindung yang memadai ketika ada penyerangan:

• Kaca jendela di dekat anda yang pecah beterbangan menjadi salah satu 
penyebab terbanyak luka-luka. Melapisinya dengan karton atau menempelkan 
selotip bisa mengurangi risiko terkena pecahannya. Kalau terjadi serangan, 
jauhi diri dari jendela dan secepatnya cari perlindungan di lantai, di bawah 
meja, atau lebih baik di kamar tengah yang temboknya cukup tebal. Lebih 
bagus lagi bersembunyi di ruang bawah tanah;

• Karung pasir kadang-kadang perlu dipasang namun ini bisa dilakukan kalau 
tetangga-tetangga anda membuatnya juga. Kalau tidak, karung-karung itu 
justru akan menarik perhatian penyerangan;

• Kalau tidak ada apapun untuk berlindung, lantai dan tempat-tempat yang 
cekung di tanah bisa dipakai sebagai perlindungan sementara;

• Sebuah dinding bata yang sederhana (dibuat dari batako murahan, misalnya) 
atau pintu mobil tidak bisa melindungi anda dari berondongan senjata atau 
senapan mesin berat. Peluru meriam dan roket bisa ditembakkan dari 
jarak beberapa kilimeter. Karena itu jangan terlalu dekat dengan daerah 
pertempuran;

• Pemadam api yang diletakkan di tempat strategis dan siap untuk disemprotkan 
bisa menghindari kita dari dampak penyerangan bom atau obor menyala 
yang dilempar ke jendela yang pecah kacanya. Staf perlu mendapat pelatihan 
untuk menggunakan alat-alat ini;

• Ledakan bom atau mortir bisa merusak gendang telinga anda: lindungi 
dengan kedua tangan anda dan ngangakan mulut;

• Memberi tanda yang jelas kantor atau lokasi kendaraan anda bisa membantu, 
namun ini bisa anda lakukan kalau pihak penyerang menghargai kerja anda. 
Kalau tidak, anda hanya akan menunjukkan siapa di mana diri anda yang 
tidak ada gunanya. Kalau akan memberi tahu lokasi anda, gunakan bendera 
atau tanda-tanda jelas di tembok atau atap rumah (kalau ada serangan 
udara).

3. Menggunakan Kendaraan:

• Membuat penilaian terhadap keamanan akan sulit dilakukan kalau mobil 
kita saja ditembaki atau dilempari batu. Dalam keadaan seperti ini, tindakan 
yang bisa dilakukan adalah dengan mendiskusikannya sebelum melakukan 
penilaian dan dimasukkan ke dalam rencana tanggap darurat anda. 
HENTIKAN KENDARAAN, KELUAR  DAN CARI TEMPAT BERLINDUNG!

• Sebagai pedoman umum, adalah sangat berguna untuk mempunyai asumsi 
bahwa kendaraan kita dijadikan atau akan menjadi sasaran, dan tindakan 
yang paling benar adalah keluar dari mobil dan segera mencari tempat 
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berlindung. Sebuah kendaraan adalah sasaran empuk. Ketika sedang 
diserang kemungkinan terluka akan lebih besar karena mungkin akan kena 
pecahan kaca yang beterbangan atau tanki bensin yang meledak, ditambah 
kemungkinan kena peluru langsung. Kalau penembak tidak terlalu dekat 
anda bisa terus berkendaraan dengan cepat sambil mencari kesempatan 
untuk menemukan tempat aman yang dekat.

• Kalau kendaraan anda dikepung oleh demonstran, segera lakukan penilaian 
apakah anda masih bisa bergerak dengan pelan-pelan atau justru sebaiknya 
berhenti. Mencoba untuk terus maju bisa ada kemungkinan para demonstran 
marah meningkatkan kemungkinan pendemo akan berbuat lebih brutal.

• Kalau anda tidak pasti bahwa organisasi anda mempunyai legitimasi yang 
cukup dan dikenal dengan baik di komunitas itu, jangan coba-coba mendekati 
para pendemo yang sedang memblokir jalan. Ingat, kendaraan PBB saja 
bisa diserang oleh pendemo yang sedang marah.
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BAB SEPuLuH

Keamanan berkomunikasi dan teknologi informasi 43

Atas kerjasama dengan Privaterra – www.privaterra.org

Kita sekarang melihat bagaimana caranya mengelola informasi yang kita miliki 
dengan mempertimbangkan aspek keamanan. Contoh-contoh praktis bagaimana 
kita bisa memperbaiki cara  berkomunikasi akan diberikan di bab ini, tetapi untuk 
lebih banyak mendapat informasi tambahan, silakan anda mencarinya di organisasi-
organisasi lain seperti Privaterra dan Frontline Defender. Beberapa bagian dari 
bab ini agak bersifat teknis  yang mungkin akan sulit dimengerti oleh sebagian dari 
kita. Namun ada beberapa orang di organisasi kami yang memang memahami 
aturan-aturan dan tatacaranya  bisa menyesuaikan cara kerja kita dengan aturan 
main tadi. Sayangnya  para staf  “administratif” seringkali tidak diikut-sertakan 
dalam diskusi-diskusi yang menyangkut keamanan, karena keamanan dianggap 
“politis”. Sebenarnya tidak juga begitu, ini hal yang biasa saja. Kalau memang kita 
tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan keamanan informasi kita, akan 
sangat bagus kalau kita bisa meminta bantuan kepada teman yang kita percaya 
karena dengan begitu kita bisa meningkatkan kapasitas organisasi dalam bidang 
keamanan secara keseluruhan.

Komputer:

Penggunaan komputer untuk riset, menyimpan dan berbagi informasi sudah jamak 
di kalangan organisasi-organisasi HAM di kota-kota besar. Namun demikian di 
beberapa negara, akses penggunaan komputer terbatas di kafe-kafe Internet 
atau warnet atau malahan terbatas pada “meminjam” komputer milik teman. 
Pertumbuhan Internet telah memberikan kita yang memiliki akses ke komputer 
berbagai sumber daya dan informasi yang bisa digunakan dalam pekerjaan kita 

43 Bab ini disusun berdasarkan hasil pekerjaan Robert Guerra, Katitza Rodríguez dan Caryn Mladen dari 
Privaterra, sebuah ornop yang menyediakan pelatihan dan konsultasi tentang keamanan dan teknologi 
informasi bagi kepentingan para pembela hak asasi manusia di seluruh dunia. (Teks ini di beberapa bagian 
telah disesuaikan oleh Marie Caraj dan Enrique Eguren dan kemudian oleh Shaun Kirven). Beberapa 
tambahan di webpage: http://security.ngoinabox.org/  dan  http://www.tacticaltech.org
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membela hak asasi manusia. Hal ini juga menciptakan masalah keamanan besar 
karena seringkali komputer yang kita pakai untuk kerja, kita pakai untuk mengakses 
situs kencan gay atau mengunduh gambar-gambar  “ilegal”. Di negara-negara di 
mana homoseksualitas ilegal dan akses ke situs dengan “isi tentang gay” dilarang, 
kita bisa berasumsi bahwa penggunaan situs-situs tersebut dan lalu lintas Internet 
kita dengan situs-situs tadi akan diawasi. Kemungkinan digrebek menjadi lebih 
besar bagi kantor yang komputernya dipakai untuk mengakses situs tersebut.44

Situs kencan online juga berpotensi untuk mempunyai dampak negatif pada 
keamanan Pembela HAM terutama jika Pembela yang menggunakan situs-situs 
tersebut untuk berkencan dengan orang-orang yang belum dikenal. Pengecekan 
pada profil seseorang jarang sekali dilakukan, karena itu seorang calon penyerang 
bisa saja menciptakan profilnya semenarik mungkin sehingga menggoda Pembela 
untuk menjumpainya. Ruang Chatting “gay” lebih sering digunakan sebagai 
cara memperoleh seks lewat Internet dengan menggunakan web cam (kamera 
video di komputer). Seringkali seorang Pembela akan ditanya apakah mereka 
ada di kantor? Apakah mereka sendirian? dan seterusnya.  Informasi seperti ini 
sangat bermanfaat untuk seorang  calon penyerang dalam menyusun rencana 
penyerangan atau penyerbuan ilegal.

Menyimpan gambar dalam komputer untuk kerja yang secara teknis ilegal, 
apakah kita menyetujui undang-undang itu atau tidak, bisa menempatkan 
kantor dan organisasi anda dalam bahaya untuk digerebek karena anda 
telah memberi cukup alasan bagi pihak pasukan keamanan dengan “alasan” 
yang mereka cari.

Mengakses situs-situs lewat warnet seperti situs kencan dengan gay dan 
sebagainya, tidak hanya akan menempatkan Pembela pada posisi berisiko untuk 
ditangkap karena menjalankan aktivitas ilegal, tetapi juga akan membuatnya 
menjadi sasaran pelecehan dan bahkan penyerangan fisik dari pengguna lain di 
warnet tadi. Privasi sering diabaikan di banyak warnet dan kemungkinan bahwa 
seseorang  mengintip lewat bahu anda memang ada. Mungkin tidak akan bijaksana 
untuk memberitahu keberadaan anda saat ini kepada seorang pengguna “tak 
dikenal” meskipun ada tawaran materi secara eksplisit atau gambar telanjang 
lewat web cam sangat menggoda.

Sebagian besar situs kencan terkemuka sudah berpayah-payah menerbitkan saran-
saran tentang pertemuan dengan seseorang yang anda temukan lewat Internet. 
Akan bijaksana jika pembela memperhatikan saran ini dan menerapkannya.

Organisasi yang bekerja dengan kaum Transgender dan/atau Interseks mungkin 
memiliki akses ke informasi pribadi tentang identitasnya, riwayat kesehatannya 
dan sebagainya. Catatan-catatan seperti  itu harus dijaga kerahasiaannya dalam 
arti “disegel” untuk mencegah “outing”. Seorang karyawan transgender juga berhak 

44 Catatan penerjemah: Indonesia sudah mengesahkan undang-undang tentang pengaturan lalu lintas Internet, 
yakni UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan  Transaksi Elektronik yang memungkinkan perbuatan 
mengakses situs-situs “porno” dipidanakan.
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mengetahui–dalam rangka Hak atas Informasi (di Indonesia Undang-undang 
Keterbukaan Informasi Publik, KIP)–informasi tentang dirinya, nama sebelumnya 
dan gendernya yang dirahasiakan. Temukan cara untuk mengamankannya!

Pembela yang kebetulan transgender yang tidak ingin atau tidak mampu hidup 
secara konsisten sebagai salah satu gender, harus berpikir untuk membawa dua 
set dokumen tentang identitasnya. Jika dokumen pendaftaran “resmi” tidak mungkin 
untuk didapatkan, organisasi harus berpikir untuk menyediakan bukti berupa 
tanda pengenal organisasi buat karyawan mereka. Beberapa orang mungkin 
ingin membawa dokumen medis resmi, terutama saat melintasi perbatasan, yang  
“mengukuhkan” status mereka, penggunaan hormon atau “kondisi” (pra/pasca) 
operatif mereka.  Dalam situasi seperti apapun peraturan keamanan tidak boleh 
dipaksakan jika hak atas privasi mereka dilanggar. Apabila penggunaan surat-surat 
dan tanda pengenal resmi ditentang oleh yang bersangkutan, meski dimasukkan 
ke dalam peraturan keamanan, tidak akan berarti apapun karena tidak akan ditaati. 
Diskusi dan analisis dengan pihak-pihak yang bersangkutan adalah satu-satunya 
cara ke arah peningkatan keamanan.
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LEMBAR CATATAN
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E-group, sebuah studi kasus: BoysOnlyBangladesh- BOB

Di Banglades, Internet merupakan urusan yang mahal bahkan sekarang-sekarang 
ini, di milenium baru. Hanya kelas atas yang memiliki hak istimewa untuk 
mengakses ke dunia maya. IRC45 cepat berkembang menjadi sebuah platform/
tempat chatting populer di mana ada ruang untuk warga Banglades dan segera 
menjadi alat perhubungan antara warga Banglades di seluruh dunia untuk berbaur 
dan bersenang-senang. Platform ini juga membantu para warga Banglades untuk 
bertemu dengan menggunakan nama-nama samaran yang cerdas namun lucu-
lucu, yang tentunya demi alasan keamanan.

Berkat popularitas IRC dan ekspansi yang cepat dari Internet, seorang  pengusaha 
lokal membuka ruang chatting dan yang menjadi pionir untuk memulainya adalah 
BDChat. Tempat ini menjadi sebuah situs dengan fasilitas yang lebih banyak. 
BDChat menjadi sangat populer dan dalam waktu singkat orang-orang segera 
bergabung dalam dan dengan jumlah semakin banyak, yang tentu saja termasuk 
beberapa laki-laki gay. Orang-orang ini tersebar dan terus berhubungan satu 
sama lain, hanya melalui telepon seluler dan Internet. Meski tidak ada komunitas 
gay namun kebutuhan untuk bersatu dalam sebuah wadah sudah kelihatan. 
BOB (Laki-laki Saja-Banglades atau BoysOnly_Bangladesh) dibentuk  pada 
2 November 2002 dan secara offline mereka bertemu untuk pertama kali pada 
tanggal 7 Desember.  Mereka, manusia-manusia berani yang nekad bertemu di 
siang hari bolong dan di tempat umum. Pada tanggal 25 Desember 2002 BOB 
dihapus oleh Yahoo! tanpa peringatan. BOB dibuka kembali pada 4 Januari 2003 
dengan nama yang sedikit agak diubah, BoysOnlyBangladesh. BOB tetap bersikap 
bijak, dan melanjutkan diri dengan waspada untuk saling bertemu. BOB secara 
pelan namun pasti terus tumbuh dan berkembang. Sejak pertemuan pertama 
sampai sekarang sebulan sekali mereka bertemu dengan jumlah hadirin yang 
selalu bertambah banyak. Kekhawatiran tentang isyu keamanan juga meningkat 
seiring perkembangan jumlah anggotanya.

Awalnya keanggotaan dibatasi dan orang bisa bergabung hanya lewat undangan. 
Para moderator mengundang orang yang mereka tahu dari ruang chatting, 
website kencan dan melalui orang lain. Kelompok ini terdaftar di bawah kategori 
adults (dewasa) dan tidak dapat ditemukan melalui pencarian (searching) 
biasa. Bahkan setelah menghadiri undangan, jika anggota ingin bergabung, ia 
harus melalui prosedur formal menulis aplikasi ke moderator, dan memberikan 
pengantar singkat, nama (tidak harus yang asli), umur, lokasi dan bagaimana 
dia mengetahui tentang kelompok ini. Hanya setelah mengisi formulir aplikasi, 
para moderator baru menyetujui aplikasinya. Hal ini dilakukan demi pertimbangan 
keamanan.

45 Catatan penerjemah: Internet Relay Chat (IRC) adalah suatu bentuk komunikasi di Internet yang diciptakan 
untuk komunikasi interpersonal terutama komunikasi kelompok di tempat diskusi yang dinamakan channel 
(saluran), tetapi juga bisa untuk komunikasi jalur pribadi.
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Pada tahun 2006, kepengurusan yang baru terbentuk. Mereka memutuskan 
untuk meradikalkan BOB dengan mengubah sistem keanggotaan dan menjadi 
lebih terlihat. Hasilnya sangat menggembirakan. Hanya dalam waktu satu bulan 
jumlah anggota melompat dari 300-an menjadi  lebih dari 600 anggota. Acara-
acara yang offline juga semakin besar dan lebih baik. Pesta-pesta  diperkenalkan 
bersamaan waktunya dengan pemutaran film secara berkala, pesiar menyusuri 
sungai, piknik dan sebagainya. Sebuah “tempat nongkrong” baru juga didirikan 
secara permanen di mana kami semua akan berkumpul pada waktu dan hari-hari 
tertentu dan akhirnya tempat ini menjadi tempat umum untuk bertemu. Idenya 
adalah menciptakan pilihan bagi orang-orang untuk mampir dan mendapatkan 
sebuah tempat yang enak untuk bersantai. Visibilitas, sebagai sebuah strategi 
keamanan baru sudah kami temukan.

Di dalam keanggotaan BOB sudah terbentuk kelompok perkawanan di antara 
mereka sendiri dan di luar pertemuan, mereka cukup berani. Mereka sudah lebih 
nyaman dengan seksualitas mereka dan tidak takut untuk memamerkannya 
kepada publik. Sebuah komunitas, rasa menjadi bagian pada akhirnya terbentuk 
dan memberikan kekuatan serta inspirasi untuk bergerak maju.

Risiko dari tampil di permukaan yang diambil ternyata berdampak positif. Sebagai 
bagian dari rencana keamanan BOB ini, upaya visibilitas dimulai dengan mengirim 
surat kepada surat-surat kabar harian untuk mengangkat isyu gay. Tanggapannya 
merupakan percampuran antara mereka yang mendukung dan mereka yang 
melancarkan kritik keras. Kampanye Seks Aman juga dimulai dengan didorongnya 
para anggota untuk pergi melakukan tes HIV secara sukarela. Hasilnya adalah, 
pada tahun 2006, BOB mengadakan pertemuan dengan pihak perwakilan negara,  
kemudian UNAIDS yang memfasilitasi sebuah survei tentang keragaman seksual 
yang dilakukan oleh ASK.46

Setelah baru-baru ini negara mengalami undang-undang darurat dan membentuk 
pemerintahan sementara sebagai caretaker, BOB menghentikan semua kegiatan 
rutinnya untuk menghindari reaksi negatif. Pada 2007 tidak ada kegiatan apapun 
termasuk kegiatan rutin bulanan. Situasi politik bahkan tidak mengizinkan 
kegiatan pesta heteroseksual. Pada tahun 2008 ketika situasi politik menjadi 
stabil, BOB menghidupkan kembali kegiatan rutinnya dan mulai mengorganisasi  
acara pertemuan seperti sebelumnya. Pada tanggal 17 Mei BOB merayakan 
Hari Internasional Melawan Homophobia (IDAHO, International Day Against 
Homophobia), meluncurkan logo dan rencana-rencana ke depan. Ini adalah 
peristiwa pertama di mana BOB muncul secara terbuka sebagai kelompok gay 
dan diakui oleh sebuah restoran! Untuk pertama kalinya sebuah tempat umum 
mengakui BOB dan kelompoknya. Dengan bangga kami menampilkan logo dan 
simbol pelangi terpasang di seantero ruangan.

46 Catatan penerjemah: ASK, Ain o Salish Kendro, adalah sebuah lembaga bantuan hukum dan pusat hak asasi 
manusia (seperti LBH)  yang menyediakan bantuan hukum secara gratis kepada perempuan, buruh dan 
buruh anak-anak yang miskin.
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Pada tahun-tahun ini, banyak kelompok elektronik lain terbentuk dengan slogan-
slogan yang menjanjikan dan berbeda-beda, namun tidak satupun dari kelompok-
kelompok ini yang berhasil untuk bertahan hidup lama. Langkah hati-hati yang 
diterapkan oleh BOB pada awal pembentukannya banyak membantu untuk 
membangun kepercayaan dari anggotanya sampai pada posisi sekarang. BOB 
berencana untuk tetap pada pendekatan strategisnya dan bergerak maju dengan 
sangat hati-hati pada hari-hari yang akan datang.

Patokan umum untuk Persoalan Keamanan Berkomunikasi 
dan bagaimana menghindarinya.
Dengan mengetahui di mana potensi masalah pada keamanan berkomunikasi kita, 
anda akan bisa merasa lebih aman saat  bekerja. Daftar berikut ini menguraikan 
berbagai cara di mana informasi atau komunikasi anda dapat diakses atau 
dimanipulasi secara ilegal serta beberapa saran tentang cara-cara menghindari 
masalah keamanan tersebut.

Berbicara

Informasi tidak harus disalurkan melalui Internet agar bisa diakses secara ilegal. 
Saat membahas isyu-isyu sensitif, pertimbangkan pertanyaan berikut:

1. Apakah anda mempercayai orang yang anda ajak bicara?

Secara khusus pertanyaan ini relevan ketika bertemu dengan orang lain untuk 
pertama kalinya, orang yang anda kenal lewat Internet, atau orang yang telah 
memiliki nomor telepon anda dari  “seorang teman dari teman lain”. Tindakan 
apa yang bisa anda lakukan untuk melakukan verifikasi kalau orang ini memang 
benar adalah “seorang teman dari teman lain”? Gairah seksual dan setting sosial 
yang lebih santai kadang-kadang memberi sebuah rasa percaya dan perasaan 
yang menyenangkan. Sebagai seorang Pembela, apakah anda bisa menerima 
“kemewahan” seperti itu?

2. Apakah mereka perlu mengetahui informasi yang anda berikan kepada   
mereka?

Apakah bijaksana untuk mengungkapkan semua informasi tentang di mana 
anda bekerja dan apa pekerjaan yang anda lakukan dalam organisasi? Mungkin 
mereka telah memiliki informasi ini karena mereka telah mengamati gerak-
gerik anda dan situasi kantor anda. Jika mereka mengatakan bahwa mereka 
teman dari seorang teman lain, maka mereka mungkin akan mengatakan 
bahwa teman anda memberitahu mereka. Apa yang bisa anda lakukan adalah 
mencegah teman-teman anda memberitahu orang lain tentang pekerjaan atau 
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organisasi anda atau bahkan untuk mencari cara lain dari teman-teman anda 
memberikan nomor ponsel untuk anda daripada nomor telpon anda kepada 
orang lain secara langsung?

3. Apakah anda berada di lingkungan yang aman?

Selalu ada unsur risiko dalam sebuah pertemuan dengan “orang asing” yang 
ditemukan melalui situs kencan Internet atau anda bertemu dengan seseorang 
yang tidak anda kenal dan mengatakan mereka memiliki informasi tentang 
kasus yang menarik bagi anda. Penyadap atau perangkat mendengar lainnya 
sering secara khusus ditanam di daerah di mana orang menganggap tempatnya 
aman, seperti kantor swasta, jalan-jalan ramai, rumah, kamar tidur dan mobil. 
Ruang terbuka bisa membantu atau  berbahaya. Pertemuan di tempat terpencil 
memudahkan untuk melihat apakah anda sedang diikuti atau diamati, tetapi 
membuat sulit untuk melarikan diri dengan berbaur. Massa memudahkan untuk 
berbaur, tetapi jauh lebih mudah untuk dilihat dan didengar.

Apa yang bisa dilakukan?
1. Selalululah berasumsi bahwa seseorang dengan sengaja ikut mendengarkan. 

Dengan begitu anda bisa lebih aman ketika membicarakan hal-hal yang sifatnya 
konfidensial;

2. Asumsikan bahwa beberapa bagian dari informasi yang anda miliki setiap waktu 
dikompromikan. Selalulah mengubah rencana-rencana, berikan informasi yang 
benar secara sepotong-sepotong;

3. Bocorkan beberapa informasi palsu dengan sengaja agar bisa dicek kalau-kalau 
ada kebocoran dengan memantau apakah ada yang menggunakannya atau 
merespons info palsu tadi;

4. Setiap petugas kebersihan bisa menjadi ancaman keamanan yang serius. 
Mereka mungkin juga bisa masuk ke kantor setelah jam kerja dan mengambil 
sampah keluar setiap malam. Di antara kita mungkin punya pembantu rumah 
tangga di rumah dan orang tersebut mungkin tidak menyetujui gaya hidup kita. 
Mereka bisa jadi sasaran utama orang-orang yang ingin mengakses informasi 
tentang aktivitas keluar-masuk kita, siapa yang mengunjungi kita akhir-akhir 
ini, berapa orang dan jam berapa saja. Informasi tentang aktivitas seks dan 
sosial kita bisa sangat berguna dalam sebuah persiapan penyerbuan. Untuk 
alasan keamanan semua staf harus disaring dengan hati-hati (“dibersih-
lingkungankan”) secara berkala, karena kita cenderung mempercayai mereka 
setelah mereka bergabung dengan organisasi kita atau kita terima sebagai 
pembantu di rumah;
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5. Dalam rangka menghindari penyadapan, selalulah berganti ruang rapat, karena 
makin sering kita berpindah-pindah ruangan yang kita pakai untuk berdiskusi 
dan bertukar informasi, makin banyak alat dan tenaga bagi pihak penyerang 
yang dibutuhkan. Hati-hati dengan cindera mata yang cenderung kita pakai 
sehari-hari, seperti misalnya, ballpoint mahal, lencana yang dipasang di kerah 
baju, bros, atau barang-barang kantor seperti pemberat kertas yang bagus, atau 
lukisan besar. Barang-barang seperti itu sudah seringkali digunakan sebagai 
alat penyadap.

Telepon:

1. Asumsikan bahwa musuh-musuh kita memiliki kemampuan untuk menyadap 
pembicaraan telepon anda;

2. Asumsikan bahwa semua pembicaraan telepon tidak aman. Telepon 
genggam analog47 lebih tidak aman daripada telepon genggam digital (GSM), 
namun keduanya jauh lebih tidak aman dibandingkan telepon biasa. Lokasi 
dan pembicaraan kita sangat mudah dilacak oleh mobil penyadap. Tanpa 
menyebutkan lokasi kita pun, orang bisa dengan mudah mencarinya kalau 
telepon mobil kita menyala. 

3. Jangan mencatat informasi-informasi sensitif di telepon mobil anda seperti 
nama-nama dan nomor telepon seorang rekan. Kalau telepon mobil anda dicuri, 
pelacakan orang-orang yang kita lindungi akan mudah dilakukan;

4. Ingat, menyimpan gambar-gambar, tergantung pada konteks politik yang ada, 
apapun bentuknya, yang bisa dianggap melanggar hukum, merupakan sebuah 
risilo tersendiri. Coba hindari hal-hal seperti itu.

Sebuah catatan untuk menelpon lewat Internet: rekan-rekan yang beruntung 
mendapatkan akses Internet yang broadband (kecepatan tinggi) akan 
sangat terbiasa menggunakan telepon lewat Internet di mana kita bisa 
berbicara antarkomputer. Biaya yang murah sekali apabila dibandingkan 
dengan panggilan telepon biasa, memang sangat menarik, tetapi kita harus 
mempertimbangkan bahwa Internet itu tidak aman dan karena itu kita harus 
sama hati-hatinya dengan pembicaraan kita lewat telepon biasa.1

47 Catatan penerjemah: Di Indonesia, telepon genggam jaman dulu memakai sistem analog (AMPS, Advances 
Mobile Phone System) sekarang sudah digital semua (GSM, Global System for Mobile communication) 
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Keamanan fisik informasi di kantor

Kunci kantor setiap saat, termasuk pintu, jendela. Kalau memungkinkan, gunakan 
kunci pintu yang kalau ingin diduplikat membutuhlan otorisasi khusus, dan anda 
harus tahu siapa saja yang memegang kuncinya. Jangan memberikan kunci 
duplikat kepada orang ketiga, meskipun mereka entah pekerja kebersihan atau 
pekerja pemeliharaan lainnya, dan pastikan bahwa semua kegiatan mereka selalu 
dijaga oleh anda atau orang yang anda percaya.

Kalau tidak mungkin, pastikan bahwa anda menyediakan ruang khusus dengan 
akses terbatas untuk menyimpan barang-barang sensitif. Kunci semua pintu 
kantor dan letakkan semua sampah kertas-kertas yang sifatnya tidak konfidensial  
di gang pada malam hari.

