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BAB III 

DESKRIPSI UMUM LGBT 

A. APA DAN SIAPA LGBT 

 LGBT atau GLBT adalah akronim dari "lesbian, gay, biseksual, dan 

transgender". Istilah ini digunakan semenjak tahun 1990-an dan menggantikan 

frasa "komunitas gay" karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok yang 

telah disebutkan. 

 Akronim ini dibuat dengan tujuan untuk menekankan keanekaragaman 

"budaya yang berdasarkan identitas seksualitas dan gender". Kadang-kadang 

istilah LGBT digunakan untuk semua orang yang tidak heteroseksual, bukan 

hanya homoseksual, biseksual, atau transgender. Maka dari itu, seringkali huruf Q 

ditambahkan agar queer dan orang-orang yang masih mempertanyakan identitas 

seksual mereka juga terwakili (contoh. "LGBTQ" atau "GLBTQ", tercatat 

semenjak tahun 1996).
99

 

 Istilah LGBT sangat banyak digunakan untuk penunjukkan diri. Istilah ini 

juga diterapkan oleh mayoritas komunitas dan media yang berbasis identitas 

seksualitas dan gender di Amerika Serikat dan beberapa negara berbahasa Inggris 

lainnya. 

 Tidak semua kelompok yang disebutkan setuju dengan akronim ini. 

Beberapa orang dalam kelompok yang disebutkan merasa tidak berhubungan 

dengan kelompok lain dan tidak menyukai penyeragaman ini. Beberapa orang 

menyatakan bahwa pergerakan transgender dan transeksual itu tidak sama dengan 

pergerakan kaum "LGB". Gagasan tersebut merupakan bagian dari keyakinan 

"separatisme lesbian & gay", yang meyakini bahwa kelompok lesbian dan gay 

harus dipisah satu sama lain. Ada pula yang tidak peduli karena mereka merasa 

bahwa: akronim ini terlalu politically correct; akronim LGBT merupakan sebuah
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upaya untuk mengategorikan berbagai kelompok dalam satu wilayah abu-abu; dan 

penggunaan akronim ini menandakan bahwa isu dan prioritas kelompok yang 

diwakili diberikan perhatian yang setara. Di sisi lain, kaum interseks ingin 

dimasukkan ke dalam kelompok LGBT untuk membentuk "LGBTI" (tercatat 

sejak tahun 1999). Akronim "LGBTI" digunakan dalam The Activist's Guide of 

the Yogyakarta Principles in Action
100

. 

1. Lesbian 

 Lesbian adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi 

seksualnya kepada sesama perempuan. Istilah ini juga merujuk kepada perempuan 

yang mencintai perempuan baik secara fisik, seksual, emosional, atau secara 

spiritual. Istilah ini dapat digunakan sebagai kata benda jika merujuk pada 

perempuan yang menyukai sesama jenis, atau sebagai kata sifat apabila bermakna 

ciri objek atau aktivitas yang terkait dengan hubungan sesama jenis 

antarperempuan
101

. 

2. Gay 

 Gay adalah sebuah istilah yang umumnya digunakan untuk merujuk orang 

homoseksual atau sifat-sifat homoseksual. Istilah ini awalnya digunakan untuk 

mengungkapkan perasaan "bebas/ tidak terikat", "bahagia" atau "cerah dan 

menyolok". Kata ini mulai digunakan untuk menyebut homoseksualitas mungkin 

semenjak akhir abad ke-19 M, tetapi menjadi lebih umum pada abad ke-20. 

Dalam bahasa Inggris modern, gay digunakan sebagai kata sifat dan kata benda, 

merujuk pada orang -terutama pria gay- dan aktivitasnya, serta budaya yang 

diasosiasikan dengan homoseksualitas
102

. 

 Pada akhir abad ke-20, istilah "gay" telah direkomendasikan oleh 

kelompok-kelompok besar LGBT dan paduan gaya penulisan untuk 

menggambarkan orang-orang yang tertarik dengan orang lain yang berkelamin 

                                                           
100

 http://ul102.ilearning.me/  
101 Oxford English Dictionary, Second Edition, 1989. Diakses 7 Januari 2009. Hlm 102 
102

GLAAD Media Reference Guide – Offensive Terms To Avoid". 2012-04-21. 

http://dictionary.oed.com/
http://www.glaad.org/reference/offensive


66 
 

 
 

sama dengannya. Pada waktu yang hampir bersamaan, penggunaan menurut 

istilah barunya dan penggunaannya secara peyoratif menjadi umum pada beberapa 

bagian dunia. Di Anglosfer, konotasi ini digunakan kaum muda untuk menyebut 

"sampah" atau "bodoh" (misalnya pada kalimat: "Hal tersebut sangat gay"). 

