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Abstrak 

Isu Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Interseksual (LGBTI) masih menjadi isu aktual di Indonesia. 
LGBTI distigma karena orientasi seksualnya. Sampai saat ini LGBTI distigma karena wacana budaya 
dan wacana agama yang tidak mengikuti perkembangan pengetahuan terkait orientasi seksual yang 
secara masif masih disebarkan oleh masyarakat. Perjuangan LGBTI terkait pengakuan dan akomodasi 
identitas seksualnya oleh Negara mendapatkan perlawanan dari kelompok yang ingin melanggengkan 
kehidupan politik yang telah mapan. Hasil dari kajian ini menjelaskan strategi Aliansi Cinta Keluarga 
(AILA) Indonesia yang berupaya melakukan rekayasa sosial dengan mengusulkan uji materi untuk 
memperluas makna pasal pencabulan dengan mengusulkan kriminalisasi. Upaya itu membendung 
perjuangan LGBTI karena dianggap mengancam ketahanan keluarga yang beradab. Namun, di sisi lain 
perjuangan membendung LGBTI juga mengancam multikulturalisme di Indonesia sebab akan 
membuat Negara tidak dapat melindungi LGBTI terkait hak sipil dan politiknya. Tidak hanya itu, 
perjuangan tersebut juga merupakan upaya memaksakan suatu nilai pemahaman agama tertentu ke 
dalam sistem Negara, di mana akan melanggengkan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok 
LGBTI. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik purposive dan 
wawancara secara mendalam dengan individu yang telah ditentukan. Penelitian ini menggunakan 
Teori Politik Multikulturalisme milik Will Kymlicka yang menjelaskan tentang pentingnya pembatasan 
internal dan perlindungan eksternal. Studi ini baik dilanjutkan untuk meninjau peraturan dan 
perundangan yang diskriminatif bagi kelompok LGBTI. Dengan studi ini, kita dapat mengetahui bahwa 
perlindungan eksternal sangat dibutuhkan bagi kelompok marginal, untuk melindungi identitas dan 
keberadaannya. 
 
Kata Kunci: Strategi, LGBTI, Homoseksual, Pencabulan, Multikulturalisme. 
 
Abstract 
 
LGBT issue is still an actual issue in indonesia. LGBTI was stigmatized because of their sexual 
orientation. Until now, LGBT was stigmatized because of culture and religion that didn't follow 
science's progress about sexual orientation and Indonesian people still believe in that out of date 
culture and religion. Because of their stigma, this research is researching this phenomenon from 
multiculturalism perspective. LGBTI fight for acknowledgment and accommodation for their sexual 
identity by Indonesian Government got resistance from a group of people who perpetuate the 
established political life. The result from this research explain the AILA's strategy who want to do 
social engineering by propose a judicial review of fornication law by proposing criminalization. That 
effort stemmed the struggle of LGBTI because LGBT was thought to be threatening Indonesia's family 
resilience.  But in other way, it also threatened multiculturalism in Indonesia because it made the 
government cannot protect LGBTI related to their civil and political right. Not only that, that fight is 
also a way to instil a certain religion's value to the country's system, that can perpetuate 
discrimination towards LGBTI. This research is using qualitative method and using purposive method 
and deep interview with several individual. This research is using multiculturalism politic theory by 
Will Kymlicka that explain about the importance of internal restriction and external protection. This 
study is good to be research again to review laws and constitutions that is discriminative towards 
LGBTI people. 
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PENDAHULUAN 
 

 Sudah sejak lama LGBTI distigma terkait orientasi seksualnya. Karena orientasi 

seksualnya, LGBTI sering diperlakukan berbeda dengan mereka yang hetero. Perlakuan 

berbeda didapatkan tidak lain karena LGBTI memiliki orientasi seksual yang dianggap 

bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Sanksi sosial dari masyarakat 

terhadap LGBTI akibat stigma yang terus bergulir hingga saat ini. Meskipun mendapat stigma 

terkait orientasi seksualnya, sejauh ini tidak ada peraturan diskriminatif untuk 

mempidanakan/mengkriminalisi LGBTI, sehingga membuat mereka tetap memiliki sandaran 

meskipun tidak ada pula peraturan yang secara resmi melindungi mereka dari perlakuan 

diskriminatif oleh masyarakat yang beragam. 