Belilah paper shredder (penghancur kertas) yang potongannya melintang kecil-
kecil karena shredder yang potongannya berbentuk pita tidak aman. Kalau memang 
ada kertas yang menurut anda isinya sangat rahasia, setelah dimasukkan ke 
mesin penghancur kertas, bakar potongannya dan setelah abunya diremas-remas, 
buang ke wc. Cara lain yang lebih “sadar lingkungan” (ini berlaku di negara-negara 
beriklim dingin seperti negeri Belanda dan Jepang), potongan-potongan kertasnya 
dijadikan bubur dengan cara merendam di air, dan keringkan setelah dicetak seperti 
batu bata. “Batu bata” kertas tadi bisa jadi bahan bakar untuk tungku pemanas 
karena membantu mengurangi jumlah penebangan kayu bakar. 

Keamanan komputer dan keamanan file

1. Kalau memungkinkan, kunci komputer di tempat yang aman apabila anda 
meninggalkan kantor. Usahakan layar komputer tidak terlihat melalui jendela.48

2. Gunakan alat pelindung arus listrik (surge protectors), di semua stopkontak 
karena alat-alat elektronik bisa rusak kalau arus listriknya tidak stabil.

3. Simpan file komputer diback-up, termasuk yang berbentuk kertas di tempat 
terpisah dan aman. Pastikan bahwa backup tadi disimpan di hard drive 
terenkripsi (diacak) yang juga dibuatkan backupnya dengan sistem pengelolaan 
pengamanan khusus atau disimpan dengan menggunakan kunci canggih.

4. Untuk mengurangi kemungkinan orang lain menggunakan komputer kita, akses 
ke komputer harus diberi kalimat sandi (passphrase, bukan password) dan 
matikan komputer kalau ditinggal, meski sebentar.

5. Enkrip file-file anda kalau merasa sandi kalimat komputer anda bisa diterobos 
orang yang tidak berhak.49

48 Kalau anda menggunakan komputer dengan sistem Windows, untuk mengunci laptop atau komputer anda 
tekan tombol berlogo Windows dan huruf  “L”.

49 Untuk informasi selanjutnya hubungi Privaterra di info@privaterra.org. Di Indonesia AP bisa minta program enkripsi 
canggih PGP sedikitnya yang versi 6 dari teman-teman yang menguasai penggunaannya.
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6. Kalau komputer dicuri atau dirusak orang, anda masih bisa mendapatkan kembali 
data-data anda kalau anda selalu membackupnya dengan aman setiap hari. 
Simpan backup yang sudah dienkripsi di tempat yang aman, jauh dari kantor.

7. File yang sudah dihapus (di-delete) dan kemudian dibuang (di-wipe) tidak 
bisa lagi diperbaiki. GUNAKAN PGP Wipe atau program utiliti lainnya untuk 
membuang file-file yang perlu dimusnahkan. Jangan mendelete karena file-nya 
masih disimpan di recycle bin komputer kita.

8. Komputer bisa diprogram untuk mengirimkan file-file-mu keluar, atau sebaliknya 
anda rentan terhadap pencurian data di komputer anda. Untuk menghindari ini, 
belilah komputer yang berasal dari sebuah vendor terpercaya, komputernya 
dibikin “gepeng” (flattened, istilah para praktisi komputer yang artinya di-
reformat harddisknya) pertama kali anda terima komputernya, dan selanjutnya 
instal perangkat lunak yang anda butuhkan.  Serahkan komputer anda untuk 
diservis kepada tehnisi yang anda percaya.

9. Pertimbangkan untuk mencabut sambungan telepon ke komputer/modem, 
atau secara fisik memutuskan hubungan komputer anda ke Internet  saat 
meninggalkannya tanpa pengawasan. Dengan cara ini, senakal apapun virus 
atau programnya yang berteriak di tengah malam, tidak akan ada file yang 
rusak! Jangan pernah meninggalkan komputer dalam keadaan hidup pada saat 
anda meninggalkannya hari itu. Pertimbangkan penginstalan perangkat lunak 
yang akan menonaktifkan aksesnya setelah dalam waktu tertentu komputer 
tidak membuat aktivitas. Dengan cara ini, mesin anda tidak rentan saat anda 
minum kopi atau memfotokopi.

10. Pilih server Internet yang dikenal sebagai server yang bisa dipercaya 
keamanannya. Sebagai contoh, Microsoft baru saja mengumumkan bahwa 
Internet Explorer mempunyai problem keamanan yang serius.

Problema keamanan Internet

1. Email anda tidak langsung terbang dari komputer anda ke komputer rekan 
yang anda tuju. Ia melewati beberapa node (titik-titik berupa komputer lain) dan 
meningggalkan informasi jejak yang dilaluinya. Dari node-node ini email anda 
bisa diakses (tidak hanya di/dari negara anda!)

2. Seseorang bisa mengintip lewati bahu anda saat anda sedang mengetik. Hal 
ini terutama menjadi masalah di warnet. Jika komputer di kantor terhubung ke 
jaringan (intranet), email anda dapat diakses oleh yang memakai email di situ. 
Administrator Sistem di kantor anda mungkin memiliki hak administratif khusus 
untuk mengakses semua email;

3. Penyedia layanan Internet (ISP, Internet Service Provider) memiliki akses ke 
email anda, dan siapa pun yang mempunyai pengaruh terhadap ISP tadi akan 
mampu memaksa mereka untuk menyalin dan mem-forward salinannya ke 
orang tersebut bahkan bisa memerintahkan untuk tidak meneruskan email ke 
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alamat yang anda tuju;

4. Ketika email anda masuk ke jaringan Internet, sebelum masuk ke ISP penerima 
ia akan melewati ratusan komputer pihak ketiga. Seorang hacker (peretas) 
bisa mengakses email saat email kita melewatinya. ISP penerima email anda 
mungkin juga rentan, seperti juga di titik-titik jaringan lainnya.

Dasar-dasar keamanan Internet

Situs Jejaring Sosial, Facebook, Twitter dan lain-lain.

Banyak yang sudah diperdebatkan, terutama anggota-anggota jejaring ini yang 
membahas hal-hal yang bersifat privasi. Jumlah organisasi dan individu Pembela 
yang menggunakan situs-situs tersebut untuk berkomunikasi, mengembangkan 
kelompok-kelompok diskusi, meluncurkan Urgent Action, dan penggalangan dana, 
semakin banyak. Perdebatan tentang privasi tadi berkisar pada kenyataan bahwa 
kita tidak tahu bagaimana informasi kita akan digunakan dan kepada siapa data 
pribadi kita akan terkirim. Karena itu kehati-hatian sangat  disarankan, terutama 
jika “visibilitas” pribadi atau organisasi merupakan masalah. Orang sering dapat 
memiliki kontak yang menjangkau seluruh spektrum kehidupan sosial dan 
profesional.  Jangan bongkar rahasia (meng-outing) anda sendiri dan mereka. 
Berpikirlah sebelum pendapat atau pesan anda dipublikasikan. Jika Anda tidak 
yakin, kirimkan pesan anda lewat pesan pribadi. Pemuatan foto harus mendapatkan 
ijin dari orang-orang yang berada dalam foto sebelum dimasukkan ke situs jejaring 
seberapa lucu dan menariknya sebuah foto.

 

1. Virus dan masalah lain, seperti Trojan Horses atau Trojan, dapat datang 
dari mana saja, seorang teman bahkan tidak sadar menyebarkan virus. 
Gunakan program anti-virus dan selalu up-to-date dengan anti-virus terkini 
lewat pembaruan anti-virus  secara online  dan otomatis. Virus-virus baru terus-
menerus diciptakan dan ditemukan, jadi periksa perpustakaan informasi virus 
di www.vil.nai.com untuk mendapatkan perlindungan dari program anti- virus 
terbaru.

2. Virus biasanya menyebar melalui email, lakukan penggunaan email yang aman 
(lihat bawah). Virus adalah program tunggal yang dirancang untuk mereplikasi 
dan sifatnya bisa ganas atau tidak. Trojan adalah program yang memang 
dirancang untuk memberikan akses ke komputer anda kepada pihak ketiga 
(atau siapa pun)!

3. Sebuah firewall yang baik dapat membantu anda tidak terlihat oleh peretas/
hacker dan mencegah penyusup yang mencoba masuk ke sistem anda. Ini 
untuk memastikan bahwa hanya aplikasi yang diperbolehkan yang dapat 
menghubungkan komputer anda ke Internet dan mencegah program-program 
seperti Trojan dan sebagainya mengirimkan informasi atau membukan “pintu 
belakang” komputer anda agar para peretas bisa masuk;
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4. Sebuah sistem yang dinamai “key logger” dapat melacak tiap ketukan tombol 
komputer anda. Program-program ini tersebar dengan cara seseorang 
meletakkannya di komputer saat anda pergi, atau melalui virus semacam 
Trojan yang menyerang sistem anda melalui Internet. Program key logger  
melacak penekanan tombol komputer dan melaporkan huruf demi huruf 
kegiatan anda yang biasanya kegiatan lewat Internet.  Mereka bisa dikalahkan 
dengan menggunakan passphrase (sandi-kalimat) yang melindungi komputer 
anda, mempraktekkan penggunaan email yang aman, menggunakan program 
anti-virus, dan menggunakan “mouseguided program” untuk mengetikkan 
passphrase anda. Key logger juga bisa dinonaktifkan secara fisik dengan cara 
memutus sambungan ke Internet anda, biasanya cukup dengan mencabut 
koneksi telepon ke komputer ketika sedang tidak digunakan.

5. Sebuah alamat email bisa dipalsukan (“spoofed”) atau digunakan oleh orang 
lain. Hal ini dapat dilakukan dengan mengakses ke komputer rekanan kita 
lengkap dengan passwordnya, dengan cara meretas ke ISP, atau dengan 
menggunakan alamat yang tampaknya alamat rekanan kita. Misalnya, dengan 
menukar huruf kecil “I” dengan angka “1”, dengan begitu anda dapat membuat 
alamat email yang mirip dan umumnya orang tidak akan melihat perbedaannya. 
Untuk menghindari penipuan yang dilakukan oleh spoof, gunakan baris subjek 
yang bermakna dan secara berkala mengajukan pertanyaan yang hanya bisa 
dijawab oleh orang yang bersangkutan. Konfirmasikan permintaan informasi 
yang mencurigakan lewat sarana telekomunikasi lain.

6. Jauhkan aktivitas browsing pribadi Anda dengan tidak menerima cookies 
dan dengan menghapus cache setiap selesai menggunakan web. Di Internet 
Explorer,50 masuklah ke Tools, kemudian Options. Pada Netscape Navigator, 
masuklahke Edit, kemudian Preferences. Ketika anda sedang berada di 
menu salah satu browser ini, hapus history anda, cookie yang mungkin anda 
miliki serta kosongkan cache anda. Ingatlah selalu untuk menghapus semua 
bookmark anda juga. Browser secara otomatis juga membuat catatan dari situs 
yang anda kunjungi di file cache, jadi cari tahu file mana yang harus anda hapus 
pada sistem komputer anda. Ini penting, khususnya jika anda menggunakan 
komputer kerja untuk browsing situs porno.

7. Perbarui semua web browser yang bisa mendukung enkripsi 128-bit.51 Ini akan 
membantu menjaga informasi apapun yang anda ingin sampaikan dengan 

50 Catatan penerjemah: Di kalangan gerakan HAM sekarang ini, para aktifis tidak mau menggunakan browser  
Internet Explorer karena alasan keamanan, dan menggunakan Mozilla Firefox atau Google Chrome yang 
terjamin keandalannya.

51 Catatan penerjemah: Para Pembela HAM di Indonesia, sejak1984-an sudah menggunakan sistem enkripsi 
PGP dengan enkripsi 1024 bit yang jauh lebih kuat (military grade). Disarankan untuk menggunakan 
enkripsi dengan bit rate  tertinggi. Namun demikian perlu diketahui bahwa penggunaan PGP sebenarnya 
sangat riskan kalau anda tidak menguasai betul program ini (pengetahuannya setengah-setengah saja). 
Perkembangan dunia IT (Information Technology) berjalan sangat cepat seperti deret ukur sementara daya 
pakai kita bergerak seperti deret hitung. Karena itu sebaiknya gunakan teknologi yang ada secara maksimal 
sebelum memikirkan mengganti teknologi baru.
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aman lewat web, termasuk pengiriman password-password dan data sensitif 
lainnya. Pasang (install) security patch52 terbaru untuk semua perangkat lunak 
yang digunakan, terutama Microsoft Office, Microsoft Internet Explorer dan 
Netscape.

8. Jangan melakukan web browsing yang tidak penting dengan komputer yang 
isinya informasi dan dokumen yang sensitif. Hal ini sangat relevan jika komputer 
kantor kerapkali hanya digunakan untuk mengakses situs-situs “dewasa” dan 
situs kencan serta program messenger yang instan karena situs-situs ini sering 
merupakan sumber virus yang dapat membuat komputer anda berisiko.

Keamanan Dasar dalam Penggunaan Email

Bagian ini adalah petunjuk bagaimana cara menggunakan email yang aman seperti 
apa yang anda dan rekan kerja anda lakukan. Beritahu mereka bahwa anda tidak 
akan membuka email yang mereka kirim kecuali kalau mereka memakai cara 
meng-email yang aman.53

1. JANGAN PERNAH membuka email dari orang-orang yang tidak anda kenal. 
Bertukar foto melalui email bisa membuat organisasi anda tidak aman;

2. JANGAN PERNAH mem-forward email dari orang yang tidak anda kenal, 
atau berasal dari  seseorang yang tidak anda kenal. Semua email “think 
happy thoughts”54 yang dikirimkan orang-orang mungkin juga mengandung 
virus. Memforward email-email semacam itu ke teman-teman anda akan 
memungkinkan komputer mereka terinfeksi. Jika pengetikan ulang pesan 
tadi anda pikir buang-buang waktu saja, maka pesan yang akan dikirim 
samasekali tidak penting. Situs yang menawarkan foto bintang yang telanjang 
atau berpakaian sering menjadi kendaraan para virus dan jangan mengunduh 
dengan memakai komputer kerja anda.

3. JANGAN PERNAH mengunduh atau membuka sebuah attachment (lampiran 
email) kecuali anda tahu pasti apa isi lampiran tadi serta anda yakin akan 
aman. Matikan opsi automatic download dalam program email anda.  Banyak 
sekali virus dan Trojan menyebarkan dirinya sendiri sebagai “worms” dan worm 
yang terbaru sering bisa menampilkan diri bahwa email bersangkutan dikirim 
oleh orang yang anda kenal. Worm yang “cerdas” bisa men-scan  buku alamat 
komputer, khususnya kalau anda menggunakan Microsoft Outlook atau Outlook 
Express, dan menangkar diri dengan cara “bertopeng” menjadi lampiran yang 

52 Catatan penerjemah: Patch adalah sebuah software yang didisain untuk mengatasi masalah atau meng-
update, sebuah program komputer atau data-data pendukungnya. Program ini bisa juga memperbaiki 
kerentanan keamanan komputer terhadap peretas.

53 Catatan penerjemah: Pengamatan kami, rekan-rekan di Indonesia banyak yang memilih hotmail atau yahoo 
untuk alamat emailnya. Dari sisi keamanan keduanya tidak aman. Gunakan gmail atau riseup.net yang 
menggunakan http  yang aman. 

54 Catatan penerjemah: Email yang berisi pikiran-pikiran yang membuat orang bahagia yang dikirim kepada 
seorang atau beberapa teman, bisa berupa cetakan gambar, pusi dan lain-lain
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sah dan alamat kontak anda yang sah pula.

4. JANGAN menggunakan HTML, MIME atau rich text dalam email, pakai teks biasa 
(plain text). Email-emal yang diperkaya bisa berisi program yang diselundupkan 
yang memungkinkan orang lain mengakses atau merusak file dalam komputer 
anda.

5. Kalau menggunakan Outlook atau Outlook Express, matikan pilihan Preview 
screen.

6. Enkrip email anda setiap ada kesempatan karena email yang tidak dienkripsi 
sama saja seperti kartupos yang memungkinkan siapa saja bisa membacanya. 
Sebuah email yang dienkrip ibaratnya surat yang dimasukkan ke dalam amplop 
dan kemudian dimasukkan ke dalam lemari besi.

 DO dan DON’T pada waktu menggunakan program enkripsi.

•  DO, Gunakan enkripsi dengan konsisten. Kalau anda hanya mengenkrip file 
yang sensitif saja, setiap orang yang memantau lalu-lintas email anda akan 
tahu bahwa sesuatu yang penting sedang akan terjadi. Sebuah peningkatan 
lalulintas email yang dienkripsi menandakan akan ada penyerbuan

•  DON’T, Jangan menuliskan informasi sensitif di subject lines. Biasanya isi 
subject line tidak dienkrip;

•  DO, Gunakan passphrase yang terdiri atas deretan huruf, angka, spasi dan 
titik-atau koma yang hanya anda sendiri yang akan bisa ingat. Beberapa 
tehnik untuk membuat passphrase adalah dengan menciptakan disain acak 
di keyboard anda atau huruf sebarang yang digantung dengan spasi berupa 
tanda-tanda baca. Secara umum makin panjang passphrase makin kuat 
sandi itu;55

•  DON’T, Jangan menggunakan sebuah kata, nama, ungkapan populer atau 
sebuah alamat di buku alamat anda. Ini akan dibongkar dalam hitungan 
menit;

•  DO, Buat back-up private key anda (file yang berisi private key dari program 
enkripsi anda) di sebuah tempat tetap yang aman, misalnya disket kecil 
(sekarang sudah jarang) atau gantungan kunci yang sebenarnya sebuah 
USB kecil;

•  DON’T, Jangan mengirim material-material yang sensitif ke seseorang karena 
orang tadi sudah mengirim sebuah email yang dienkrip dan nama orang tadi 
anda kenal. Semua orang bisa melakukan “spoofing” sebuah nama dengan 
memakai alamat email yang seolah-olah mirip dengan alamat email rekan 
anda yang terpercaya. Selalu lakukan verifikasi sebelum anda mempercayai 

55 Catatan penerjemah: Jangan menggunakan sandi yang menggunakan nama kita/orangtua/sahabat, tanggal 
lahir dll. Gunakan kombinasi kata-kata secara acak, namun mudah diingat.
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dengan berbicara secara pribadi dengan orang itu. Atau kirimkan email lain 
untuk melakukan pengecekan ganda;

•  DO, Ajari rekan-rekan lain bagaimana menggunakan program enkripsi. 
Makin banyak rekan yang menguasai tehnik itu makin bagus buat gerakan;

•  DON’T, Jangan lupa untuk menandai/menandatangani serta mengenkrip 
email yang anda kirim sehingga rekan anda yakin bahwa email tidak diubah 
di tengah jalan;

•  DO, Lakukan enkripsi file-file yang dikirim lewat attachment terpisah. 
Umumnya attachment tidak akan terenkripsi apabila kita mengirim dalam 
email yang dienkrip. Kalau anda tidak mempunyai program enkripsi lakukan 
hal ini: 

KALAu ANDA TERPAKSA BERPIKIR DuA KALI uNTuK 
MENGIRIM INfORMASI LEWAT EMAIL, JANGAN KIRIM! Cari 
sarana lain yang untuk berkomunikasi dengan rekan anda.

7. Gunakan subject line yang bermakna sehingga pembaca tahu bahwa anda 
bermaksud untuk mengirim pesan. Beritahu semua teman dan kolega anda untuk 
selalu mengatakan sesuatu yang sifatnya pribadi di subject line sehingga anda 
tahu bahwa merekalah yang mengirim pesan. Jika tidak, seseorang mungkin 
sedang melakukan spoofing terhadap rekan tadi, atau Trojan mungkin sedang 
mengirimkan sebuah program yang sudah terinfeksi yang akan menginfeksi 
semua komputer di jaringan, termasuk komputer anda. Bagaimanapun, jangan 
menggunakan subject line yang membocorkan informasi yang dienkrip tentang 
keamanan. Ingat, subject line tidak dienkrip dan dapat membuka sifat surat 
terenkripsi tadi, yang dapat memicu kecurigaan yang tidak diinginkan. Banyak 
program peretas akhir-akhir ini akan secara otomatis akan “menarik” subjek-
subjek seperti “laporan”, “pribadi” dan “rahasia” dan memindai isinya serta 
menyalin pesan email dengan isi surat yang perlu diperhatikan.

8. JANGAN PERNAH mengirim email ke kelompok besar yang terdaftar 
di “To” atau baris “Cc”. Sebaliknya, mengirim pesan ke diri sendiri dan 
mencantumkan nama orang lain dalam baris “Bcc”. Ini adalah bentuk sopan-
santun yang umum serta praktek privasi yang baik. Jika tidak, anda mengirim 
alamat email SAYA untuk orang yang saya tidak tahu, sebuah praktek  
yang kasar, menyinggung dan berpotensi membuat frustrasi dan berbahaya.

9. JANGAN PERNAH menjawab spam, meski merupakan permintaan agar alamat 
email anda dicoret dari daftar alamat yang ada. Server spam mengirim email 
ke alamat yang menimbun dan mereka tidak pernah tahu mana yang “hidup” 
yang berarti bahwa seseorang menggunakan alamat email yang aktif. Dengan 
menanggapi, server menengarai anda sebagai alamat email yang aktif dan 
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mungkin anda akan menerima spam yang lebih banyak, sebagai hasilnya.

10. Kalau bisa, usahakan untuk memakai komputer yang tidak terhubung dengan 
komputer lain, yang bisa dipakai untuk keperluan Internet. Komputer ini tidak 
ada data-data penting dan dokumen sensitif.

Pedomam untuk Tata-kelola Kantor dan Informasi

Tata-kelola Kantor yang Aman

Tata-kelola kantor yang lebih aman adalah tentang bagaimana menciptakan 
kebiasaan. Kebiasaan pada tata-kelola kantor  dapat berguna atau berbahaya. 
Membangun sebuah kebiasaan dalam praktek tata-kelola kantor yang berguna, 
akan membantu memahami alasan di balik itu semua. Kami telah mengumpulkan 
daftar kebiasaan yang dapat membantu anda mengelola informasi anda dengan 
lebih aman, tetapi hanya jika anda mengembangkan kebiasaan dan berpikir 
tentang mengapa hal itu penting.

Apa yang paling penting untuk privasi dan keamanan dalam sebuah tata-
kelola kantor?

• Menyadari pentingnya informasi yang anda miliki dan siapa yang bisa 
mempunyai akses ke sana;

•  Mengembangkan kebiasaan yang aman dan menggunakannya dengan 
konsisten;

•  Menggunakan alat dengan benar.

Administrasi:

Banyak organisasi memiliki administrator sistem atau seseorang yang telah memiliki 
hak untuk mengatur administrasi komputer, akses ke email, jaringan komputer 
dan mengawasi pemasangan perangkat lunak baru. Kalau seorang admin keluar 
dari organisasi  atau cuti, maka administrator dapat mengakses informasi individu 
dan semua urusan menjadi terganggu. Dengan demikian seseorang harus 
bertanggung-jawab untuk memastikan bahwa sistem dari perangkat lunak bersih 
dan memastikan bahwa sistem perangkat lunak yang ada datang dari sumber 
yang jelas reputasinya. 

Masalahnya adalah bahwa beberapa organisasi menganggap peran ini hanya 
sebagai dukungan teknis belaka, dan pindah ke kontraktor pihak ketiga yang 
kemudian mempunyai akses administratif  ke organisasi. Seorang administrator 
memiliki kontrol yang efektif terhadap semua informasi dalam organisasi, dan karena 
itu harus benar-benar dapat dipercaya. Beberapa organisasi menyerahkan peran 
admin ini antara pimpinan organisasi dan seseorang yang sangat dipercaya.
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Aturan main:

1. JANGAN PERNAH memberikan akses administratif kepada kontraktor pihak 
ketiga. Bukan saja mereka kurang dapat dipercaya dari orang-orang dalam 
organisasi, tapi dalam keadaan darurat seseorang yang berada di luar kantor 
akan sulit untuk dicapai;

2. Hanya individu yang paling dapat dipercaya yang memiliki akses ke persoalan 
administratif;

3. Tentukan berapa banyak informasi yang boleh diakses oleh administrator: 
Akses ke semua komputer, pass phrase komputer, passphrase untuk login, 
kunci enkripsi dan lain-lain;

4. Jika Anda memilih untuk menyimpan salinan dari passphrase dan private 
key sebuah program endkripsi dengan organisasi lain, anda perlu mengem-
bangkan protokol untuk akses;

5. Jika seseorang berhenti dari organisasi, kode akses dan passphrase harus 
diganti;

6. Jika seseorang dengan hak akses administratif meninggalkan organisasi, 
semua passphrase dan kode akses harus segera diganti.

Administrasi Perangkat Lunak:

Menggunakan perangkat lunak bajakan dapat menyebabkan organisasi rentan 
terhadap apa yang kita sebut sebagai “software police” atau Polisi Perangkat 
Lunak. Aparat keamanan bisa menyerbu sebuah organisasi dan memberikan 
hukuman denda yang sangat berat kepada mereka karena mereka menggunakan 
perangkat lunak ilegal, dengan kata lain bisa menutup organisasi mereka. 
Organisasi bersangkutan mendapat simpati atau dukungan dari media Barat 
karena media tidak melihatnya sebagai serangan terhadap sebuah ORNOP Hak 
Asasi Manusia, tetapi lebih kepada serangan kepada pembajakan. Berhati-hatilah  
tentang lisensi perangkat lunak anda dan jangan sampai mengijinkan perangkat 
lunak disalin oleh siapa saja di kantor. Mungkin software bajakan juga tidak aman 
karena dapat mengandung virus. Gunakan selalu utilitas anti-virus setiap kali 
memasang perangkat lunak baru.

Seorang administrator harus menguasai perangkat lunak baru yang akan dipasang 
karena itu  harus diperiksa lebih dulu. Jangan pasang perangkat lunak yang 
tidak aman, pasang security patch untuk semua perangkat lunak yang memang 
digunaka, terutama Microsoft Office, Microsoft Internet Explorer dan Netscape. 
Ancaman terbesar bagi keamanan terletak pada perangkat lunak dan perangkat 
keras yang harus diketahui kelemahannya. Lebih bagus lagi, cobalah beralih ke 
perangkat lunak Open Source, yang tidak bergantung pada model “keamanan  
lewat ketidak-jelasan”, tetapi lebih menyambut para pakar keamanan dan peretas 
yang sama-sama sama menguji-coba semua kode. Menggunakan perangkat lunak 
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Open Source dan perangkat lunak selain Microsoft memiliki manfaat tambahan 
yakni anda lebih tidak rentan terhadap virus-virus standar dan peretas yang 
tidak spesifik. Lebih sedikit virus yang diciptakan untuk Linux atau sistem operasi 
Macintosh karena kebanyakan orang menggunakan Windows. Outlook sebagai 
program email yang paling populer, dan karena itu target yang paling populer 
untuk para peretas. 

Kebiasaan Meng-email:

Melakukan enkripsi pada semua email harus menjadi kebiasaan. Lebih mudah 
ingat untuk mengenkripsi segala sesuatu daripada memiliki kebijakan mana 
email yang harus dienkrip dan mana yang tidak perlu. Ingat, jika email selalu 
dienkrip, seorang yang mengamati lalu-lintas email anda tidak pernah tahu, kapan 
komunikasi menjadi lebih signifikan dan peka.