Dalam konteks ini, kata gay tidak memiliki arti "homoseksual" sehingga bisa 

digunakan untuk merujuk benda tak bergerak atau konsepsi abstrak yang tidak 

disukai. Dalam konteks yang sama, kata "gay" juga digunakan untuk merujuk 

kelemahan atau ketidakjantanan. Namun, saat digunakan dalam konteks ini, 

apakah istilah gay masih memiliki konotasi terhadap homoseksualitas, masih 

diperdebatkan dan dikritik dengan kasar
103

. 

3. Biseksual 

 Pengertian Biseksual Menurut Krafft-Ebing, salah seorang seksologis 

Jerman mengistilahkan biseksual sebagai psychosexual hermaphroditism iaitu 

kewujudan dua keinginan seksyang berbeza dalam satu jantina atau kejadian 

wujudnya ciri-ciri lelaki dan wanitadalam satu tubuh (Bowie dalam Storr, 

1999)
104

. 

4. Transgender 

 Transgender merupakan ketidaksamaan identitas gender seseorang 

terhadap jenis kelamin yang ditunjuk kepada dirinya. transgender bukan 

merupakan orientasi seksual seseorang yang transgender mengidentifikasi dirinya 

sebagi seorang heteroseksual, homo seksual, biseksual atau aseksual. seseorang 

yang ditunjuk sebagai seks tertentu, umunya setelah kelahiran berdasarkan kondisi 

kelamin, namun merasa bahwa hal tersebut adalah salah dan tidak 

mendeskripsikan diri mereka secara menyeluruh
105

. 
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B. Kaum LGBT dalam lintasan sejarah 

 LGBT atau GLBT adalah akronim dari "lesbian, gay, biseksual, dan 

transgender". Istilah ini digunakan semenjak tahun 1990-an dan menggantikan 

frasa "komunitas gay" karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok yang 

telah disebutkan. 

 Sejarah LGBT. Berbicara tentang homoseksual, ternyata homoseksual ini 

sudah ada sejak dahulu kala. Dalam sejarah Mesir kuno ada sebuah makam 

dimana digambarkan sepasang pria sedang berciuman. Dua pria tersebut adalah 

Khnumhotep dan Niankhkhnum. Dua laki-laki dari Mesir Kuno ini diduga 

merupakan pasangan homoseksual pertama yang tercatat dalam sejarah karena di 

makamnya mereka digambarkan sedang berciuman. Namun, beberapa kritikus 

tidak setuju dengan interpretasi ini karena kedua laki-laki tersebut punya istri dan 

anak, sehingga mungkin mereka hanyalah saudara. Makam mereka ditemukan 

Ahmed Moussa di Saqqara, Mesir, pada tahun 1964.Kehidupan mereka tidak 

banyak diketahui; namun, mereka digambarkan memiliki keluarga, dan mungkin 

mereka bekerja untuk firaun Nioeserre
106

. 

Sejarah Awal Pergerakan LGBT 

 Kriminalisasi pada perilaku seks homoseksual berlangsung terus menerus 

antara abad 18 dan 19 di Eropa karena homoseksualitas dikategorikan sebagai 

kejahatan dan perbuatan dosa dan mereka yang melakukannya tidak dimasukkan 

dalam golongan manusia. Walaupun kecil, pembelaan terhadap orang homoseks  

mulai bermunculan kala itu
107

. 

 Istilah Homoseksual sendiri diperkenalkan oleh Karl Maria Kertbeny pada 

awal abad ke 19 untuk menjelaskan perilaku seksual dari tiga kategori perilaku 
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seksual lain yaitu, monoseksualitas, heteroseksualitas dan heterogen (khusus 

kepada binatang)
108

. 

 Kemudian pada abad yang sama, tahun 1886, Richard Von Krafft-Ebing, 

seorang psikiatris dari Austria dalam bukunya Psycophatia Sexualis, the medical-

forensic study of sexual abnormalities  menjelaskan tentang ―Normal sexuality‖  

yang selanjutnya istilah ini banyak digunakan untuk menjelaskan perilaku-

perilaku seksual
109

. 