Meskipun kontroversi terhadap LGBTI sudah berlangsung lama, namun ledakan 

terkait isu tersebut baru ramai diperbincangkan di Indonesia pada awal tahun 2016. Hal 

tersebut dipicu karena cuitan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

(Menristekdikti) Muhammad Nasir di sosial medianya yang melarang LGBTI untuk masuk 

kampus dinilai tidak sesuai dengan nilai kesusilaan. Cuitan di Twitter-nya merupakan respon 

terhadap Support Group and Resource Center on Gender and Sexuality Studies (SGRCGSS) di 

mana menyediakan informasi tentang gender dan seksualitas kepada para mahasiswa dan 

akademisi di Universitas Indonesia. Pernyataan Muhammad Nasir di media sosial dengan 

cepat tersebar luas hingga akhirnya menyulut pernyataan senada dari pejabat pemerintah 

lainnya dalam kurun waktu berdekatan. (Batubara, 2016) 

Ramainya kontroversi isu LGBTI, Aliansi Jurnalis Idependen (AJI) Indonesia 

memutuskan untuk melakukan riset di mana hasilnya ialah media massa menjadi pelaku 

diskriminasi terhadap LGBT kedua setelah Aparatus Negara dan Ormas (Adam, 2016). Media 

massa yang merupakan agen sosial yang memiliki dampak penyebaran informasi paling luas 

berkontribusi menjadi suatu alat penghakiman karena melanggengkan homofobia dengan 



 

memberikan suatu konten tentang orientasi seksual yang keliru namun dipahami oleh 

masyarakat sebagai kebenaran umum yang pada akhirnya semakin menyudutkan dan 

merasa perlu untuk menjauhi LGBTI. Padahal, sebagai agen sosial media massa perlu untuk 

memberikan pengetahuan yang benar tanpa memuat isi yang provokatif yang merugikan 

kelompok tertentu. 

Dampak lainnya terkait pemberitaan yang keliru dari media massa dan pejabat 

pemerintah mengeluarkan pernyataan diskriminatif melegitimasi tindakan kelompok 

masyarakat maupun individu yang merasa tatanan politiknya yang telah mapan terusik 

tentang keberadaan LGBTI. Bagi mereka yang tidak senang dengan keberadaan LGBTI, tak 

segan untuk melakukan penghakiman multidimensional seperti ujaran kebencian, aksi 

penyerangan, pembubaran dan penggusiran, dsb. Penghakiman sendiri akan akan berpotensi 

terjadinya tindak kekerasan yang mengkhawatirkan, di mana akan menambah kubangan 

penderitaan bagi kelompok LGBTI. 

Negara memiliki tanggungjawab untuk memberi keadilan kepada LGBTI. Namun 

sampai saat ini Negara seringkali bersifat pasif dan diam dengan tidak memberikan counter 

stigma yang konstruktif untuk mengurangi tindakan sewenang-wenang masyakat terhadap 

LGBTI. Karena Negara bersifat pasif ketika kontroversi mengenai LGBTI hangat 

diperbincangkan oleh semua elemen masyarakat mulai dari akademisi, pejabat pemerintah, 

para tokoh agama, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dsb,  yang akhirnya 

dimanfaatkan oleh beberapa orang yang memutuskan berkelompok demi mempertahankan 

tatanan politik yang mereka anggap sudah paling ideal dengan mencoba melakukan upaya 

advokasi hukum di mana mereka menginginkan untuk memperluas pasal pencabulan yang 

akan berdampak merugikan LGBTI. 