Beberapa hal penting lain:

1. Simpanlah selalu email yang sudah dienkrip dalam bentuk terenkrip. Anda 
selalu dapat mendekrip lagi nantinya,  jika tidak, seseorang yang memperoleh 
akses ke komputer anda, seolah-olah seperti tidak pernah dienkripsi;

2. Beri sikap tegas dengan semua orang yang bertukar email terenkrip dengan 
anda dan pastikan mereka tidak mendekrip email tadi dan mem-forwardnya, 
atau membalas tanpa mengenkrip. Kemalasan individu adalah ancaman 
terbesar bagi anda komunikasi.

3. Buat  beberapa alamat  email yang aman bagi rekan-rekan di lapangan yang 
tidak umum digunakan sehingga tidak diambil oleh server spam. Alamat ini 
secara konsisten harus diperiksa tetapi tidak digunakan, kecuali dengan staf 
lapangan. Dengan cara ini anda dapat menghancurkan alamat email yang 
semakin banyak spamnya tanpa membahayakan basis kontak anda.

Kewaspadaan dan Rasa Memiliki sangat sehat bagi anda dan 
organisasi. Individu biasanya link yang paling lemah, bukan 

teknologinya.
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BAB SEBELAS

Meningkatkan keamanan di tempat kerja dan di rumah

Ide di belakang penyusunan bab ini adalah untuk memberikan langkah-langkah 
praktis untuk membuat penilaian terhadap keamanan di kantor anda, tempat-
tempat singgah, rumah sakit dan rumah serta untuk mencari arah, termasuk 
beberapa perbaikan yang mengarah kepada penyempurnaan rencana-rencana 
keamanan organisasi anda.

Keamanan di rumah dan tempat kerja
Keamanan di kantor pusat organisasi, kantor-kantor di tingkat daerah, kabupaten 
dan rumah anggota staf organisasi sangat penting bagi pekerjaan para Pembela 
HAM. Kita akan membahas lebih dalam bagaimana keamanan di kantor atau di 
rumah dapat dianalisis dan ditingkatkan. 56

Memahami aspek-aspek umum keamanan di kantor

Tujuan kita dalam meningkatkan keselamatan dapat dirangkum dalam enam 
kata:

Mencegah akses mereka yang tak berhak

Beberapa kasus membuktikan bahwa untuk melindungi kantor, penting untuk 
memikirkan kemungkinan serangan atau demonstrasi dengan kekerasan.

Pertama-tama, tinjau kerentanan atau kelemahan kantor. Sama seperti dalam 
pelatihan menilai  risiko, kita harus menyadari bahwa sebuah kerentanan bisa 
mengakibatkan meningkatnya tingkat risiko yang ini juga tergantung pada ancaman 
yang kita hadapi.

Kerentanan kantor harus dinilai berdasarkan ancaman yang kita hadapi.

56 Secara sederhana, mulai sekarang kita hanya akan membicarakan keamanan kantor saja, meski informasi-
informasi di bawah ini berlaku juga untuk keamanan di rumah.
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Sebagai contoh, kalau anda menghadapi risiko pencurian alat-alat atau informasi, 
anda harus melihat bagaimana caranya mencegah seseorang bisa memasuki 
kantor atau memperoleh akses ke peralatan atau informasi tadi. Di negara-negara 
di mana sumber dayanya langka dan suhu panas sedikit sekali perhatian diberikan 
kepada konstruksi pintu dan jendela. Kondisi ini ditambah tidak mampunya orang 
membeli AC, kita terbiasa membiarkan pintu dan jendela terbuka. Tentu saja situasi 
ini menjadi akses langsung bagi siapa saja yang ingin masuk ke dalam.

Di sini terlihat bahwa kita ikut mengkondisikan berbagai kerentanan seperti misalnya, 
staf kita membiarkan pintu dan jendela terbuka. Kerentanan kedua keterbatasan 
dana organisasi untuk membeli AC sehingga mendorong kecerobohan tadi. 
Andaikata kita mempunyai cukup uang untuk membeli AC, mungkin kita akan 
menutup rapat-rapat pintu dan jendela agar udara dingin tidak keluar.

Terbukanya pintu dan jendela juga akan menyebabkan bertambah besarnya 
kerentanan ketika organisasi menghadapi sikap bermusuhan masyarakat 
setempat; bisa karena kasus yang sedang ditangani, bisa juga kegiatan penyuluhan 
yang organisasi lakukan di lingkungan masyarakat setempat.  Bangunan kantor 
juga bisa menjadi faktor kerentanan jika bangunannya terpisah-pisah tidak jadi 
satu atau  berada di atas lantai dasar. Apa yang mungkin seharusnya menjadi 
sebuah gedung yang sempurna ditinjau dari segi keamanan untuk komunikasi 
sebagai tempat singgah sekaligus bisa menimbulkan masalah kerentanan karena 
organisasi ini sekaligus organisasi hak asasi manusia.

Penting untuk menetapkan kerentanan sebuah kantor dengan adanya ancaman 
yang sudah dibahas di Bab Satu di masa-masa mendatang.

Dengan demikian adalah penting untuk menemukan keseimbangan antara 
meletakkan langkah-langkah keamanan yang sesuai dan kesan yang diberikan 
bahwa organisasi ini menyembunyikan sesuatu di balik temboknya yang 
kokoh itu. Secara dramatis membuat perubahan langkah keamanan eksternal 
kantor malahan akan menyebabkan peningkatan risiko yang anda hadapi dan 
mengundang perhatian yang tidak perlu. Menurut pengalaman penulis, lebih bagus 
untuk memulai dulu dengan  perubahan sikap terhadap keamanan, menutup pintu 
dan jendela dan kemudian kalau memungkinkan, baru memikirkan perbaikan 
keamanan eksternal.

Keamanan kantor tidak lebih besar dari titik terlemahnya dan 
titik terlemah kerapkali adalah sikap kita terhadap keamanan itu 

sendiri

Banyak organisasi LGBTI memulai kegiatannya dengan membuat program 
pencegahan HIV/AIDS, kemudian meneruskannya dengan program-program 
kesehatan lain di negerinya dan selanjutnya meneruskannya dengan kegiatan-
kegiatan yang arahnya pada kelompok sasaran yang mempunyai risiko tinggi. 
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Seiring dengan waktu dan pengalaman yang bertambah, organisasi ini kemudian 
mengajak kelompok-kelompok tadi untuk menyusun strategi bersama agar 
perjuangan hak asasi kaum LGBTI menjadi lebih baik lagi. Dari sisi keamanan 
langkah-langkah ini berpotensi mendatangkan problem-problem yang serius.

Kadang-kadang kita perlu bekerja secara konfidensial, bahkan secara anonim, agar 
kerja kita menjadi lebih efektif dalam menjalankan program kesehatan seksual, 
khususnya dengan rekan-rekan dari kelompok sasaran yang mendatangkan risiko 
seperti kelompok LSL(hubungan seks antarpria), kelompok Penasun (pengguna 
narkoba lewat suntikan) dan kelompok PSK (Pekerja Seks Komersial). Apabila 
organisasi juga dengan paralel mengerjakan isyu-isyu hak asasi manusia di 
luar advokasi hak-hak SOGI, misalnya penanganan kasus kekerasan kepada 
komunitas LGBTI, rasanya perlu sekali untuk melakukan kontrol terhadap orang 
yang datang ke kantor dengan mencatat identitas mereka-mereka yang datang ke 
kantor. Karena dana yang tidak cukup kita sering terpaksa untuk tidak memisahkan 
kantor yang mengerjakan proyek kesehatan dengan  kantor yang mengadvokasi 
isyu hak asasi manusia. Secara praktis kadang-kadang kita cukup memasang 
gorden untuk menutupi ruang-ruang privat dengan ruang umum. Seringkali fasilitas 
kamar kecil di dalam gedung dipakai secara bersama dan ini dapat memberi 
akses tanpa pengawasan ke kantor sebelah. Repotnya ketika program kesehatan 
sedang melaksanakan pelatihan tentang kesehatan seksual kepada rekan-rekan 
kelompok-kelompok sasaran yang karena status mereka termarjinalisasi atau 
bahkan ilegal, mereka bisa menjadi mangsa para pelaku yang berkuasa yang bisa 
dengan mudah “membujuk” mereka untuk melakukan pengintaian terhadap kita.

Penerobosan, pemboman, kebakaran dan lain-lain adalah sebuah cara dramatis 
untuk mencegah informasi organisasi anda digunakan untuk melawan mereka. 
Para pelaku, baik mereka adalah petugas negara atau bukan petugas negara atau 
orang-orang swasta, akan mencari jalan yang lebih mudah dan diam-diam untuk 
mendapatkan informasi tentang organisasi anda. Kadang-kadang hanya dengan 
masuk diam-diam lewat pintu, sebuah cara yang lebih dipermudah kalau anda 
juga melakukan program rumah singgah yang melayani konseling kesehatan dan 
penyuluhan.

Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan ketika 
menyiapkan sebuah kantor:
Tetangga: Coba jajaki reaksi masyarakat terhadap Komunitas LGBTI sebelum 
membuka kantor. Adalah tidak bijaksana mencoba dan membangun sebuah kantor 
di daerah yang anda tahu sebuah daerah yang sangat konservatif (kolot) terhadap 
keberagaman. Upaya menempatkan kantor di tempat seperti itu sama saja anda 
menantang dan menempatkan organisasi dalam keadaan yang berbahaya. 
Misalnya, beberapa negara bahkan mempunyai peraturan yang mensyaratkan 
agar aktivitas tertentu boleh dilakukan pada radius tertentu dari fasilitas-fasilitas 
pendidikan. Kita perlu memperhatikan hal-hal seperti itu. Apabila organisasi 
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anda ingin melaksanakan sebuah program kesehatan untuk para penderita HIV/
AIDS, anda harus memikirkan bagaimana reaksi masyarakat terhadap hal ini.  
Apakah mereka menganggapnya sebagai hal yang biasa, aksi kemanusiaan dan 
menerimanya, atau menganggap sebagai hal yang berisiko bagi mereka karena 
adanya kemungkinan tertular?    

Banyak kantor-kantor LGBTI berfungsi ganda menjadi semacam pusat sosial pada 
malam hari. Suara-suara gaduh ketika meninggalkan kantor dan kendaraan pada 
larut malam kerapkali membuat tetangga menjadi kesal,  meski mereka sebenarnya 
juga sangat mendukung.

Sebagai catatan praktis, cari tahu apakah gedung itu di masa lalu pernah dipakai 
oleh orang-orang tertentu atau  kegiatan tertentu; akses ke transportasi publik dan 
pribadi; risiko adanya marabahaya; seberapa besar kemungkinan bagi gedung itu 
untuk upaya keamanan, dan sebagainya.  

Adalah sangat berguna untuk meninjau langkah-langkah keamanan yang diambil 
oleh orang lain di sekitar kantor kita. Apabila ternyata banyak, ini mungkin pertanda 
bahwa daerah yang dimaksud tidak aman, misalnya, dalam hal kejahatan biasa. 
Penting juga untuk berkonsultasi dengan tetangga di sekitar kita mengenai situasi 
keamanan daerah itu. 

Dalam hal apapun, membuat langkah-langkah keamanan bisa diambil tanpa 
menarik perhatian yang tidak diinginkan. Berguna juga untuk mengenal baik 
pendukung sekitar karena mereka  dapat menyampaikan informasi hal-hal yang 
mencurigakan di sekitar lingkungan kita.

Penting juga untuk memeriksa siapa induk semang bangunan kantor anda. 
Reputasinya bagaimana? Jika reputasinya buruk, kenapa? Mungkinkah mereka 
mudah mendapatkan tekanan dari pejabat setempat/non negara atau pelaku 
swasta? Apakah mereka merasa nyaman anda melakukan  langkah-langkah 
keamanan di tempat itu? Apakah mereka merasa nyaman dengan kegiatan dan 
keberadaan kelompok sasaran anda?

Pilihan kantor harus mempertimbangkan siapa yang perlu datang ke kantor. 
Sebuah kantor yang dimaksudkan untuk korban untuk mencari nasihat hukum 
akan memiliki kebutuhan yang berbeda bagi mereka yang membutuhkan gedung 
sebagai pusat singgah atau pusat kesehatan yang berbeda lagi dengan kantor 
yang terutama sebagai tempat bagi para aktifis yang bekerja pada isyu-isyu hak 
asasi manusia. Periksa seberapa mudah mendapatkan transportasi umum, akan 
amankah perjalan antara rumah seorang staf sampai ke tempat kerja di mana 
sebagian besar aktivitas berlangsung, dan sebagainya. Kantor yang fokusnya 
terutama pada kegiatan penyuluhan, mungkin harus menempatkan kantornya di 
daerah di mana kelompok sasaran tinggal. Kita sudah membahas sebelumnya 
bagaimana hal ini dapat mempengaruhi persepsi umum tentang pekerjaan 
organisasi anda dan dampak yang dapat mempengaruhi sisi kemanan organisasi. 
Perjalanan dari dan ke daerah-daerah ini, terutama pada malam hari, juga dapat 
membuat masalah keamanan yang perlu dilihat.
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Begitu lokasinya sudah dipilih, adalah sangat penting untuk melakukan evaluasi 
secara periodik semua aspek dari tempat itu, penting untuk mengecek apakah 
kehadiran organisasi anda dan orang-orang yang bekerja bersama anda 
menimbulkan rasa kebencian di kalangan tetangga berdekatan. Ini juga akan 
menimbulkan problem, misalnya tekanan yang diberikan kepada yang punya 
rumah.

DAfTAR PENGECEKAN: MEMILIH LOKASI KANTOR YANG BAIK

1. LINGKUNGAN TETANGGA: Statistik kejahatan; kedekatan dengan target 
yang potensial untuk sebuah serangan bersenjata, seperti instalasi militer 
atau pemerintah; lokasi aman untuk berlindung; organisasi nasional atau 
internasional lainnya dengan siapa anda memiliki hubungan. Pada awalnya 
sulit untuk mengukurnya namun toleransi yang dimiliki lingkungan sekitar juga 
bisa menjadi faktor penting untukdipertimbangkan. Sikap masyarakat yang 
ada terhadap SOGI atau hak-hak perempuan dapat menyebabkan reaksi-
reaksi bermusuhan dari tetangga sekitar begitu kelompok-kelompok sasaran 
anda mulai menggunakan jasa layanan. Apalagi jika anda berencana untuk 
menjalankan sebuah rumah singgah bagi kesehatan seksual yang melayani 
sektor masyarakat yang terpinggirkan oleh kelas menengah, masyarakat 
perkotaan “kasta tinggi” yang patriarkhal;

2. HUBUNGAN: Tipe masyarakat sekitar; pemilik rumah/induk-semang, 
penyewa lama, pengguna lama dari bangunan rumah;

3. AKSES: Satu atau beberapa rute akses yang bagus (makin banyak makin 
bagus); kemudahan masuk bagi transportasi umum (bis kota, angkot, ojek) 
dan transportasi pribadi;

4. LAYANAN DASAR: persediaan air, saluran listrik, sambungan telepon, 
Internet.;

5.  PENERANGAN JALAN di daerah sekitar;

6. KERENTANAN TERHADAP KECELAKAAN ATAU BENCANA ALAM: keba-
karan, banjir besat, tanah longsor, pembuangan bahan-bahan berbahaya, 
pabrik-pabrik yang prosesnya menggunakan bahan-bahan berbahaya (B3), 
dan sebagainya;

7. STRUKTUR FISIK: Kekokohan struktur bangunan, fasilitas untuk memasang 
alat-alat pengaman, pintu-pintu dan jendela, garis batas dan penghalang 
untuk pelindungan, akses masuk, (lihat di bawah);

8. UNTUK KENDARAAN: Sebuah garasi atau sekurang-kurangnya halaman 
depan atau tempat yang tertutup, dengan penghalang untuk parkir.
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Akses Pihak Ketiga ke Kantor: Pembatas fisik dan prosedur kunjungan.

Tujuan utama dari upaya pengaman kantor adalah menolak akses orang-orang 
yang tidak berhak. Satu atau beberapa orang bisa saja masuk untuk mencuri, 
memperoleh informasi, meletakkan sesuatu yang selanjutnya bisa digunakan untuk 
melawan anda seperti obat-obatan terlarang atau senjata, mengancam anda, dan 
sebagainya. Setiap kasus berbeda tetapi tujuannya tetap sama: Jangan sampai 
orang-orang yang tidak dikehendaki masuk.

Akses menuju gedung kantor dikendalikan oleh penghalang fisik bangunan 
(pagar, pintu,  gerbang masuk), oleh tindakan teknis (seperti alarm dengan lampu) 
dan prosedur ijin masuk bagi pengunjung. Setiap penghalang dan prosedur 
merupakan filter bagi siapa saja yang ingin mendapat akses ke kantor. Idealnya, 
filter tersebut dikombinasi sehingga menjadi beberapa lapis perlindungan yang 
mampu mencegah masuknya bermacam-macam orang yang tidak berhak.

Sangatlah berguna untuk membedakan antara apa yang disebut sebagai ruang 
publik seperti dalam kasus pusat-pusat rumah singgah anonim dan apa yang 
disebut sebagai “ruang kantor” di mana aksesnya dibatasi dan menerapkan sistem 
filter antara keduanya. Secara sederhana itu bisa diperumpamakan seperti pintu 
yang terkunci atau pintu di ujung tangga ke atas untuk mencegah akses ke ruang 
kantor.

Pembatas fisik

Pembatas dimaksudkan untuk secara fisik menghalangi jalan masuk bagi tamu 
yang tidak berhak. Seberapa bergunanya sebuah pembatas fisik tergantung 
kepada kepadatan dan kemampuan untuk menutupi celah-celah yang rentan di 
tembok.

Kantor anda bisa mempunyai penghambat fisik yang dibagi menjadi tiga 
wilayah:

1. Garis batas  eksternal: Pagar, dinding atau yang serupa, di bagian luar taman 
atau halaman.

2. Garis batas bangunan atau gedung.

3. Garis batas internal: Pembatas bisa dibuat di dalam gedung kantor untuk 
melindungi satu atau beberapa ruangan. Ini khususnya berguna pada 
kantor-kantor yang tamu harus melewatinya, karena memungkinkan adanya 
area publik yang terpisah dari ruang yang lebih bersifat privat, dengan 
menambahkan pembatas tambahan.

Garis batas eksternal

Gedung kantor seharusnya dikelilingi oleh sebuah garis batas luar yang jelas, bisa 
dibuat dengan pagar tinggi atau rendah, disarankan dari bahan yang kokoh dan 
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cukup tinggi agar akses masuk menjadi lebih sulit. Terali atau jalinan kawat tembus 
pandang akan membuat segala kegiatan di dalam kelihatan, karena itu sebaiknya 
dibuat dari batu bata atau sebangsanya.

Garis batas bangunan

Ini termasuk dinding, pintu, jendela dan langit-langit atau atap. Jika dindingnya 
kokoh, semua pintu masuk dan atap juga harus kokoh. Pintu dan jendela harus 
memiliki cukup kunci dan diperkuat dengan terali besi, sebaiknya dipasang secara 
horisontal dan vertikal yang tertanam dengan kuat ke dinding. Jika ada atap, 
buatlah atap yang juga melindungi dengan baik, tidak hanya sekedar lembaran 
seng atau lapisan ubin. Jika atap tidak dapat diperkuat, tutupi semua lubang yang 
memungkinkan akses ke atap, dari lantai dasar maupun dari rumah tetangga 
sebelah.

Garis batas internal

Di sini juga berlaku hal yang sama, untuk bangunan atau gedung. Adalah sangat 
berguna untuk memiliki sebuah tempat dengan pengamanan tambahan di dalam 
kantor, dan ini biasanya sangat mudah untuk mengaturnya. Sebuah brankas saja 
bisa dianggap sebagai garis batas pengaman internal.

Catatan tentang kunci

Tidak boleh ada kunci satupun yang bisa dipegang oleh seorang pengunjung. 
Simpan semua kunci di lemari atau laci dengan kunci kombinasi yang kodenya 
hanya staf yang tahu. Pastikan bahwa kodenya selalu diganti setiap saat. Kalau 
kuncinya diberi label secara individu, jangan menandainya dengan deskripsi 
yang menerangkan kunci itu kunci ruang, lemari atau laci yang mana, yang akan 
memudahkan seorang perampok menggunakan kunci itu. Gunakan nomor, huruf 
atau kode warna.

Tindakan teknis: Penerangan listrik dan alarm

Tindakan teknis penguatan penghalang fisik atau prosedur penerimaan pengunjung 
seperti lubang pengintai di pintu, intercom dan kamera video (lihat di bawah). Agar 
bisa bekerja, tindakan teknis harus menyebabkan reaksi tertentu, misalnya menarik 
perhatian tetangga, polisi atau perusahaan keamanan swasta. Jika hal tersebut 
tidak terjadi dan seorang penyelundup mengetahuinya, tindakan semacam ini kecil 
manfaatnya dan hanya berguna sebagai upaya mencegah pencuri kelas teri atau 
merekam  orang-orang yang keluar-masuk ruangan. 

Penerangan di sekitar gedung (halaman, taman, lantai yang diperkeras) dan bordes 
sangat penting.

Alarm memiliki beberapa tujuan, termasuk mendeteksi dan menghalangi kemung-
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kinan penyusupan atau upaya terus-menerus untuk masuk.

Alarm dapat mengaktifkan tanda peringatan di dalam gedung; lampu pengaman; 
sebuah nada yang keras, bel atau suara, atau sinyal di pusat pengamanan yang 
berada di luar gedung. Alarm audio berguna untuk menarik perhatian, tapi dapat 
menjadi kontra-produktif jika anda tidak mengharapkan reaksi dari penduduk 
sekitar atau orang lain. Kita harus memilih dengan hati-hati antara alarm audio atau 
alarm cahaya (cahaya kuat yang disorotkan ke satu arah, dan lampu merah yang 
berkedip-kedip). Yang terakhir cukup efektif untuk mencegah penyusup, karena ia 
mensugestikan bahwa akan ada sesuatu tindakan lain setelah ada deteksi awal.

Alarm harus dipasang pada titik-titik akses (halaman, pintu dan jendela, dan tempat-
tempat yang  rentan seperti ruang yang berisi informasi sensitif). Alarm yang paling 
langsung adalah sensor gerak, yang mengaktifkan lampu, memperdengarkan  
suara atau mengaktifkan kamera ketika mereka mendeteksi sebuah gerakan.

Alarm harus:

1. mempunyai cadangan baterai agar tetap berfungsi meski mati listrik;

2. yang dibeli harus mempunyai delay sebelum menjadi aktif karena ada ke-
mungkinan  salah satu staf salah pencet ada cukup waktu untuk mema-
tikannya;

3. dilengkapi opsi pengaktifan secara manual kalau ada salah satu staf ingin 
menghidupkan;

4. mudah dipasang dan direparasi;

5. suaranya harus berbeda dengan alarm kebakaran.

Kamera video:

Kamera video (CCTV, Closed Circuit TV) bisa menyempurnakan prosedur 
penerimaan tamu dan merekam semua tamu yang mengunjungi kita. Namun 
kamera harus dipasang sedemikian rupa agar tidak bisa dicapai seorang penyerbu. 
Dengan demikian si penyerbu tidak bisa merusak pita rekaman.

Perlu dipertimbangkan bahwa pemasangan kamera video akan membuat tamu kita 
yang umumnya para korban atau saksi, merasa terganggu atau justru mengundang 
pencuri masuk karena melihat ada kamera yang berharga. Lebih-lebih lagi kalau 
kantor kita berfungsi sebagai pusat singgah (drop in center), kamera menjadi 
tidak produktif karena  tempat singgah itu diperkenalkan sebagai tempat yang 
dirahasiakan. Perlu dipikirkan di mana kita akan menempatkan kamera dan bagian 
mana yang perlu direkam. Mungkin akan bagus kalau ada semacam peringatan 
dituliskan bahwa kamar ini dipasangi kamera (hak untuk sebuah privasi adalah 
hak asasi manusia juga).
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Perusahaan pengamanan swasta.

Persoalan ini agak rumit. Di banyak negara, perusahaan-perusahaan pengamanan 
swasta  merekrut satpam-satpamnya dari para purnawirawan pasukan pengaman 
pemerintah. Catatan yang ada menyebutkan bahwa banyak dari mereka terlibat 
pada operasi-operasi penyelidikan dan  penyerbuan terhadap para aktifis pembela 
HAM. Karena itu sangat beralasan bagi kita untuk tidak mempercayai perusahaan-
perusahaan semacam itu terlebih bila anda khawatir ada kemungkinan organisasi 
anda akan diselidiki atau diserbu oleh aparat keamanan. Perusahaan itu bisa-
bisa memasang alat penyadap di ruang-ruang kantor anda atau justru mengijinkan 
orang lain masuk.

Namun kalau anda memang merasa ada kebutuhan untuk menyewa pengaman 
swasta, pastikan bahwa anda menandatangani perjanjian kerja yang dengan jelas 
menerangkan apa yang boleh dilakukan oleh para satpam yang bertugas, dengan 
tegas menyatakan bahwa dia tidak boleh bertindak atas nama anda, dan mana 
saja dari gedung kantor yang boleh dimasuki. Kalau satpamnya dilengkapi dengan 
senjata, adalah penting bagi organisasi HAM untuk mengetahui peraturan hukum 
untuk pemakaian senjata tersebut.

Jika satpam tadi membawa senjata api, organisasi hak asasi manusia harus memiliki 
pemahaman yang utuh tentang semua peraturan perundang-undangan yang 
menyangkut  penggunaan senjata itu. Bahkan lebih penting lagi pertimbangkan 
untung-ruginya menggunakan senjata.

Senjata ringan bukanlah alat penangkis bagi penyerang yang menggunakan 
senjata yang kemampuan tembaknya besar (ini yang kebanyakan terjadi), namun 
kalau penyerang tahu bahwa ada yang membawa senjata ringan di pihak anda, 
mereka akan memutuskan untuk mendobrak masuk dan siap menembak untuk 
melindungi mereka. Dengan kata lain beberapa senjata ringan (seperti pistol, 
misalnya), justru akan mengakibatkan peningkatan kekerasan yang digunakan 
untuk menyerang atau menyerbu kantor anda.   

Perjanjian perlu dibahas dan disusun dengan perusahaan keamanan 
swasta  atau penjaga malam dan perjanjian tersebut perlu terus-

menerus dipantau

Memfilter Prosedur Pendaftaran

Pembatas fisik harus disertai dengan prosedur penerimaan atau “filter”. Prosedur 
tersebut menentukan kapan, bagaimana dan siapa yang mendapatkan akses ke 
bagian-bagian dari kantor. Akses ke daerah sensitif harus dibatasi.

Cara termudah untuk masuk ke kantor adalah dengan mengetuk pintu dan masuk ke 
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dalam. Setiap hari banyak orang yang melakukannya. Dalam rangka 
mempertahankan tingkat tertentu dari aksesibilitas dan meningkatkan kontrol 
terhadap orang yang keluar-masuk kantor, anda perlu menetapkan prosedur 
penerimaan yang tepat.

