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dari warga Negara. Hal ini bila dak segera diatasi 
maka dapat berakibat pada upaya ‘pemusnahan’ 
lewat sikap-sikap yang diskriminaf baik 
dilakukan oleh Negara maupun non-negara.  
Negara berkewajiban untuk “melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 
umum“ dan juga dalam bur ke 5 pancasila umum“ dan juga dalam bur ke 5 pancasila 
“keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” 
dan ini bukan hanya sekedar slogan.  

Penelian ini juga harusnya menjadi Penelian ini juga harusnya menjadi 
permbangan penng bagi dunia pendidikan dan 
pemerintah untuk melakukan aksi nyata dalam 
mewujudkan persamaaan penikmatan HAM dan 
akses keadilan bagi warga negaranya termasuk 
LGBTI.

Terimakasih kepada kawan-kawan yang sampai Terimakasih kepada kawan-kawan yang sampai 
saat ini masih berdiri, bergandengan tangan, 
berkarya dan berjuang bersama kami dalam 
merebut ruang demokrasi dalam mewujudkan 
kesetaraan dan keadilan bagi orang-orang LGBTI 
di Indonesia. Jangan pernah menyerah, kamu 
dak sendiri, dan percalah perjuangan kita dak 
akan sia-sia. Meski jalan kita masih panjang, akan sia-sia. Meski jalan kita masih panjang, 
percayalah pas akan ada Pelangi…
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Dalam kurun 10 tahun belakangan, kegiatan 
untuk mempromosikan dan memperjuangkan 
hak-hak komunitas Lesbian, Gay, Biseksual dan 
Transgender (LGBT) di Indonesia makin 
terorganisir, akf, dan terlihat. Advokat LGBT 
telah membentuk aliansi strategis dengan 
gerakan lain untuk memperluas pengakuan atas 
hak-haknya. Namun demikian terlepas dari hak-haknya. Namun demikian terlepas dari 
perkembangan ini, perkembangan dari segi 
hukum dan kebijakan terkait LGBT di Indonesia 
masih minim. Kapasitas organisasi yang terbatas, 
perilaku sosial yang cenderung konservaf, dan 
persepsi terhadap hukum serta penegakan 
hukum di Indonesia yang dianggap korup menjadi 
hambatan bagi perkembangan atas pengakuan hambatan bagi perkembangan atas pengakuan 
hak-hak LGBT di dalam sistem hukum maupun 
terhadap pengintegrasian hak-hak LGBT di dalam 
kesadaran masyarakat sipil yang lebih luas. 
Sistem hukum yang lemah serta kurangnya 
pengeran yang dimiliki oleh orang-orang yang 
bekerja di pemerintahan maupun organisasi 
setara-pemerintah terhadap kekerasan dan setara-pemerintah terhadap kekerasan dan 
diskriminasi yang dialami oleh LGBT menjadi 
faktor penyebab lingkungan sosial menjadi dak 
aman secara bekelanjutan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
Indonesia saat ini masih mengandung makna 
ambigu tentang hubungan sesama jenis dan 
identas serta ekspresi gender yang bersifat 
non-conforming, dan kecuali Undang-Undang 
An Pornografi tahun 2008 yang secara eksplisit 
mengikutsertakan homoseksualitas dan 
lesbianisme sebagai perilaku seksual yang lesbianisme sebagai perilaku seksual yang 
menyimpang, dak ada undang-undang an 
LGBT di ngkat nasional yang mengkriminalisasi 
hubungan sesama jenis maupun perilaku seksual 
sesama jenis. Hal ini dapat berubah di tahun 
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2016/2017 apabila polisi, tokoh agama dan 
partai polik berhasil dalam mengajukan 
amandemen terhadap KUHP sehingga 
homoseksualitas dan lesbianisme menjadi 
dikriminalisasi, dan/atau berhasil memasukkan 
undang-undang an LGBT melalui parlemen. 
Walaupun perubahan situasi yang negaf hanya 
terjadi di ngkat nasional baru-baru ini, situasi terjadi di ngkat nasional baru-baru ini, situasi 
yang mengkhawarkan telah terjadi di ngkat 
propinsi jauh sebelum ini – dimana terdapat pola 
penyebaran peraturan daerah yang diskriminaf 
berbasiskan seks, gender dan orientasi seksual. 
Peraturan daerah ini bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan 
instrumen-instrumen hukum internasional yang instrumen-instrumen hukum internasional yang 
telah dirafikasi oleh Indonesia. 

Untuk merespon situasi polik dan hukum bagi Untuk merespon situasi polik dan hukum bagi 
LGBT di Indonesia, Arus Pelangi, suatu organisasi 
yang bergerak di bidang hak asasi manusia untuk 
komunitas LGBT di Indonesia, dan Kemitraan, 
organisasi nasional yang bergerak di bidang 
good-governance dan reformasi pemerintahan di 
Indonesia, berkolaborasi dengan Outright Acon 
Internaonal, organisasi internasional yang Internaonal, organisasi internasional yang 
bergerak di bidang hak asasi manusia untuk 
LGBTIQ dan memiliki hubungan yang 
berkelanjutan dengan Perserikatan 
Bangsa-Bangsa, telah melakukan proyek untuk 
menjawab halangan yang dialami oleh LGBT 
dalam mengakses sistem keadilan.

Program Akses terhadap Keadilan  bagi Program Akses terhadap Keadilan  bagi 
komunitas LGBT di Indonesia memiliki ga 
tujuan:
 •  Meningkatkan kesadaran komunitas LGBT
   terhadap hak-hak kolekf, hak asasi
   manusia dan hak atas hukum,
 •  Meningkatkan posisi tawar organisasi
   non-pemerintah yang bergerak di isu LGBT   non-pemerintah yang bergerak di isu LGBT
   melalui pelahan dokumentasi, advokasi
   perubahan kebijakan, serta pengaturan
   media,
 •  Meningkatkan daya tanggap pemerintah
   provinsi dan nasional terhadap kekerasan
   yang dialami LGBT melalui pembentukan
   aliansi strategis dengan pihak-pihak terkait   aliansi strategis dengan pihak-pihak terkait
   di ngkat provinsi maupun nasional

Kami mengucapkan selamat kepada Arus Pelangi 
dan Kemitraan karena telah menerbitkan laporan 
ini, yang merupakan suatu bentuk kemajuan demi 
mencapai tujuan keseluruhan dari proyek ini. 
Kami menyarankan pada kelompok masyarakat 
sipil, lembaga pemerintah maupun setara 
pemerintah dan organisasi non-pemerintah di 
Indonesia untuk menggunakan laporan ini Indonesia untuk menggunakan laporan ini 
sebagai rujukan demi:
 •  Memperoleh pemahaman tentang
   tantangan budaya, hukum serta struktural
   bagi perlindungan terhadap LGBT dari
   kekerasan dan diskriminasi
 •  Membangun respon kohesif untuk
   melawan dampak negaf terkait
   diskriminasi pada LGBT, perempuan dan
   kaum minoritas agama
 •  Bekerjasama dengan pemerintah nasional
   dan provinsi untuk menghadapi penyebaran
   intoleransi dan peningkatan diskriminasi
   serta kekerasan berbasis orientasi seksual,
   identas dan ekspresi gender   identas dan ekspresi gender
 •  Bekerjasama dengan mekanisme hak asasi
   manusia di ngkal regional dan
   internasional untuk memaskan bahwa
   komitmen Indonesia terhadap hak asasi
   manusia terpenuhi, termasuk bagi
   komunitas LGBT.
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Sepanjang tahun 2016 Indonesia menghadapi 
banyak persoalan hak asasi manusia. Salah satu 
yang cukup menghebohkan adalah menguatnya 
isu an LGBT yang diangkat di berbagai media 
selama beberapa bulan. Tidak jelas dimulai dari 
mana, dan kenapa ba-ba media massa, sosial 
media dan berbagai media yang ada mengangkat 
isu LGBT ini. Sebagian besar pemberitaan di isu LGBT ini. Sebagian besar pemberitaan di 
media mengenai LGBT menyampaikan sikap an 
LGBT. Mereka menganggap LGBT sebagai 
penyakit sosial oleh karena itu harus 
disembuhkan. Yang sangat mengherankan, sikap 
ini disampaikan oleh berbagai pejabat sengkat 
menteri, polisi DPR RI hingga bupa/walikota. 
Kenapa isu ini menjadi pemberitaan serius? Kenapa isu ini menjadi pemberitaan serius? 

Tidak jelas kenapa pemberitaan LGBT menjadi 
begitu masif dan diberitakan berkali-kali oleh 
media. Salah satu penjelasan dari beberapa tokoh 
pemuda organisasi keagamaan adalah ketakutan 
akibat semakin menguatknya “kampanye” yang 
gencar disampaikan melalui berbagai 
program-program kegiatan di kalangan akvis 
LGBT yang didanai pihak asing. Hal ini LGBT yang didanai pihak asing. Hal ini 
merupakan pernyataan dan sikap sepihak, 
sementara pihak kaum LGBT khususnya di 
kalangan yang akf melakukan advokasi dan 
pengorganisasian gerakan sama sekali dak 
melihat apa yang mereka kerjakan berlawanan 
dengan hukum, bahkan norma agama. 
Kesalahpahaman ini dak semesnya terjadi. Kesalahpahaman ini dak semesnya terjadi. 
Namun demikian, karena dak ada upaya dialog 
yang seharusnya dapat dilakukan diantara 
kelompok yang pro dan kontra, maka masyarakat 
secara umum dak mendapatkan pengetahuan 
yang memadai mengenai persoalan yang 
dihadapi LGBT dan mengapa selama ini mereka 
sering disalahpahami. sering disalahpahami. 
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Sepanjang tahun 2016 bangsa Indonesia telah 
mendapatkan proses pembelajaran demokrasi 
dan hak asasi manusia. Menurunnya 
kegiatan-kegiatan terkait advokasi terhadap 
kelompok LGBT semakin menutup pengetahuan 
dan informasi yang sahih terkait apa yang 
sesungguhnya dialami oleh kelompok LGBT, 
kenapa mereka ada dan bagaimana sikap kita kenapa mereka ada dan bagaimana sikap kita 
sebaiknya menjawab tantangan ini. Sepanjang 
tahun 2016 kita hanya mendapat suguhan caci 
maki dan krik opini berdasarkan moral agama. 
Tidak diragukan memang, agama-agama besar 
seper Islam, Kristen, Katolik sebagian besar 
memiliki pandangan negaf atas perilaku LGBT. 
Akan tetapi, penjelasan lain yang pantas kita Akan tetapi, penjelasan lain yang pantas kita 
dapatkan, kenapa mereka selalu ada di berbagai 
ngkatan masyarakat, apa yang mereka alami 
selama ini dak mendapatkan porsi semesnya 
supaya masyarakat umum dapat memahami 
dengan lebih baik. Apalagi di Indonesia, peran 
akademisi hampir dak kelihatan untuk berperan 
memberikan gambaran analisis sosial atas hal-hal memberikan gambaran analisis sosial atas hal-hal 
yang dialami oleh LGBT dan bagaimana 
sebaiknya mereka diperlakukan sebagai bagian 
dari warga negara. Kajian dan riset mengenai 
LGBT sangat jarang, bahkan penelian-penelian 
mengenai seksuailitas dan identas gender 
secara umum dak dimina, atau saman sekali 
dak menjadi perhaan kaum akademisi di dak menjadi perhaan kaum akademisi di 
Indonesia. Kekosongan akademis seper ini 
menjadi salah satu pemicu kenapa pemberitaan 
dan informasi mengenai LGBT cenderung 
negaf. Bahkan kemunduran yang seharusnya 
dak perlu terjadi adalah, pernyataan menteri 
Riset, Teknologi dan Pendidikan TInggi, yang 
mengatakan LGBT dak boleh masuk kampus. mengatakan LGBT dak boleh masuk kampus. 