Usulan perluasan makna pasal pencabulan yaitu menghapus frasa “dewasa” dan frasa 

“yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa” sehingga perbuatan 



 

cabul sesama jenis diperluas tanpa melihat batasan usia (Nasrullah, 2016). Dampak usulan 

perluasan makna yang diajukan oleh beberapa orang yang tergabung dalam Aliansi Cinta 

Keluarga (AILA) Indonesia jika dikabulkan Mahkamah Konstitusi yaitu LGBTI akan 

mendapatkan pidana maksimal lima tahun terkait orientasi seksualnya yang berbeda. Terkait 

permasalahan tersebut, metode kualitatif dengan menggunakan teknik purposive dan 

wawancara mendalam dengan individu yang telah ditentukan. Daerah Khusus Ibukota (DKI) 

Jakarta merupakan lokasi penelitian. Alasannya karena proses permohonan yang diajukan 

Pemohon berada di wilayah tersebut, serta mayoritas informan yang berkaitan juga berada di 

wilayah yang sama.  

Teori politik multikulturalisme yang digunakan penulis dalam menjelaskan 

penelitiannya. Teori politik multikulturalisme milik Will Kymlicka merupakan kritik terhadap 

teori multikulturalisme dari perspektif liberal tradisional yang mengagungkan konsep hak 

asasi manusia, yang senyatanya kesetaraan terkait hak asasi manusia antara kelompok 

minoritas dan kelompok mayoritas sungguh sangat susah untuk dicapai. Sebabnya tak lain 

karena pendapat kelompok mayoritas yang lebih banyak didengar dan diperhitungkan dalam 

mengambil sebuah keputusan yang mengatasnamakan sebagai kebaikan bersama. Karena 

merasa tidak puas dengan teori multikulturalisme yang ditawarkan para liberal tradisional, 

Kymlicka menawarkan konsep pembatasan internal agar di dalam komunitas anggotanya 

saling menghormati hak-hak sipil dan politik, serta perlindungan eksternal yang mencakup 

hubungan antarkelompok di mana kelompok yang berbeda dapat dilindungi keberadaan dan 

identitasnya dengan membatasi dampak keputusan yang diambil oleh masyarakat yang lebih 

luas (Kymlicka, 2003). 

Terdapat beberapa kajian yang juga membahas LGBTI. Pertama, pada kajian 

sebelumnya menjelaskan strategi perlawanan kelompok LGBTI terhadap diskriminasi 

kebijakan pemerintah yang bias gender di Kota Surabaya (Ega, 2016). Di mana hasil dari 



 

kajian tersebut menjelaskan bagaimana LGBTI mulai berani untuk menunjukkan terkait 

identitasnya, sebab mereka telah memiliki wawasan untuk bagaimana menjaga identitas 

yang juga merupakan haknya yang diberikan melalui pendekatan kesehatan dan juga 

pembelajaran mengenai gender dan seksualitas. Kedua, memaparkan berbagai kekerasan 

yang terjadi pada LGBTI yang disebabkan masyarakat yang masih mengadopsi paham 

heteronormativitas dan budaya patriarki yang masih sangat melekat erat dalam masyarakat 

(Arbani, 2012). Meskipun sama-sama berbicara terkait LGBTI, namun penelitian ini masih 

relevan sebab memiliki fokus kajian yang berbeda.  

Hasil penelitian penulis menjelaskan bagaimana beberapa kelompok masyarakat 

yang tidak toleran terkait perbedaan orientasi seksual berupaya mempidanakan LGBTI 

dengan cara melakukan perluasan makna pasal pencabulan melalui jalur konstitusi. Upaya 

tersebut yang nantinya akan berdampak dirugikannya LGBTI jika permohonan tersebut 

dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena Negara sudah tidak akan bisa lagi melakukan 

perlindungan eksternal dengan memberikan kesetaraan hak yang sama seperti warga negara 

lainnya yang disebabkan perbedaan orientasi seksualnya yang sudah dilegitimasi hukum 

dengan dalil tidak sesuai nilai dan norma masyarakat. Selain itu, upaya tersebut juga akan 

mempengaruhi makin terpinggirkannya keberadaan mereka dalam tatanan kehidupan sosial 

dan politik sehari-hari. Meskipun telah ada beberapa yang mengkaji terkait LGBTI, namun 

karena penelitian ini memiliki fokus kajian yang berbeda, penelitian ini mampu menambah 

kajian terkait LGBTI sebagai identitas seksual dari perspektif multikulturalisme. 