Contoh Pekerjaan untuk didiskusikan:

Seseorang datang dan masuk kantor (pintu terbuka)

Langkah-langkah yang disarankan:

1. Tanyakan mengapa orang berkeinginan untuk masuk;

2. Jika mereka ingin mencari salah satu Pembela di kantor, dengan sopan 
mintalah mereka untuk duduk dan mengatakan bahwa anda akan menanya-
kan apakah orang yang dimaksud ada. Oleh karena itu sangat bagus kalau 
kita menyediakan ruang tamu khusus yang secara fisik terpisah dari pintu 
masuk internal kantor. Jika orang dimaksud tidak ada, mintalah tamu tadi 
untuk kembali di lain waktu atau menunggu di suatu tempat di luar area 
terbatas kantor. JANGAN memberitahu keberadaan Pembela.

3. Kalau Pembela yang bersangkutan ada, tanyakan kepadanya apakah dia 
memang mengharapkan kedatangan seseorang, sambil mengecek nama, 
organisasi dan alamat orang tadi.

Catatan: problimnya adalah, tamu sudah berada di dalam garis batas eksternal 
dan internal. Begitu tamu ini menjadi bermusuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa 
lagi.

Seseorang datang dan pintu terkunci

Langkah-langkah yang disarankan:

1. Gunakan lubang pengintai, kamera atau telepon pintu untuk menghindari 
keharusan membuka atau mendekati pintu, terutama jika anda ingin menolak 
masuk seseorang atau ada ancaman kekerasan atau pemaksaan masuk.

2. Tanyakan KTP dan alasan mengapa datang ke kantor.

3. Tanyakan kepada Pembela bersangkutan apabila dia memang ada di kantor 
dan mengharapkan kedatangannya.

4. Apabila Pembela kebetulan tidak ada di kantor, mintalah suatu saat untuk 
kembali lagi atau mintalah nomor telepon kontaknya sehingga anda bisa 
memberi tahu agar Pembela bersangkutan menelpon kembali. JANGAN 
memberi tahu keberadaan Pembela.

Catatan: Terutama karena kurangnya sumber daya dari organisasi, sangat sering 
kantor tidak memiliki resepsionis yang  full time. Pembantu kantor dan sekretaris 
memiliki tugas-tugas lain sehingga tidak dapat menyediakan waktunya untuk 

ISI LGBTI.indd   169 12/8/10   11:52:54 AM



170

mengikuti prosedur penerimaan sepenuhnya. Ada juga bahaya bahwa rekan-rekan 
staf administrasi tidak sepenuhnya sadar pada ancaman yang dihadapi organisasi, 
karena mereka tidak ikut rapat yang membahas insiden keamanan.

JANGAN berharap rekan-rekan anda bertindak sebagai filter atas nama anda 
jika mereka tidak menyadari tingkat risiko/bahaya yang anda hadapi. Lebih baik 
temukan cara agar mereka juga mendapatkan informasi tentang langkah-langkah 
yang harus diambil untuk meningkatkan pengamanan sebagai akibat dari ancaman 
atau insiden, tanpa menyebabkan kepanikan. 

Seseorang yang datang dan meminta masuk untuk memeriksa atau memperbaiki 
pasokan air PAM atau listrik atau melaksanakan kerja pemeliharaan lainnya.

Langkah-langkah yang disarankan:

1. Selalu pastikan KTP atau identitas lain mereka dengan perusahaan atau 
organisasi yang mereka akui sebelum mengizinkan mereka masuk. Ingat 
bahwa seragam atau kartu identitas menjamin bahwa orang tersebut dapat 
dipercaya terutama dalam situasi risiko menengah atau tinggi.

2. Putuskan apakah bisa atau tidak untuk mengijinkan akses. Setelah tamu 
memberi alasan, anda harus memutuskan apakah orang itu boleh atau tidak 
masuk. Hanya karena seseorang sudah memberi alasan, tidak berati kita 
membiarkan mereka masuk. Jika Anda tidak yakin apa urusan mereka, 
jangan boleh masuk!

3. Awasi sampai mereka pergi. Begitu tamu tadi memasuki  kantor, pastikan 
bahwa salah satu dari kita terus-menerus mengawasinya. Inilah gunanya 
menyediakan area khusus yang terpisah untuk menemui tamu, yang jauh 
dari daerah terlarang.

4. Kita harus menyimpan catatan setiap tamu lengkap dengan nama, organisasi, 
tujuan kunjungan, siapa yang ingin mereka temui, waktu datang dan pergi. 
Hal ini sangat berguna ketika melakukan evaluasi apa yang salah setelah 
ada insiden keamanan.

Seseorang datang atau menelpon menanyakan sesuatu

Langkah-langkah yang disarankan:

1. Tanpa menghiraukan apa yang penelepon atau tamu katakan, dalam situasi 
apapun, tidak perlu anda katakan di mana keberadaan rekan anda atau orang 
lain yang berdekatan dengan anda, atau  memberikan informasi pribadi. Jika 
dia memaksa, tawarkan untuk meninggalkan pesan, minta mereka untuk 
datang atau menelepon kembali nanti, atau membuat janji dengan orang 
yang ingin ditemuinya.

ISI LGBTI.indd   170 12/8/10   11:52:54 AM



171

Catatan: Beberapa orang sesekali datang dengan tidak sengaja, menanyakan 
apakah seseorang tinggal di daerah tersebut atau apakah ada yang akan dijual, 
dan sebagainya. Beberapa yang lain ingin menjual sesuatu, dan yang datang 
mengemis. Jika anda menolak memberi keterangan kepada orang-orang tersebut, 
anda sudah terhindar dari sebuah risiko keamanan.

Mencatat semua telepon masuk dan tamu-tanu

Penting untuk menyimpan catatan telepon masuk, nomor telepon, dan juga mencatat 
nama-nama tamu. Tamu baru harus menunjukkan KTP-nya dan organisasi mencatat 
nomor KTP tersebut. Banyak organisasi menerapkan kebijakan pemberian Kartu 
Pengenal dan karenanya kita bisa melakukan pengecekan apakah memang betul 
orang tadi anggota organisasi yang dimaksud. 

Seseorang ingin mengantarkan barang atau sebuah paket:

Risiko yang dapat kita terima dari menerima paket atau barang adalah kemungkinan 
isinya bisa membahayakan anda, khususnya jika paket atau surat itu berisi bom. 
Tidak peduli seberapa tidak berbahayanya benda tersebut, jangan sentuh atau 
buka paket sampai Anda melakukan tiga langkah sederhana berikut:

1. Periksa apakah penerima yang dimaksud sedang menunggu kiriman 
paket. Tidak hanya cukup sampai penerima mengetahui siapa pengirimnya 
karena identitas pengirim bisa dengan mudah dipalsukan. Jika penerima 
yang dimaksud tidak sedang menunggu suatu paket, dia harus memeriksa 
apakah pengirim benar-benar mengirimkan sesuatu. Jika paket dikirimkan 
dan dialamatkan ke kantor Anda, periksa siapa yang mengirimnya. Tunggu 
dan diskusikan persoalan sebelum membuat keputusan akhir;

2. Putuskan apakah anda akan menerima paket itu  atau tidak; 

3. Jika Anda tidak bisa mengetahui siapa yang mengirimkan paket atau jika 
akan memakan banyak waktu untuk mengetahuinya, pilihan yang terbaik 
adalah dengan tidak menerimanya, khususnya di lingkungan yang dinilai 
berisiko sedang atau tinggi. Anda selalu bisa memintanya untuk dikirimkan 
lain waktu, atau menampungnya di kantor pos (kalau dikirim lewat pos).

Ingat di mana paket tadi disimpan di kantor. Pastikan bahwa anda mengetahui di 
mana anda menyimpan paket tersebut sampai si penerima menerimanya. 

Ketika ada acara resmi atau pesta:

Seringkali kantor-kantor LGBTI berfungsi juga sebagai pusat sosial bagi orang-
orang yang tidak ingin berada di rumah pada malam hari, dan menjadikannya 
sebagai ruang di mana orang dapat mengekspresikan diri mereka secara bebas. 
Apakah mungkin untuk menerapkan beberapa jenis kebijakan di mana orang 
diijinkan menggunakan kantor pada malam hari, setelah mereka diperkenalkan 
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kepada organisasi atau kelompok oleh staf anggota yang bisa dipercaya? Apakah 
kebijakan ini akan mengganggu ide di balik pendirian sebuah pusat rumah singgah? 
Apa persiapan yang harus diambil kalau mereka pulangnya sampai larut malam? 
Apakah ada yang menginap di kantor? Mungkinkah ini bisa mempengaruhi citra 
kantor atau organisasi kalau masyarakat luas menganggap telah terjadi aktivitas 
seksual setelah jam kantor?

Organisasi secara rutin akan mengatur acara-acara resmi atau pesta sebagai cara 
membangun hubungan dengan tetangga dan organisasi sejenis. Dalam suasana 
seperti ini, aturannya sederhana saja:

Jangan biarkan orang yang tidak anda kenal atau tidak ada dalam daftar undangan 
langsung masuk ke ruangan. Hanya orang-orang yang dikenal oleh rekan-rekan 
anda yang boleh masuk, itupun kalau rekan tersebut juga datang dan dapat 
mengenali tamu mereka. Jika seseorang datang dan mengatakan mengenal 
salah satu staf kantor, konfirmasikan kepada orang yang dimaksud dan bila staf 
dimaksud tidak datang, jangan biarkan mereka masuk.

Kerja lembur di kantor.

Banyak organisasi LGBTI sangat bergantung pada staf relawan yang mendukung 
organisasi pada malam hari dan di akhir pekan. Hal ini sering berarti bahwa kantor 
dibuka pada malam hari dan akhir pekan ketika kontak-kontak politik kita (Kedutaan 
Besar, ORNOP Internasional, PBB) dalam keadaan darurat, sulit dihubungi. Kita 
harus menjelaskan ke kontak-kontak ini bahwa karena sifat pekerjaannya, kadang-
kadang atau hampir selalu membuka kantor sampai larut malam, dan kalau mungkin 
meminta mereka untuk ikut waspada pada periode-periode berisiko tinggi.

Meskipun langgam kerja para aktifis organisasi LGBTI biasa bekerja lembur, 
pada kerja-kerja penyuluhan dan sebagainya, bagi staf yang kerja lembur  atau 
bekerja sampai larut malam harus dibuatkan prosedurnya. Anggota organisasi 
yang bermaksud untuk bekerja lembur atau bekerja sampai larut malam 
harus melapor pada jam-jam tertentu kepada anggota lain yang ditunjuk, 
dan mereka harus berhati-hati khususnya pada saat mereka akan pulang. 
Kontak-kontak politik harus segera diberi tahu apabila ada kecurigaan dan alasan 
tertentu bahwa penyuluhan yang dilaksanakan akan menghadapi tindak yang 
bermusuhan.

DAfTAR PENGECEKAN (CHECKLIST):

MENGIDENTIfIKASI TITIK-TITIK LEMAH PADA PROSEDuR PENERIMAAN

1. Siapa yang selalu datang, ke area mana, dan mengapa?  Akses terbatas 
kecuali benar-benar ada kepentingannya;

2. Bedakan antara tamu-tamu yang datang (kurir/caraka, petugas pemeliharaan, 
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tehnisi komputer, anggota ORNOP yang datang untuk rapat, orang-orang 
penting (VIP), tamu, dan lain-lain) dan kembangkan prosedur penerimaan 
bagi setiap kelompok tamu;

3. Semua staf harus terbiasa dengan semua prosedur untuk setiap kelompok 
tamu, dan ikut bertanggung-jawab terhadap pelaksanaan semua prosedur 
tadi;

4. Begitu seorang tamu sudah bisa masuk ke kantor, apakah di-ijinkan untuk 
masuk ke daerah terbatas? Bangun sebuah strategi untuk mengatasi ini.

5. Semua anggota staf memiliki tanggung-jawab untuk mengambil tindakan 
terhadap siapapun yang tidak benar mengamati prosedur penerimaan.

DAfTAR PENGECEKAN: PENGAMBILAN KuNCI
1.  Siapa yang boleh mengambil kunci yang mana dan kapan?
2.  Di mana kunci-kunci dan duplikatnya disimpan?
3.  Apakah kunci duplikat yang beredar dicatat?
4.  Apakah ada risiko seseorang membuat kunci duplikat tanpa ijin?

Apa yang terjadi jika seseorang kehilangan kunci? 

Kunci bersangkutan HARUS diganti, kecuali jika Anda benar-benar yakin bahwa 
kunci telah di letak  kan secara tidak sengaja di tempat yang salah dan tidak 
seorangpun bisa mengidentifikasi siapa pemilik kunci dan alamatnya. Ingat 
bahwa kun ci dapat dicuri oleh seseorang yang berusaha mendapatkan akses ke 
kan tor, dan dibuat agar terlihat seperti kejahatan biasa, pencopetan, pencurian tas 
dan sebagainya. 

Daftar Pengecekan: Prosedur umum keamanan kantor:

1. Semua staf juga harus membuat catatan dalam “Buku Insiden Keamanan” 
setiap gerakan  orang atau kendaraan yang mencurigakan;

2. Hal yang sama berlaku untuk setiap benda yang ditempatkan oleh seseorang 
di luar gedung, untuk mengesampingkan kemungkinan adanya risiko bom. 
Jika Anda curiga ada bom, jangan mengabaikannya, jangan menyentuhnya, 
dan segera hubungi polisi;

3. Ketika pindah kantor, atau jika kunci hilang atau dicuri, adalah penting untuk 
mengubah semua kunci, paing tidak kunci pintu masuk;

4. Sediakan alat pemadam kebakaran dan senter (dengan baterai yang bisa 
diganti). Pastikan semua anggota staf tahu bagaimana menggunakannya;

5. Sediakan sebuah generator listrik/sistem baterai  cadangan jika kuat dugaan 
ada kemungkinan pemutusan aliran listrik. Pemutusan aliran listrik sangat 
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berbahaya bagi keamanan (lampu, alarm, telepon, dan lain-lain), terutama 
di daerah pedesaan;

6. Siapkan Daftar Nomor Darurat di tempat yang mudah dicapai, seperti 
nomor polisi, pemadam kebakaran, ambulans, rumah sakit terdekat yang 
akan berguna pada keadaan darurat.  Jika ada risiko konflik / demonstrasi 
dengankekerasan di dekat kita, simpan persediaan makanan dan air di 
tempat cadangan khusus;

7. Tetapkan prosedur evakuasi darurat dan identifikasi orang-orang dari setiap 
bagian yang bertanggung-jawab atas pencatatan siapa saja yang sudah 
meninggalkan gedung. Lakukan latihan prosedur evakuasi  dan identifikasi 
“daerah aman”. Di daerah yang sedang dibangun, adalah penting untuk 
menemukan daerah yang risiko cedera fisik terkecil pada saat terjadi gempa 
bumi;

8. Orang-orang di luar organisasi tidak boleh dibiarkan sendirian di ruangan 
yang rentan terhadap akses kunci, informasi atau barang-barang berharga;

9. Kunci: Jangan pernah meninggalkan kunci di mana pengunjung mungkin akan 
masuk. Jangan pernah “menyembunyikan” kunci di luar pintu masuk kantor, 
karena mudah ditemukan, bukannya tersembunyi. Prosedur Pendaftaran: 
Penghalang keamanan tidak melindungi apabila calon penyusup dapat 
memperoleh akses ke kantor dengan membuka pintu.

Semua staf sama-sama bertanggung-jawab untuk mengontrol tamu 
dan prosedur pendaftaran masuk.  Semua tamu harus terus ditemani 

saat masih berada di kantor.

Jika pengunjung yang tidak memiliki ijin ditemukan di kantor:

1. Dalam kasus konfrontasi dengan calon penyusup, semua staf kantor berada 
di garis depan. Pastikan bahwa mereka sudah terlatih untuk menghadapi 
situasi apapun, dan tidak menempatkannya dalam bahaya;

2. Jangan pernah menghadapi seseorang yang tampaknya siap untuk 
menggunakan kekerasan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan 
(misalnya, jika mereka bersenjata). Dalam keadaan seperti itu, beritahu 
ke rekan-rekan lain yang waspada, mencari tempat yang aman untuk 
bersembunyi dan cobalah mendapatkan bantuan dari polisi;

3. Dekati orang tadi dengan hati-hati atau cari bantuan teman lain atau polisi;

4. Dalam situasi berisiko tinggi, lakukan kontrol pada hal-hal yang rentan, seperti 
informasi yang tersimpan pada hard drive, agar tidak bisa diketemukan atau 
menghapus isinya apabila terjadi evakuasi darurat.
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Tinjauan reguler atas keamanan kantor:

Tinjauan reguler sangat penting, karena tingkat risiko yang dihadapi oleh 
individu dan organisasi akan berubah dari waktu ke waktu. Tingginya pergantian 
staf, perubahan strategi atau kegiatan, atau iklim politik yang berubah, dapat 
mempengaruhi tingkat risiko dan perencanaan serta prosedur yang perlu untuk 
disesuaikan. Tinjauan reguler juga dapat membantu  mengembangkan rasa 
memiliki staf kantor terhadap aturan keamanan yang ada.

Orang yang bertanggung-jawab atas keamanan harus melakukan setidaknya satu 
tinjauan terhadap keamanan kantor setiap enam bulan. Dengan bantuan daftar 
di bawah ini peninjauan bisa dilakukan hanya dalam waktu satu atau dua jam 
saja. Penanggung jawab keamanan harus memastikan bahwa umpan balik staf 
didapatkan sebelum laporan akhir ditulis. Laporan situasi keamanan disajikan 
kepada organisasi dalam untuk mengambilkeputusan yang perlu dan tindakan 
yang sesuai. Laporan tersebut harus disimpan dalam file sampai ada tinjauan 
keamanan berikutnya.

Di daerah pedesaan:

Pembela juga bekerja di daerah pedesaan baik di desa atau di daerah yang jauh 
dan terpencil. Mereka mungkin tidak memiliki banyak pilihan untuk lokasi kantor. 
Namun mereka perlu melindungi kantor mereka dari pengunjung dan barang-
barang yang tidak diinginkan.

Desa: jika sebanding dengan daerah perkotaan kecil, sebagian besar pertimbangan 
di atas dapat diambil dan diselesaikan dengan yang berikutnya.

Daerah yang jauh dan terpencil: pastikan bahwa masyarakat sekitar, keluarga 
anda dan teman-teman dapat berkontribusi ke sistem alarm anda. Coba minta 
mereka untuk memeriksakannya secara reguler pada anda dan kantor anda 
(apakah itu adalah rumah anda). Anda bisa mempertimbangkan untuk memelihari 
anjing yang bisa dilatih untuk menggonggong setiap tamu. Namun pastikan bahwa  
anjing tidak menyerang tamu tersebut dan pastikan bahwa anjing tidak mudah 
didekati dan diracun. Kenali daerah anda dengan baik dan hindari keluar setelah 
gelap.

Anda perlu mempertimbangkan untuk menetapkan penerus komunikasi melalui 
orang yang dipercaya untuk mengakses pada pihak pendukung yang bisa bereaksi 
dengan cepat ketika anda membutuhkannya.
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Contoh sebuah: Tinjauan Keamanan Kantor

DAfTAR PENGECEKAN :  Tinjauan Keamanan Kantor 

TINJAuAN :

DILAKuKAN OLEH :

TANGGAL :

1. KONTAK KEADAAN DARuRAT :

Apakah ada buku telepon yang gampang diambil dan selalu dimutakhirkan 
datanya, berisi nomor telepon dan alamat ORNOP lokal lain, rumah sakit, polisi, 
pemadam kebakaran dan ambulans?

2. PENGHALANG TEKNIS DAN fISIK (EKSTERNAL, INTERNAL DAN INTERIOR):

Periksa kondisi dan mekanik pintu gerbang luar/pagar, pintu-pintu masuk ke 
dalam rumah, jendela, dinding dan atap.

Periksa kondisi kelistrikan dari penerangan luar, alarm, kamera atau telepon 
video pengawas pintu masuk.

Periksa prosedur penggunaan kunci rumah, termasuk kunci yang disimpan 
dengan aman dan ditandai dengan label berkode, menugaskan seseorang 
yang bertanggung-jawab atas kunci dan duplikatnya dalam keadaan bagus. 
Pastikan untuk segera mengganti gembok kalau hilang atau dicuri, dan jangan 
lupa mencatatnya saat hilang atau dicuri.

3. PROSEDUR KUNJUNGAN TAMU DAN “MENYARING” TAMU:

Apakah prosedur penerimaan tamu berjalan untuk semua jenis pengunjung? 
Apakah semua staf tahu pasti prosedur ini?

Periksa kembali semua catatan tentang insiden keamanan yang berhubungan 
dengan penerimaan tamu atau proses penyaringan tamu.

Tanya anggota staf yang biasanya melakukan prosedur penerimaan tamu 
apakah semua prosedurnya sudah berjalan dengan mulus. Apakah masih 
diperlukan penyempurnaan?

4. KEAMANAN PADA SAAT ADA KECELAKAAN:

Periksa kondisi tabung-tabung pemadam api, pipa gas dan regulatornya serta 
kran air, stopkontak, steker-steker dan kabel-kabel listrik, genset (kalau ada).

Periksa apakah semua staf mengerti prosedur evakuasi pada saat tanggap 
darurat. Apakah  pelatihan terakhir bagus hasilnya? Kalau tidak, apa yang salah 
dan apa yang perlu diubah?
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5. TANGGuNG-JAWAB DAN PELATIHAN:

Apakah penanggung-jawab keamanan kantor sudah ditunjuk? Apakah bekerja 
dengan efektif? Apakah ada program pelatihan keamanan? Apakah pelatihan 
itu meliputi semua aspek yang dikemukakan oleh tinjauan ini? Apakah semua 
staf baru sudah dilatih dengan efektif?
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BAB DuABELAS

Menilai kemampuan pengamanan organisasi: Roda Keamanan

Untuk membuat perputaran roda dengan sempurna, tentu saja roda harus bulat 
sempurna. Namun apa yang terjadi apabila beberapa jerujinya memiliki panjang 
yang tidak sama? Roda akan berbentuk tidak bulat dan ia akan berputar tidak 
sempurna pula. Tentu saja  kendaraan akan berjalan dengan terloncat-loncat.

Kejadian yang mirip akan terjadi pula pada pengelolaan keamanan dari kelompok 
atau organisasi LGBTI. Kalau komponen-komponen keamanan tidak dibangun 
pada saat yang bersamaan, strategi keamanan secara keseluruhan akan tidak 
bisa diharapkan bekerja dengan bagus. Berdasarkan pengertian ini kita bisa 
menggambar sebuah sketsa yang kita sebut saja “Roda Keamanan”. Anda bisa 
memanfaatkannya untuk memeriksa bagaimana cara anda mengelola keamanan, 
dan melakukan evaluasi sejauh mana keamanan di-integrasikan ke dalam sebuah 
kelompok pekerjaan Pembela.

Begitu anda sudah menyelesaikan evaluasi terhadap roda keamanan anda, 
coba perhatikan hasil dari penggambaran roda dan diagramnya. Evaluasi ini bisa 
dikerjakan secara berkelompok. Anda bisa menyusun banyak sekali ide tentang 
mengapa bagian tertentu dari roda tidak begitu bagus dikembangkan, dan tentu 
saja akan banyak jalan dan saran untuk mengatasi persoalannya. Kalau anda 
sudah menyusun apa saja solusi yang mungkin, anda bisa memilih mana yang 
akan dipakai dan langsung mengerjakannya. Coba ulangi cara ini dalam kurun 
waktu beberapa bulan ke depan, bandingkan dengan roda pertama. Teliti  jeruji-
jerujinya, apakah sudah ada bagian yang  mengalami kemajuan atau belum.

Roda Keamanan mempunyai delapan jeruji:

Yang didapat dari pengalaman dan kohesi keamanan:

Pertukaran pengetahuan tentang pengamanan dan perlindungan praktis, dikum-
pulkan lewat kerja sehari-hari. Butir-butir permulaan dan akhir dari penilaian.

Pelatihan keamanan:

Pelatihan keamanan lewat kursus-kursus atau inisiatif individual di sela-sela jam 
kerja.
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Kesadaran keamanan dan Sikap:

Berhubungan dengan kesadaran para individu dan seluruh organisasi dalam 
memandang apakah perlindungan dan keamanan merupakan sebuah kebutuhan 
dan bagaimana penerapannya.

Perencanaan Keamanan:

Rencanakan keamanan dan perlindungan ke dalam kerja sehari-hari anda.

Penugasan siapa yang bertanggung-jawab:

Siapa yang bertanggung-jawab atas aspek-aspek keamanan dan perlindungan? 
Apa yang terjadi pada saat ada keadaan darurat?

Derajat kepedulian dan ketaatan pada peraturan keamanan:

Sejauh mana kita menaati peraturan-peraturan tentang keamanan?

Analisa dan Reaksi terhadap insiden-insiden keamanan:

Sejauh mana insiden-insiden keamanan dievaluasi? Apakah respons dari 
organisasi sudah cukup memadai?

Evaluasi tata-kelola keamanan dan perlindungan:

Sejauh mana organisasi melakukan evaluasi terhadap tata-kelola keamanan dan 
perlindungan dan sejauh mana hal tersebut dimutakhirkan?

Nah, sekarang anda lebih terbiasa dengan semua komponen dari Roda Keamanan 
tadi. Coba buat sebuah diagram yang  menampung lebih banyak informasi yang 
terganbar. Mungkin akan terlihat seperti ini:
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RODA KEAMANAN  DAN  DELAPAN  KOMPONENNYA  (JERuJI)
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Roda Keamanan tidak pernah sempurna:

Beberapa komponennya mungkin dipersiapkan dengan lebih baik. Karena itu akan 
lebih bagus kalau kita menguji derajat persiapannya. Dengan begitu anda akan 
bisa mengidentifikasi apa tindakan yang lebih diprioritaskan supaya kesiagaan 
pengamanan dan perlindungan kita menjadi lebih baik. Setiap garis tipis dari as 
roda menuju ke arah luar, menggambarkan sejauh mana persiapan komponen 
yang ada.

Silakan memfotokopi gambar roda keamanan ini di kertas biasa atau kertas 
bening, warnai ruang antarjeruji. Ini menggambarkan bentuk sebenarnya dari 
roda keamanan organisasi atau kelompok anda dan mempermudah kita untuk 
menilai sejauh mana di antara komponen-komponen tadi yang sudah atau kurang 
dipersiapkan. Setelah selesai menilai tata-kelola keamanan organisasi yang 
sebenarnya, kita bisa mulai membuat perencanaan untuk memperbaiki komponen 
mana yang paling lemah, dengan kata lain membuat perencanaan agar roda kita 
sebulat mungkin.

Ini bisa saja dilakukan sebagai bagian dari penyempurnaan rencana pengamanan 
organisasi anda atau sebagai kegiatan yang terpisah. Kalau salah satu dari delapan 
komponen roda keamanan itu gagal, anda harus menentukan: apa problem yang 
dihadapi, apa penyebab kegagalan pada komponen tadi dan solusi apa yang perlu 
ditempuh.
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BAB TIGABELAS

Langkah-langkah praktis terakhir untuk meningkatkan 
keamanan.
 