Sepanjang tahun 2016 ini pula berbagai Sepanjang tahun 2016 ini pula berbagai 
pertanyaan muncul dari luar negeri; jurnalis, 
kedutaan besar, akvis HAM ke Komnas HAM 
perihal apa yang sesungguhnya terjadi di 
Indonesia. Harapan yang tadinya menggumpal di 
kalangan akvis HAM internasional atas 
upaya-upaya advokasi, pendidikan dan pelahan 
untuk mengkampanyekan isu LGBT di Indonesia untuk mengkampanyekan isu LGBT di Indonesia 
pudar. Karena yang terjadi adalah sebaliknya. 
Beberapa kegiatan seminar, workshop yang 
berkaitan dengan isu ini mengalamai tekanan 
yang luar biasa.  Aparat keamanan dak memiliki 
keberanian untuk menghadang kelompok 
intoleran. Mereka cenderung mencari jalan aman 
dengan anjuran pembubaran kegiatan dan dak dengan anjuran pembubaran kegiatan dan dak 
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penahanan semena mena dan pengucilan dari 
masyarakat terus terjadi. Padahal di Indonesia 
sendiri, konstusi UUD 1945 mengamanatkan, 
bahwa  “Seap orang bebas dari perlakuan yang 
bersifat diskriminaf atas dasar apapun dan 
berhak mendapatkan perlindungan terhadap 
perlakuan yang bersifat diskriminaf itu” ( pasal 
28 (I) ayat (2))28 (I) ayat (2))

Tantangan Indonesia saat ini adalah menafsirkan 
kembali semangat konstusi ke dalam bentuk 
UU, peraturan-peraturan di bawah UU, dan 
kebijakan-kebijakan yang mengarah pada 
pemenuhan hak kelompok LGBT.  Pejebat 
eksekuf, dari presiden, menteri, gubernur, 
walikota/bupa harus memiliki pemahaman yang 
utuh bagaimana seharusnya konstusi itu harus utuh bagaimana seharusnya konstusi itu harus 
diimplementasikan ke sejumlah kebijakan 
mereka. Faktanya, masih banyak peraturan UU 
hingga Perda yang dengan mudah dapat 
dijadikan sebagai alat untuk melegimasi 
pengucilan terhadap kelompok LGBT. Tuntutan 
untuk memperkuat sendi-sendi 
konstusionalisme dalam kehidupan berbangsa konstusionalisme dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara semakin mendesak mengingat 
bangsa Indonesia memiliki ngkat keragaman 
yang paling nggi di dunia baik di lihat dari aspek 
suku bangsa, bahasa, agama dan budaya. 
Keragaman ini dapat menjadi berkah jika 
semangat konstusi hadir dalam kehidupan 
sehari-hari. Akan tetapi, keragaman dan sehari-hari. Akan tetapi, keragaman dan 
kekayaan budaya ini akan menjadi kutukan jika 
dalam prakknya justru menciptakan kelompok 
intoleran. Perlu ada upaya serius bagaimana 
keragaman ini harus dipertahankan. Bhinneka 
Tunggal Ika adalah kredo bangsa Indonesia perlu 
dijabarkan melalui berbagai program-program 
pembangunan. pembangunan. 

Masyarakat perlu mendapatkan pemahaman 
bahwa mempertahankan kebhinnekaan adalah 
suatu keharusan untuk mempertahankan NKRI. 
Budaya-budaya di nusantara sendiri memiliki 
berbagai kearifan lokal dalam mengekspresikan 
keragaman dan menghorma 
perbedaan-perbedaan. Tidak boleh ada alasan 
atas dasar apapun untuk melakukan upaya atas dasar apapun untuk melakukan upaya 
diskriminasi terhadap kelompok yang berbeda. 
Bahkan terhadap kelompok dengan orientasi 
seksual/identas gender yang berbeda, 
beberapa budaya lokal memberi pengakuan atas 
eksistensi mereka. Islah waria (islah Jawa bagi 

kelompok transgender), calabai (islah Bugis 
Makassar bagi kelompok transgender) 
menunjukkan bahwa kelompok LGBT pada masa 
lalu mendapatkan tempat dalam khasanah 
budaya di nusantara. Fakta keragaman ini 
seharusnya diakomodasi ke dalam bangunan 
kebijakan nasional yang mendorong upaya 
penghormatan bagi perbedaan dan meliindungi penghormatan bagi perbedaan dan meliindungi 
kelompok-kelompok rentan dari diskriminasi oleh 
kelompok lain.  Relevansi pemahaman atas hak 
asasi manusia adalah perlunya mengingatkan 
negara hadir dalam menerapkan secara konsisten 
seluruh amanah konstusi khususnya yang 
termaktub dalam pasal 28 (a-j). 

Penelian ini adalah salah satu upaya untuk Penelian ini adalah salah satu upaya untuk 
menunjukkan gambaran kelompok LGBT di 
berbagai daerah dalam mendapat akses atas hak 
hak nya yang semesnya diberikan oleh negara. 
Berdasarkan penelian ini ternyata masih 
terdapat beberapa persoalan yang dialami 
kelompok LGBT antara lain, 1. Sulit berekspresi 
dan merasa terancam dengan identas dan merasa terancam dengan identas 
gendernya, 2. Berpotensi ditangkap oleh aparat 
penerban shariah (WH) untuk wilayah Aceh, 3. 
Ruang gerak sangat terbatas karena berpergian 
semakin beresiko (Aceh), 4. Kebijakan yang 
menetapkan LGBTI sebagai populasi kunci 
penyebaran HIV semakin memperkuat sgma 
sosial LGBTI sebagai penyebar HIV, 5. Ada sosial LGBTI sebagai penyebar HIV, 5. Ada 
pembatasan ruang berekspresi, bahkan situs 
yang mempromosikan hak-hak LGBT pun ikut 
diblokir pemerintah. Penelitan ini juga menyurvei 
persepsi kelompok LGBT apakah mereka merasa 
mendapatkan layanan Layanan adminsitrasi 
kependudukan Layanan kesehatan, Layanan 
Pendidikan Akses atas Pekerjaan Akses atas Pendidikan Akses atas Pekerjaan Akses atas 
tempat nggal Akses atas fasilitas Umum, dan 
lain lain.

Penelian ini memang dak merepresentasikan Penelian ini memang dak merepresentasikan 
gambaran secara nasional bagaimana persepsi 
kelompok LGBT mendapatkan layanan-layanan 
yang seharusnya diberikan negara. Akan tetapi 
penelian-penelian seper ini sangat penng 
bagi upaya negara untuk memahami apa yang 
saat ini berlangsung dan sejauhmana  pencapaian 
bagi terpenuhinya penikmatan hak-hak LGBT bagi terpenuhinya penikmatan hak-hak LGBT 
yang menyangkut layanan dasar mereka.

Dukungan bagi upaya penelian ini sangat 
diperlukan, pemerintah perlu mendapatkan 
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informasi akademis berbasis kajian dalam 
membangun program yang dicanangkannya. 
Komnas HAM mendukung berbagai upaya 
kajian-kajian seper ini karena sangat 
bermanfaat bagi upaya negara sebagaimana 
diamanatkan oleh UU 39 tahun 1999 sebagaima 
pemangku tanggung jawab dalam usaha 
melindungi, menghorma dan memenuhi hak melindungi, menghorma dan memenuhi hak 
asasi manusia.  Amanah ini terutama dibebankan 
kepada pemerintah dimana UU ini menyatakan 
bahwa “Pemerintah wajib dan bertanggung 
jawab menghorma, melindungi, menegakkan, 
dan memajukan hak asasi manusia yang diatur 
dalam Undang- undang ini, peraturan 
perundang-undangan lain, dan hukum perundang-undangan lain, dan hukum 
internasional tentang hak asasi manusia yang 
diterima oleh negara Republik Indonesia (pasal 
71). Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, melipu 
langkah implementasi yang efekf dalam bidang 
hukum, polik, ekonomi, sosial, budaya, 
pertahanan keamanan negara, dan bidang lain”.pertahanan keamanan negara, dan bidang lain”.

Oleh karena itu, dalam upaya memberikan 
perlindungan bagi kelompok minoritas LGBT, 
negara harus hadir. Jadi rekomendasi atas 
penelian ini perlu mendapat perhaan. 
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Secara umum, Indonesia memang memiliki catatan yang 
buruk terkait dengan perlindungan terhadap kelompok 
minoritas baik yang berdasarkan agama, SOGIE, rasial, 
bahkan aliran polik/ideology tertentu. Di antara 
kelompok-kelompok minoritas tersebut, kelompok 
minoritas SOGIE, agama dan aliran polik/ideologi kiri 
adalah kelompok-kelompok yangcukup sering menjadi 
sasaran kebencian di Indonesia.sasaran kebencian di Indonesia.

Berdasarkan penelian yang dilakukan oleh PEW Research 
Center, Indonesia merupakan negara yang memiliki ngkat 
permusuhan sosial yang sangat nggi terkait dengan 
keberagaman agama. 1Kelompok minoritas agama menjadi 
sasaran kebencian dan intoleransi di Indonesia dari tahun ke 
tahun. Ditahun 2015 saja, Human Rights Watch 
melaporkan bahwa ada sekitar 174 kasus kekerasan 
terhadap kelompok minoritas agama,terhadap kelompok minoritas agama,2 Komnas HAM juga 
mencatat ada 87 laporan pelanggaran terhadap hak atas 
kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) sepanjang 
tahun 2015.3

Berdasarkan laporan dari Setara Instute, selama 9 tahun 
terakhir, sedak-daknya, terjadi 17 pelanggaran terhadap 
hak atas KBB seap bulannya di Indonesia, baik yang 
dilakukan oleh aktor negara, maupun nonnegara. 4Pelaku 
nonnegara yang paling banyak melakukan pelanggaran KBB 
adalah warga, Front Pembela Islam (FPI), aliansi ormas 
Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan tokoh agama.5 
Sementara, dari sisi korban pelanggaran hak KBB, kelompok Sementara, dari sisi korban pelanggaran hak KBB, kelompok 
yang paling sering menjadi sasaran intoleransi adalah 
Jemaat Ahmadiyah, umat kristen dan kelompok Shiah.6

Kampanye-kampanye intoleran terhadap kelompok agama 
minoritas, khususnya terhadap Jemaat Ahmadiyah dan 
Shiah, seringkali menggunakan tuduhan sesat, 
menyimpang, atau menodai ajaran agama Islam sehingga 
jangankan menyebarkan ajaran, beribadahpun mereka 
dipersulit, bahkan dilarang.7

Serupa dengan kelompok agama minoritas seper Serupa dengan kelompok agama minoritas seper 
Ahmadiyah dan Shiah, kelompok polik berideologi kiri, 
seper sosialisme dan komunisme, juga mendapatkan label 
“menyimpang” atau “sesat” dan sering menjadi sasaran 
kekerasan oleh aparat dan ormas. Senmen an 
komunisme sudah menguat sejak akhir tahun 1965 keka 
Partai Komunis Indonesia (PKI) dituduh melakukan 
pemberontakan dan dicitrakan sebagai partai yang pemberontakan dan dicitrakan sebagai partai yang 
menyimpang dari ideologi negara, keji dan akan melakukan 
apa saja untuk berkuasa.8

1 PEW Research Center, Global Religious 
Future, 2013. Dapat diakses di: 
hp://www.globalreligiousfutures.org/countrie
s/indonesia#/?affiliaons_religion_id=0&affilia
ons_year=2010&region_name=Asia-Pacific&r
estricons_year=2013
2 Human Rights Watch, World Report 2015, 2 Human Rights Watch, World Report 2015, 
2016, dapat diakses di: 
hps://www.hrw.org/world-report/2016/coun
try-chapters/indonesia
3 3 Komnas HAM, Laporan Data Pengaduan 
Tahun 2015. Dapat diakses di: 
hp://www.komnasham.go.id/laporan-pengad
uan

4 Setara Instute, LAPORAN KONDISI 
KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN 
DI INDONESIA 2015: Polik Harapan Minim 
Pembukan, 2016, hlm. 45-50. Dapat diakses 
di: 
hp://setara-instute.org/book-review/polik-
harapan-minim-pembukan/
5 Loc.cit.5 Loc.cit.
6 Human Rights Watch, In Religion’s Name: 
Abuses against Religious Minories in 
Indonesia, 2013, hlm.1.