 Ebing, dalam penjelasannya tentang homoseksualitas mengatakan bahwa 

orang-orang  homoseksual mengalami penurunan fungsi otak yang berpengaruh 

pada orientasi seksualnya. Penjelasan Ebing ini kemudian diperkuat dengan hasil 

penelitian Magnus Hirscfeld dalam bukunya ―Sappho and Socrates‖ yang 

menjelaskan bahwa orang-orang homoseks mengalami perkembangan otak yang 

berbeda pada saat kanak-kanak. Dia juga menjelaskan bahwa faktor eksternal 

dapat berpengaruh pada perkembangan otak orang homoseksual dan 

heteroseksual. Dia juga menolak pengkriminalisasian pada orang-orang homoseks 

di Jerman pada masa itu sampai Hitler berkuasa
110

. 

 Pada abad ke 20 di Eropa penjelasan ini digunakan untuk membela LGBT, 

bahwa orientasi mereka bersifat bawaan.  Pada abad yang sama (1825 – 1895), 

Karl Heinreich Ulrichs, seorang aktivis gay berkembangsaan Jerman yang 

berjuang untuk membela orang-orang gay, memberikan penjelasan bahwa orang-

orang homoseks adalah orang-orang yang memiliki jiwa feminin. 

 Menurutnya, bahwa laki-laki yang mencintai laki-laki adalah mereka yang 

berada pada state  transitional third sex and gender  ―we make up third sex …. we 

are women in spirit‖.Jadi  ketertarikan terhadap sesama jenis karena persoalan 

perkembangan biologi dan tubuh yang secara mental berkembang dalam dua arah 

yang berbeda – laki-laki dan perempuan sekaligus. Ini seperti yang juga dikatakan 
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oleh orang-orang transgender laki-laki yang terjebak di dalam tubuh perempuan 

atau sebaliknya. Ia menggantikan istilah sodomi dengan urning untuk laki-laki 

(gay) dan urningin untuk perempuan (lesbian) yang artinya mereka adalah 

keturunan Uranus. Sementara kaum hetero disebutnya dioning yaitu keturunan 

Aprodite (salah satu Dewa orang Yunani). Ia pun berjuang secara hukum untuk 

menolak pengkriminalisasian orang-orang homoseksual saat itu
111

. 

 Situasi ini, abad 19, perdebatan dan tarik menarik ide tentang homoseksual 

sebagai perilaku seks yang tidak normal bila dibandingkan dengan perilaku seks 

heteroseksual terus diperkuat. Penelitian lebih banyak dilakukan oleh para 

psikiater dan menjelaskan bahwa kategori homoseksual sebagai penyakit mental. 

Penelitian dan pemeriksaan terhadap orang-orang homoseksual difokuskan pada : 

Neuroanatomy, Psychoendocrinology, and Genetics. Kemudian psikiatri juga 

melakukan penelitian bagaimana pengaruh lingkungan terhadap homoseksualitas. 

Ternyata hasil penelitian ini tidak mampu membuktikan pengaruh tersebut  ―
112

… 

. social and cultural causes—show ―small effect size and are causally 

ambiguous.‖.  Sampai dengan tahun 1940-an homoseksualitas dibicarakan dalam 

aspek-aspek persoalan psikologis seperti psikopatologi, paranoid dan gangguan 

kepribadian dan kecemasan. Oleh karena itu, kemudian terhadap orang-orang 

homoseksual (dan atau LGBT) para psikiatri dan psikolog berusaha 

menyembuhkan ―penyakit mental‖ ini
113

. 