Tindakan untuk meningkatkan keamanan Komunitas LGBTI, Pembela dan 
organisasi-organisasi mereka harus dilakukan pada tiga tingkatan yang berbeda 
tetapi saling berkaitan.

Yang pertama adalah peningkatan kesadaran umum tentang pendidikan untuk 
masyarakat luas tentang kesetaraan dan non-diskriminasi serta universalitas 
hak asasi manusia. Untuk menimbulkan debat publik melalui penggunaan 
positif dari media tentang hak-hak SOGI dan kebutuhan untuk melindungi 
orang-orang yang membela mereka. Wacana kita perlu menekankan bahwa 
kita TIDAK mengambil hak dari siapa pun, namun bahwa kita berkontribusi 
untuk sebuah penghormatan mendasar hak asasi manusia bagi SEMUA 
ORANG.

Yang kedua, seperti yang kita lihat, perlu memfokuskan kegiatan politik 
organisasi untuk memastikan bahwa sikap, praktek-praktek dan hukum 
yang diskriminatif dihapuskan dan melakukan amandemen terhadap status 
konstitusi dan hukum para LGBTI.

Yang ketiga, mungkin ini yang paling sulit, adalah mengarus-utamakan hak 
asasi para LGBTI dan agendanya. Persepsi yang ada perlu ditantang dan 
sekutu perlu dicari.

Organisasi LGBTI perlu mengembangkan jaringan kerja dan hubungan kerja yang 
solid dengan para aktor masyarakat madani termasuk organisasi-organisasi hak 
asasi manusia, untuk memastikan partisipasi mereka dan mengarus-utamakan 
hak SOGI ke dalam agenda organisasi HAM. Perundang-undangan nasional perlu 
dibawa ke arah yang sejalan dengan ketentuan-ketentuan internasional yang sudah 
diuraikan dalam Prinsip Yogyakarta. Hukum yang meniadakan kekerasan seksual, 
kekerasan dalam rumah tangga yang meredefinisikan apa itu Unit Keluarga dan 
melepaskan diri dari definisi biner pada gender perlu diberlakukan. Paket ganti rugi 
perlu memasukkan hak-hak para korban LGBTI, atas kebenaran, keadilan dan 
ganti rugi serta menjamin prinsip tidak terulang lagi (non-repetisi) agar Komunitas 
LGBTI dapat merasakan perlindungan penuh dari hukum.

Jaringan regional dan internasional perlu dikembangkan untuk menekan badan-
badan pemerintahan regional –kalau memang ada- untuk melakukan amandemen 
undang-undang dasar dan petunjuk-petunjuk kerja mereka yang akan menyediakan 

ISI LGBTI.indd   183 12/8/10   11:52:54 AM



184

perlindungan bagi para LGBTI. Deklarasi setingkat kawasan perlu dibuat supaya 
negara-negara secara individu mendaftarkan diri apabila gagal melindungi 
komunitas LGBTI mereka.

Perserikatan Bangsa-bangsa harus mulai memikirkan pemberian ganti rugi yang 
pantas atas kelalaian perlakuan terhadap Hak-hak SOGI. Usaha yang benar perlu 
dilakukan untuk memastikan anggota-anggota yang paling resisten terhadap Hak-
hak SOGI secara perlahan-lahan akan menjadi minoritas yang semakin kecil.

universalitas hak asasi manusia perlu ditegakkan.

Untuk melaksanakan ini, Pembela LGBTI dan organisasinya perlu mengatasi 
persoalan internal tata-kelola keamanan yang diakibatkan oleh prasangka, kesalah-
pahaman dan sikap terhadap isyu keamanan. Selagi negara-negara masih belum 
memiliki mekanisme Perlindungan Negara dan bahkan dengan mengkriminalkan 
aktifitas seksual sesama jenis, Pembela LGBTI membutuhkan upaya untuk 
pengembangan, penerapan dan secara tetap memperbarui rencana keamanan 
baik perorangan maupun organisasi.

Semakin anda terlihat di depan umum, semakin besar risikonya, 
perencanaan akan membantu keamanan anda.

Menyiapkan strategi pengamanan dan rencana.

Pekerjaan yang kita lakukan bisa mengakibatkan sebuah konfrontasi dengan aktor 
yang sangat kuat yang bisa melanggar hukum hak asasi manusia internasional, 
baik mereka adalah Aparat Pemerintah atau Negara, aparat keamanan, para 
preman atau aktor privat. Aktor-aktor ini bisa melawan dengan cara menghalang-
halangi  pekerjaan kita, dengan cara apapun, dari represi yang halus yakni 
berusaha menghalang-halangi kebebasan berekspresi, sampai ancaman terarah 
atau serangan langsung. Tingkat toleransi para penyerang tergantung pada jenis 
pekerjaan kita, beberapa kegiatan dianggap bisa diterima, yang lain tidak.

Catatan:

• Dalam banyak hal, hanya unsur-unsur tertentu di antara sekian banyak 
aktor (seperti yang disebutkan di atas) yang mempunyai sikap bermusuhan 
dengan Pembela LGBTI. Sebagai contoh, beberapa elemen dalam 
pemerintah mungkin lebih serius melindungi Pembela, sementara unsur-
unsur lain ingin menyerang mereka;

• Pembela LGBTI mungkin juga lebih mengalami permusuhan selama masa 
pergolakan politik, seperti pemilu atau peristiwa politik lainnya.
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LGBTI – Para pembela‚ ruang kerja sosio-politik

Seperti yang telah kita jelaskan di atas terdapat hambatan besar bagi Komunitas 
LGBTI di seluruh dunia untuk mendapatkan hak-hak mereka dan tindakan perlu 
diambil untuk meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan 
lingkungan kita. Kegiatan kampanye dan promosi Pembela LGBTI biasanya 
bertujuan untuk mendapatkan penerimaan yang lebih luas atas hak asasi manusia 
oleh masyarakat atau tindakan yang lebih efektif dari aktor politik untuk menjamin 
hak asasi manusia dilindungi. Kita biasanya tidak pernah berpikir tentang kegiatan 
seperti ini bisa mempengaruhi keamanan kita tetapi ketika sukses hal itu dapat 
memberikan dampak positif pada perlindungan terhadap ruang kerja para Pembela 
LGBTI.

Ruang kerja kita dapat didefinisikan sebagai berbagai tindakan yang Pembela 
mungkin bisa lakukan dengan tingkat risiko pribadi yang dapat diterima. Dengan 
kata lain, Pembela mempersepsikannya sebagai “sebuah deretan panjang dari 
kemungkinan tindakan-tindakan politik dan yang berhubungan dengan biaya 
tertentu atau konsekuensi-konsekuensi yang “bisa diterima dan yang lain tidak 
bisa diterima”. Pembela memandang beberapa konsekuensi untuk setiap aksi 
sebagai “dapat diterima dan orang lain menganggapnya tidak dapat diterima, 
dengan demikian memberi definisi batas-batas ruang politik yang jelas.”

Misalnya saja, sebagai organisasi LGBTI anda mengerjakan sebuah kasus 
hak asasi manusia sampai suatu saat salah satu anggota kelompok menerima 
ancaman. Jika anda merasa sudah memiliki cukup ruang politik, anda dapat 
memutuskan untuk go public dan mengutuk ancaman tadi, dan kemudian melan-
jutkan kasus ini. Tetapi jika anda merasa bahwa ruang politik anda terbatas, anda 
mempertimbangkan dengan mencela ancaman ini nantinya harus dibayar dengan 
sangat mahal. Bahkan mungkin kalian justru memutuskan untuk sementara ini 
menutup kasusnya.

Pemikiran tentang tingkat risiko yang bisa “diterima” dapat berubah dari waktu ke 
waktu dan sangat bervariasi bagi setiap individu atau organisasi. Untuk beberapa 
orang, siksaan atau kekerasan seksual mungkin tak tertahankan. Beberapa 
pembela HAM percaya bahwa penjara bisa diterima selama hal itu akan membantu 
untuk mencapai tujuan. Bagi yang lain, ambang batas mungkin hanya sampai 
pada ancaman saja. Yang penting adalah bahwa sebagai sebuah organisasi, 
mempersiapkan rencana keamanan akan memberikan cukup ruang untuk diskusi 
sehingga ada kesamaan persepsi dan batas-batas yang dimiliki organisasi dapat 
didefinisikan dan ditetapkan.

Konteks politik nasional maupun persepsi kita sendiri tentang apa yang bisa diterima 
dan tidak, terus berubah. Kita harus mampu menciptakan struktur dalam rangka 
memberikan penilaian terhadap perubahan-perubahan dan apakah memang 
terjadi perubahan nyata pada organisasi atau ruang politik kita.
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Keamanan dan Pembela, Ruang Kerja

Semua strategi keamanan dapat diringkas ke dalam beberapa kata: kami ingin 
memperluas dan mempertahankan ruang kerja kami.

Dalam terminologi keamanan, sebenarnya ruang kerja kita membutuhkan setidaknya 
tingkat persetujuan yang minimum dari aktor utama di daerah itu – khususnya 
otoritas politik dan militer, para preman/kelompok bersenjata, kelompok agama/
alim ulama dan aktor-aktor swasta lainnya yang bisa kena dampak pekerjaan kita 
dan memutuskan untuk melawan.  

Persetujuan bisa diberikan secara eksplisit, seperti ijin formal dari pejabat 
setempat, atau secara implisit, contohnya, dalam hal kelompok bersenjata/agama. 
Persetujuan menjadi lebih kuat lagi apabila para aktor melihat ada beberapa 
manfaat yang diakibatkan oleh pekerjaan kita. Dan akan menjadi lebih rendah 
apabila aktor mempertimbangkan biaya politiknya. Dalam hal ini sejauh mana 
persetujuan yang diberikan, tergantung pada biaya politik yang diakibatkan oleh 
penyerangan terhadap kita, dan besar-kecilnya biaya dibandingkan manfaat dari 
penyerangan.

Ruang Kerja kita bisa digambarkan dengan dua anak panah:

Pencegahan

Toleransi

Himbauan

Penerimaan

Lingkup Kerjaa b

Anak panah yang satu menggambarkan sejauh mana pelaku memberikan 
toleransi atau menerima pekerjaan kita berdasarkan sejauh mana pekerjaan itu 
memberikan dampak terhadap tujuan atau kepentingan strategisnya (rangkaian 
kesatuan toleransi-penerimaan).
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Anak panah yang lainnya memberi gambaran sampai sejauh mana kita bisa 
mencegah penyerangan karena biaya politik yang besar, yang berkembang ketika 
kita bisa menghalang-halangi pelaku berdasarkan alasan moral/rasional atau 
bahkan menghimbau mereka untuk tidak menyerang dan melakukan pelanggaran 
HAM, demi kepentingan politik  (rangkaian kesatuan pencegahan-himbauan).

Perluasan ruang kerja kita dapat dicapai dari waktu ke waktu. Memperoleh 
penerimaan terhadap pekerjaan kita melalui strategi pencegahan harus mencakup 
kepentingan masyarakat, citra kita, prosedur, kerja sama, dan lain-lain, seperti 
yang digambarkan oleh lingkaran “b”. Namun ruang ini hanya terbatas pada 
norma-norma patriarki, sebagian karena dampak dari biaya ketika menyerang para 
Pembela (pencegahan), kemudian ruang tersebut dikurangi hingga lingkaran “a”. 

Memperbesar ruang kerja anda dengan cara menaikkan Toleransi dan 
Penerimaan

Pekerjaan kita mungkin akan mempengaruhi tujuan atau kepentingan strategis 
seseorang yang tidak peduli dengan soal-soal HAM, yang menyebabkan lingkungan 
kerja dalam suasana bermusuhan dengan kita. Dalam rangka meningkatkan 
penerimaan masyarakat, atau paling tidak toleransi, kita perlu mengurangi 
konfrontasi.

Beberapa saran bagaimana melakukan ini:

1. Usahakan agar masyarakat luas dan para pemangku kepentingan menjadi 
sensitif terhadap konsep universalitas dan bahwa menghormati Hak SOGI 
pada dasarnya adalah menghormati hak asasi manusia dan kebebasan 
fundamental yang sudah diabadikan dalam hukum internasional. Kami tidak 
meminta hak lebih, namun hanya menuntut untuk menikmati apa yang sudah 
dinikmati orang lain;

2. Sediakan informasi dan pelatihan tentang legitimasi pekerjaan kita. Pejabat-
pejabat Negara dan pelaku-pelaku lain cenderung akan mau bekerjasama 
apabila mereka tahu dan mengerti alasan kita mengerjakan pekerjaan kita. 
Kiranya belum cukup kalau kita hanya mendekati pejabat-pejabat di tingkat 
atas saja karena pada umumnya kerja sehari-hari Pembela melibatkan 
banyak pejabat dari bermacam-macam tingkatan di kantor pemerintah yang 
berbeda-beda pula. Kita sebaiknya secara terus menerus mengusahakan 
pemberian informasi dan pelatihan pada pejabat-pejabat pemerintah di 
semua tingkatan;

3. Jelaskan tujuan dari pekerjaan kita. Di segala situasi adalah sangat berguna 
kalau kita menerangkan dan membatasi bidang pekerjaan dan tujuan kita. 
Upaya ini akan mengurangi kesalah-pahaman atau konfrontasi yang tidak 
perlu yang justru akan menghentikan tujuan Pembela untuk mencapai 
tujuannya;
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4. Batasi tujuan pekerjaan kita pada hal-hal yang cocok dengan ruang politik 
pekerjaan kita. Apabila pekerjaan kita menyinggung kepentingan strategis 
khusus dari seseorang, maka seseorang tadi bisa bereaksi sangat keras 
tanpa mempertimbangan citra mereka. Beberapa macam pekerjaan kita 
membuat kita lebih rentan dibandingkan dengan pekerjaan lain, dengan 
demikian kita harus yakin bahwa sedapat mungkin tujuan kita cocok dengan 
situasi dan kemampuan kita dalam melakukan proteksi;

5. Sediakan ruang untuk “pemyelamatan muka” pada strategimu dalam 
menghadapi mereka. Kalau kita harus menghadapi pelanggaran HAM, cari 
jalan agar mereka merasa punya sumbangan untuk ikut menyelesaikan 
persoalan ini;

6. Bangun aliansi yang luas dengan kelompok-kelompok sosial sebanyak 
mungkin. Cari keseimbangan antara transparansi dalam pekerjaan kita, 
untuk memperlihatkan bahwa kita tidak pernah bekerja sembunyi-sembunyi, 
dengan keperluan untuk menghindari pemberian informasi yang tidak perlu 
karena akan mengganggu pekerjaan dan keamanan kita;

7. Akhirnya, ingatlah bahwa legitimasi dan kualitas pekerjaan kita memang 
kondisi yang dibutuhkan agar ruang kerja kita tetap terbuka, meski kemung-
kinan tidak cukup. Kita juga membutuhkan kemampuan untuk menangkal 
penyerang-penyerang yang potensial (lihat di bawah ini);

8. Memperluas ruang kerja kita: Meningkatkan upaya pencegahan dan 
persuasi.

Pembela LGBTI yang bekerja di lingkungan yang bermusuhan dengan kita harus 
mampu mengerahkan biaya politik bagi calon penyerang untuk menceganya.

Ini namanya Pencegahan (deterrence).

Hal ini berguna untuk membedakan antara pencegahan yang “umum” dan 
“segera.

• Pencegahan Umum merupakan efek gabungan dari semua upaya nasional 
dan internasional untuk melindungi para Pembela, yaitu apa saja yang 
membantu menciptakan pemahaman umum bahwa serangan terhadap 
para Pembela akan memiliki konsekuensi negatif. Hal ini dapat terjadi 
melalui kampanye tematik yang luas atau pelatihan dan informasi tentang 
perlindungan Pembela;

• Pencegahan Segera mengirimkan sebuah pesan yang spesifik kepada 
penyerang yang spesifik agar tidak melakukan penyerangan kepada sasaran 
yang spesifik. Pencegahan Segera dianggap penting apabila Pencegahan 
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Umum gagal atau tidak cukup, dan ketika upaya perlindungan dipusatkan 
pada sebuah kasus yang spesifik.

Persuasi adalah sebuah konsep yang lebih inklusif. Persuasi dapat 
didefinisikan sebagai hasil tindakan yang mendorong lawan untuk tidak 
berpikir untuk melaksanakan tindakan bermusuhan. Argumen yang rasional, 
himbauan moral, peningkatan kerjasama, pemahaman tentang hak asasi 
manusia, pengalihan, penerapan kebijakan non-ofensif dan pencegahan lain 
yang dapat digunakan untuk membujuk agar tidak menyerang. Setiap taktik 
digunakan pada waktu yang berbeda oleh para Pembela di tingkat nasional 
maupun tingkat internasional. Pembela tentu saja tidak dapat menggunakan 
“ancaman” langsung berkali-kali: strateginya lebih pada mengingatkan calon 
penyerang bahwa, tergantung apapun keputusan mereka, akan membawa 
serangkaian konsekuensi.

Membuat agar upaya pencegahan bisa berjalan.

Untuk mengukur apakah kita telah melakukan pencegahan secara efektif, beberapa 
syarat harus dipenuhi:

1. Kita harus menentukan dan mengkomunikasikannya dengan jelas kepada 
penyerang, tindakan apa yang tidak bisa diterima. Pencegahan tidak akan 
berhasil jika penyerang tidak mengetahui tindakan apa yang akan menim-
bulkan respons;

2. Pembela LGBTI dan organisasinya menyampaikan komitmen mereka 
untuk mencegah penyerangan sedemikian rupa sehingga para penyerang 
menyadarinya. Organisasi juga harus memiliki strategi pencegahan yang 
siap pakai;

3. Pembela LGBTI dan organisasinya harus mampu melaksanakan pencegahan 
dan membuat penyerang  menyadarinya. Jika “ancaman” untuk mengerahkan 
reaksi nasional dan internasional ternyata tidak kredibel, jangan berharap 
mendapatkan perlindungan;

4. Kita harus mengetahui siapa penyerangnya. Karena itu perlu dilakukan 
analisis untuk menentukan siapa yang diuntungkan dari serangan tersebut. 
Guna meningkatkan efektifitas reaksi nasional atau internasional, sebuah 
asumsi bahwa “pemerintah yang bertanggung-jawab” bisa saja benar, 
namun diperlukan informasi yang lebih spesifik tentang faksi-faksi mana saja 
di dalam aparat negara yang ada di belakang para penyerang. 
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Pengerahan biaya politik dan biaya pribadi karena komitmen kita 
untuk pengerahan itu akan mencegah calon penyerang untuk 

menyerbu karena biayanya akan melebihi manfaatnya.

Dalam kasus-kasus yang melibatkan aktor swasta tekanan internasional yang 
diberikan kepada Negara untuk menangkap dan mengadili para penyerang dapat 
merupakan upaya pencegahan yang serupa. Di negara-negara di mana berlaku 
impunitas atas tindakan yang bermusuhan terhadap para LGBTI, akan sulit untuk 
meyakinkan para penyerang bahwa perbuatan mereka akan berhadapan dengan 
penuntutan. Ini lebih dipersulit lagi dengan tidak adanya ketentuan hukum untuk 
melindungi para Pembela LGBTI dan jika homoseksualitas memang sebuah 
perbuatan ilegal.

Kita tidak akan pernah tahu sebelumnya apakah “komitmen pencegahan” mereka 
cukup kuat untuk mencegah kemungkinan serangan. Mungkin penyerang akan 
berharap mendapatkan manfaat yang tidak disadari Pembela. Menilai situasi 
dengan sangat hati-hati merupakan sebuah tantangan yang permanen, bahkan 
tidak mungkin dilakukan akibat kurangnya informasi penting. Dengan demikian 
organisasi LGBTI harus mengembangkan rencana mundur yang sangat fleksibel 
dan kemampuan untuk merespon dengan cepat peristiwa-peristiwa yang tidak 
terduga. 

Membuat sebuah rencana keamanan
Membuat sebuah rencana keamanan tidak sulit. Di bawah ini adalah prosesnya 
yang hanya beberapa langkah saja:

1. Komponen rencana. Perencanaan keamanan bertujuan untuk mengurangi 
bahaya yang anda hadapi. Paling tidak ada tiga tujuan berdasarkan penilaian 
risiko yang anda buat:

• Mengurangi tingkat ancaman yang anda hadapi;

• Mengurangi kerentanan anda;

• Meningkatkan kapasitas anda.

Ini bisa sangat berguna  apabila anda memasukkan pula:

• Rencana preventif atau protokol, untuk memastikan kerja rutin dikerjakan 
sesuai dengan standar-standar keamananan, misalnya bagaimana caranya 
menyiapkan kegiatan penyuluhan di daerah yang kita kenal sebagai daerah 
rawan di mana kejahatan sering terjadi.

• Rencana tanggap darurat untuk menghadapi masa misalnya adanya 
penahanan dan orang hilang.
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2. Tanggung-jawab dan sumber daya untuk melaksanakan rencana.

Untuk menjamin bahwa rencana ini dilaksanakan, rutinitas keamanan harus 
dimasukkan ke dalam agenda kerja harian:

• Memasukkan penilaian keadaan dan butir-butir keamanan secara rutin ke 
agenda anda;

• Mencatat dan menganalisis insiden keamanan;

• Membagi tanggung-jawab;

• Membagi sumber daya, seperti waktu dan dana, untuk keperluan 
keamanan.

3. Merancang perencanaan, bagaimanan memulainya? Jika anda telah 
melaksanakan penilaian risiko untuk kita sendiri dan organisasi kita, mungkin 
kita akan memiliki daftar panjang kerentanan, beberpa jenis ancaman dan 
sejumlah kapasitas. Secara realistis kita tidak sanggup melakukan semua hal 
pada waktu bersamaan. Jadi dari mana anda harus mulai? Mudah sekali:

• Pilih beberapa ancaman. Prioritaskan ancaman yang sudah anda catat, baik 
yang sudah terjadi atau berpotensi untuk terjadi, dengan menggunakan salah 
satu kriteria berikut: ancaman yang paling serius – misalnya ancaman yang 
jelas-jelas menyebabkan kematian; ATAU ancaman yang paling mungkin dan 
berbahaya – apabila organisasi lain yang mirip dengan kita telah diserang, ini 
menunjukkan ancaman potensial yang jelas terhadap kita; ATAU ancaman 
yang paling ada hubungannya dengan kerentanan kita karena kita lebih 
dalam keadaan berbahaya kalau ancaman spesifik itu datang.

• Tulis daftar kerentanan. Kerentanan-kerentanan ini harus diatasi terlebih 
dahulu, tapi ingat bahwa tidak semua kerentanan terkait dengan semua 
ancaman. Sebagai contoh apabila kita menerima ancaman kematian, akan 
sangat tidak berguna kalau kita berusaha mengamankan almari kantor kita 
(kecuali kalau anda bisa dengan mudah diserang di kantor, yang bukan itu 
permasalahannya). Akan lebih berguna apabila kita mengurangi penampilan 
kita ketika kita pulang-pergi dari rumah dan ke kantor atau di akhir pekan. 
Mengamankan almari itu penting namun faktor itu tidak akan mengurangi 
kerentanan kita dari ancaman kematian.

4. Tulis semua kapasitas yang kita miliki yang ada hubungannya dengan daftar 
ancaman yang kita susun. Kita sekarang ini dalam posisi untuk mengatasi 
ancaman, kerentanan dan kapasitas yang kita pilih dalam rencana keamanan 
kita, dan kita yakin kalau kita mampu  mengurangi tingkat risiko sejak kita 
memulainya.
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Perlu dicatat ini adalah cara ad hoc untuk membuat Rencana Keamanan. 
Ada cara yang lebih formal lagi untuk membuat, tetapi metode ini lebih 
mudah dan langsung –dan memastikan untuk memasukkan isyu-isyu 
penting keamanan, jika penilaian risiko yang anda buat benar,  dan 
hasilnya adalah sebuah rencana yang “hidup” dan “nyata” dan itulah 
bagian yang penting dari keamanan. (Silakan melihat di bagian akhir dari 
Bab ini, sebuah daftar yang detil dari beberapa kemungkinan komponen-
komponen rencana keamanan yang bisa anda gunakan saat melakukan 
penilaian terhadap tingkat risiko yang anda hadapi).

Mengelola keamanan berjalan terus-menerus. Jumlah informasi yang bisa dikelola 
pada suatu saat terbatas; ini dibatasi oleh waktu, pemahaman, kecenderungan 
untuk waspada, perilaku pribadi dan lain-lain. Ini adalah sebuah proses yang rumit 
– butuh waktu dan usaha untuk menciptakan kewaspadaan, membangun sebuah 
konsensus, melatih personil, mengatur pergantian staf, mengimlementasikan 
aktifitas, dan lain-lain.

Tata-kelola Keamanan adalah sebuah latihan yang praktis.

Tata-kelola Keamanan jarang dapat memberi gambaran yang komprehensif  dan 
bersifat jangka panjang. Kontribusinya terletak pada kemampuan untuk mencegah 
serangan dan menyoroti kebutuhan strategi organisasi untuk mengatasi ini. 
Ini tampaknya tidak terlalu ambisius, namun kita tidak boleh lupa bahwa kita 
mengalokasikan sumber daya terlalu sedikit untuk keamanan.

Ketika meninjau praktek-praktek keamanan organisasi kita, kita bisa menemukan 
semacam pedoman, rencana, tindakan-tindakan atau pola perilaku yang sudah 
ada. Akan ada kekuatan yang bertentangan terlibat, mulai dari gagasan stereotip 
tentang praktek keamanan sampai ke sebuah keengganan untuk meningkatkan 
beban kerja yang ada dengan memasukkan protokol keamanan baru.

Tata kelola Keamanan adalah sebuah kerja yang terus-
menerus.

Tata kelola keamanan harus bertujuan untuk membuat langkah demi langkah 
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perubahan, untuk meningkatkan kinerja. Aturan keamanan dan prosedur-
prosedurnya cenderung muncul dari bagian-bagian organisasi yang meliputi bidang 
pekerjaan khusus, seperti logistik atau tim lapangan, terutama yang bersangkutan 
dengan keamanan, misalnya seorang manajer yang berada di bawah tekanan 
karena adanya kekhawatiran lembaga dana tentang keamanan, dan sebagainya.

Langkah demi langkah dari tata-kelola keamanan membuka kemungkinan untuk 
proses  informal dan bagi praktek-praktek baru untuk mengakar. Peristiwa yang 
tiba-tiba, seperti insiden keamanan, misalnya, menyebabkan diambilnya keputusan 
jangka pendek yang, jika dikelola dengan tepat, akan membentuk praktek-praktek 
keamanan jangka panjang untuk seluruh organisasi.

Penerapan Rencana Keamanan

Rencana Keamanan penting, tetapi tidak mudah untuk diimplementasikan. 
Implementasi lebih dari sekedar proses teknis –itu merupakan sebuah proses 
organisasi. Ini berarti mencari beberapa entry point dan peluang, juga hambatan 
dan masalah.

Sebuah rencana keamanan harus diimplementasikan setidaknya 
pada tiga tingkatan:
-  Tingkat individu: Setiap individu harus menaati rencana dalam rangka untuk      

 bekerja.

-  Tingkat organisasi. Organisasi secara keseluruhan harus menaati rencana. 
-   Tingkat antarorganisasi. Beberapa organisasi lain biasanya dilibatkan untuk 

 meningkatkan jaminan keamanan.