8 Ada banyak hasil penelian yang membahas 
tentang phobia komunisme di kalangan 
masyarakat Indonesia, salah satunya lihat, 
Saskia Wirienga, Penghancuran Gerakan 
Perempuan di Indonesia, Jakarta, Garba 
Budaya & Kalayanamitra, 1999.

7 Salah satu contohnya adalah, pada tahun 
2008, pemerintah mengeluarkan Surat 
Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa 
Agung dan Menteri Dalam Negeri yang 
menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah ajaran 
yang menyimpang dan melarang penyebaran 
ajaran Ahmadiyah. Lihat, Human Rights Watch, 
Ibid., hlm. 28.Ibid., hlm. 28.
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Pelabelan sebagai ideologi yang menyimpang/sesat 
terhadap komunisme juga berujung pada kriminalisasi atas 
ideologi tersebut melalui Undang-Undang No.27 tahun 
1999 tentang PERUBAHAN KITAB UNDANG-UNDANG 
HUKUM PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN 
KEJAHATAN TERHADAPKEAMANAN NEGARA, di mana 
bentuk-bentuk penyebaran atau pengembangan ideologi 
komunisme atau Marxisme-Leninisme dapat dipidana komunisme atau Marxisme-Leninisme dapat dipidana 
penjara maksimum 12 tahun. Meskipun UU ini dak 
sepenuhnya diimplementasikan, namun berbagai upaya 
kelompok masyarakat sipil untuk meluruskan 
kesalahpahaman publik terhadap ideologi kiri, khususnya 
komunisme, mengalami banyak pelarangan, penolakan dan 
inmidasi, baik dari aparat keamanan, militer, hingga 
ormas.ormas.9

Sementara itu, terkait dengan kelompok LGBTI di 
Indonesia, label menyimpang dan abnormal juga menjadi 
faktor penghambat bagi kelompok LGBTI untuk dapat 
diterima dan diperlakukan setara, baik secara sosial maupun 
sebagai warga negara. Di dalam penelian yang dilakukan 
oleh PEW Research Center pada tahun 2013 ditemukan 
bahwa 93% masyarakat Indonesia dak menerima 
homoseksualitas di tengah masyarakat.homoseksualitas di tengah masyarakat.10

9 Salah satu contohnya adalah pembubaran 
terhadap acara peringatan Hari Kebebasan 
Pers yang dilakukan oleh Aliansi Jurnalis 
Independen Yogyakarta pada bulan Mei 2016. 
Pembubaran acara ini dikarenakan adanya sesi 
penayangan dokumenter Pulau Buru Tanah Air 
Beta yang menceritakan tentang nasib para 
tahanan dan narapidana polik yang tahanan dan narapidana polik yang 
diasingkan ke Pulau Buru karena dianggap 
sebagai anggota atau simpasan (PKI). Lihat, 
Rappler, Peringatan Kebebasan Pers 
dibubarkan, AJI kecam sikap polisi, dapat 
diakses di : 
hp://www.rappler.com/indonesia/131690-p
eringatan-hari-kebebasan-pers-yogyakarta-diberingatan-hari-kebebasan-pers-yogyakarta-dib
ubarkan

10 PEW Research Center, The Global Divide on 
Homosexuality, 2013. Dapat diakses di: 
hp://www.pewglobal.org/2013/06/04/the-gl
obal-divide-on-homosexuality/

11 Ibid, hlm. 95.
12 Oxford Diconaries mengarkan 
Heteronormaf sebagai pandangan yang 
mempromosikan heteroseksualitas sebagai 
orientasi yang normal atau yang lebih 
disukai.Oxford Diconaries, Loc.cit.
13 Lihat, Sida, Sexual Orientaon and Gender 13 Lihat, Sida, Sexual Orientaon and Gender 
Identy Issues in Development, 2005, hlm. 9. 
Dapat diakses di: 
hp://www.sida.se/contentassets/77a0ee7f30
7a4ff49fa0514d080748dc/sexual-orientaon-
and-gender-identy-issues-in-development_7
18.pdf
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Beberapa tahun belakangan ini banyak terjadi periswa 
penng yang terkait dengan pemajuan hak-hak LGBTI di 
dunia. Di dalam laporannya kepada Dewan HAM PBB tahun 
2015, Komisi HAM PBB menyampaikan bahwa sejak tahun 
2011, ada 14 negara yang telah mengadopsi atau 
menguatkan perlindungan hukum mereka terkait dengan 
diskriminasi dan ujaran kebencian atas dasar orientasi 
seksual dan identas gender; 12 negara telah mengesahkan seksual dan identas gender; 12 negara telah mengesahkan 
perkawinan atau persekutuan perdata bagi pasangan 
sesama jenis; dan 10 negara melakukan reformasi disektor 
pencatatan sipil yang memudahkan kelompok transgender 
untuk mendapatkan identas hukum sesuai dengan 
identas gender mereka.14

Namun sayangnya, tren posif tersebut dak terjadi di Namun sayangnya, tren posif tersebut dak terjadi di 
Indonesia. Kelompok LGBTI di Indonesia masih terus 
mengalami diskriminasi dan kekerasan. Berdasarkan 
laporan tentang kondisi kelompok LGBTI di Asia, yang 
diterbitkan oleh UNDP, sebuah badan PBB untuk program 
pembangunan, kelompok LGBTI di Indonesia mengalami 
berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi didalam 
kebijakan dan perlakuan yang berdampak buruk terhadap kebijakan dan perlakuan yang berdampak buruk terhadap 
hidup mereka baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, 
maupun sipil dan polik.15 Arus Pelangi juga melakukan 
penelian tentang berbagai betuk kekerasan terhadap 
kelompok LGBTI di ga wilayah di Indonesia, dari hasil 
penelian tersebut ditemukan bahwa 89.3% LGBTI pernah 
mengalami kekerasan, 79,1% pernah mengalami kekerasan 
psikis, 45.1% pernah mengalami kekerasan seksual.psikis, 45.1% pernah mengalami kekerasan seksual.16 
Dengan kata lain, mayoritas LGBTI di Indonesia pernah 
mengalami kekerasan dalam hidupnya.

14 Komisi HAM PBB, Discriminaon and 
violence against individuals based on their 
sexual orientaon and gender identy, 
A/HRC/29/23, May 2015. Dapat diakses di: 
hp://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Re
gularSessions/Session29/Pages/ListReports.as
px

15 USAID &UNDP, Hidup Sebagai LGBT di 
Asia: Laporan Nasional Indonesia, 2013, hlm. 
24-52. Dapat diakses di: 
hp://www.asia-pacific.undp.org/content/rba
p/en/home/operaons/projects/overview/bei
ng-lgbt-in-asia/
16 Arus Pelangi, Menguak Sgma, Kekerasan & 16 Arus Pelangi, Menguak Sgma, Kekerasan & 
Diskriminasi pada LGBT di Indonesia Studi 
Kasus di Jakarta, Yogyakarta dan Makassar, 
2013, hlm: xii.
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Tingkat diskriminasi dan kekerasan yang sangat nggi di 
kalangan LGBTI Indonesia menunjukkan bahwa kelompok 
ini adalah bagian dari kelompok rentan yang membutuhkan 
perlindungan. Ada dua faktor utama yang membuat posisi 
kelompok LGBTI rentan terhadap diskriminasi, intoleransi 
dan kekerasan yaitu, jumlah populasinya yang minoritas dan 
sgma “menyimpang” yang dibebankan terhadap kelompok 
tersebut. tersebut. 

Secara jumlah, kelompok LGBTI di Indonesia dapat 
dikategorikan sebagai kelompok yang minoritas jika 
dibandingkan dengan jumlah populasi cisgender17 yang 
heteroseksual. Meskipun belum ada angka yang pas 
terkait dengan populasi LGBTI, namun berdasarkan  teori 
yang dicetuskan oleh Alferd Kinsey pada tahun 1948, 
diperkirakan ada 10% populasi dunia yang homoseksual.18 
Dengan menggunakan teori tersebut, dapat diperkirakan Dengan menggunakan teori tersebut, dapat diperkirakan 
bahwa jumlah LGBT di Indonesia hanya sekitar 25-26 juta 
saat ini, angka yang minoritas jika dibandingkan dengan 
perkiraan jumlah populasi Indonesia tahun 2015 yaitu 
sekitar 255 juta.19 Namun sayangnya belum ada data yang 
cukup komprehensif tentang jumlah LGBT di Indonesia. 
Satu-satunya yang ditemukan terkait dengan jumlah 
populasi berdasarkan Sogie adalah data yang dibuat oleh populasi berdasarkan Sogie adalah data yang dibuat oleh 
Kementerian Kesehatan tahun 2011, dimana sedaknya 
ada 1.284.270 laki-laki yang berhubungan seks dengan 
laki-laki (LSL) dan transgender perempuan (yang biasa 
disebut dengan waria).20 Sebagaimana kebanyakan 
kelompok minoritas lainnya, representasi polik kelompok 
LGBTI di dalam pemerintahan sangatlah rendah, sehingga 
kepenngan-kepenngan kelompok LGBTI dak kepenngan-kepenngan kelompok LGBTI dak 
terepresentasikan secara adil di dalam pengambilan 
kebijakan publik baik di ngkat nasional maupun lokal.

17 Islah cisgender digunakan bagi individu 
yang merasa memiliki identas pribadi yang 
sesuai dengan kategori gender yang diberikan 
kepadanya sejak lahir. Lihat, “Cisgender” di 
dalam Oxford Diconaries, 2016, dapat 
diakses di : 
hp://www.oxforddiconaries.com/definion/
english/cisgenderenglish/cisgender
18 Jenifer Robinson, What Percentage of the 
Populaon Is Gay?, Galup, dapat diakses di: 
hp://www.gallup.com/poll/6961/what-perce
ntage-populaon-gay.aspx
19 19 BPS, Proyeksi Penduduk menurut Provinsi, 
2010-2035, dapat diakses di : 
hps://www.bps.go.id/linkTabelStas/view/id/
1274
20 20 Angka ini dikup di dalam Laporan Komnas 
HAM, Upaya Negara Menjamin Hak-Hak 
Kelompok Minoritas di Indonesia, 2016, hlm: 
97
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21 OHCHR, What Are Human Rights, dapat 
diakses di: 
hp://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/What
areHumanRights.aspx
22 22 OHCHR, Internaonal Human Rights Law, 
dapat diakses 
di:hp://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInter
est/Pages/InternaonalLaw.aspx
23 Loc.cit.

24 Chrisne Chinkin, THE PROTECTION OF 
ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL 
RIGHTS POST-Conflict, dapat diakses di: 
hp://www2.ohchr.org/english/issues/women
/docs/Paper_Protecon_ESCR.pdf
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Dalam konteks kerangka hukum, Indonesia mengakui 
prinsip non diskriminasi atas dasar apapun di dalam 
konstusi UUD 1945, khususnya di dalam Pasal 28I bur 
(2), yang menyatakan bahwa “Seap orang berhak bebas 
dari perlakuan yang bersifat diskriminaf atas dasar apa pun 
dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan 
yang bersifat diskriminaf itu.”25 Pengakuan terhadap 
prinsip non diskriminasi juga diakui di dalam berbagai prinsip non diskriminasi juga diakui di dalam berbagai 
peraturan perundang-undangan, seper UU No. 39 tahun 
1999 tentang HAM, UU No. 40 tahun 2008 tentang 
Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Etnis, serta 
undang-undang lainnya, khususnya yang terkait dengan 
rafikasi atas instrumen HAM internasional.