 Alfred Kinsey, seorang ahli serangga, pada 1948 melaporkan hasil 

penelitiannya tentang perilaku seksual pada Laki-laki, memperlihatkan bahwa 

homoseksualitas terjadi dengan berbagai latar belakang yang lintas kelas, 

pendidikan, wilayah dan keluarga. Dan Richard Isay, psikoanalis, mengatakan : 

 ― Kinsey and his co-workers for many years attempted to find patients who 

had been converted from homosexuality to heterosexuality during therapy, and 

were surprised that they could not find one whose sexual orientation had been 
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changed. When they interviewed persons who claimed they had been 

homosexuals but were now functioning heterosexually, they found that all these 

men were simply suppressing homosexual behavior. . . and that they used 

homosexual fantasies to maintain potency when they attempted intercourse. One 

man claimed that, although he had once been actively homosexual, he had now 

―cut out all of that and don‘t even think of men—except when I masturbate.‖
114

 

 Jadi menurut Kinsey walaupun seorang homoseksual berusaha 

menyembuhkan dirinya sebenarnya tidak pernah bisa sembuh, yang ada hanyalah 

mengelola fantasi homoseksual (merepres perilaku homoseksual) untuk 

berhubungan seks dengan pasangan lawan jenisnya. Dari pernyataan ini Kinsey 

pun mengakui bahwa homoseksual bukan sesuatu yang bisa disembuhkan.  Dari 

penelitian ini ia membuat sebuah skala yang dikenal dengan nama Skala Kinsey. 

Skala ini berupa angka dari 0 ( homoseksual ) sampai 6 (heteroseksual). Angka 3 

merupakan biseksual. 

 Salah satu yang unik saat penelitian tersebut, Kinsey dan istrinya mencoba 

melakukan hubungan seksual dengan sesama untuk melakukan percobaan teori 

tersebut yang menghasilkan bahwa ada ketidaknyamanan yang muncul dan 

perasaan yang mengungkapkan bahwa apa yang dilakukanya itu bukan dirinya
115

. 

 Perkembangan homoseksual tidak lepas dari sejarah seksualitas. Perlakuan 

dan pemahaman tentang seksualitas juga menjadi landasan bagaimana orang-

orang memperlakukan orang homoseksual. Perlakuan ini tidak lepas dari 

pandangan dan kondisi politik, ideologi, agama, budaya, sosial, hukum dan 

ekonomi. Sepanjang pengalaman, berdiskusi dan mendengarkan pandangan-

pandangan orang lain berbicara tentang LGBT, hal-hal yang disampaikan tentang 

LGBT tidak lepas dari tarik menarik antara pengetahuan dan keyakinan serta 

nilai-nilainya tentang LGBT. 
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 Sehingga penerimaan dan pengakuan terhadap orang-orang LGBT sangat 

beragam. Ada yang bisa menerima keadaan itu – bila terjadi pada orang lain- 

tetapi tidak bisa menerimanya bila terjadi di dalam lingkarannya sendiri, seperti 

bila ada anggota keluarganya yang LGBT. Ada juga yang langsung menolaknya 

dan tidak mau melihat kenyataan-kenyataan yang ada disekitarnya dan terus 

menyalahkan orang-orang LGBT. Penolakan kepada LGBT biasanya cenderung 

diikuti dengan sikap ―menghukum‖ dan menstigma. Tidak sedikit pula yang 

homophobia (ketakutan yang berlebihan kepada homoseksualitas) dengan 

berbagai macam bentuk ekspresinya. Mulai dari kecurigaan sampai dengan 

memusuhi dan melakukan kekerasan
116

 

. 

Awal Pergeseran Pandangan Terhadap LGBT 

 Tahun 1956, Evelyn Hooker, psikolog yang meneliti orang-orang gay. 

Pada masa itu, umumnya orang gay masih dianggap penyakit dan masih harus 

berobat ke psikiatris untuk disembuhkan. Penelitian Hooker ini menjadi pioner 

untuk melihat dan membuktikan bahwa orang gay saat itu tidak patologis. Ia 

meneliti 2 kelompok – gay dan straight – dengan menggunakan salah satu alat 

yang disebut Rosrschach Inkblot Test ( test RO – alat pemeriksaan ini biasa 

digunakan untuk memastikan apakah orang mempunyai sakit mental atau tidak 

seringkali disebut dengan tes visual dengan memberikan gambar abstrak -Tes 

Bercak Tinta- dan meminta klien menggambarkankanya sesuai dengan 

fantasinya). Dan hasil test tersebut diberikan kepada ahli untuk memeriksa dan 

menemukan orang-orang yang gay. Hasilnya, mereka tidak bisa menemukan hasil 

test RO yang menyatakan ada orang gay. Dilanjutkan oleh June Hopkins pada 

tahun 1960 juga meneliti kelompok perempuan lesbian dan perempuan yang tidak 

lesbian, dan tanda dari yang menunjukkan lesbian dan alat test itu juga tidak 

terbukti.
117
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 Dimulai tahun 1970-an penelitian terkait dengan psikologi dalam 