Contoh titik masuk dan kesempatan ketika mengimplementasikan rencana 
keamanan:

i Beberapa insiden keamanan kecil telah terjadi di organisasi anda atau 
organisasi lainnya dan beberapa anggota staf khawatir tentang hal itu.

ii Masalah keamanan umum terjadi karena situasi di negara itu.

iii Perubahan struktur hukum, ketentuan yang memungkinkan perluasan untuk 
anda bekerja, tetapi dengan hati-hati.

iv Staf baru masuk dan dapat dilatih untuk memulai praktik keamanan yang 
baik dengan lebih mudah.
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v Organisasi lain menawarkan pelatihan keamanan.

Contoh masalah dan hambatan yang timbul ketika mengimplementasikan 
sebuah rencana keamanan:

i. Beberapa orang akan berpikir bahwa langkah-langkah keamanan yang 
diambil mengarah pada beban kerja yang lebih banyak.

ii “Semuanya baik-baik saja kok, nggak ada yang terbunuh!”

iii “Ah, kita nggak ada waktu untuk tetek-bengek ini!”

iv “OK, mari kita meluangkan waktu untuk mendiskusikannya Sabtu pagi 
nanti, tapi jangan sekarang!”

v “Ini akan mengganggu kehidupan sosial saya, dong!”

vi “Mengapa sih kita khawatir, nggak ada yang akan mengubah sikap terhadap 
gay!”

vii “Kita kan sudah mengira kalau akan ada masalah, nggak ada yang 
menyukai gay!”

viii “Kita memang harus lebih memperhatikan rekan-rekan yang memang akan 
kita bantu, tapi bukan kita sendiri.”

Cara-cara meningkatkan implementasi rencana keamanan:

i Manfaatkan peluang dan beberapa entry point untuk menghadapi masalah 
dan terobosan melalui hambatan yang ada. 

ii Lanjutkan selangkah demi selangkah. Tidak ada gunanya menganggap 
segala sesuatunya bisa dilakukan dengan segera. 

iii Tekankan pentingnya keamanan untuk pekerjaan utama memperjuangkan 
korban. Tekankan bahwa keamanan saksi dan anggota keluarganya sangat 
penting demi efektivitas pekerjaan utama dan dapat dikelola dengan baik 
dengancara mengintegrasikan semua praktek keamanan ke dalam semua 
bidang pekerjaan. Dalam pelatihan dan diskusi, gunakan contoh-contoh 
yang menunjukkan kemungkinan dampak negatif dari pengamanan yang 
longgar terhadap para saksi dan korban. 

iv Sebuah rencana harus realistis dan layak. Sebuah daftar panjang tentang 
hal yang harus dilakukan sebelum setiap aktivitas tidak akan bekerja. 
Tetaplah pada apa yang minimum diperlukan untuk memastikan keamanan. 
Ini adalah satu lagi alasan untuk melibatkan orang-orang yang benar-benar 
melakukan pekerjaan, misalnya, orang yang biasanya melakukan kegiatan 
itu.
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v Perencanaan bukanlah sesuatu yang kaku, dia harus ditinjau ulang dan 
diperbarui setiap saat.

vi Perencanaan tidak boleh dipandang sebagai “tambah pekerjaan” tetapi 
lebih pada “cara yang lebih baik untuk bekerja”. Orang harus diyakinkan 
tentang manfaatnya, misalnya pelaporan yang ganda. Pastikan bahwa 
laporan kegiatan memiliki dimensi keamanan, selalu masukkan isyu 
keamanan pada setiap rapat tim, integrasikan aspek keamanan dalam 
pelatihan-pelatihan lain.

vii Tekankan bahwa keamanan bukan pilihan perorangan. Keputusan 
indivdu, sikap dan perilaku yang dampaknya pada keamanan mempunyai 
konsekuensi-konsekuensi pada keamanan seorang rekan kerja, teman 
dan keluarga. Perlu sebuah komitmen kolektif untuk melaksanakan praktek 
keamanan yang baik.

viii Waktu dan sumber daya harus dialokasikan untuk melaksanakan rencana 
tersebut, karena keamanan tidak dapat ditingkatkan dengan menggunakan 
waktu luang. Untuk bisa dipandang sebagai “penting”, kegiatan keamanan 
harus ditempatkan sejajar dengan kegiatan “penting” lainnya.

ix Setiap orang harus mematuhi rencana, terutama para manajer dan mereka 
yang bertanggungjawab untuk sekelompok orang. Harus ada sanksi bagi 
individu yang terus-menerus menolak untuk mematuhinya.

Sebuah rencana yang dipersiapkan oleh dua orang “ahli” 
dan dipresentasikan pada seluruh anggota organisasi sangat 

mungkin akan ditolak. Partisipasi sangat penting.
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Rencana Keamanan: Ambil dan Kombinasikan

(Ambil dan kombinasikan ide-ide ini untuk menyempurnakan Rencana Keamanan 
anda)

Mandat organisasi, misi dan tujuan umum.

Pernyataan organisasi tentang kebijakan keamanan.

Keamanan harus mencakup semua aspek pekerjaan sehari-hari: Penilaian konteks, 
penilaian atas risiko, dan analisis peristiwa, juga evaluasi keamanan.

Bagaimana meyakinkan bahwa semua staf telah dilatih dengan tepat dalam 
soal keamanan sesuai dengan tingkat kebutuhannya, apabila ia akan keluar dari 
organisasi, pengetahuan itu ditularkan pada penggantinya.

Alokasi tanggung-jawab : Siapa yang diharapkan untuk melakukan apa dan dalam 
situasi yang mana?

Bagaimana menangani situasi krisis: Membentuk sebuah Komite Krisis atau 
kelompok kerja. 

Menyerahkan tanggung-jawab untuk menghadapi media, menghubungi keluarga, 
dan lain-lain.

Tanggung-jawab keamanan organisasi: Perencanaan, tindak-lanjut, tanggung-
jawab sipil, dan sebagainya.

Tanggung-jawab keamanan perorangan: Selalu memperkecil risiko, bagaimana 
memanfaatkan waktu bebas atau kegiatan saat santai, melaporkan dan mencatat 
insiden keamanan, sanksi-sanksi. 

(Kalau memang memungkinkan, beberapa butir di atas bisa dimasukkan ke dalam 
kontrak kerja).

Kebijakan Organisasi di bidang:

1  Istirahat, saat bebas dan pengelolaan stres;

2 Insiden yang serius seperti penculikan, penghilangan, terluka, dan lain-lain;

3 Keamanan para saksi;

4 Kesehatan dan pencegahan kecelakaan;

5 Hubungan dengan pejabat pemerintah, preman;

6 Tata-kelola dan penyimpanan informasi, menangani dokumen-dokumen dan 
informasi konfidensial;

7 Citra anda sendiri yang berhubungan dengan nilai-nilai keagamaan, sosial 
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dan budaya;

8 Tata-kelola keamanan kantor dan rumah (termasuk untuk para tamu).

Rencana Pencegahan dan Protokolnya, misalnya:

1 Merencanakan kunjungan-kunjungan lapangan;

2 Menangani uang tunai dan barang berharga;

3 Cara-cara berkomunikasi dan protokolnya;

4 Pemeliharaan kendaraan;

5 Ranjau darat;

6 Mengurangi risiko keterlibatan kita pada kejahatan biasa, insiden bersenjata, 
atau penyerangan seksual;

7 Mengurangi risiko kecelakaan pada perjalanan di daerah yang mempunyai 
risiko tinggi.

Perencanaan dan Protokol ketika bereaksi terhadap krisis  keamanan, seperti 
misalnya:

1 Keadaan darurat Medis dan  Psikologis (juga di lapanan);

2 Serangan, termasuk serangan-serangan seksual;

3 Perampokan;

4 Bereaksi ketika seseorang tidak muncul pada saat seharusnya ia muncul;

5 Penangkapan atau penahanan;

6 Penculikan;

7 Kebakaran atau kecelakaan lain;

8 Evakuasi;

8 Bencana alam;

10  Penggeledahan atau penyerbuan yang legal maupun tidak legal ke kantor 
atau rumah;

11  Kalau ada yang datang dalam keadaan terbakar;

12  Kalau ada yang dibunuh;

13  Kalau ada kudeta.
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BAB EMPATBELAS

Memastikan dipatuhinya peraturan keamanan dan 
prosedurnya.

Memikirkan apa yang membuat staf dan organisasi tidak mampu atau tidak mau 
mengikuti rencana dan prosedur keamanan, dan menemukan solusi yang tepat.

Keamanan adalah urusan semua orang.

Isyu tentang apakah anggota masyarakat dan organisasi akan benar-benar 
mengikuti prosedur keamanan dan peraturannya merupakan sebuah masalah yang 
kompleks. Adakah sangat mungkin untuk mempunyai sebuah rencana keamanan 
yang baik, lengkap dengan peraturan pencegahan serta prosedur daruratnya; kita 
dapat menempatkan keamanan di agenda teratas pada semua pertemuan besar, 
tetapi masih banyak orang yang tidak mengikuti aturan keamanan organisasi.

Mungkin ini tampaknya tidak masuk akal, mengingat para Pembela LGBTI terus-
menerus di bawah tekanan dan terancam. Tapi memang terjadi.

Kalau seseorang ingin mengetahui tentang pekerjaan kita, mereka tidak akan 
mencoba mencari tahu dari orang yang hati-hati dalam organisasi. Sebaliknya, 
mereka akan mencoba untuk mendekati salah satu yang sering mabok-mabokan 
di bar pada akhir pekan, atau seseorang yang suka melacur dan terkenal banyak 
pasangan seksnya, atau seseorang yang dikucilkan dari kelompok; mereka 
semua merupakan sasaran empuk. Demikian pula, jika seseorang ingin menakut-
nakuti organisasi anda, mungkin mereka tidak akan menyerang seseorang yang 
terkenal sangat hati-hati dan sudah mengambil semua tindakan pencegahan yang 
diperlukan.

Sebaliknya, mereka akan menargetkan seseorang yang biasanya ceroboh 
terhadap isyu keamanan diri mereka sendiri. Mungkin seseorang yang hati-hati 
akan diserang karena orang yang ceroboh membiarkan pintu kamarnya terbuka, 
misalnya. Intinya bahwa, kecerobohan seseorang dapat menempatkan semua 
orang dalam bahaya yang lebih besar. Seperti juga pada keamanan fisik kantor 
anda, seorang calon penyerang yang pandai akan menyerang titik terlemah. 
MUNGKIN SAJA ITU ANDA!
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Inilah sebabnya mengapa keamanan harus didefinisikan sebagai sebuah isyu 
untuk seluruh organisasi, sebagai tanbahan, ia melibatkan individu-individu. 
Kalau hanya tiga dari 12 orang mengikuti aturan keamanan, seluruh organisasi, 
termasuk mereka yang menaati aturan, berada dalam kondisi berisiko. Apabila 
ada perbaikan sistem, di mana sembilan orang menaati aturan keamanan, dengan 
sendirinya tingkat risiko organisasi berkurang. Namun kalau 12 orang disiplin 
menaati peraturan, tingkat risiko akan jauh lebih kecil.

Keamanan adalah isyu seluruh anggota organisasi, seperti juga 
isyu perorangan yang terlibat.

Memiliki rencana keamanan yang baik tidak akan berarti apa-apa tanpa ditaati. 
Cobalah

Bersikap realistis: banyak orang tidak mengikuti peraturan atau prosedur. 
Kurangnya kepatuhan/compliance, sama dengan perbedaan antara niat baik 
dan keefektifan yang nyata. Meskipun demikian lebih mudah untuk menghadapi 
masalah ini daripada konsekuensi yang mungkin akan dihadapi.

Mengapa orang tidak mematuhi peraturan keamanan, dan bagaimana kita sejak 
awal bisa menghindarinya?

Pertama-tama, kata “kepatuhan” membawa konotasi tunduk dan penurut, karena 
itu harus dihindari. Orang cenderung mengikuti aturan yang mereka fahami dan 
terima karena mereka kemudian dapat membuatnya menjadi milik sendiri. Dengan 
begitu kata kuncinya adalah “rasa memiliki”.

Agar prosedur keamanan diikuti, setiap staf dalam organisasi harus mau 
menerimanya. Ini tidak terjadi begitu saja. Untuk bisa menerima sebuah prosedur 
keamanan, mereka harus diizinkan untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan 
dan kemudian penerapan peraturan keamanannya. Pelatihan, pemahaman dan 
penerimaan dari prosedur, juga penting.

Adalah penting bagi organisasi LGBTI untuk bekerja sesuai dengan pola perilaku 
anggotanya. Penerimaan gaya hidup kita dapat menyebabkan terciptanya rencana 
keamanan yang lebih bagus dan mengecilkan kemungkinan orang-orang akan 
menolak untuk mengubah perilaku mereka, misalnya.
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Hubungan antara individu-individu dan organisasi dalam terminologi 
keamanan

KONSEP PENDEKATAN:
“SETIAP ORANG HARuS 
MENGIKuTI PERATuRAN YANG 
ADA”

PENDEKATAN:
INDIVIDu-INDIVIDu DAN 
ORGANISASI SuDAH 
MENYETuJuI PERATuRAN 
YANG ADA

PENDEKATAN Terfokus pada peraturan Berdasarkan kebutuhan 
keamanan perorangan dan 
organisasi

BEBERAPA MACAM 
HuBuNGAN ANTARA 
INDIVIDu DENGAN 
ORGANISASI

Normatif atau paternalistik Berdasarkan dialog-dialog yang 
terjadi.

MENGAPA KITA HARuS 
MEMATuHI PERATuRAN

Dengan kewajiban, untuk 
menghindari sanksi atau pengusiran

Untuk mengamati kesepakatan, 
dengan menyediakan ruang 
untuk kritik dan perbaikan 
(karena kita setuju dengan 
tujuan/kebutuhan, agar 
membantu melindungi rekan 
dan orang-orang yang 
melakukan kerjasama dengan/
untuk) kita.

TANGGuNG-JAWAB 
KEAMANAN

Tidak dibagi  -  Dibagi Berbagi

Rasa Memiliki tidak hanya tentang “mengikuti peraturan”, tetapi mengenai  
pembangunan sebuah  kesepakatan tentang aturan yang akan membuat individu 
menaatinya karena mereka memahami, melihat peraturan tadi memang sesuai 
dan efektif, dan merasa bahwa mereka memiliki kepentingan pribadi di dalamnya. 
Untuk alasan ini, aturan juga harus sesuai dengan para individu, moral dan kriteria 
etik dan kebutuhan dasar.

Rasa Memiliki ini tidak sesederhana pengertian “mengikuti 
peraturan”, tetapi tentang menghormati kesepakatan antara 

organisasi dan staf tentang keamanan.

Dalam rangka mempertahankan kesepakatan antara staf dan organisasi, sungguh 
penting bahwa (para) individu bertanggung-jawab atas keamanan, selalu menjaga 
keterlibatan yang lain melalui taklimat (briefing), mengingatkan tentang aspek-
aspek perjanjian, dan dengan meminta pendapat mereka tentang seberapa sesuai 
dan efektif aturan tadi dalam praktek.
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Namun keterlibatan tersebut akan kurang bermanfaat tanpa menanamkan budaya 
keamanan organisasi yang mendasari prosedur kerja formal dan informal atau 
program-program yang ada.

Dasar yang dibutuhkan bagi orang-orang untuk mempelajari peraturan dan 
prosedur keamanan dapat dicapai melalui langkah-langkah berikut:

• Mengembangkan pemahaman bahwa keamanan penting bagi perlindungan 
korban, saksi, anggota keluarga, mitra dan rekan kerja, sehingga 
memungkinkan pekerjaan utama organisasi dilanjutkan;

• Mengembangkan dan menilai budaya keamanan organisasi;

• Menciptakan rasa memiliki, peraturan keamanan dan prosedur;

• Memastikan bahwa semua staf berpartisipasi dalam penyusunan dan 
penyempurnaan peraturan keamanan dan prosedurnya;

• Melatih orang-orang dalam isyu keamanan;

• Membuat semua staf yakin tentang kesesuaian dan efektivitas peraturan 
keamanan dan prosedurnya;

• Membuat perjanjian antara organisasi dan staf untuk menghormati dan 
menaati peraturan keamanan dan prosedurnya;

• Melibatkan mereka yang bertanggung-jawab di bidang keamanan dalam 
briefing dan melatih mereka; mengingatkan butir-butir dalam perjanjian 
(antara staf dan organisasi) kepada seluruh staf dan menanyakan pendapat 
mereka, seberapa sesuai dan efektif peraturannya dalam praktek.

Mengapa peraturan dan prosedur keamanan tidak diikuti.

Tidak ada prototip Pembela LGBTI yang tidak mengikuti peraturan keamanan. 
Banyak orang-orang dalam sebuah organisasi taat pada beberapa peraturan, 
namun ada juga yang tidak, atau mempelajari peraturan secara setengah-
setengah;

Ada banyak kemungkinan alasan mengapa orang tidak mematuhi peraturan dan 
prosedur. Untuk mengubah dan memastikan adanya rasa memiliki, penting untuk 
menetapkan penyebabnya serta mencari solusi dengan cara melibatkan orang tadi 
dalam proses. Ini juga akan berguna untuk membedakan alasan-alasan mengapa 
orang tidak mematuhi, karena akan bervariasi.
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Beberapa alasan yang mungkin untuk tidak mengamati/mempelajari peraturan 
keamanan dan prosedur-prosedurnya.

Tidak disengaja:

• Para Pembela tidak tahu ada peraturan seperti itu;

• Mereka tidak menerapkan peraturan secara tepat.

Disengaja:
Masalah umum:

• Peraturan terlalu rumit dan sulit untuk diikuti;

• Prosedurnya tidak mudah dilaksanakan di kantor atau disajikan begitu rupa 
sehingga sulit dipakai dalam keseharian.

Masalah individu:

• Aturan ini bertentangan dengan kebutuhan atau kepentingan individu 
dan konflik ini belum terselesaikan. Dengan mempertimbangkan proses 
mengatasi dan berbagai strategi yang akan dikerjakan oleh Pembela LGBTI 
untuk mengatasi perasaan terinternalisasi homofobia dan sebagainya, adalah 
penting untuk memahami mengapa individu tidak mematuhinya namun perlu 
dikembangkan sebagai sebuah organisasi;

• Ada individu-individu yang tidak menyetujui beberapa atau semua peraturan 
yang ada dan memandangnya sebagai sesuatu yang tidak perlu, tidak pantas 
atau tidak efektif  berdasarkan pengalaman pribadi, informasi sebelumnya 
atau pelatihan atau karena keyakinan pribadi/sikapnya.

Permasalahan kelompok:

• Kebanyakan staf tidak mengikuti peraturan, atau ‘pemimpin’ kelompok tidak 
mengikuti mereka atau tidak melakukan nta dengan cukup, karena tidak ada 
budaya keamananan organisasi;

• Kurangnya motivasi umum di tempat kerja dapat menyebabkan orang untuk 
mengabaikan peraturan keamanan;

• Perpecahan antarkelompok berdasarkan tuduhan perilaku, menempatkan 
orang lain menjadi berisiko.

Permasalahan Organisasi:

Tidak ada sumber daya keuangan atau teknis yang memadai untuk memudahkan 
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staf mengikuti aturan.

• Ada kontradiksi antara aturan dan bidang pekerjaan tertentu. Misalnya, 
peraturan telah dibentuk oleh mereka yang bertanggung-jawab atas 
keamanan, tetapi diabaikan atau tidak benar-benar dilaksanakan oleh orang 
yang bekerja di program atau keuangan. Beberapa peraturan mungkin cocok 
untuk satu wilayah kerja tetapi bertentangan dengan yang lain;

• Staf yang memiliki beban kerja tinggi dan waktu beban terbatas, tidak 
memprioritaskan beberapa atau  semua aturannya;

• Kurangnya motivasi secara umum, timbul sebagai akibat dari stres, 
perselisihan di tempat kerja, dan sebagainya.

 

Budaya organisasi adalah, baik formal maupun informal, harus dikembangkan 
tidak hanya dalam organisasi secara keseluruhan, tetapi juga dalam tim. Suatu 
budaya organisasi yang baik akan menunjukkan tanda-tanda seperti chatting 

informal, bercanda, pesta, dan sebagainya

Pemantauan dan pengamatan terhadap Peraturan Keamanan:

Pemantauan langsung:

Peraturan keamanan dan prosedurnya dapat dimasukkan ke dalam penilaian 
kerja umum dan “check-list”; demikian juga dalam rapat sebelum dan sesudah misi 
lapangan, dalam laporan pekerjaan, pada agenda rapat, dan sebagainya.

Tinjauan berkala juga dapat dilakukan bersama-sama dengan tim yang 
bersangkutan, isu-isu seperti pengamanan informasi yang sensitif, panduan 
keamanan dan salinannya; protokol keamanan untuk kunjungan ke markas 
organisasi; menyiapkan kegiatan, dan sebagainya.

Pemantauan tidak langsung:

Meminta pandangan mereka tentang peraturan dan prosedur, apakah sesuai dan 
mudah dicerna, dan sebagainya, dapat menetapkan apakah staf benar-benar tahu 
tentang peraturan yang ada. Apakah peraturannya sudah sepenuhnya diterima, dan 
kalau ada ketidaksepakatan, mana yang harus dibicarakan. Panduan keamanan 
dan protokol-protokol yang ada serta peraturan yang digunakan staf organisasi 
juga dapat ditinjau kembali.

Mengkompilasi dan menganalisa pendapat masyarakat serta mengevaluasi 
peraturan keamanan dan prosedurnya secara bersama dengan orang-orang atau 
tim yang  bersangkutan sangatlah berguna.
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Cara tadi juga bisa dilakukan secara off the record/anonim atau lewat pihak 
ketiga.

Pemantauan retrospektif:

Keamanan dapat ditinjau dengan menganalisa insiden keamanan yang muncul. 
Ini harus ditangani dengan hati-hati. Seseorang yang telah mengalami sebuah 
insiden keamanan kemungkinan akan khawatirkalau insiden tadi merupakan 
kesalahan mereka. Analisis selanjutnya akan bisa mengarah ke kesimpulan 
yang mengakibatkan sanksi. Oleh karena itu dia mungkin akan terdorong 
untuk menyembunyikannya, meninggalkan insiden itu, atau peristiwanya tidak 
dilaporkan.

Siapa yang melakukan pemantauan?

Tergantung pada cara organisasi beroperasi, siapa pun yang bertanggung-
jawab untuk mengatur masalah keamanan, khusus bidang kerja yang menangani 
keamanan, dan mengelola staf keamanan, juga akan bertanggung-jawab atas 
pemantauan keamanan.

Apa yang bisa kita lakukan apabila aturan-aturan keamanan dan prosedurnya 
tidak ditaati?

1. Cari penyebabnya dan temukan solusinya;

2. Apabila masalahnya adalah kesengajaan, dan melibatkan hanya seorang 
individu, usahakan untuk

• Lakukan dialog dengan individu yang bersangkutan dan cari penyebab 
atau motif dari sikapnya itu;

• Pecahkan bersama seluruh anggota tim individu tadi, (ini kadang-kadang 
tidak cukup, tergantung pada persoalannya;

• Terapkan sistem pemberitahuan atau peringatan, sehingga orang itu 
sepenuhnya menyadari masalah ini;

• Gunakan sistem sanksi yang bertingkat sehingga bisa sampai pada sanksi 
tertinggi, yakni pemecatan.

 

3. Sertakan klausul tentang kewajiban mempelajari peraturan keamanan dan 
prosedurnya pada semua kontrak kerja, agar semua staf sepenuhnya 
menyadari betapa pentingnya hal ini kepada organisasi.
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Kesimpulannya:

Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa diskusi tentang alasan 
mengapa orang tidak mengikuti peraturan keamanan adalah buang-buang 
waktu, karena ada hal yang lebih mendesak atau penting harus dilakukan. 
Mereka yang berpendapat seperti itu biasanya hanya berpikir bahwa aturan 
harus diikuti, titik!. Yang lain menyadari bahwa dunia tidak selalu berjalan 
seperti itu.

Apapun pendapat anda, sekarang kami mengundang anda, silakan melangkah 
mundur untuk menganalisa sejauh mana peraturan dan prosedur keamanan 
diikuti dalam organisasi tempat anda bekerja. Hasilnya bisa mengejutkan 
dan layak menghabiskan waktu untuk menghindari persoalan lebih lanjut
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Bahan-bahan tambahan: 57

Terbitan:
- Countering Gender Violence Initiatives towards Collective Action in Rajasthan, 

Kanchan Mathur
- Different Rainbows disunting oleh Peter Drucker
- Genders and Sexualities in Modern Thailand, Peter A. Jackson dan Nerida M. 