Selain itu, Indonesia merupakan Negara yang cukup akf di 
dalam merafikasi instrumen-instrumen HAM 
internasional, dari 9 instrumen pokok HAM internasional, 
Indonesia telah merafikasi 8 instrumen di antaranya, 
arnya, pemerintah Indonesia terikat secara hukum untuk 
memenuhi ga kewajiban utamanya terhadap HAM seper 
yang telah dijelaskan di atas.26 Meskipun hak-hak kelompok 
LGBTI dak diatur secara khusus di dalam LGBTI dak diatur secara khusus di dalam 
instrumen-instrumen HAM yang dirafikasi oleh 
pemerintah Indonesia, namun, seap individu LGBTI di 
Indonesia berhak mendapatkan seap jaminan HAM yang 
diatur oleh masing-masing instrumen HAM yang telah 
dirafikasi oleh pemerintah tersebut.

 Bahkan, sebagai salah satu kelompok rentan, LGBTI di  Bahkan, sebagai salah satu kelompok rentan, LGBTI di 
Indonesia, berhak mendapatkan perlindungan khusus dari 
Negara di dalam upaya menyetarakan akses dan 
kesempatan bagi mereka untuk menikma HAM, namun 
sayangnya, alih-alih melakukan upaya-upaya khusus untuk 
melindungi penikmatan HAM bagi kelompok LGBTI, 
pemerintah Indonesia, baik di ngkat nasional maupun 
daerah, justru menjadi pelaku akf pelanggaran HAM daerah, justru menjadi pelaku akf pelanggaran HAM 
terhadap kelompok LGBTI.27

25 UUD 1945, Pasal 28I bur (2), dapat diakses 
di: 
hp://www.mahkamahkonstusi.go.id/public/
content/profil/kedudukan/UUD_1945_Peruba
han%204.pdf

26 Dalam hal ini, satu-satunya konvensi yang 
belum dirafikasi oleh Indonesia adalah 
Konvensi tentang Perlindungan Bagi Seap 
Orang Dari Penghilangan Paksa. Untuk 
mengetahui instrumen HAM apa saja yang 
telah dirafikasi oleh Indonesia, silahkan lihat, 
OHCHR, Raficaon Status by Country, dapat 
diakses di: diakses di: 
hp://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBo
dyExternal/Treaty.aspx?CountryID=80&Lang=
EN

27 Komnas HAM, op.cit, 2016, hlm. 97.
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Di dalam Laporan Minoritas, Komnas HAM 
mengindenfikasi beberapa peraturan 
perundang-undangan nasional yang diskriminaf terhadap 
kelompok LGBTI28 yaitu, UU No. 44/2008 tentang 
Pornografi yang mengkategorikan prakk homoseksualitas 
sebagai persenggamaan yang menyimpang.29 Kemudian UU 
Perkawinan No. 1/1974 yang hanya mengakui perkawinan 
antara perempuan dan laki-laki.antara perempuan dan laki-laki.30 Aturan perkawinan ini 
juga berpengaruh pada pengaturan terkait soal 
pengangkatan anak (adopsi) yang diatur di dalam Peraturan 
Pemerintah No. 54 tahun 2007 yang mensyaratkan 
pasangan yang telah menikah  selama, minimal, lima tahun 
dan bukan merupakan pasangan sesama jenis yang 
diperbolehkan melakukan adopsi.31 Selain itu, persoalan 
identas hukum, seper akte kelahiran, Kartu Keluarga dan identas hukum, seper akte kelahiran, Kartu Keluarga dan 
KTP merupakan persoalan yang cukup besar di Indonesia.  
Masih banyak penduduk Indonesia yang belum memilki 
dokumen identas hukum karena rumitnya birokrasi 
layanan kependudukan. Dalam kaitannya dengan kelompok 
LGBT, khususnya kelompok transgender, persoalan akses 
terhadap dokumen identas hukum ini lebih diperumit 
dengan peraturan yang diskriminaf terhadap identas dengan peraturan yang diskriminaf terhadap identas 
gender. UU Administrasi Kependudukan No. 23/2006 juga 
dianggap diskriminaf karena hanya mengakui 2 gender di 
dalam kartu tanda penduduk yaitu laki-laki dan perempuan, 
sehingga kelompok-kelompok dengan identas yang 
berada di luar kategori biner gender tersebut, seper 
perempuan atau laki-laki transgender, sangat sulit di dalam 
mengakses identas hukum/kependudukannya sesuai mengakses identas hukum/kependudukannya sesuai 
dengan gender mereka.32

28 Ibid, hlm. 99
29 UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi, 
Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf (a), dapat 
diakses di: 
hp://www.tatanusa.co.id/nonkuhp/2008UU4
4.pdf
30 30 UU No. 1 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Perkawinan, Pasal 1, dapat diakses di: 
hp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm
31 Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007, 
Pasal 13 bur (e) dan (f). Dapat diakses di: 
hp://www.hukumonline.com/pusatdata/dow
nloadfile/fl52832/parent/27072.
32 Lihat, UU No. 23 tahun 2006, Pasal 64 ayat 32 Lihat, UU No. 23 tahun 2006, Pasal 64 ayat 
(1), dapat diakses di: 
hp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_23_2006.pdf
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33 USAID & UNDP, op.cit, 2013, hlm. 25.
34 34 Lihat, Qanun Pemerintah Provinsi Aceh No. 
6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 
ayat (28) dan (29, serta Pasal 63 dan Pasal 64. 
Dapat diakses di: 
hp://www1-media.acehprov.go.id/uploads/Q
anun_Aceh_Nomor_6_Tahun_2014_tentang_H
ukum_Jinayat.pdf
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Keka berbicara tentang akses terhadap keadilan, maka 
definisi yang digunakan di dalam laporan ini adalah sebagai 
berikut :

“…keadaan dan proses di mana negara menjamin 
terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 
1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi 
manusia dan menjamin akses bagi seap warga 
negara agar dapat memiliki kemampuan untuk 
mengetahui, memahami, menyadari dan 
menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui 
lembaga-lembaga formal maupun nonformal.”lembaga-lembaga formal maupun nonformal.”35

Dari definisi tersebut dapat diarkan bahwa akses keadilan 
bukan hanya mencakup ketersediaan berbagai legislasi dan 
kebijakan publik yang menjamin hak-hak dasar warga 
negara, namun juga ketersediaan akses yang memadai bagi 
seap warga negara untuk mendapatkan layanan dari 
instusi-instusi publik yang bertugas menyelenggarakan 
pemenuhan hak-hak tersebut. Selain itu akses terhadap 
keadilan juga mencakup akses terhadap keadilan juga mencakup akses terhadap 
mekanisme-mekanisme penyelesaian sengketa hak, seper 
sistem peradilan atau mediasi, dan juga akses terhadap 
mekanisme gan rugi atas seap hak warga negara yang 
dilanggar.

Pemerintah Indonesia sendiri tampaknya cukup menyadari Pemerintah Indonesia sendiri tampaknya cukup menyadari 
signifikansi dari akses terhadap keadilan bagi pemenuhan 
hak-hak dasar masyarakat, sehingga melalui Kementerian 
Pembangunan Nasional/Bappenas, pemerintah 
membangun strategi nasional untuk menguatkan akses 
terhadap keadilan  (SNAK) sejak tahun 2009. Pada bulan 
Mei 2016 yang lalu, Bappenas kembali meluncurkan SNAK 
untuk peridode 2016-2019 yang mencakup empat sasaran untuk peridode 2016-2019 yang mencakup empat sasaran 
berikut ini :36

1. Terpenuhinya akses masyarakat, terutama yang rentan,  
  atau terpinggirkan pada pelayanan dan pemenuhan    
  hak-hak dasar yang dak diskriminaf, mudah dan    
  terjangkau.
2. Terpenuhinya akses masyarakat terutama yang rentan  2. Terpenuhinya akses masyarakat terutama yang rentan  
  atau terpinggirkan pada forum penyelesaian sengketa   
  dan konfik yang efekf dan memberikan perlindungan  
  hak asasi manusia; 
3. Terpenuhinya akses masyarakat terutama yang rentan  
  atau terpinggirkan pada sistem bantuan hukum yang   
  mudah diakses, berkelanjutan dan terpercaya; dan 
4. Terwujudnya penguasaan, pengelolaan dan        4. Terwujudnya penguasaan, pengelolaan dan        
  pemanfaatan tanah dan sumber daya alam yang      
  berkepasan hukum dan berkeadilan bagi masyarakat.
 

35 Defiinisi ini digunakan secara resmi oleh 
Bappenas. Untuk lebih jelasnya lihat, 
Kementerian Perencanaan Pembangunan 
Nasional/BAPPENAS RI, Strategi Nasional 
Akses Pada Keadilan 2016-2019, 2016, hlm. i. 
36 Ibid., hlm. 7
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37 Ibid., hlm. 4.
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kelompok LGBTI Indonesia yang sudah sangat rentan 
berkonflik dengan hukum tersebut semakin diperparah 
dengan perspekf aparatur penegak hukum yang masih 
bias dan homophobic, sehingga seringkali di dalam banyak 
kasus, individu-individu LGBTI justru menjadi korban 
kekerasan dan pelecehan oleh aparat penegak hukum atau 
penegak keterban umum (Satpol PP). 

Di dalam berbagai hasil penelian, begitu juga di dalam Di dalam berbagai hasil penelian, begitu juga di dalam 
temuan-temuan hasil penelian yang akan dijabarkan di 
dalam laporan ini, dapat dilihat bahwa Berbagai pengalaman 
buruk yang dialami oleh kelompok LGBTI keka 
berhadapan dengan hukum pada akhirnya menghilangkan 
rasa percaya mereka terhadap instusi keadilan dan 
penegakan hukum. Akibatnya, keka mereka mengalami 
kekerasan atau ndak kejahatan lainnya, mereka lebih kekerasan atau ndak kejahatan lainnya, mereka lebih 
memilih untuk diam dan dak melakukan proses hukum 
atas periswa yang mereka alami.
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Pada bulan  Oktober 2015 hingga Februari 2016 yang lalu, 
Arus Pelangi, bersama dengan jaringan organisasi 
komunitas LGBTI di 8 (delapan) wilayah Indonesia 
melakukan penelian dan pendokumentasian terkait 
dengan situasi LGBTI di 8 wilayah yaitu, Aceh, Sumatera 
Utara, Lampung, DKI. Jakarta, Yogyakarta, Kalimantan 
Timur, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Kegiatan 
tersebut berupaya untuk mendokumentasikan berbagai tersebut berupaya untuk mendokumentasikan berbagai 
bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh 
individu-individu LGBTI di wilayah-wilayah tersebut. Selain 
itu, Penelian dan pendokumentasian tersebut juga 
bertujuan untuk memperbaharui data tentang diskriminasi 
dan kekerasan yang pernah dikelola dan dipublikasikan oleh 
Arus Pelangi pada tahun 2013 yang lalu dalam laporan 
“Menguak Sgma, Kekerasan & Diskriminasi Pada LGBT di “Menguak Sgma, Kekerasan & Diskriminasi Pada LGBT di 
Indonesia.”
 
Laporan ini dibuat untuk menjabarkan temuan-temuan Laporan ini dibuat untuk menjabarkan temuan-temuan 
yang didapatkan oleh Arus Pelangi melalui kegiatan 
penelian dan pendokumentasian atas situasi kelompok 
LGBTI di 8 (delapan) wilayah Indonesia tersebut diatas. 
Selain dari hasil penelian dan pendokumentasian tersebut, 
data kekerasan dalam laporan ini juga dilengkapi dengan 
temuan-temuan hasil pemantauan media yang dilakukan 
oleh Kemitraan, serta Arus Pelangi sepanjang bulan Januari oleh Kemitraan, serta Arus Pelangi sepanjang bulan Januari 
- Maret 2016, periode dimana isu an LGTI sedang 
mencuat pasca pernyataan beberapa pejabat publik yang 
menyudutkan kelompok LGBTI Indonesia.