memahami orang homoseksual tidak lagi berfokus pada patologis tetapi lebih 

mengafirmasi keberadaan LGBT. Karena itu, penelitian yang dilakukan adalah 

melihat bagaimana orang LGBT dengan beragam tema penelitian yang ditujukan 

untuk lebih memahami dan menerima LGBT, bukan dengan tujuan menghakim 

dalam ideologi heteronormatif. Penelitian tidak lagi dengan setting psikiatris dan 

patologis ―penyembuhan‖ tetapi lebih ditujukan pada memahami dan 

meningkatkan kesejahteraan orang-orang LGBT.  Penelitian ini, seperti tentang 

identitas : bagaimana  mengembangkan identitas gay dan lebian (keluar dari 

homophobia yang sudah diinternalisasi), makna menjadi gay dan lesbian. Lalu 

tema-tema Relasi, homophobia dan anti diskriminasi pada gay dan lesbian, LGBT 

parenting, Lifespan development, keragaman etnik dan budaya,  pilihan 

fleksibilitas identitas seksual, dll
118

. 

 Penelitian yang mengafirmasi LGBT ini juga membawa pengaruh pada 

perbaikan keadaan psikologis, sosial, ekonomi, hukum, politik dan spiritual 

orang-orang LGBTIQ. Gerakan-gerakan politik LGBT mulai terjadi dimana-

mana, sejak peristiwa Stone Wall 1969 yang berdampak pada gay liberation.  

Begitu pula pengetahuan yang menguatkan keberadaan LGBTIQ ini mendorong 

keberanian untuk mulai membela hak-hak mereka.Kemudian tahun 1973, APA 

(American Psychiatric Association)  kategori homoseksual dikeluarkan dari 

kategori abnormal dalam DSM III
119

. 

LGBT: Periode HIV 

 Tahun 1980-an , kasus HIV mulai ditemukan. kasus-kasus awal ditemukan 

pada orang-orang gay. Penyakit yang awalnya dianggap sebagai ―kutukan‖ 

kepada orang gay ini kemudian membuat dunia semakin membuka mata dan 

bersikap terbuka kepada gay. Apalagi  HIV kemudian bukan lagi menulari orang 

homoseks saja tetapi juga orang-orang  waria, heteroseks dan bahkan anak bayi 
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yang baru dilahirkan pun bisa terinfeksi HIV. Dari isu ―kutukan‖  ―akibat dosa‖ 

berubah menjadi memahami homoseksualitas dengan kaca mata keragaman. Dan 

bukan lagi melihat homoseksualitas sebagai kelompok yang spesifik berdiri 

sendiri tetapi melihatnya sebagai bagian dari masyarakat dan warga dunia
120

. 

 HIV juga tidak lagi dipahami secara spefisik milik orang-orang gay 

dengan pendekatan biologis medis tetapi juga melihat dari persoalan keadilan 

sosial, hukum,  hak asasi, politik, ekonomi, pendidikan, agama dan budaya. Jadi 

persoalan HIV ini juga mendorong keberanian orang-orang untuk secara bersama-

sama dengan orang-orang LGBTI bergerak dan saling memahami secara bersama-

sama dalam gerakan kemanusian.
121

 

LGBT dan Sejarah Indonesia 

 Budaya nusantara mengenal LGBTI dengan beragam sebutan lokal seperti 

wandu, banci, tomboi (Jawa), warok dan gemblakan (di Ponorogo), Bissu, calalai, 

calabai, panter, lines  (Bugis, Makasar), dan lain-lain. Pada awalnya keberadaan 

mereka secara terbuka diterima oleh masyarakat dan tidak dimusuhi. Keadaan ini 

bergeser mengikuti sejarah Indonesia.  Sejarah kolonial Hindia Belanda yang 

konservatif –viktorian – mempengaruhi bagaimana orang-orang LGBTI ini dilihat 

dan dikategorikan. Selain itu sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia 

pun turut serta mempengaruhi posisi orang-orang LGBTI di dalam masyarakat. 

Bila pada budaya-budaya tertentu memberikan ruang yang cukup prestisius 

kepada Bissu dan lainnya maka dengan perubahan waktu dan berkembangnya 

berbagai ideologi lain, maka posisi-posisi inipun turut bergeser. 