Cook
- Gender Outlaw on Men, Women and the rest of us, Kate Bornstein
- GenderQueer Voices from beyond the sexual binary, Joan Nestle, Claire Howell 

dan Riki Wilchins Ed.
- Gender Trouble, Judith Butler
- Identity and Violence, Amartya Sen
- Interdicciones, editor Mauro Cabral
- Transgender Voices Beyond Women and Men, Lori B Girshick
- La sociedad arco iris, Javier Montilla
- The Transgender Studies Reader, para editor Susan Stryker dan Stephen 

Whittle
- Transgender History, Susan Stryker
- Sexual Orientation, Gender Identity and International Human Rights Law, 

Practitioners Guide No. 4 

Dokumen Internasional
 Internasional Commission of Jurists/ Allison Jernow
-  In The Public Interest- Essays on Public Interest, Litigation and Participatory 

Justice, Mario Gomez
- International Law, Malcolm N. Shaw
- Intimate Relations- Exploring Indian Sexuality, Sudhir Kakar
- Ladyboys, Tomboys, Rentboys Male and Female Homosexualities in 

Contemporary Thailand, Peter A Jackson dan Gerard Sullivan
- Ladyboys, The Secret World of Thailand’s Third Gender, Susan Aldous dan 

Pornchai Sereemongkonpol
- Male Homosexuality in Modern Japan, Mark J. McLelland
- Nationalism and Sexuality: Respectability and Abnormal Sexuality in Modern 

Europe, George Mosse
- New Protection Manual for Human Rights Defenders, Luis Enrique Eguren dan 

Marie Caraj/Protection International

57 Silakan mengacu Caraj dan Eguren untuk mendapatkan daftar komprehensif sumber-sumber penting dan 
bahan yang berguna tentang Keamanan dan Perlindungan.
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- PTSD-Post Traumatic Stress Disorder, Dr. Ruwan Jayatunge MD
- Qur’an A New translation oleh M.A.S. Abdel Haleem
- Sexual Sites, Seminal Attitudes- Sexualities, Masculinities and Culture in South 

Asia, Penyunting Sanjay Srivastava
- Sexuality in the Time of AIDS, Contemporary Perspectives from Communities 

in India, para penyunting Ravi K. Verma/Pertti J. Pelto/ Stephen L. Schensul/ 
Archana Joshi

- Sexuality, Gender and Rights- Exploring Theory and Practice in South and 
Southeast Asia, para penyunting Geetanjali Misra dan Radhika Chandiramani

- Social Work Practice and Men Who Have Sex With Men, Sherry Joseph
- The Invisibles- A tale of the Eunuchs of India, Zia Jaffrey
- The Sexuality Debates, Penyunting Sheila Jeffreys
- The Third Sex Kathoey-Thailand’s Ladyboys, Richard Totman
- Toms and Dees Transgender Identity and Female Same Sex Relationships in 

Thailand, Megan J. Sinnott
- Unspeakable Love- Gay and Lesbian life in the Middle East, Brian Whitaker
- Violence, Law and Women’s Rights in South Asia, disunting oleh Savitri 

Goonesekere
- Woman, Man, Bangkok-Love. Sex and Popular Culture in Thailand, Scot 

Barme

Makalah:
- The doctrine of state responsibility as a potential means of holding private 

actors accountable for human rights. Melbourne Journal of International Law, 
Mei, 2004

- Homosexuality and Human Rights in Latin America, Shaun Kirven
- How to Promote and Protect the Human Rights of LGBT People - a toolkit for the 

FCO, Kantor Kementerian Luar Negeri dan Negara-negara Persemakmuran
- Human Rights and Sexual Orientation, Daniel J. Lee
 <http://www.combatlaw.org/print.php?article_id=330&issue_id=13>
- Human rights and Sexual orientation, The People’s Movement for Human Rights 

Education
 <www.pdhre.apc.org>
- Iraq: Sexual Orientation, Human Rights and Law, Edward TJ Brown
- Legal Study on Homophobia and discrimination on grounds of Sexual Orientation- 

Rumania, 2008, Romanita Elena Lordache, Lustina Lonescu
- Peeing in Peace, A Resource Guide for Transgendered Activists and Allies, 

TLC <http://transgenderlawcenter.org/pdf/PIP%20Resource%20Guide.pdf>
- The Politics Behind Cultural Relativism, Maryam Namazie <http://www.butterflies 

andwheels.com/articleprint.php?num=74>
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- Sexual Orientation: Testing the Universality of International Human Rights Law, 
Holding Lau

- Sexual Orientation and Human Rights, <www.hrea.org>
- Third Sex Indentities and Transgender Rights: Policies in Asia and the West, 

Douglas Sanders 2008
- Why Islamic Law should be opposed? Azam Kamguian <http://www.butterflies 

andwheels.com/ articleprint.php?num=71>

Dokumen PBB dan dokumen hukum lainnya:
-  Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam, 5 Agustus, 1990
- Constitución Política de la República de Ecuador (Konstitusi Politik Ekuador) , 

1998
- Constitução da República federative do Brasil (Actualizada até Enmenda 

Constiutional no 47, de 5.7.2005), Konstitusi Republik Federal Brasil
- Konvensi tentang Hak-hak Anak, 1989, <http://www2.ohchr.org/english/law/crc.

htm>
- Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 

Perempuan, 1979,
 <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm>
- Deklarasi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan
 <http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/21.htm>
- Kovensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, 1966
 <http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm>
- Konvensi Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Kultural, 1966
 <http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm>
- Pedoman Maastricht tentang Pelanggaran Hak-hak Ekonomi, Sosial dan 

Kultural, Maastricht, Januari 1997.
 <http://www1.umn.edu/humanrts/instree/Maastrichtguidelines_.html
- Konstitusi Afrika Selatan, 1996 <http://www.info.gov.za/documents/constitution/ 

1996/96cons2.htm>
- Akta Hak Asasi Manusia Inggris, 1998 <http://www.opsi.gov.uk/ACTS/acts1998/

ukpga_19980042_en_1>
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 1948
 <http://www.un.org/Overview/rights.html>
- Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1820 Juni 2008
 <http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/391/44/PDF/N0839144.

pdf?OpenElement>
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Websites yang berguna untuk dikunjungi:
Amnesty International www. amnesty.org
Human Rights Watch www.hrw.org
International Commission of Jurists www.icj.org
International Gay and Lesbian Human Rights Commission www.iglhrc.org
International Lesbian and Gay Association www.ilga.org
International Service for Human Rights ISHR, www.ishr.org
Intersex Initiative www.intersexinitiative.org
Intersex South Africa www.intersex.org.za
Office of the High Commissioner for Human Rights www.ohchr.org
Protection International www. protectioninternational.org www.protectionline.org
Transgender Law Center www.transgenderlawcenter.org
UK Intersex Association www.ukia.org
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APENDIKS SATu:

Prinsip Yogyakarta – Sebuah Tinjauan

Prinsip Yogyakarta (Yogyakarta Principles) memberi petunjuk dengan jangkauan 
yang luas,  standar-standar internasional hak asasi manusia dan penerapannya 
pada isyu yang menyangkut masalah-masalah orientasi seksual dan indentitas 
gender. Tinjauan ini memberikan sebuah ringkasan singkat dari dokumen yang 
dimaksud. Silakan membaca sendiri Prinsip Yogyakarta untuk bisa mendapatkan 
detil dari teks aslinya. 

Pembukaan: Pembukaan dokumen ini menjelaskan pelanggaran HAM yang 
didasari oleh orientasi seksual dan identitas gender, menerangkan kerangka 
hukum yang relevan, dan memberi definisi pada istilah-istilah yang dipakai.

Hak untuk menikmati secara Universal Hak Asasi Manusia, Non-Diskriminasi, 
dan Pengakuan di Hadapan Hukum: Prinsip 1 sampai 3 mengatur prinsip-prinsip 
keuniversalan hak asasi manusia dan penerapannya kepada semua orang tanpa 
diskriminasi, seperti juga hak seluruh umat manusia di hadapan hukum.

Contoh:

Undang-undang yang mengkriminalkan homoseksualitas jelas melanggar hak 
yang diakui oleh dunia internasional untuk tidak didiskriminasi. (keputusan 
dari Komite HAM PBB).

Hak untuk Keamanan Umat Manusia dan Pribadi: Prinsip 4 sampai 11 menjelaskan 
hak-hak dasar untuk hidup, bebas dari kekerasan dan penyiksaan, sebuah privasi, 
memperoleh keadilan, dan bebas dari penahanan sewenang-wenang.

Beberapa contoh:

Hukuman mati selalu diterapkan kepada orang dewasa yang secara sukarela 
melakukan hubungan seksual sejenis, meski resolusi PBB menegaskan 
bahwa hukuman mati tidak bisa diberlakukan bagi orang-orang dewasa yang 
secara sadar menyetujui (consenting adults) melakukan hubungan seks.

Sebelas orang ditangkap di sebuah bar khusus orang-orang gay dan ditahan 
sampai setahun lamanya. Kelompok Kerja PBB mengenai Penahanan 
Sewenang-wenang menyimpulkan bahwa penguasa setempat telah 
melanggar hukum internasional , dan mencatat dengan prihatin bahwa 
salah satu dari mereka telah meninggal akibat penahanan yang dilakukan 
terhadapnya.
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Hak Ekonomi, Sosial dan Kultural: Prinsip 12 sampai 18 mengatur pentingnya sikap 
non-diskriminatif untuk menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan kultural, termasuk 
kesempatan kerja, mendapatkan tempat tinggal, keamanan sosial, pendidikan dan 
kesehatan.

Beberapa contoh:

Perempuan lesbian dan transgender sangat berisiko mengalami diskriminasi, 
misalnya tidak memiliki tempat tinggal dan mengalami kekerasan (laporan 
Pelapor Khusus PBB tentang Perumahan yang Layak).

Gadis yang memperlihatkan afeksi terhadap gadis lain temannya menghadapi 
diskriminasi dan ancaman dikeluarkan dari sekolah (laporan Pelapor Khusus 
PBB tentang Hak untuk Mendapatkan Pendidikan)

Komisioner Tinggi untuk Hak Asasi Manusia PBB memprihatinkan adanya 
undang-undang yang “melarang operasi pengubahan kelamin bagi orang 
transseksual atau sebaliknya memaksakan operasi tersebut pada orang 
interseks di luar kehendaknya”.

Hak Berekspresi, Berpendapat dan Berkumpul: Prinsip 19 sampai 21 menekankan 
pentingnya kebebasan mengekspresikan identitas dan seksualitas dirinya tanpa 
campur tangan Negara yang mendasarkan tindakannya pada orientasi seksual 
atau identitas gender, termasuk hak untuk berpartisipasi secara damai dalam 
pertemuan-pertemuan serta acara-acara publik dan kalau tidak, berkumpul dalam 
sebuah komunitas dengan yang lain

Contoh:

Sebuah pertemuan damai untuk mempromosikan persamaan berdasarkan 
orientasi seksual dan identitas gender telah dilarang oleh pihak berwajib, 
para peserta dilecehkan dan diintimidasi oleh para nasionalis ekstrim yang 
meneriakkan slogan-slogan seperti “Ayo kita hajar homo-homo itu!” dan 
“Kami akan memperlakukan kamu seperti Hitler memperlakukan orang 
Yahudi!” (dilaporkan oleh Pelapor Khusus PBB mengenai bentuk-bentuk 
baru rasisme, diskriminasi rasial, xenofobia dan bentuk intoleransi lainnya) 

Kemerdekaan Berpindah tempat dan Asilum: Prinsip-prinsip 22 dan 23 menyoroti 
hak semua orang untuk mendapatkan suaka dari ancaman penganiayaan yang 
didasarkan kepada orientasi seksual dan identitas gendernya.

Contoh:

Perlindungan terhadap para pengungsi harus diberikan kepada orang-orang 
yang menghadapi ketakutan karena alasan penganiayaan yang disebabkan 
oleh orientasi seksual (Pedoman dari Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi).

Hak-hak Berperan-serta dalam Kehidupan Kultural dan Keluarga: Prinsip-prinsip 
24 sampai dengan 26 menerangkan adanya hak bagi setiap orang untuk berpar-
tisipasi dalam kehidupan berkeluarga, urusan publik dan kehidupan kultural dalam 
komunitas mereka tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas 
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gender mereka.

Contoh:

Negara mempunyai kewajiban untuk tidak melakukan diskriminasi antara 
hubungan seks lain-jenis maupun sejenis, dalam mengalokasikan manfaat 
sebuah pasangan misalnya pensiun ketika pasangannya meninggal 
(keputusan dari Komite HAM PBB)

Hak-hak dari para pembela HAM: Prinsip 27 mengakui hak untuk membela dan 
mempromosikan hak asasi manusia tanpa diskriminasi yang didasarkan pada 
orientasi seksual dan identitas gender mereka, dan adalah kewajiban Negara 
untuk melindungi para pembela HAM yang bekerja di area ini.

Beberapa contoh:

Pembela HAM yang bekerja pada isyu-isyu orientasi seksual dan identitas 
gender di negara dan wilayah di seluruh dunia “telah diancam, rumah dan 
kantor mereka diserang, mereka telah diserang, disiksa, dilecehkan secara 
seksual, disiksa ancaman kematian biasa dan bahkan dibunuh. Keprihatinan 
utama dalam hal ini adalah hampir tidak adanya keseriusan di mana kasus 
seperti itu diperlakukan oleh pihak yang berwenang” (laporan Wakil Khusus 
Sekretaris Jenderal PBB untuk Pembela Hak Asasi Manusia).

Hak-hak untuk mendapatkan Ganti Rugi dan Pertanggung-jawaban: Prinsip-
prinsip 28 dan 29 memastikan pentingnya pelanggar HAM bertanggung-jawab 
dan memastikan adanya ganti rugi yang cukup bagi mereka yang mengalami 
pelanggaran tadi.

Contoh:

Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia memprihatinkan “impunitas 
bagi mereka yang telah melakukan kejahatan terhadap para LGBT” dan 
“tanggung-jawab Negara memberikan perlindungan lebih.” Komisioner Tinggi 
mencatat bahwa “mengecualikan individu-individu LGBT dari perlindungan, 
jelas-jelas merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum internasional 
hak asasi manusia, juga standar umum kemanusiaan yang berlaku bagi kita 
semua.”

Rekomendasi tambahan: 

Prinsip Yogyakarta telah menetapkan 16 rekomendasi tambahan untuk lembaga-
lembaga hak asasi manusia nasional, badan badan profesional, penyandang dana, 
ORNOP, Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia, lembaga PBB, badan-badan yang 
dibuat oleh sebuah perjanjian, Prosedur Khusus, dan lain-lain..

Contoh:

Prinsip Yogyakarta menyimpulkan dengan mengakui tanggung jawab 
berbagai aktor untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan 
untuk mengintegrasikan standar-standar ini ke pekerjaan mereka. Sebuah 
pernyataan bersama yang disampaikan di Dewan HAM PBB sebanyak 
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54 negara yang berasal dari empat dari lima wilayah PBB pada tanggal 1 
Desember 2006, misalnya, mendesak Dewan Hak Asasi Manusia untuk 
“memberi perhatian pada pelanggaran HAM berdasarkan orientasi seksual 
dan identitas gender” dan memuji karya masyarakat madani di daerah ini, 
serta  menyerukan kepada “semua Prosedur Khusus dan badan-badan 
perjanjian untuk selanjutnya mengintegrasikan pertimbangan pelanggaran 
hak asasi manusia berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender 
yang relevan sesuai dengan mandat mereka”.  Pernyataan ini mengakui, 
dan Prinsip Yogyakarta menegaskan, perlindungan hak asasi manusia yang 
efektif benar-benar merupakan tanggung-jawab semua orang.
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APENDIKS DuA:

Informasi yang perlu untuk menilai kerentanan dan kapasitas 
organisasi.

(Catatan: Secara umum, informasi yang ada  di kolom sebelah kanan menunjukkan 
bahwa komponen pada kolom di sebelah kiri bisa merupakan kerentanan atau 
kapasitas dari seorang atau sekelompok pembela) 

KOMPONEN KERENTANAN 
DAN KAPASITAS

INFORMASI YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENILAI KERENTANAN 
ATAU KAPASITAS KOMPONEN

KOMPONEN GEOGRAFIS, FISIK DAN TEKNIS

PENAMPILAN Kebutuhan untuk berada dalam, atau melalui, wilayah berbahaya untuk 
melaksanakan kegiatan normal sehari-hari atau aktivitas yang tidak tetap. 
Mengancam aktor di daerah tersebut.

STRuKTuR fISIK Karakter perumahan (kantor, rumah tinggal, tempat berlindung); bahan 
bangunan, pintu, jendela, lemari. Pagar pelindung. Lampu penerangan.

KANTOR DAN TEMPAT 
YANG TERBuKA uNTuK 
uMuM

Apakah kantor anda terbuka untuk umum? Apakah ada daerah yang 
diperuntukkan hanya bagi staf saja? Apakah anda harus berurusan 
dengan orang-orang tak dikenal yang mengunjungi kantor anda?
Ini adalah pertanyaan penting ketika kita menyelenggarakan pusat-pusat 
singgah bagi kegiatan kesehatan seksual

AKSES KE WILAYAH 
TERSEBuT

Seberapa sulitkah bagi pengunjung dari luar (pejabat pemerintah, 
ORNOP, dll) untuk mengakses daerah anda, sebagai contoh di 
lingkungan yang berbahaya? Seberapa sulit akses bagi aktor yang 
mengancam?

TEMPAT PERSEMBuNYIAN,  
JALAN DARuRAT, RuMAH 
AMAN

Apakah ada tempat persembunyian? Sejauh apakah jaraknya dan 
untuk siapa saja (untuk orang tertentu atau semua)? Apakah anda bisa 
meninggalkan daerah tersebut untuk sementara waktu?

TRANSPOR DAN 
AKOMODASI

Apakah anda ada akses untuk transportasi yang aman (publik dan 
pribadi)? Apakah akses ini mempunyai kelebihan atau kekurangan yang 
khusus? Apakah anda mempunyai akses untuk mendapatkan akomodasi 
yang aman ketika sedang melakukan perjalanan?
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KOMuNIKASI Apakah telekomunikasi tersedia (radio, telepon)? Apakah akses ke alat-
alat itu mudah? Apakah setiap saat alat-alat itu berfungsi dengan baik? 
Apakah kabel-kabel (antena dan telepon, misalnya) mudah dipotong oleh 
seseorang sebelum ada penyerangan?

KOMPONEN YANG BEHuBuNGAN DENGAN KONfLIK

HuBuNGAN DENGAN  PIHAK 
BERKONfLIK

Apakah Pembela memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang berkonflik 
(saudara, asal daerah yang sama, minat yang sama, pasangan seksual) 
yang bisa digunakan secara tidak adil terhadap anda?

AKTIVITAS PEMBELA 
MEMPENGARuHI PIHAK 
YANG BERKONfLIK

Apakah pekerjaan anda secara langsung mempengaruhi kepentingan 
aktor? (misalnya, ketika mempromosikan hak untuk kesehatan seksual 
atau hak LGBTI apakah ini mempengaruhi kapasitas untuk mengontrol 
pelaku yang kuat) adalah pekerjaan anda merupakan isyu yang sensitif 
bagi pelaku yang memiliki kekuatan?

TRANSPORTASI 
ITEM  DAN BARANG SERTA  
INfORMASI TERTuLIS

Apakah Pembela mempunyai item atau barang yang berharga untuk 
kelompok bersenjata tertentu, dan karena itu memperbesar risiko untuk 
diserang (bahan bakar, bantuan kemanusiaan, baterai, buku petunjuk 
HAM dan kesehatan, telepon mobil, dll)?

PENGETAHuAN TENTANG 
KONfLIK fISIK DAN 
DAERAH BERANJAu

Apakah anda memiliki informasi mengenai daerah-daerah pertempuran 
yang dapat menempatkan anda pada risiko? Dan tentang wilayah aman 
untuk membantu keamanan anda? Apakah anda memiliki informasi andal 
tentang daerah beranjau?

KOMPONEN YANG BEHuBuNGAN DENGAN SISTEM HuKuM DAN POLITIK

AKSES KE PEJABAT YANG 
BERWENANG DAN SISTEM 
HuKuM uNTuK MENGKLAIM 
HAK ANDA

Dapatkah Pembela memulai proses hukum untuk mengklaim hak-hak 
anda? (Akses untuk perwakilan hukum, kehadiran fisik di pengadilan atau 
pertemuan, dll). 
Dapatkah Pembela memperoleh bantuan yang sesuai dari pejabat yang 
relevan terhadap pekerjaan mereka dan kebutuhan perlindungan?

KEMAMPuAN uNTuK 
MENDAPATKAN HASIL 
DARI SISTEM HuKuM 
DAN PEJABAT YANG 
BERWENANG

Apakah Anda secara hukum berhak untuk menuntut hak-hak mereka? 
Apakah praktek seks sesama jenis masih merupakan perbuatan ilegal 
di negeri anda? Apakah ada kasus di mana praktek seksual digunakan 
untuk melawan anda atau pembela lainnya? Apakah anda atau Pembela 
lainnya terlibat dalam sebuah kasus sensitif pada saat ini? Apakah 
anda dianggap melanggar undang-undang internal yang represif (ISA)? 
Dapatkah anda cukup mendapatkan kekuatan politik sehingga pejabat 
berwenang terpaksa mencatat tuntutan anda dan mencabut undang-
undang yang represif?

REGISTRASI, KAPASITAS 
uNTuK MEMBuKuKAN DAN 
STANDAR-STANDAR HuKuM

Apakah pemerintah menolak permohonan hukum (pengesahan akta 
notaris) anda dan organisasi anda atau dengan sengaja menunda-nunda 
pengesahannya? Apakah organisasi anda mampu membuat pembukuan 
yang sesuai dengan standar nasional? Apakah anda menggunakan 
perangkat lunak bajakan? Apakah anda menggunakan perangkat lunak 
ilegal seperti program enkripsi?
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MANAJEMEN INfORMASI

SuMBER DAN AKuRASI  
INfORMASI

Apakah anda mempunyai sumber yang bisa dipercaya yang bisa menjadi 
dasar sebuah gugatan? Apakah anda menerbitkan informasi yang dibuat 
dengan akurasi tinggi dan metode yang benar?

MENJAGA, MENGIRIM DAN 
MENERIMA INfORMASI

Apakah anda bisa menyimpan informasi di tempat yang aman dan 
handal? Apakah barang-barang tadi bisa dicuri? Apakah bisa dilindungi 
dari virus dan para peretas? 
Apakah anda mampu mengirim dan menerima informasi dengan aman?

MENJADI SAKSI ATAu 
MEMILIKI INfORMASI KuNCI

Apakah anda saksi kunci dalam penuntutan terhadap seorang pelaku 
yang kuat? Apakah anda mempunyai informasi yang relevan dan unik 
untuk sebuah kasus atau proses tertentu? Apakah ada kekhawatiran 
terhadap pembalasan dari aparat keamanan? Apakah ada kekhawatiran 
kalau seksualitas kita diumumkan secara publik?

MEMPuNYAI  PENJELASAN 
YANG KOHEREN DAN 
BISA DITERIMA TENTANG 
PEKERJAAN DAN TuJuAN 
ANDA

Apakah anda memiliki keterangan yang jelas, berkelanjutan dan koheren 
tentang apa yang mereka kerjakan dan apa tujuan mereka? Apakah 
penjelasan ini dapat diterima, atau setidaknya ditolerir oleh sebagian 
besar/seluruh pemangku kepentingan (mereka yang bersenjata)? Apakah 
semua anggota kelompok dapat memberikan penjelasan bila diminta?

KOMPONEN SOSIAL DAN ORGANISASI

ADANYA STRuKTuR 
KELOMPOK

Adakah kelompok anda terstruktur atau terorganisir? Apakah kelompok 
anda cukup kompak?

KEMAMPuAN uNTuK 
MENGAMBIL KEPuTuSAN 
BERSAMA

Apakah struktur kelompok mencerminkan kepentingan kelompok tertentu 
atau mewakili kepentingan seluruh kelompok (tingkat keanggotaan)? 
Apakah tanggung jawab utama dan pengambilan keputusan hanya 
dilakukan oleh satu atau beberapa orang saja? Apakah ada sistem 
cadangan untuk pengambilan keputusan dan tanggung jawab? Sejauh 
mana pengambilan keputusan bersifat partisipatif? Apakah struktur 
kelompok memungkinkan untuk:

a) pengambilan keputusan dan implementasinya dilakukan secara 
bersama?
b) membicarakan isyu-isyu secara bersama?
c) pertemuannya sporadis dan tidak efektif?
d) tidak satupun seperti yang disebut di atas?

RENCANA KEAMANAN DAN 
PROSEDuR 

Apakah ada aturan dan prosedur keamanan? Apakah ada pemahaman 
yang luas dan rasa memiliki prosedur keamanan? Apakah orang-orang 
mengikuti aturan keamanan yang ada?
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PENGELOLAAN KEAMANAN 
DI LuAR TEMPAT KERJA 
(KELuARGA DAN SAAT 
SANTAI)

Bagaimana anda mengatur waktu mereka di luar pekerjaan (keluarga 
dan waktu bebas)? Alkohol dan penyalahgunaan narkotika merupakan 
kelemahan besar. Hubungan dapat juga mengakibatkan kerentanan 
(serta kekuatan). Apakah aturan/ tatanan sosial  yang ketat mengatur 
tingkah laku mereka? Apakah perilaku anda bisa dianggap bisa merusak 
aturan ini?

WORKING CONDITIONS Apakah ada kontrak kerja bagi semua staf yang cukup bagus? Apakah 
disediakan dana darurat? Asuransi?

MEREKRuT ORANG Apakah Anda memiliki prosedur yang tepat untuk merekrut personil, 
kolaborator atau anggota? Apakah anda memiliki pendekatan keamanan 
yang cukup andal untuk sesekali merekrut relawan (seperti mahasiswa, 
misalnya) atau menerima pengunjung ke organisasi anda?

BEKERJA DENGAN BANYAK 
ORANG ATAu ORGANISASI 
PERANTARA

Apakah anda berhubungan langsung dengan orang-orang dalam 
bekerja? Apakah anda mengenal orang-orang tadi? Apakah anda bekerja 
dengan organisasi tertentu sebagai perantara dengan orang-orang?

MENGAMANKAN SAKSI 
ATAu KORBAN ANDA 
BEKERJASAMA

Apabila anda bekerja pada kasus-kasus tertentu, apakah anda akan 
melakukan penilaian risiko atas para korban, saksi-saksi, dll? Apakah 
anda memiliki langkah-langkah keamanan spesifik ketika anda menemui 
mereka atau ketika mereka datang ke kantor anda? Jika mereka 
menerima ancaman, bagaimana reaksi anda?

TETANGGA DAN 
LINGKuNGAN 

Apakah rekan-rekan Pembela LGBTI secara sosial berintegrasi dengan 
masyarakat di daerah itu? Apakah kelompok-kelompok sosial setempat 
memandang secara positif pekerjaan/kegiatan anda? Apakah ada yang 
memandangnya secara negatif?

Apakah anda dkelilingi oleh masyarakat yang secara potensial bersikap 
bermusuhan (tetangga sebagai informan, misalnya)?

Apakah masyarakat memandang rumah-rumah penginapan atau pusat 
rumah singgah dengan positif atau negatif?

KEMAMPuAN/KAPASITA 
MEMOBILISASI

Apakah anda mampu memobilisasi masyarakat untuk kegiatan publik? 
Apakah pawai atau demonstrasi pernah dilarang oleh pejabat lokal? 
Bagaimana media menanggapi kegiatan publik yang anda lakukan?

KOMPONEN PSIKOLOGIS (KELOMPOK/INDIVIDuAL)

KEMAMPuAN uNTuK 
MENGELOLA  STRES  DAN 
RASA TAKuT

Apakah tokoh kunci , atau kelompok secara keseluruhan merasa percaya 
diri untuk mengerjakan pekerjaan mereka? Apakah mereka secara jelas 
mengekspresikan semangat persatuan dan memiliki tujuan bersama 
(dalam kata dan perbuatan)? Apakah tingkatan stres kita masing-masing 
merusak komunikasi yang bagus dan hubungan interpersonal? 
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PERASAAN YANG 
PESIMISTIS ATAu TERSIKSA

Apakah penolakan dari keluarga dan teman menyebabkan depresi? 
Apakah suasana  depresif dan rasa tidak mempunyai harapan 
terucapkan dengan jelas (dalam kata dan perbuatan)? Apakah persoalan 
di rumah ada hubungannya dengan lingkungan pekerjaan? Apakah 
soal keuangan soal-soal yang ada hubungannya dengan keluarga 
didiskusikan secara terbuka?

KERAHASIAAN DAN TAKuT 
PADA PuBLISITAS

Apakah anda sanggup menceriterakan kepada orang tua dan rekan-
rekan anda di tempat kerja? Apakah mereka akan memahaminya? 
Apakah anda sanggup bersikap terbuka kepada anggota keluarga dan 
teman anda tentang seksualitas anda?

MENANGGuLANGI 
STRATEGI

Bisakah strategi mengatasi persoalan yang berkembang sampai ke 
tingkatan pribadi memiliki pengaruh negatif pada keamanan organisasi? 
Bisakah perilaku seks bebas  pribadi bisa menjadi ancaman keamanan 
organisasi? Apakah organisasi atau rekan-rekannya  memiliki kapasitas 
untuk mempengaruhi pola perilaku pribadi?

SuMBER DAYA PEKERJAAN

KEMAMPuAN uNTuK 
MEMAHAMI KONTEKS 
PEKERJAAN DAN BAHAYA 
YANG MENYERTAINYA

Apakah anda memiliki akses ke informasi yang akurat tentang lingkungan 
kerja mereka, pemangku kepentingan lainnya dan kepentingan mereka? 
Apakah anda mampu memproses informasi itu dan mendapatkan 
pemahaman tentang ancaman, kerentanan dan kapasitasnya?