Tujuan utama dari pembuatan laporan ini adalah sebagai 
berikut: 
  1.  Untuk menyajikan data yang akurat kepada publik
     dan pengambil kebijakan tentang berbagai     dan pengambil kebijakan tentang berbagai
     pelanggaran hak yang dialami oleh kelompok
     LGBTI Indonesia, baik dalam bentuk diskriminasi,
     intoleransi maupun kekerasan.
  2.  Untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi
     yang harus diambil oleh pemerintah baik di ngkat
     nasional, maupun daerah, untuk memaskan
     penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak     penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak
     asasi manusia bagi kelompok LGBTI Indonesia.
  3.  Untuk memberikan informasi bagi publik luas
     tentang kondisi kerentanan kelompok LGBTI, yang
     diharapkan dapat meningkatkan kesadaran,
     dukungan dan solidaritas publik bagi perjuangan
     kelompok LGBTI di dalam menuntut persamaan
     hak dan perlakuan di Indonesia.     hak dan perlakuan di Indonesia.
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Meskipun laporan ini disusun oleh Arus Pelangi, namun 
laporan ini juga diharapkan dapat dijadikan salah satu 
materi rujukan bagi kerja-kerja advokasi kebijakan publik 
yang dilakukan oleh organisasi-organisasi komunitas LGBTI, 
baik yang berada di ngkat nasional maupun daerah, demi 
terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan 
hak asasi manusia, serta akses yang lebih baik terhadap 
keadilan bagi kelompok LGBTI di Indonesia.keadilan bagi kelompok LGBTI di Indonesia.
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Secara kesuluruhan, terkumpul 185 kuesioner dari 13 
kabupaten/kota dari delapan propinsi tersebut dengan 
rincian sebagai berikut:

Para peneli lapangan yang melalukan pengumpulan data 
dan wawancara langsung dengan responden adalah para 
anggota komunitas LGBTI lokal yang merupakan bagian dari 
jaringan nasional Arus Pelangi di delapan wilayah penelian.
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TABEL 1.1. PROFIL SOGIE RESPONDEN

Ada beberapa catatan yang perlu diperhakan yaitu :
1.  Secara total, jumlah responden dengan seks biologis
  laki-laki adalah 120 orang. Ada 20 orang (17%) di
  antaranya yang menyatakan bahwa identas gender
  mereka adalah perempuan, sementara 40 orang (33%)
  di antaranya menyatakan bahwa identas gender
  mereka adalah trans MTF.   mereka adalah trans MTF. 
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2.  Dari 56 orang jumlah responden dengan seks biologis
  perempuan, ada 10 orang (18%) yang menyatakan
  bahwa identas gender mereka adalah laki-laki.
  Sementara, 7 orang (12%) di antaranya menyatakan
  bahwa identas gender mereka adalah trans FTM.
  Untuk lebih jelasnya, perhakan tabel berikut ini yang
  menggambarkan interseksi antara seks biologis dengan  menggambarkan interseksi antara seks biologis dengan
  identas gender para responden.

TABEL 1.1.A. INTERSEKSI SEKS BIOLOGIS DENGAN IDENTITAS GENDER

Terkait dengan ekspresi gender didapatkan juga berbagai 
variasi yang berbeda dari pola-pola heteronormaf seper 
misalnya, dari 120 laki-laki, lebih dari separuh, yaitu 
sebanyak 62 orang, memiliki ekspresi gender feminin. 
Begitu pun pada perempuan, dari total 56 orang, hampir 
separuhnya yaitu 24 orang, justru memiliki ekspresi 
maskulin. Namun pada kategori trans* FTM, kesemuanya 
memiliki ekpresi maskulin. Sedikit berbeda dengan kategori memiliki ekpresi maskulin. Sedikit berbeda dengan kategori 
trans* MTF, yang walaupun hampir semua memiliki ekspresi 
feminin, ada juga yang memiliki ekspresi androgini. Silahkan 
cerma tabel berikut ini untuk melihat interseksi antara 
seks biologis dengan ekspresi gender.

TABEL 1.1.B. INTERSEKSI SEKS BIOLOGIS DENGAN EKSPRESI GENDER

Dalam kaitannya dengan orientasi seksual, apabila ada 
kebingungan dari pembaca di dalam memahami 
kategorisasi yang dipilih oleh responden yang 
mengkategorikan dirinya sebagai heteroseksual, maka perlu 
dipahami bahwa kategori heteroseksual di sini berbeda 
dengan konsep heteroseksualitas yang umum dipahami, 
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yaitu antara laki-laki dan perempuan dengan kondisi seks 
biologis, ekspresi dan identas gender yang normaf. 
Misalnya, ada 2 orang responden dengan seks biologis 
perempuan yang memiliki identas gender laki-laki dan 
berorientasi heteroseksual karena menyukai lawan gender 
mereka yaitu perempuan. Untuk lebih jelasnya, silahkan 
cerma tabel berikut ini yang menggambarkan 
persimpangan antara seks biologis, identas gender dengan persimpangan antara seks biologis, identas gender dengan 
orientasi seksual.

TABEL 1.1.C. INTERSEKSI SEKS BIOLOGIS, IDENTITAS GENDER,
EKSPRESI GENDER DAN ORIENTASI SEKSUAL
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Interaksi dengan komunitas LGBTI di masing-masing 
wilayah tampaknya merupakan hal yang cukup populer, hal 
ini terlihat dari temuan lapangan yang menunjukkan bahwa 
89% responden melakukan interaksi dengan komunitas 
LGBTI di wilayahnya, meskipun dengan derajat intensitas 
keterlibatan yang berbeda-beda, seper yang digambarkan 
oleh tabel berikut ini.

TABEL 1.3. KETERLIBATAN DALAM KOMUNITAS LGBTI.

Dalam Tabel 1.3 terlihat bahwa, hampir sebagian besar 
responden terlibat secara cukup intensif dengan komunitas 
di wilayahnya masing-masing. Yang paling nggi intensitas 
keterlibatan yang ternggi tentunya dimiliki oleh kelompok 
responden yang menjadi akvis atau bekerja di organisasi 
LBGTI (23%), kemudian yang secara teratur berparsipasi di 
dalam acara komunitas LGBTI (38%), serta yang secara 
teratur bertemu dengan komunitas LGBTI (48%). Apabila teratur bertemu dengan komunitas LGBTI (48%). Apabila 
dihitung atas dasar respon pilihan jawaban, karena banyak 
responden yang memilih lebih dari satu pilihan, maka secara 
keseluruhan jumlah respon dari responden yang memiliki 
ngkat keterlibatan yang cukup nggi dengan 
komunitasnya adalah sekitar 61%.
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Termasuk dalam unsur demografi di sini adalah: usia, 
agama/keyakinan, pendidikan, pekerjaan dan ngkat 
pendapatan. Data yang disajikan merupakan data agregat 
pada ngkat nasional (gabungan dari beberapa propinsi). 
Profil para demografi responden survey ini disajikan dalam 
tabel berikut ini.

TABEL 1.4. PROFIL DEMOGRAFI
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Ada beberapa hal yang patut untuk diperhakan dari data 
profil demografi tersebut di atas yaitu :
1. Sebagian besar responden (94%) termasuk dalam
  kategori usia produkf (angkatan kerja) yang berkisar
  antara 15-64 tahun, namun ngkat penggangguran di
  kalangan LGBTI sangat nggi, yaitu 17%. Angka ini
  termasuk nggi karena bila dibandingkan dengan
  ngkat pengangguran terbuka nasional, maka ngkat  ngkat pengangguran terbuka nasional, maka ngkat
  pengangguran di kalangan LGBTI hampir ga kali lipat
  dari prosentase pengangguran nasional yang hanya
  5.8% di tahun 2015.1
2. Dari ngkat pendidikan terakhir, 80% responden
  berpendidikan SMA/K keatas. Tamatan SMA/K keatas
  (diploma dan sarjana) merupakan kelompok yang sangat
  potensial mendapatkan pekerjaan permanen.  potensial mendapatkan pekerjaan permanen.
  Berdasarkan data Bank Dunia, 80.7% pekerja permanen
  di sektor formal memiliki pendidikan minimal SMA,2
  namun hanya 24% di kalangan LGBTI yang terserap
  dalam sektor formal sebagai pegawai/karyawan/buruh.
3. Kemudian, yang cukup memprihankan adalah jumlah
  pendapatan para responden. Dari data profil demografi
  di atas, ada 31% di antara responden yang  di atas, ada 31% di antara responden yang
  berpenghasilan di bawah 1 juta rupiah perbulannya.
  Arnya, 31% kelompok LGBTI bukan saja hidup di
  bawah standar pendapatan minimum propinsi (UMP)
  yang ditetapkan didelapan wilayah penelian saja,
  namun juga di bawah UMP terendah di seluruh
  Indonesia.3

1 ILO, Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di 
Indonesia 2014 - 2015, 2015, hlm.11. Dapat 
diakses di: 
hp://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/p
ublicaon/wcms_381565.pdf
2 Bank Dunia, Laporan Ketenagakerjaan di 2 Bank Dunia, Laporan Ketenagakerjaan di 
Indonesia, 2010, hlm.68. Dapat diakses di: 
hp://datatopics.worldbank.org/hnp/files/edst
ats/IDNwp10c.pdf
3 NTT merupakan propinsi dengan UMP 3 NTT merupakan propinsi dengan UMP 
terendah di tahun 2015 dengan jumlah UMP 
sebesar Rp. 1.250.000 per bulan. Lihat, 
Liputan 6, 6 Provinsi dengan UMP 2015 
Terendah di RI. Dapat diakses di: 
hp://bisnis.liputan6.com/read/2138623/6-pr
ovinsi-dengan-ump-2015-terendah-di-ri
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Sebagai gambaran, berikut ini adalah tabel upah minimum 
tahun 2015 di delapan propinsi yang menjadi wilayah 
penelian.4

Penetapan upah minimum, baik di ngkat propinsi ataupun 
kabupaten/kota, seringkali dikrik dak sebanding dengan 
standar biaya hidup yang layak, sehingga untuk hidup di 
bawah penetapan upah minimum adalah suatu kondisi 
kehidupan yang sangat memprihankan. Badan Pusat 
Stask (BPS) menetapkan bahwa standar kebutuhan 
hidup minimum perbulan di Indonesia adalah Rp. 
1.813.396.,1.813.396.,5 Dengan mengacu pada standar kebutuhan 
hidup minimum tersebut, maka bukan saja mereka yang 
berpendapatan di bawah 1 juta saja yang hidup secara dak 
layak, namun sebagian dari kelompok LGBTI yang hidup di 
antara 1-1.8 juta juga berada di bawah standar kelayakan 
yang minimum.

Lebih jauh lagi, sebuah survey nasional yang dilakukan pada Lebih jauh lagi, sebuah survey nasional yang dilakukan pada 
tahun 2015 menemukan bahwa standar upah layak 
rata-rata nasional untuk seorang yang belum berkeluarga 
adalah Rp 2.889.933,7.6 Dengan menggunakan hasil survey 
tersebut dapat dikatakan bahwa LGBTI yang hidup dengan 
penghasilan kurang dari 1 juta dan yang berpenghasilan 
1-2.5 juta pun masih belum dapat memenuhi standar upah 
minimum yang layak. Dengan kata lain, sedak-daknya, minimum yang layak. Dengan kata lain, sedak-daknya, 
69% kelompok LGBTI hidup di bawah standar hidup yang 
layak. 

Dengan ngkat mayoritas pendapatan yang dak Dengan ngkat mayoritas pendapatan yang dak 
memenuhi standar kelayakan seper   yang digambarkan di 
atas, maka hal tersebut menambah lagi lapisan kerentanan 
bagi kelompok LGBTI, yaitu kerentanan yang dimbulkan 

TABEL. 1.4. A. UMP DI DELAPAN WILAYAH PENELITIAN

4 Sumber data: Liputan 6, Daar Lengkap UMP 
2015 di Seluruh Indonesia. Dapat diakses di: 
hp://bisnis.liputan6.com/read/2138489/da
ar-lengkap-ump-2015-di-seluruh-indonesia

5 BPS, Standar Kebutuhan Hidup Minimum 
dalam Satu Bulan tahun 2015. Dapat diakses 
di: 
hps://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/
id/1212

6 Rumah Diah Pitaloka, SURVEI 
PENGUPAHAN NASIONAL 
REKOMENDASIKAN KENAIKAN UPAH 2016 
DI 7 KAWASAN INDUSTRI SEBESAR 33 %, 
2015, dapat diakses di: 
hp://www.rumahdiahpitaloka.org/survei-pen
gupahan-nasional-rekomendasikan-kenaikan-u
pah-2016-di-7-kawasan-industri-sebesar-33/pah-2016-di-7-kawasan-industri-sebesar-33/



26

SITUASI HAM & AKSES KEADILAN KELOMPOK LGBTI

oleh kemiskinan, yang semakin meningkatkan potensi 
resiko mereka terhadap kekerasan.