 Bila dulu orang terbuka dan menerima keberadaan LGBT dengan beragam 

bentuk  sekarang justru orang cenderung memperlakukannya sebagai ―satu 

kelompok kategori‖ yang sama. Seolah orang LG T adalah satu kelompok 

homogen yang sakit mental dan harus disembuhkan dan ditobatkan karena mereka 
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adalah kumpulan orang yang ―berdosa‖. Padahal situasi psikologis orang-orang 

LGBT tidak bisa disamakan dan digeneralisir. 

 Memang self stigma masih ada terjadi pada orang-orang LGBTIQ tetapi 

hal ini tidak bisa secara ―buta‖ dianalisis dengan sederhana sebagai ego distonic 

homoseksuality. Secara psikologis dan lintas budaya, kita perlu memahami 

bagaimana proses internalisasi homophobia terjadi pada orang-orang LGBTIQ 

dan bagaimana hal ini juga bisa menimbulkan trauma yang bersifat kronis. 

Trauma ini bisa terjadi langsung dan atau vicarious traumatization (trauma karena 

terpapar cerita dan melihat orang lain yang trauma) kepada orang-orang LGBTIQ 

yang biasa dikelilingi dengan pengalaman kekerasan, diskriminasi, stigma, dan 

bahkan pembunuhan. Ragam efek trauma ini bisa bermacam-macam, mulai dari 

meyakini ―ilusi positif‖[1] dengan menghukum diri sendiri  seperti ―aku LG TI – 

buruk, dosa (self stigma) sehingga pantas mendapat hukuman (membiarkan diri 

mengalami berbagai kekerasan) dan sulit untuk membela diri (melihat diri secara 

positif).  Jadi memahami persoalan LGBTIQ yang menstigma diri sendiri mesti 

dilihat bukan dari soal psikologis saja, tetapi konteks situasi dan kondisinya 

(budaya dan nilai-nilai yang melatarbelakanginya) menjadi sangat penting untuk 

dianalisis juga. Bagaimanapun kondisi psikologis seseorang –siapapun mereka – 

sangat kontekstual. Apalagi Indonesia memiliki berbagai macam bentuk 

keragaman seperti kelas, agama, budaya, gender, pendidik, dll. 

 Pada akhirnya, perkembangan homoseksualitas di Indonesia tidak lepas 

dari gerakan homoseksual di berbagai level baik ditingkat global, regional, 

nasional dan lokal. Juga gerakan ini beririsan dengan isu lainnya seperti politik, 

hukum, budaya, sosial dan agama
122

. 

C. motivasi di organisasi LGBT 

 Sampai akhir tahun 2013 terdapat dua jaringan nasional organisasi LGBT 

yang terdiri dari 119 organisasi berlokasi di 28 provinsi dari 34 provinsi di negara 

Indonesia Jaringan Gay, Waria dan Laki-laki yang Berhubungan Seks dengan 
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Laki-laki Lain Indonesia (GWL-INA) didirikan pada bulan Februari 2007 dengan 

tujuan memajukan pelayanan penanggulangan HIV dan PMS di populasi utama 

ini.
123

 Fokus kerja jaringan ini terbatas, mengingat sifat dukungan yang diberikan 

oleh organisasi internasional untuk penanggulangan HIV serta Komisi 

Penanggulangan AIDS Nasional. Jaringan kedua, yaitu Forum LGBTIQ 

Indonesia, didirikan pada tahun 2008 antara lain untuk mengatasi keterbatasan 

tersebut, dengan tujuan memajukan program hak-hak seksual yang lebih luas dan 

memperluas jaringan agar mencakup organisasi-organisasi lesbian, wanita 

biseksual dan pria transgender
124

. Forum ini telah mendapatkan dana rintisan dari 

 Hivos namun dalam hal lain tidak terorganisir seperti halnya GWL-

INA
125

. Pada Dialog Nasional, koordinator forum menyatakan harapan untuk 

dapat memperoleh dukungan dari prakarsa 'Hidup Sebagai LGBT di Asia'. 