KEMAMPuAN uNTuK 
MERuMuSKAN RENCANA 
AKSI

Apakah anda dapat menentukan dan, secara khusus, 
mengimplementasikan rencana aksi? Apakah ada contoh sebelumnya?

KEMAMPuAN uNTuK 
MENDAPATKAN NASEHAT 
DARI SuMBER YANG TAHu 
BANYAK

Dapatkah kelompok mendapatkan nasehat yang handal? Dari sumber 
yang tepat? Dapatkah kelompok membuat pilihan yang independen 
tentang sumber-sumber mana saja yang akandigunakan? Apakah anda 
memiliki akses ke organisasi tertentu atau status keanggotaan yang bisa 
meningkatkan kapasitas perlindungan anda?

ORANG DAN BESARNYA 
PEKERJAAN

Apakah jumlah personil yang tersedia mampu mengerjakan beban 
kerja yang ada?  Apakah anda bisa merencanakan aktivitas kunjungan 
lapangan/penyuluhan untuk sebuah tim (paling tidak terdiri atas dua 
orang)?

SuMBER KEuANGAN Apakah anda mempunyai anggaran untuk keamanan anda? Apakah 
anda bisa mengatur uang tunai dengan cara yang aman? Apakah anda 
mengerjakan aktivitas yang tidak harus berhubungan dengan proyek 
ini? Apakah penyandang dana anda tahu hak ini? Apakah penyandang 
dana menyetujui sebuah proyek HAM atau apakah mereka lebih memilih 
proyek yang fokusnya pada kerja di bidang kesehatan/HIV dan AIDS?

PENGETAHuAN BAHASA 
DAN DAERAH

Apakah anda mampu memakai bahasa yang dibutuhkan untuk bekerja 
di daerah ini? Apakah anda tahu daerah ini dengan baik? (jalan-jalan, 
pedesaan, telpon umum, jangkauan handphone, puskesmas, dll)
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AKSES KE KONTAK-KONTAK NASIONAL DAN INTERNASIONAL
SERTA AKSES KE MEDIA NASIONAL DAN INTERNASIONAL

AKSES KE JARINGAN 
NASIONAL DAN 
INTERNASIONAL

Apakah anda punya kontak-kontak di tingkat nasional dan internasional? 
Apakah bisa mengunjungi delegasi, kedutaan besar, pemerintah asing, 
dll? Juga kepada pimpinan komunitas, pemuka agama, tokoh-tokoh 
berpengaruh? Apakah anda bisa mengeluarkan urgent action lewat 
organisasi lain?

AKSES KE MEDIA 
DAN KEMAMPuAN 
MEMANfAATKANNYA

Apakah Anda memiliki akses ke media (nasional, internasional)? 
Untuk media lain (media independen)? Apakah Anda tahu bagaimana 
mengelola hubungan baik dengan media? Apakah organisasi anda 
mempunyai pengaruh terhadap cara media menggambarkan organisasi, 
baik di tingkat nasional maupun lokal?
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APENDIKS TIGA:

Rekomendasi advokasi PI untuk para Pembela HAM yang berhubungan dengan 
Misi Uni Eropa, Kedutaan Besar Negara-negara Anggota Uni Eropa dan Perwakilan 
Khusus Uni Eropa (masih banyak tips di www.protectionline.org)

Sejak diadopsinya Deklarasi PBB, mekanisme tersebut di bawah ini sudah 
dibuat untuk melindungi Pembela di seantero jagad:

• Mandat Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB tentang Pembela 
HAM,  (United Nations Special Representative of the Secretary General on 
Human Rights Defenders), diciptakan oleh Komisi PBB  untuk Hak Asasi 
Manusia.

• Mandat Pelapor Khusus Komisi Afrika untuk Hak Manusia dan Rakyat 
(Special Reporter of the African Commission on Human and People’s 
Rights).

• Resolusi tentang Perlindungan Pembela HAM di Afrika (Resolution on 
the protection of human rights defenders in Africa) dari Komisi Afrika Hak 
Asasi Manusia dan Rakyat (African Commission on Human and Peoples’ 
Rights, ACHPR) yang bertemu pada sesi biasa ke 35 dan diselenggarakan 
pada 21 Mei sampai 4 Juni 2004, di Banjul, Gambia.

• unit Pembela Hak Asasi Manusia dari Komisi Inter-Amerika untuk 
Hak Asasi Manusia (Human Rights Defenders Unit of the Inter-American 
Commission on Human Rights).

• Juga Uni Eropa sudah mengadopsi Panduan untuk Pembela Hak Asasi 
Manusia (Guidelines on Human Rights Defenders) sebagai alat bagi Misi 
Uni Eropa untuk melaksanakannya dalam melindungi Pembela di negara-
negara bersangkutan.

• Dewan Eropa: Adopsi  Deklarasi Komite para Menteri untuk Meningkatkan 
Perlindungan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia (Declaration of the 
Committee of Ministers for Enhanced Protection of Human Rights Defenders) 
18 Februari 2008.

Pada tahun 2004, Dewan para Menteri mengadopsi Panduan untuk Pembela Hak 
Asasi Manusia. Panduan tersebut mengulangi Deklarasi PBB tentang Pembela 
Hak Asasi Manusia dan memberi arahan semua Misi Uni Eropa dan Negara-negara 
Anggota Uni Eropa secara spesifik lewat  rekomendasi yang bertujuan untuk:

• mengadopsi kebijakan-kebijakan proaktif  untuk melindungi para Pembela 
Hak Asasi  Manusia;
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• menggunakan jalan diplomatik untuk mendapatkan komitmen untuk 
menghormati hak-hak para Pembela dari pemerintahan lokal dan nasional 
serta para Pembela yang diancam, dan;

• meminta Uni Eropa untuk mendorong pihak pemerintahan ketiga  mengajukan 
standing invitation58 bagi semua Mekanisme Khusus PBB, terutama Pelapor 
Khusus Untuk Pembela HAM (UN Special Rapporteur for Human Rights 
Defenders).

Pedoman Uni Eropa dan strategi implementasi lokal (local implementation strategy, 
LIS) bisa didapatkan dari Desk Eropa dan kedutaan-kedutaan Negara Anggota.

Misi Uni Eropa (kedutaan besar negara-negara anggota Uni Eropa dan Delegasi 
Komisi Uni Eropa) merupakan titik kontak pertama antara Uni Eropa, Negara 
Anggota Uni Eropa dan Pembela HAM lokal.

Karena itu PI merekomendasikan agar Pembela HAM paling tidak:

• meminta agar Panduan Uni Eropa diterjemahkan ke bahasa para Pembela 
HAM dan  mendistribusikannya kepada Organisasi-organisasi HAM dan 
pejabat-pejabat lokal dan nasional;

• meminta Uni Eropa untuk mengembangkan LIS untuk Panduan Uni Eropa 
yang memasukkan pembentukan sebuah Kelompok-kelompok Kerja yang 
melindungi para Pembela dan bertemu secara reguler untuk mendiskusikan 
dan membuat aksi-aksi. Kontak yang reguler ini akan memungkinkan Misi 
Uni Eropa untuk selalu mendapatkan informasi tentang situasi Pembela 
HAM dan  rekomendasi yang mereka laporkan tentang perlindungan dan 
langkah-langkah pendukung yang harus diambil;

• mengirim update informasi secara reguler tentang situasi mereka kepada 
Kepala-kepala Misi Uni Eropa (Head of Mission, HoM) serta ORNOP 
nasional dan internasional untuk meningkatkan kesadaran dan koordinasi 
antara pemangku kepentingan;

• memelihara kontak yang teratur dengan Misi Uni Eropa sehingga para Pembela 
lokal dapat informasi tentang Panduan Uni Eropa dan Inisiatif Misi Uni Eropa untuk 
perlindungan terhadap para Pembela;

• mengundang HoM atau Kantor Hak Asasi Manusia untuk mengunjungi 
daerah tempat kerja Pembela, khususnya Pembela yang berada dalam 
risiko tertentu (umpamanya, di daerah konflik atau tempat-tempat Pembela 
sudah diserang atau diancam);

58 Catatan penerjemah: Standing Invitation adalah sebuah undangan terbuka yang diajukan oleh sebuah 
negara untuk semua prosedur tematik khusus. Dengan memberikan sebuah standing invitation, Negara 
mengumumkan bahwa mereka akan selalu terbuka untuk menerima permintaan kunjungan misi diplomatik 
lewat prosedur tertentu.
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• meminta urgent actions pada saat seorang Pembela diancam atau 
ditangkap;

• meminta rumah aman dan perlindungan penuh untuk para Pembela  yang 
menghadapi risiko;

• ajukan permohonan kunjungan atau  terima undangan dan promosi dari Misi 
Uni Eropa, begitu para Pembela selesai melakukan penilaian risiko pada 
dampak kemungkinan dinaikkannya profil mereka. Soroti kemungkinan 
konsekuensi isyu keamanan dan mintalah dukungan;

• meminta asistensi dan observasi HoM Uni Eropa pada saat dilangsungkan 
sidang pengadilan terhadap seorang Pembela. Ini bisa menjamin dilaksana-
kannya sebuah pengadilan yang wajar namun dibutuhkan keha diran mereka 
selama proses pengadilan berlangsung (dari proses pembacaan tuduhan 
sampai dibacakannya keputusan pengadilan), agar peradilan berjalan secara 
independen; 

• Mintalah kepada para pengamat untuk berkomunikasi dengan pengacaranya. 
Minta juga  pada pengamat dari Uni Eropa untuk hadir di peradilan pelanggaran 
HAM untuk menjaga agar tidak terjadi impunitas bagi kejahatannya; 

• Selalu cari tahu kapan kunjungan pihak kepemimpinan Uni Eropa,  yakni 
Perwakilan Tinggi Bersama Kebijakan Luar Negeri dan dan Keamanan (CFSP 
- Common Foreign and Security Policy High Representative), Perwakilan 
Khusus Uni Eropa (EU Special Representatives) atau  Anggota Komisi Uni 
Eropa (EU Commission Members) yang mengunjungi negara-negara para 
Pembela dan mintalah untuk bertemu dengan mereka;

• Mintalah agar situasi para Pembela HAM dimasukkan ke dalam agenda 
dialog politik antara Uni Eropa dengan negeri asal Pembela serta organisasi-
organisasi regional;

• Mintalah tindakan-tindakan politik terkoordinasi dengan para pemangku 
kepentingan, khususnya Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan Sidang Umum 
PBB;

• meminta koordinasi dengan badan-badan regional yang ada untuk melindungi 
hak asasi manusia dan Pembela seperti Komisi Afrika untuk Hak Manusia 
dan Rakyat, dan Unit Pembela dari Komisi Inter-Amerika untuk Hak Asasi 
Manusia;

• meminta Kepala Misi Uni Eropa (HoM) untuk menyertakan indikator-indikator 
yang ditetapkan oleh Pelapor Khusus PBB untuk Pembela Hak Asasi Manusia 
(A/HRC/4/37) untuk dimasukkan dalam laporan untuk ibu kota-ibu kota dan 
untuk laporan ini diumumkan kepada  publik dan dapat diakses Pembela.
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Penggalangan Dana

Pembela HAM bisa mencari dana secara langsung kepada kedutaan-kedutaan 
(Progran Hak Asasi Manusia) dan kepada Uni Eropa lewat Instrumen Eropa untuk 
Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (European Instrument for Democracy and 
Human Rights, EIDHR). EIDHR membolehkan Komisi Eropa membiayai sebuah 
ORNOP tanpa mendapatkan persetujuan dari  pihak Pemerintah ketiga. Coba 
kunjungi http://ec.europa.eu/europaid/projects/eidhr/index_en.htm atau langsung 
ke EIDHR. Informasi lebih banyak bisa didapatkan dari link yang sama.

Selanjutnya:

Meskipun Pedoman Uni Eropa mencakup Misi Uni Eropa, lembaga-lembaga Uni 
Eropa dan Anggota Negara-negara Uni Eropa serta kedutaan besar mereka, 
Pembela HAM harus ingat bahwa dukungan juga bisa dicari melalui korps diplomatik 
lain dan organisasi internasional sebagai Deklarasi PBB tentang Pembela HAM 
dapat digunakan oleh semua Negara anggota PBB.
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APENDIKS EMPAT:

Usulan kurikulum pelatihan penguatan organisasi dan keamanan bagi para 
Pembela LGBTI59

HARI PERTAMA

Waktu60 Sesi Keterangan singkat tentang
konsep-konsep

8.30-9.00 Pengantar dan Harapan-harapan Pengantar singkat – bisa lebih lama apabila 
peserta adalah Korban – setiap peserta 
dan fasilitator memberikan sebuah harapan 
terhadap pelatihan ini – menuliskannya 
di flipchart yang sudah disediakan 
dan kemudian pastikan anda memberi 
penjelasan apa saja yang tidak sesuai 
dengan isi yang tertulis di daftar itu.

9.00-10.00 Hak yang dipersoalkan - Lihat Bab 
Satu

Berbagi Informasi mengenai hak asasi 
para LGBTI. Lakukan itu dengan bekerja 
secara terang-terangan bahwa  mereka 
aktif di bidang persamaan hak dan masalah 
non-diskriminasi.  Sebagai seorang 
Pembela, mereka memiliki hak, misalnya 
untuk mengkritik, mengembangkan ide-ide 
baru tentang HAM, punya akses dana dan 
mendapat perlindungan.

10.00-10.15 Rehat

10.15-11.00 Analisa Politik – Lihat Bab Dua Konsep di balik sesi ini adalah memberikan 
para Pembela alat untuk menganalisa dan 
memahami lingkungan di mana dia bekerja 
dengan cara menilai dampak kerja mereka 
terhadap para aktor dan hubungan antara 
aktor-aktor tadi. Untuk mulai mengintroduksi 
ide ini, anda bisa memulainya dengan 
sebuah role play seperti yang sudah 
disarankan oleh Buku Panduan ini.  

Jangan lupa memberi penekanan bahwa 
lingkungan politik selalu berubah-ubah; 
karena itu setiap kali melakukan analisis 
pakailah data terbaru (sudah dimutakhirkan).

59 Fasa kedua atau tindak-lanjut dari pelatihan harus disusun berdasarkan pengalaman dari pelatihan pertama 
setelah mereka mulai mengembangkan  dan menerapkan rencana keamanan mereka. Adalah sangat bijak 
kalau kita menentukan sekitar 6 bulan di antara kedua pelatihan.

60 Mungkin lokakaryanya melebihi waktu yang disediakan, ini hanya estimasi saja. Kami kira 3 hari penuh 
merupakan waktu yang cukup untuk lokakarya fasa pertama.
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11.00-11.30 Penilaian atas Risiko – Lihat  Bab 
Tiga

Pengantar singkat tentang adanya konsep 
tingkatan risiko bisa dibagi-bagi menjadi 
beberapa komponen yang berbeda-beda 
dan cara itu bisa dimengerti dan dievaluasi. 
Beri keterangan singkat perbedaan antara 
komponen-komponen tadi dan ide di balik 
rumusannya.

11.30-12.30 Kerja Kelompok Buat semua peserta menjadi beberapa 
kelompok yang terdiri atas empat atau 
lima orang dan sarankan untuk membuat 
kelompok fiktif sehingga ada kelompok-
kelompok perkotaan dan pedesaan, 
ORNOP, kelompok Hak SOGI, kelompok 
dengan isyu kesehatan dan lain-lain. 
Mintalah pada setiap kelompok agar 
menerapkan rumusan serta melakukan 
penilaian tingkatan risiko untuk setiap 
kelompok fiktif tadi. 

12.30-13.00 Melaporkan kembali Berikan umpanbalik pada setiap presentasi 
yang mereka kemukakan dan mulailah 
mendiskusikan hal ini di antara anggota-
anggota kelompk mereka sendiri.

13.00-14.00 Makan siang

14.00-14.30 Penilaian atas Ancaman – Lihat Bab 
Tiga

Terangkan bahwa sesi ini akan difokuskan 
pada ancaman sasaran langsung (targeted). 
Ancaman tadi punya tujuan dan mereka 
juga bisa memberikan informasi yang 
berharga tentang kelemahan para pelaku 
penyerangan yang sangat vital untuk 
menyempurnakan tindakan pengamanan 
dan perlindungan dalam rangka memperkecil 
ancaman. 

14.30-15.30 Kerja Kelompok Apakah mengembangkan skenario terlebih 
dahulu dan atau kita serahkan kepada 
kelompok kerja (yang terdiri atas tiga atau 
empat orang) atau memilih sebuah ancaman 
yang pernah dalami salah satu partisipan 
dan mengerjakannya Akan lebih baik kalau 
kita bekerja dengan memakai ancaman 
atau skenario yang direncanakan lebih dulu. 
Pastikan bahwa dalam membangun skenario 
ini anda mengkontekstualkannya dan 
juga ciptakan kemungkinan lebih dari satu 
“jawaban”, menurut penulis, dalam rangka 
menciptakan kelompok-kelompok diskusi.

15.30-15.45 Rehat 

15.45-16.30 Umpan balik dan Diskusi Memfasilitasi diskusi antarkelompok dan 
berikan umpan balik anda sendiri.
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HARI KEDuA

09.00-09.30 Insiden keamanan, lihat juga Bab 
Tiga

Presentasi singkat yang menekankan 
adanya kebutuhan untuk mencatat, 
menganalisa dan merespons sebuah insiden 
keamanan.

9.30-10.00 Mencegah penyerangan terhadap 
Pembela HAM, Lihat juga Bab Tiga

Presentasi singkat yang memberikan 
penekanan bahwa sebuah serangan yang 
potensial membutuhkan tiga hal. Namun 
sebagai seorang Pembela anda hanya bisa 
mempengaruhi satu hal dari tiga hal tadi, 
yakni Akses.

10.00-10.15 Rehat

10.30-11.00 Citra Organisasi – lihat Bab Empat Mulailah dengan mendiskusikan bahwa 
tingkah laku kita bisa memberi dampak 
negatif pada keamanan.

11.00-12.00 Kerja Kelompok Diskusikan contoh-contoh yang ada dalam 
bab-bab dibuku panduan dan mulailah 
mencari jalan di mana kita bisa memelihara 
atau meningkatkan citra kita di masyarakat 
yang lebih luas.

12.00-12.30 Umpan balik Coba pancing diskusi di antara kelompok-
kelompok.

12.30-13.00 Roda Keamanan  - Lihat Bab 
Sebelas

Gambar sebuah roda keamanan di sebuah 
flipchart atau whiteboard dan kemudian 
warnai segmen-segmennya sambil meminta 
para peserta untuk bilang STOP ketika 
mereka berpendapat bahwa mereka telah 
sampai pada keadaan yang sekarang 
ini. IKUTI PELATIHAN SECARA SANTAI 
DAN GEMBIRA. Terutama ketika kita 
membicarakan hal-hal yang menegangkan 
seperti misalnya diskusi tentang 
promiskuitas, misalnya.

13.00-14.00 Makan siang

14.00-15.00 Meningkatkan keamanan di rumah 
dan kantor – Lihat Bab Sepuluh

Kenalkan  ide perlunya membuat sistem 
penyaringan dan pagar secara fisik. Soroti 
perbedaan antara drop in centers, kantor 
yang memusatkan perhatian hak asasi 
manusia dengan kantor yang merangkap 
sebagai pusat sosial di malam hari.

15.00-15.15 Rehat
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15.15-16.00 Kerja kelompok Mintalah kepada anggota kelompok untuk 
membuat analisis tentang gedung di 
mana kita sedang berlatih. Satu kelompok 
menganalisa bagian luar gedung, kelompok 
kedua menganalisa bagian dalam dan 
kelompok ketiga menganalisa ruangan 
di mana kita sedang berlatih. Ajukan 
pertanyaan mana-mana yang dianggap 
berpotensi negatif, positif dan apa yang 
harus dilakukan untuk memperbaiki agar 
“kantor” kita aman.

16.00-16.30 Umpan balik dan Diskusi

16.30 Selesai

HARI KETIGA

09.00-09.30 Pengantar tentang Perencanaan 
Keamanan – langkah-langkah 
praktis – Lihat Bab Duabelas

Perkenalkan konsep lingkungan kerja para 
Pembela dan bahwa tujuan dasarnya adalah 
agar kita mampu memperluas ruangnya. 
Perkenalkan ide-ide tentang biaya politik 
dan bagaimana itu menjadi penting karena 
ternyata melebihi manfaat-pencegahan, 
sementara kita bekerja di bidang toleransi. 
INGAT! Perlu diberi penjelasan tentang 
tujuan dari rencana mereka dan perlu 
melakukan tindakan-tindakan agar mereka 
semua bisa mencapai tujuan itu. 

09.30-11.00 
(diselingi Makan 
Siang)

Kerja kelompok Lakukan lagi latihan penilaian risiko. Bagi 
para peserta ke dalam kelompok-kelompok 
seperti yang pernah dilakukan sebelumnya. 
Sekarang mintalah kepada masing-
masing kelompok untuk membuat rencana 
keamanan berdasar- kan hasil dari penilaian 
risiko yang telah disyusun oleh masing-
masing kelompok.

11.00-12.00 Umpan balik dan Diskusi Dorong peserta untuk mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan dan komentar-
komentar. Tawarkan sikap kritik yang 
konstriktif. Minta peserta-peserta untuk 
melihat sendiri apakah proposal-proposal 
tentang keamanan yang mereka ajukan 
ada hal-hal negatif yang belum dicari jalan 
keluar untuk menghindarinya. Rencana 
Keamanan seharusnya ada butir-butir yang 
menyebutkan risiko dengan cara mengurangi 
ancaman dan kerentanan dan memperkuat 
kapasitas organisasi. 
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12.00-13.00 Diskusi tentan apa langkah 
selanjutnya setelah pelatihan ini – 
Sesi Tanya-Jawab

Gunakan kesempatan ini untuk 
menghilangkan keprihatinan-keprihatinan 
yang mungkin dirasakan peserta dan 
perlu mengklarifikasi semua bentuk 
kesalahfahaman. 

13.00-13.30 Evaluasi Siapkan dulu daftar pertanyaan yang anda 
pikir bisa menerangkan semua pengalaman 
peserta dalam mengikuti pelatihan ini. 
Sediakan waktu untuk memberi komentar-
komentar agar pelatihan selanjutnya bisa 
diperbaiki dan menjadi lebih baik. Evaluasi-
evaluasi kecil juga bisa dilakukan pada akhir 
dari rangkaian pelatihan setiap harinya. Kita 
bisa memakai metoda aktif seperti misalnya, 
meminta peserta untuk menilai mana sesi 
yang menarik/bagus pembawaannya dengan 
meminta tiap peserta berdiri di sudut ruang 
untuk nilaian tertentu.

13.30 Penutupan dan Makan Siang – Jangan lupa menyatakan bahwa semua peserta telah bekerja keras 
dalam pelatihan ini.
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SHAuN KIRVEN

Shaun Kirven berkecimpung di dunia hak asasi manusia 
selama 18 tahun dengan fokus spesifik hak asasi 
perempuan dan kelompok minoritas, khususnya mereka 
yang mempunyai kesulitan belajar dan para minoritas 
seksual serta gender. Beliau ahli dalam masalah-
masalah non-diskriminasi dan persamaan. Dengan 
pengalamannya selama 15 tahun mengembangkan dan 
melaksanakan program pelatihan di bidang keuniversalan 
hak asasi manusia itu, beliau masih bertugas untuk 
Protection International dan memusatkan perhatian pada 
perlindungan terhadappara Pembela HAM di Asia lewat 
pelatihan-pelatihan dan kerja advokasi.

LuíS ENRIquE EGuREN

Warganegara Spanol, dokter dan ahli perlindungan, 
anggota Unit Penelitian dan Pelatihan dari organisasi 
Protection International. Beliau sudah bekerja untuk 
PBI di El Salvador, Sri Lanka dan Columbia, juga pada 
misi-misi singkat  di negara-negara lain. Beliau adalah 
konsultan, pelatih dan peneliti , menerbitkan beberapa 
makalah dan buku dengan topik Perlindungan.

MARIE CARAJ

Penerjemah dan ahli perlindungan. Anggota Unit 
Penelitian dan Pelatihan dari organisasi Protection 
International. Beliau sudah bekerja di PBI dan PBI-BEO 
(1985-2007). Melakukan secara berturut-turut misi ke 
Afrika, Asia, Amerika Latin, dan adalah konsultan, pelatih 
dan peneliti.
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• Sangat penting dan strategis, perencanaan yang hati-hati untuk tindakan pengamanan  dan penerapan yang 
efektif. Sesi HAM pada hari pertama sangat berguna. Harapan akan terlaksana? Ya, terutama keprihatinan 
saya tentang visibilitas dan bagaimana mengurangi dampak negatifnya. Pekerjaan besar bisa menjadi sangat 
berguna untuk komunitas  LGBTI di Bangladesh…

(Pembela LGBTI, Bangladesh)

• Pelatihan ini sangat relevam bagi kita semua, terutama bagi kawan-kawan kami yang lesbian. Contoh  dari 
beberapa negara telah membuat kita memahami ancaman apa saja yang dihadapi para Pembela dan 
Komunitas LGBTI serta bagaimana caranya menciptakan lingkungan kita sendiri yang aman. Pelatihan 
semacam ini harus kerap kali dilakukan, terutama untuk kelompok yang termarjinalisasi…

(Pembela LGBTI Sri Lankan)

• Pertama kali kami mengikuti pelatihan ini kami tidak mengetahui apapun; sekarang kami tidak saja memahami 
hak-hak kami sebagai LGBTI, namun lebih lagi,  pada hak asasi manusia dan kewajiban seorang Pembela 
Hak Asasi Manusia…

(Pembela LGBTI Nepal)

• Setelah berbagi pengalaman dalam banyak hal, kami sekarang memahami bahwa akan ada konsekuensi-
konsekuensi  apabila kita berjuang untuk menuntut hak-hak kita dan menjadi bersikap lebih terus terang. 
Kami perlu  membuat perencanaan  untuk mengatasi masalah kami…

(Pembela LGBTI Thailand)

• Saya telah belajar tentang Pembela LGBTI, bagaimana cara melindungi diri kami dan organisasi kami serta 
kerentanan kami dan bagaimana kami bisa mencari dukungan dari organisasi lain. Saya belajar tentang 
risiko-risiko perorangan dan oganisasi, ancaman-ancaman, kapasitas kami…Saya masih harus belajar 
tentang banyak hal…

(Pembela LGBTI India)

• Harapan saya PI menyelenggarakan program ini lagi untuk kami …
(Pembela LGBTI Nepal)

• Pelatihan ini berguna untuk para Pembela LGBTI dalam mengenali lingkungan kerja, melakukan penilaian, 
serta hubungan antara faktor-faktor yang ada,... dan pada akhirnya kita mampu menyusun strategi keamanan 
yang kita butuhkan”.

(Pembela LGBTI di Indonesia)

Protection International, Rue de la Linière, 11. B-1060 Brussels (Belgium)
Tel: +32(0)2 609 44 05 / +32(0)2 609 44 07 / fax: +32(0)2 609 44 07

pi@protectioninternational.org  -   www.protectioninternational.org
One-stop website on protection for human rights defenders:

www.protectionline.org
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