Hubungan antara sgma, diskriminasi, kemiskinan dan Hubungan antara sgma, diskriminasi, kemiskinan dan 
kekerasan adalah hubungan yang menyerupai lingkaran 
setan bagi kelompok LGBTI. Sgma berdasarkan SOGIE 
terhadap kelompok LGBTI melahirkan berbagai perlakuan 
dan kebijakan yang diskriminaf yang membuat posisi 
LGBTI dak setara dengan kelompok masyarakat 
lainnya.Keka suatu kelompok menjadi korban diskriminasi 
yang sistemik dan meluas, maka kelompok tersebut yang sistemik dan meluas, maka kelompok tersebut 
semakin berpotensi nggi mengalami kemiskinan.7 Dalam 
konteks LGBTI, salah satu diskriminasi yang cukup sistemik 
terjadi di sektor pekerjaan.  Banyak individu LGBTI, 
khususnya yang memiliki ekspresi atau identas gender 
yang berbeda, merasa sulit mendapatkan pekerjaan di 
sektor formal, sehingga mereka harus bekerja di 
sektor-sektor informal tanpa ada kepasan kerja dan upah sektor-sektor informal tanpa ada kepasan kerja dan upah 
yang sesuai dengan standar minimum pengupahan yang 
telah ditetapkan pemerintah (UMP/UMK), atau, bekerja 
sebagai pekerja seks di jalan dengan resiko nggi 
mengalami kekerasan dan kejahatan. Kedakpasan kerja 
dan penghidupan ini tentu saja menjerumuskan kelompok 
LGBTI ke dalam kemiskinan yang pada akhirnya semakin 
meningkatkan lagi kerentanan mereka terhadap kekerasan.meningkatkan lagi kerentanan mereka terhadap kekerasan.

7 Lihat, The Borgen Project, Human Rights and 
Poverty – LGBTQIA Rights. Dapat diakses di: 
hp://borgenproject.org/human-rights-povert
y-lgbtqia-rights/
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Periswa yang dilaporkan di sini mencakup keterangan 
tentang waktu, tempat, bentuk ndakan yang dialami, 
sample gambaran/deskripsi periswa, dan pelaku. Di 
samping itu akan dipaparkan juga tentang dampak dan 
penanganan atas periswa tersebut.

Perlu diketahui bahwa dari 185 responden, dak semua Perlu diketahui bahwa dari 185 responden, dak semua 
memaparkan periswa kekerasan yang dialaminya. Ada 
yang mengaku sulit untuk menggambarkan namun ada juga 
yang memang merasa dak mengalami kekerasan yang 
berar. Secara keseluruhan ada 14 orang yang dak 
memaparkan periswa, yang berada di Aceh (2), Sumut (6) 
dan Sulsel (6). Sehingga periswa yang terkumpul 
berjumlah 171 kasus.berjumlah 171 kasus.

TABEL 2.1. RENTANG WAKTU TERJADINYA PERISTIWA
Periswa berdasarkan waktu (tahun)
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LOKASI PERISTIWA

Periswa berlangsung di berbagai tempat yang berbeda, di 
lebih dari 23 tempat. Sebuah periswa dapat terjadi di lebih 
dari satu tempat.

TABEL 2.2. LOKASI PERISTIWA KEKERASAN/DISKRIMINASI

Dari grafik tersebut terlihat bahwa lokasi yang dilaporkan 
oleh para responden di mana paling banyak terjadi 
periswa adalah tempat tongkrongan (67) dan rumah (65). 
Arnya, rumah atau tempat nggal bukanlah tempat yang 
aman di kalangan LGBTI.
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TABEL. 2.3. BENTUKBENTUK TINDAKAN KEKERASAN DAN DISKRIMINASI
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Dari seluruh responden yang terlibat di dalam proses 
pendokumentasian diketahui bahwa sebagian besar pernah 
mengalami ndak kekerasan atau diskriminasi di dalam 
hidup mereka. Dari grafik bentuk ndakan di atas terlihat 
bahwa penghinaan bentuk ndakan terbanyak dialami oleh 
para responden (27%), diiku oleh kekerasan fisik (24%), 
ancaman kekerasan (13%), dikejar (8%) dan dilukai dengan 
alat/benda (6%).Perlu diingat, seorang korban seringkali alat/benda (6%).Perlu diingat, seorang korban seringkali 
mengalami lebih dari satu ndakan.

KATEGORI PELAKU

Pelaku di sini dikelompokkan dalam ga kategori utama, Pelaku di sini dikelompokkan dalam ga kategori utama, 
yaitu pelaku yang berndak sebagai perorangan, pelaku 
yang berndak sebagai profesional atau yang memiliki relasi 
kuasa atas korban namun bukan pejabat publik dan pelaku 
yang berndak sebagai pejabat publik. Tabel berikut 
menampilkan komposisi pelaku berdasarkan 
pengelompokkan tersebut.

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar 
pelaku adalah pelaku perseorangan, yang berlaku pada 150 
kasus (81%). Bahkan untuk propinsi Kalm (satu-satunya), 
seluruh pelakunya ada dalam kategori ini. Pejabat publik 
ada di posisi berikutnya dengan jumlah yang jauh lebih 
sedikit, yaitu pada 8 kasus (7%). Kelompok profesional 
adalah yang paling sedikit dengan ada pada 8 kasus (4%) di 
Lampung, DKI, DIY, Sulut dan Sulsel.Lampung, DKI, DIY, Sulut dan Sulsel.

TABEL 2.4. KATEGORI PELAKU
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Yang termasuk dalam kelompok perorangan ini adalah 
sebagai berikut :

TABEL 2.4.A. KATEGORI PELAKU PERORANGAN

Di dalam bagian tentang lokasi periswa kekerasan dan 
diskriminasi yang telah disajikan sebelumnya ditemukan 
bahwa tempat di mana para responden mengalami 
kekerasan adalah di tempat mereka biasa 
berkumpul/nongkrong (67periswa) dan rumah mereka 
sendiri (65 periswa), maka dapat diduga bahwa dari segi 
pelaku mayoritas adalah orang-orang terdekat para 
responden yang menjadi korban kekerasan itu sendiri, responden yang menjadi korban kekerasan itu sendiri, 
seper yang digambarkan di dalam tabel 2.4.a. tersebut di 
atas. 

Dari tabel tersebut ditemukan bahwa pelaku kekerasan dan Dari tabel tersebut ditemukan bahwa pelaku kekerasan dan 
diskriminasi yang sama sekali dak dikenal oleh responden 
hanya berjumlah 38%, sementara sisanya adalah 
orang-orang yang mereka kenal dan orang terdekat mereka 
yaitu orang tua (12%), anggota keluarga (10%), teman 
(23%), pasangan (6%), anggota kelompok yang mereka 
kenal (6%) dan orang lain yang mereka kenal (3%).

Secara umum, data yang terkait dengan wilayah dan pelaku Secara umum, data yang terkait dengan wilayah dan pelaku 
kekerasan ini membukkan bahwa hampir dak tempat 
yang aman bagi LGBTI di Indonesia, bahkan rumah dan 
keluarga yang seharusnya memberikan perlindungan, justru 
menjadi wilayah yang rentan kekerasan bagi kelompok 
LGBTI. Selain itu, data ini menunjukkan bahwa aparat 
negara, yang memiliki kewajiban untuk memberikan 
perlindungan HAM bagi seap warga negara, masih perlindungan HAM bagi seap warga negara, masih 
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menjadi pelaku akf kekerasan dan diskriminasi terhadap 
kelompok LGBTI, meskipun jumlahnya dak sebesar pelaku 
perorangan.

KEBERADAAN DAN DAMPAK KEBIJAKAN PUBLIK 
YANG DISKRIMINATIF

Di bagian pengantar telah dipaparkan sekilas tentang Di bagian pengantar telah dipaparkan sekilas tentang 
sgma penyimpangan yang selalu membayangi kelompok 
LGBTI atas dasar SOGIE mereka. Sgma tersebutlah yang 
menjadi akar utama berbagai perlakuan yang diskriminaf 
terhadap kelompok LGBTI dalam berbagai lini kehidupan 
mereka, bahkan terlembagakan dalam kebijakan dan 
pelayanan publik.

Pengalaman diskriminasi ini dicoba untuk ditangkap dalam Pengalaman diskriminasi ini dicoba untuk ditangkap dalam 
pertanyaan-pertanyaan kepada responden, namun 
sayangnya jawaban-jawaban dari responden dak terlalu 
menggambarkan situasi diskriminasi dalam kebijakan dan 
layanan publik yang sebenarnya cukup masif terhadap 
kelompok LGBTI.

Dari seluruh responden, 44% diantaranya dak mengetahui Dari seluruh responden, 44% diantaranya dak mengetahui 
tentang ada atau daknya kebijakan diskriminaf terhadap 
mereka.Responden dari Aceh adalah yang terbanyak yang 
mengakui adanya kebijakan yang diskriminaf berbasis 
SOGIE. Respon lengkap terkait dengan hal ini dapat dilihat 
di dalam tabel berikut ini.

TABEL 2.5.A. KEBERADAAN KEBIJAKAN YANG DISKRIMINATIF TERHADAP LGBTI

Para responden dari Aceh memang cenderung lebih 
mengetahui tentang kebijakan, selain berbagai kebijakan 
nasional yang diskriminaf, mereka juga menjabarkan 
berbagai kebijakan diskriminaf di propinsi mereka sendiri 
seper Qanun Jinayat, himbauan pemkot tentang jam 
malam dan Qanun Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. 
Sementara responden di propinsi lain menunjuk 
kebijakan-kebijakan (lokal maupun nasional) berikut: kebijakan-kebijakan (lokal maupun nasional) berikut: 
Pergub No. 23/2014 tentang Penanggulangan HIV Aids 
(Sumut), UU An Pornografi No. 44/2008 (DKI), Perda No. 
4 Thn 2010 tentang HIV-AIDS (Sulsel). Sementara 
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responden di DIY menyampaikan tentang aturan 
pernikahan tanpa mengidenfikasi produk kebijakan secara 
khusus. 

Kemudian, keka ditanyakan tentang ada atau daknya Kemudian, keka ditanyakan tentang ada atau daknya 
dampak langsung dari berbagai kebijakan yang diskriminf 
terhadap kehidupan mereka, mayoritas jawaban para 
responden menyatakan bahwa mereka dak terdampak 
secara langsung oleh kebijakan-kebijakan semacam itu, 
seper yang ditunjukkan di dalam tabel berikut ini.

TABEL 2.5.B. ADA ATAU TIDAKNYA DAMPAK LANGSUNG DARI KEBIJAKAN DISKRIMINATIF 
TERHADAP KEHIDUPAN RESPONDEN

Di dalam tabel tersebut terlihat bahwa hanya 6% responden 
yang menjawab ‘Ya’ bahwa kebijakan-kebijakan 
diskriminaf berdampak langsung terhadap kehidupan 
mereka. Lagi-lagi, responden dari Aceh yang terbanyak 
menyatakan bahwa hidup mereka terdampak langsung oleh 
kebijakan-kebijakan yang diskriminaf. Berikut ini adalah 
dampak-dampak yang dirasakan para responden yang 
merasa terdampak oleh kebijakan yang diskriminaf :merasa terdampak oleh kebijakan yang diskriminaf :
-   Sulit berekspresi dan merasa terancam dengan identas
  gendernya.
-  Berpotensi ditangkap oleh aparat penerban syariah
  (WH), untuk wilayah Aceh.
-  Ruang gerak sangat terbatas karena berpergian semakin
  beresiko (Aceh).
-  Kebijakan yang menetapkan LGBTI sebagai populasi-  Kebijakan yang menetapkan LGBTI sebagai populasi
  kunci penyebaran HIV semakin memperkuat sgma
  sosial LGBTI sebagai penyebar HIV.
-  Ada pembatasan ruang berekspresi, bahkan situs yang
  mempromosikan hak-hak LGBT pun ikut diblokir
  pemerintah.