Beberapa organisasi memiliki anggota dengan beragam orientasi seksual dan 

identitas gender. Tapi sebagian besar organisasi beranggotakan satu atau dua 

sektor saja yang terkait, misalnya pria gay dan waria atau lesbian dan pria 

transgender.
126

 Beberapa organisasi merupakan organisasi layanan 

penanggulangan HIV yang menyelenggarakan program bagi kaum pria gay, waria 

dan pria yang berhubungan seks dengan pria lain. Di tempat yang belum ada 

komunitas atau perkumpulan pertemanan yang besar, maka lebih besar 

kemungkinan terjadi integrasi di antara berbagai sektor. Misalnya, kaum lesbian 

atau pria transgender juga dapat berperan aktif dalam organisasi gay atau waria. 

Akhir-akhir ini juga berkembang sejumlah organisasi pemuda, beberapa di 

antaranya berafiliasi dengan organisasi dengan lingkup lebih luas. Lebih banyak 

organisasi bercokol di pulau-pulau yang berpenduduk lebih padat, khususnya 

pulau Jawa dan Sumatera. Sedangkan di pulau Kalimantan dan Sulawesi serta di 

Kawasan Indonesia Timur pada umumnya, terdapat lebih sedikit organisasi. 

Seperti dijelaskan pada bagian pendahuluan, dua jaringan nasional menjadi 

anggota komite pengarah Dialog Nasional. Pertemuan ini dihadiri oleh 36 
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organisasi LGBT
127

. Komite pengarah yang memutuskan organisasi dan 

pemangku kepentingan yang diundang. Organisasi-organisasi LGBT diseleksi 

berdasarkan penilaian yang masih berjalan oleh kedua jaringan nasional yang 

masih berjalan. Tabel berikut ini menyajikan keberagaman organisasi LGBT yang 

ada dan juga organisasi-organisasi peserta acara. Laporan LGBT Nasional 

Indonesia - Hidup Sebagai LGBT di Asia. 

 

D. Kebijakan pemerintah terhadap ide Perkawinan LGBT 

 Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) 

menyatakan siap untuk mengambil langkah kebijakan dialog terkait maraknya 

kampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Dialog tersebut 

semata-mata bertujuan agar kaum penyuka sesama jenis dapat kembali normal. 

 Menurut Deputi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko 

PMK, Sujatmiko, keberadaan kaum LGBT bukanlah sesuatu yang baru
128

. 

Namun, dia menilai, kampanye LGBT belakangan ini kian masif dan terang-

terangan di Indonesia.  

Dia menegaskan, pengidap LGBT harus dihormati hak-haknya sebagaimana 

warga negara. Di saat yang sama, dampak sosial akibat kampanye LGBT juga 

harus diantisipasi bersama. Sebab, menurut Sujatmiko, LGBT adalah sebuah 

kelainan.  

 ―Dampak sosialnya harus kita pikirkan. Itu  LG T  sendiri kan suatu 

kelainan sosial, kelainan psikologis, kejiwaan. Ya kita harus perhatikan 

bagaimana meluruskan  menyembuhkan pengidap LG T  ‖ kata Sujatmiko saat 

dihubungi, Selasa (16/2)
129

. 

 Untuk itu, kata dia, semua pihak harus duduk bersama, seperti apakah itu 

pemimpin agama, ahli jiwa, dan ahli kesehatan. "Semuanya kita ajak bicara. 

                                                           
127

https://herlinnairine.wordpress.com/wawasan-nusantara/ 

Ibid
128

www.republika.co.id 

Ibid
129

nasional.republika.co.id › News › Nasional 



77 
 

 
 

Mereka (LGBT) kita luruskan ke yang benar, supaya enggak jadi penyakit di 

masyarakat ‖ kata dia
130

. 

 Sujatmiko juga mengecam bila ada diskriminasi terhadap baik pengidap 

LGBT maupun masyarakat normal di ruang publik. Dia juga meminta agar 

penggiat kampanye LGBT menghormati aturan hukum yang berlaku di Indonesia. 

Khususnya, Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang perkawinan, yang 

melegalkan hanya pasangan beda jenis kelamin. 

   

 Kampanye LGBT dikhawatirkan berdampak negatif pada anak-anak. Di 

sejumlah ruang publik di perkotaan, tidak jarang adegan percumbuan sesama 

jenis. Menurut Sujatmiko, hal itu harus diantisipasi.―Juga dampak sosial kalau 

mereka terang-terangan melakukan itu (bercumbu sesama jenis) di tempat umum. 

Dampaknya terhadap generasi muda, anak-anak  yang menonton itu ‖ kata dia
131

. 
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