Kemudian, terkait dengan rendahnya persepsi atas dampak Kemudian, terkait dengan rendahnya persepsi atas dampak 
kebijakan publik terhadap kehidupan para responden 
tersebut dapat dikarenakan oleh lemahnya pemahaman di 
kalangan responden tentang lingkup dan pengaruh dari 
kebijakan atas diri mereka, serta lemahnya pemahaman 
tentang hak. Sebagai gambaran, mayoritas responden 
dengan orientasi seksual lesbian dan gay mengetahui 
bahwa pasangan sejenis dak diperbolehkan menikah dan bahwa pasangan sejenis dak diperbolehkan menikah dan 
mengadopsi anak di Indonesia, namun mereka dak dapat 
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TABEL 2.6.A. PENGURUSAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Meskipun mayoritas dak mengalami penolakan dalam 
pengurusan dokumen kependudukan, namun sebagian 
besar kelompok dengan identas dan eskpresi gender yang 
dianggap dak sesuai dengan seks biologisnya seper yang 



35

ARUS PELANGI 2016

TABEL 2.6.B. PENGALAMAN MENGURUS ASURANSI KESEHATAN
(Pernah kesulitan untuk akses BPJS/Askes/asuransi kesehatan lainnya)

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa prosentase 
responden yang dak memilki asurasi juga cukup besar. Jika 
dijumlahkan antara mereka yang dak memiliki asuransi 
kesehatan karena belum pernah mencoba mengurus 
dengan mereka yang dak mengurus karena dak tahu 
informasi terkait proses pengurusan asuransi, maka 
jumlahnya mencapai 41%. Arnya hampir setengah dari 
kelompok LGBTI belum memiliki asuransi kesehatan.kelompok LGBTI belum memiliki asuransi kesehatan.

Kemudian, terkait dengan layanan medis, sebagian besar 
responden dak mengalami adanya diskriminasi di dalam 
layanan medis yang pernah mereka jalani, seper yang 
ditunjukkan di dalam tabel berikut ini.
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TABEL 2.6.C. DISKRIMINASI DALAM LAYANAN KESEHATAN

Keka ditanya tentang layanan medis yang terkait dengan 
kesehatan seksualitas dan reproduksi (Kespro), sebagian 
besar responden, yaitu 48%, mengaku dak mengalami 
kesulitan ataupun penolakan. Sementara sisanya, yaitu 
44%, mengatakan bahwa mereka dak pernah menjalani 
layanan medis serupa.

TABEL 2.6.D. DISKRIMINASI DALAM MENGAKSES LAYANAN KESPRO
(Pernah kesulitan atau ditolak untuk melakukan treatment  terkait SOGIE atau kesehatan reproduksi & seksual Anda)

TABEL 2.6.E  DISKRIMINASI DI DALAM LAYANAN PENDIDIKAN
(pernah ditolak untuk mengakses layanan pendidikan)
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Sementara itu, berdasarkan keterangan dari 3% jumlah 
responden yang menyatakan mengalami penolakan di 
dalam mengakses layanan karena iden as gendernya, 
penolakan tersebut dilakukan karena identas dan ekspresi 
gender mereka, dimana seorang trans FTM dipaksa untuk 
mengenakan jilbab dan rok, kemudian ada seorang 
responden yang ditolak karena dia adalah seorang trans 
MTF. Berdasarkan keterangan para responden tersebut, MTF. Berdasarkan keterangan para responden tersebut, 
instusi pendidikan yang menolak mereka menganggap 
transgender adalah orang-orang yang mengerikan dan 
dapat mempengaruhi orang lain.

Meskipun jumlah perlakuan diskriminaf dalam mengakses Meskipun jumlah perlakuan diskriminaf dalam mengakses 
layanan pendidikan relaf rendah, namun pengalaman 
perlakuan diskriminaf dari peserta didik lain terhadap 
kelompok LGBTI berjumlah cukup besar, 31 orang atau 
sebesar 17% responden mengaku mengalami perlakuan 
diskriminaf dari peserta didik lainnya atas dasar SOGIE 
mereka. Hal ini terlihat di dalam tabel berikut.

TABEL 2.6.F. PENGALAMAN PERLAKUAN DISKRIMINATIF
DIBANDINGKAN DENGAN PESERTA DIDIK LAINNYA

Berdasarkan keterangan dari para responden yang 
mengalami perlakuan yang berbeda dari peserta didik 
lainnya, kebanyakan ndakan diskriminaf yang mereka 
alami berupa inmidasi (bullying) mulai dari ejekan 
terhadap identas dan ekspresi gender mereka seper 
dipanggil ‘banci’ atau ‘bencong’, ada juga yang merasa dak 
diluluskan dalam suatu mata kuliah karena dibenci oleh 
dosennya.dosennya.

Perilaku yang diskriminaf di sektor pendidikan, baik dari 
pihak pengelola instusi pendidikan, pengajar hingga 
peserta didik lainnya terhadap kelompok LGBTI seringkali 
menjadi salah satu faktor utama yang membuat kelompok 
ini dak diterima dan kehilangan semangat untuk 
meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih nggi, 
sehingga angka putus sekolah di kalangan LGBTI menjadi 
nggi.nggi.



38

SITUASI HAM & AKSES KEADILAN KELOMPOK LGBTI

TABEL 2.6.G. DISKRIMINASI DALAM MENGAKSES PEKERJAAN
(Ditolak untuk bekerja)

TABEL 2.6.H. PERLAKUAN DISKRIMINATIF DI TEMPAT KERJA
(Mendapatkan perlakuan yang berbeda dari pekerja lainnya)

Perlu dicatat, meskipun data menunjukkan bahwa 
penolakan bekerja bagi kelompok LGBTI tampak relaf 
rendah yaitu 7%, namun banyak di antara mereka yang 
menjawab ‘Tidak’ lebih dikarenakan karena mereka dak 
mengetahui atau diberitahu secara resmi alasan penolakan 
dari calon tempat bekerja mereka sebelumnya.

Selain itu, dari data sebelumnya yang terkait dengan profil Selain itu, dari data sebelumnya yang terkait dengan profil 
demografi responden, kita mengetahui bahwa hanya 24% 
responden yang memiliki pekerjaan penuh waktu di sektor 
formal, sementara 45% lainnya adalah pekerja mandiri dan 
serabutan. Hal ini menujukkan betapa sektor formal belum 
dapat diakses secara memadai oleh kelompok LGBTI. 
Kemudian, angka pengangguran di kalangan LGBTI juga 
cukup nggi, yaitu 17%, angka ini mencapai 3 kali lipat dari cukup nggi, yaitu 17%, angka ini mencapai 3 kali lipat dari 
angka ngkat pengangguran nasional yang hanya 5.8%. 
Dengan kata lain, kelompok LGBTI berpotensi ga kali lipat 
menjadi penggangguran di bandingkan angkatan kerja 
lainnya.
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TABEL. 2.6.I. DISKRIMINASI DALAM AKSES TERHADAP TEMPAT TINGGAL
(Penolakan atau diusir dari tempat nggal)

TABEL. 2.6.J. DISKRIMINASI FASILITAS UMUM
(Kesulitan, penolakan, kekerasan atau perlakuan berbeda dari anggota masyarakat lainnya

Keka menggunakan fasilitas umum)

Tempat-tempat umum di mana diskriminasi terjadi 
mencakup taman, toko pakaian, kafe hingga hotel. Seorang 
responden melaporkan bahwa dirinya pernah dipaksa 
mengenakan jilbab untuk diperbolehkan masuk ke sebuah 
kafe, beberapa responden melaporkan mendapatkan 
perlakuan yang dak menyenangkan mulai dari tatapan 
sinis hingga “diteriaki lesbi.” 
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Tempat-tempat umum juga merupakan tempat yang dak 
aman bagi sebagian kelompok LGBTI, sejumlah responden 
mengakui pernah mengalami ndak kekerasan di tempat 
umum, seper yang digambarkan di tabel berikut ini.

TABEL 2.4.J. KEKERASAN DI TEMPAT UMUM
(Ancaman atau ndak kekerasan ba-ba keka berada di tempat umum)

Sebagian dari responden yang melaporkan kekerasan yang 
dialami di tempat umum dilakukan oleh aparat keaman atau 
keterban terkait dengan razia. Ada juga yang melaporkan 
mengalami razia yang dilakukan oleh Satpol PP yang 
melibatkan kelompok intoleran di dalam razianya. Seorang 
responden mengalami pengeroyokan yang dilakukan oleh 
11 orang sekaligus. Selain itu, pemerasan/pemalakan oleh 
preman juga menjadi persoalan yang dialami oleh kelompok preman juga menjadi persoalan yang dialami oleh kelompok 
LGBTI yang “mangkal” di tempat-tempat umum. 

Seper yang telah disinggung di bagian sebelumnya, bagi 
kelompok LGBTI, khususnya kelompok transgender, akses 
terhadap pekerjaan sangatlah terbatas akibat sgma dan 
diskriminasi terhadap identas dan eskpresi gender mereka 
yang dianggap berbeda oleh masyarakat umum. Kondisi ini 
membuat banyak kelompok transgender, terutama MTF, 
yang memilih untuk bekerja di sektor jasa seks untuk 
bertahan hidup. Oleh karena itu, kekerasan di tempat bertahan hidup. Oleh karena itu, kekerasan di tempat 
umum bukan saja merupakan kekhawaran, namun juga 
ancaman serius bagi penghidupan kelompok transgender 
yang bekerja sebagai pekerja seks, yang banyak 
menggunakan tempat-tempat umum sebagai wilayah kerja 
mereka atau biasa juga disebut tempat mangkal. Preman 
dan Satpol PP merupakan pihak-pihak yang sering menjadi 
pelaku kekerasan dan pemalakkan terhadap para pekerja pelaku kekerasan dan pemalakkan terhadap para pekerja 
seks dari kelompok LGBTI.
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KEKERASAN DI WILAYAH PRIVAT

Di dalam bagian tentang pelaku dan wilayah kekerasan 
terhadap kelompok LGBTI telah dipaparkan bahwa 
sebagian besar dari pelaku kekerasan terhadap individu 
LGBTI adalah keluarga, pasangan, teman dan orang-orang 
yang dikenal, yaitu 59% dari total jumlah pelaku.

Sgma yang melekat pada individu LGBTI sebagai orang Sgma yang melekat pada individu LGBTI sebagai orang 
yang “sakit” atau “menyimpang” memberikan tekanan 
tersendiri bagi keluarga yang memiliki anggota keluarga 
dengan SOGIE yang berbeda. Hampir seluruh responden 
mengidenfikasi dirinya sebagai penganut agama, seper 
yang terlihat di dalam diagram berikut ini.

Dari grafik tersebut terlihat bahwa sebagian besar dari 
responden mengidenfikasi dirinya sebagai Muslim (75%), 
kemudian diiku dengan Protestan (17%), dan Katolik (5%). 
Di Indonesia, umumnya keagamaan seseorang ditentukan 
oleh keluarga sejak lahir, sehingga sangat memungkinkan 
bahwa sebagian besar keluarga para responden menganut 
agama yang sama dengan responden, dengan kata lain, 
mayoritas keluarga responden menganut agama-agama mayoritas keluarga responden menganut agama-agama 
peninggalan Nabi Ibrahim, atau yang dikenal dengan 
agama-agama samawi, di mana orientasi seksual yang 
bukan heteroseksual dianggap sebagai dosa. Keyakinan 
agama dan pandangan masyarakat yang merendahkan 
terhadap SOGIE yang berbeda membuat keberadaan 
anggota keluarga yang LGBTI seringkali dianggap sebagai 
“aib” bagi seluruh keluarga. “aib” bagi seluruh keluarga. 
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Berbagai tekanan agama dan sosial tersebut di atas 
membuat keluarga seringkali  melakukan berbagai upaya 
untuk mengubah SOGIE anggota keluarganya yang 
merupakan LGBTI  bahkan dengan menggunakan cara-cara 
kekerasan, seper yang ditunjukkan oleh beberapa tabel di 
bawah ini.

TABEL 2.7.A. UPAYA KOREKTIF DARI KELUARGA
(Dipaksa oleh keluarga untuk menjalani ‘penyembuhan’ tertentu)

Keka ditanya tentang pengalaman pemaksaan oleh 
keluarga untuk menjalani proses‘penyembuhan’ tertentu 
yang dianggap bisa mengubah SOGIE, sejumlah 21% 
responden menjawab pernah mengalami hal tersebut, 
seper yang digambarkan dalam table tersebut diatas.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh kelurga untuk Upaya-upaya yang dilakukan oleh kelurga untuk 
“menyembuhkan” responden beraneka ragam, mulai dari 
melarang responden mengenakan pakaian perempuan, 
menjalani hypnotherapy, dirukiyah dan didoakan agar dak 
menjadi lesbian lagi, hingga dipaksa kawin. Selain itu ada 
juga sebagian responden, sejumlah 10%, yang akhirnya 
dak diakui lagi sebagai anggota keluarga karena SOGIE 
mereka yang berbeda.mereka yang berbeda.

Selain keluarga, kekerasan dari pasangan, baik secara fisik 
ataupun mental, juga dialami oleh 16% dari responden, 
seper yang terlihat di dalam tabel berikut ini.

TABEL 2.7.B. KEKERASAN OLEH PASANGAN
(Kekerasan (baik fisik maupun mental) dari pasangan)
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Umumnya kekerasan oleh pasangan di kalangan LGBTI yang 
dilaporkan oleh para responden dipicu oleh rasa cemburu 
dan frustasi pada situasi, bahkan ada juga yang sampai 
mengalami depresi karena dak dapat menikah dengan 
pasangannya.

Teman dan/atau kelompok sosial individu LGBTI juga cukup Teman dan/atau kelompok sosial individu LGBTI juga cukup 
banyak memberikan tekanan bagi kelompok LGBTI. 
Sedaknya ada 34% responden yang mengalami tuntutan 
dari teman dan lingkungan sosial untuk mengubah perilaku, 
seper yang ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

TABEL 2.7.C. TEKANAN DARI TEMAN DAN LINGKUNGAN SOSIAL
(Dituntut untuk mengubah perilaku tertentu)

TABEL 2.7.D. UJARAN KEBENCIAN DI INTERNET
(Sasaran ujaran kebencian baik dalam kehidupan sosial, di media ataupun internet)

Menurut para responden yang mengalami pelecehan dalam 
bentuk ujaran kebencian di internet, ucapan-ucapan seper 
“banci”, “menyimpang”, ataupun “penghuni neraka” adalah 
ujaran-ujaran kebencian yang sering mereka terima di 
dalam media sosial mereka. 
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TINDAK LANJUT ATAS KEKERASAN YANG DIALAMI

Berdasarkan keterangan responden yang menjadi korban Berdasarkan keterangan responden yang menjadi korban 
kekerasan dan/atau diskriminasi, hanya 15 orang yang 
melaporkannya ke polisi. Para pelapor tersebut 
mendapatkan reaksi berbeda dari polisi sebagaimana yang 
disampaikan korban. Ada polisi yang cukup kooperaf dan 
mendukung (4), namun ada juga yang meremehkan dan 
mengejek (6), dan mengabaikan (2). Sejauh ini dak ada 
kasus yang masuk sampai pengadilan.kasus yang masuk sampai pengadilan.

Pada kasus selebihnya, korban memilih untuk dak melapor 
pada polisi. Alasan yang sering disampaikan antara lain 
adalah dak percaya pada polisi, khawar rumit, dak mau 
mengadukan orang tua sendiri dan juga dak tahu 
prosedurnya. Alasan-alasan tersebut menunjukkan fakta 
bahwa keadilan masih sangat sulit untuk diakses bagi 
kelompok LGBTI. Seper yang dijelaskan di bagian awal 
laporan ini, salah satu tujuan terpenng dari akses terhadap laporan ini, salah satu tujuan terpenng dari akses terhadap 
keadilan adalah memaskan bahwa seap orang yang 
terlanggar haknya bisa mengandalkan instusi-instusi 
keadilan yang tersedia, seper polisi, jaksa, pengadilan atau 
mekanisme penyelesaian di luar pengadilan lainnya yang 
tersedia, untuk dapat memulihkan haknya yang terlanggar 
tersebut. Pemulihan hak yang dimaksud dapat mencakup 
pengganan kerugian sampai penghukuman atas pelaku pengganan kerugian sampai penghukuman atas pelaku 
yang melanggar hak si korban tersebut.

Secara umum, akses keadilan di Indonesia memang masih Secara umum, akses keadilan di Indonesia memang masih 
buruk. Peraturan perundang-undangan yang tumpang 
ndih, aparat penegak hukum yang dak profesional hingga 
sistem peradilan yang masih korup merupakan 
persoalan-persoalan terbesar yang dihadapi oleh sistem 
keadilan di Indonesia.8 Namun, dalam kaitannya dengan 
kelompok LGBTI, persoalan sgma semakin mempersulit 
kelompok ini di dalam mengakses keadilan bagi diri mereka. kelompok ini di dalam mengakses keadilan bagi diri mereka. 
Sikap penegak hukum yang masih merendahkan terhadap 
kebutuhan keadilan kelompok LGBTI menjadi faktor 
terbesar dari keengganan mereka untuk menindaklanju 
kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada diri mereka ke 
dalam proses hukum. 

Selain itu, perlakuan yang diskriminaf di sektor keadilan Selain itu, perlakuan yang diskriminaf di sektor keadilan 
juga terlihat dari ngkat penindaklanjutan kasus-kasus 
kekerasan terhadap kelompok LGBTI yang dilaporkan 
kepada pihak kepolisian, dari keterangan para responden 
yang melaporkan kasusnya, 100% kasus mereka dak 
pernah sampai di pengadilan, selalu berhen di tengah jalan 
tanpa keterangan yang jelas.

8 The World Jusce Project (WJP) memberikan 
skor yang sangat rendah bagi sistem peradilan 
pidana Indonesia (0.37) dan peradilan 
perdatanya (0.47). Untuk memahami lebih 
mendalam tentang profil Indonesia di dalam 
Rule of Law Index yang dikembangkan oleh 
WJP, silahkan lihat, World Jusce Project, 
Indonesia Country Report, 2015. Dapat Indonesia Country Report, 2015. Dapat 
diakses di: 
hp://worldjusceproject.org/sites/default/file
s/indonesia_report_011315_eng.pdf
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1 Arus Pelangi, Pernyataan Sikap Bersama 
Terkait Pernyataan Publik di Media yang 
Diskriminaf terhadap LGBTIQ, 2016. Dapat 
diakses di: 
hp://aruspelangi.org/siaran-pers/pernyataan-
sikap-bersama-terkait-pernyataan-pejabat-pub
lik-di-media-yang-diskriminaf-terhadap-lgb
q/q/

2 Community Media Mapping, (belum 
diterbitkan), hlm. 3.
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Untuk melihat hasil pantauan media yang dilakukan oleh 
Kemitraan, silahkan lihat grafik pemberitaan tentang 
kelompok LGBTI berikut ini.

GRAFIK 1. PEMBERITAAN ISU LGBTI DI MEDIA NASIONAL

Dari grafik tersebut terlihat bahwa, selain jumlah 
pemberitaan yang melonjak nggi dari media, 
liputan-liputan tersebut juga sebagian besar mengambil 
sudut pandang yang beroposisi terhadap kelompok LGBTI 
di Indonesia.

Lonjakan liputan tentang LGBTI yang serupa terjadi juga di Lonjakan liputan tentang LGBTI yang serupa terjadi juga di 
beberapa media lokal di berbagai wilayah Indonesia. Seper 
yang terlihat di dalam grafik berikut ini.

GRAFIK 2. PEMBERITAAN ISU LGBTI DI MEDIA LOKAL
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Aceh merupakan propinsi dengan pemberitaan media lokal 
ternggi di antara 8 propinsi yang dipantau oleh 
Kemitraan.3 Seper juga yang terjadi di media nasional, 
perspekf yang diambil oleh banyak media lokal juga 
mayoritas beroposisi dengan kelompok LGBTI. 
Argumen-argumen yang disampaikan oleh pihak yang 
beroposisi terhadap LGBTI adalah bahwa kelompok LGBTI 
merupakan orang-orang yang melawan agama, merupakan orang-orang yang melawan agama, 
menyimpang, bahkan merupakan kelompok berbahaya.4

Arus Pelangi, melalui pemantauan medianya, menemukan 
bahwa sejak dikeluarkannya pernyataan para pejabat dan 
pesatnya pemberitaan yang diskriminaf tentang kelompok 
LGBTI, ngkat kekerasan dan diskriminasi terhadap 
kelompok LGBTI pun meningkat. Arus Pelangi mencatat 
bahwa, sedak-daknya, ada 142 kasus kekerasan dan 
diskriminasi terhadap kelompok LGBTI dalam berbagai 
bentuk, mulai dari kekerasan verbal dalam bentuk ujaran bentuk, mulai dari kekerasan verbal dalam bentuk ujaran 
kebencian, pengusiran, hingga penyerangan, seper yang 
tergambar di dalam grafik berikut ini.

GRAFIK 3. PROSENTASE KEKERASAN DAN DISKRIMINASI JANUARIMARET 2016

3 Ibid., hlm. 6.
4 Ibid., hlm. 7. 

Berdasarkan kategori pelaku, hasil pemantauan 
menunjukkan bahwa pelaku kekerasan dan diskriminasi 
ternggi terhadap kelompok LGBTI adalah aparat Negarà 
(27%), ormas (27%) dan media (22%) seper yang 
ditunjukkan dalam grafik berikut ini.
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GRAFIK 4. KATEGORI PELAKU KEKERASAN DAN DISKRIMINASI JANUARIMARET 2016

Angka keterlibatan aparatur negara yang terlibat akf di 
dalam melakukan pelanggaran hak dalam periode 
Januari-Maret 2016 jauh melebihi angka keterlibatan 
aparatur negara yang ditemukan di dalam 
pendokumentasian di 8 wilayah yang hanya sejumlah 7%. 

Peningkatan keterlibatan aparatur negara di dalam Peningkatan keterlibatan aparatur negara di dalam 
melakukan kekerasan dan diskriminasi terhadap LGBTI 
tersebut diduga erat kaitannya dengan sikap para pejabat 
nggi nasional yang secara terang-terangan menentang 
keberadaan kelompok LGBTI, sikap ini dapat dimaknai 
sebagai bentuk “restu” atau bahkan “perintah” bagi 
aparatur-aparatur negara di bawahnya, baik di ngkat 
nasional maupun daerah, untuk berndak keras terhadap nasional maupun daerah, untuk berndak keras terhadap 
kelompok LGBTI.

Begitu juga halnya dengan ormas, khususnya ormas Begitu juga halnya dengan ormas, khususnya ormas 
keagamaan, meskipun ormas-ormas semacam ini memang 
sudah memiliki sikap an terhadap kelompok LGBTI jauh 
sebelum dikeluarkannya pernyataan-pernyataan para 
pejabat nggi negara tersebut, namun jumlahnya dak 
senggi periode Januari-Maret 2016 yang lalu. Sehingga, 
patut juga diduga bahwa pernyataan-pernyataan para 
pejabat serta pemberitaan media yang diskriminaf dan pejabat serta pemberitaan media yang diskriminaf dan 
sangat menyudutkan kelompok LGBTI turut memprovokasi 
ormas-ormas tersebut untuk melakukan ndakan 
sewenang-wenang terhadap kelompok LGBTI.
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