Membangun Aturan Diskriminasi bagi LGBTI 

 Meskipun banyak menuai pro dan kontra terkait upaya perluasan makna pada pasal 

292 KUHP tentang Pencabulan di mana di dalamnya terdapat usulan kriminalisasi bagi 

LGBTI, AILA tak gentar dengan apa yang diperjuangkannya hingga saat ini. Mereka 

menyadari betul bahwa pro dan kontra akan selalu ada sebagai bentuk semua elemen 



 

masyarakat mau berkontribusi demi mencari solusi dari sebuah permasalahan yang 

tujuannya untuk kebaikan bersama. Meskipun mereka harus hate to hate dengan mereka 

yang menolak upayanya, AILA tetap yakin bahwa kriminalisasi sebagai upaya rekayasa sosial 

merupakan langkah yang tepat untuk meminimalisir kerusakan moral sebuah bangsa yang 

terjadi akibat maraknya fenomena LGBTI yang dilakukan dari hulu—advokasi perundangan. 

Langkah ini diambil sebab telah banyak cara yang dilakukan AILA dalam mencegah 

kerusakan moral namun belum juga menampakkan hasil yang maksimal. Mulai dari 

melakukan diskusi panel hingga mencoba meredefinisi paham femenisme. AILA menilai 

bahwa kriminalisasi bukanlah bentuk tindakan tidak toleran mereka terhadap LGBTI, namun 

sebaliknya—merangkul ke arah yang baik—mengembalikan ke fitrahnya. 

Banyak pihak yang mendukung upaya AILA ini karena mereka memiliki satu nilai 

pemahaman yang sama. AILA tidak merasa bahwa upaya mereka dalam mempertahankan 

tatanan kehidupan politik yang telah mapan sebelumnya akan merugikan kelompok tertentu. 

Alasan mereka melakukan uji materi karena merasa fenomena LGBTI merupakan ancaman 

bagi ketahanan keluarga bagi institusi keluarga yang ideal—heteronormatif—supaya tidak 

rusak. Meskipun dinilai merupaka sebagian kecil dari sebuah permasalah mengenai 

kerusakan moral, mereka telah menyimpulkan bahwa akar kerusakannya ialah penyebaran 

paham feminisme yang dinilai melahirkan konsep jenis kelamin baru akibat gelombang 

revolusi seksual di Barat yang tidak sesuai dengan nilai norma agama dan budaya di 

Indonesia. 

Uji materi yang diperjuangkan AILA di Mahkamah Konstitusi sebagai upaya untuk 

memperluas pasal pencabulan yang sebelumnya menjerat pelaku yang mencabuli anak 

dibawah umur menjadi orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama 

kelamin diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama lima tahun. Alasan 

diajukannya permohonan, sebab AILA menilai KUHP saat ini tidak sepenuhnya melindungi 



 

hak-hak konstitusi warga negara Indonesia. Dengan kata lain, KUHP saat ini masih banyak 

memiliki ketidakpastian dan kekosongan hukum. Di mana mereka tidak melihat kerugian 

yang akan didapatkan kelompok tertentu apabila permohonan mereka dikabulkan. 

Dengan melakukan upaya kriminalisasi terhadap LGBTI, AILA sudah berupaya untuk 

melakukan pembatasan perlindungan eksternal yang merupakan tanggungjawab negara 

dalam menjamin dan melindungi identitas kelompok yang berbeda. Pembatasan 

perlindungan eksternal ini sangat berbahaya—bukan penindasan perorangan di dalam suatu 

kelompok, melainkan ketidakadilan antara kelompok. Satu kelompok mungkin dapat 

disisihkan atau dipisahkan atas nama untuk melestarikan kekhasan dari kelompok lainnya 

(Kymlicka, 2003, 53). 

Dengan mengusulkan permohonan kriminalisasi bagi LGBTI, AILA telah mencoba 

melanggar prinsip-prinsip liberal, di mana lebih bersimpati pada permintaan akan 

‘perlindungan eksternal’, yang mengurangi kerentanan minoritas yang terpinggirkan 

terhadap keputusan dari masyarakat yang lebih besar. Karena itu pula, banyak pihak yang 

pejuang hak asasi manusia yang seringkali masif dalam menyuarakan kesetaraan bagi 

kelompok tertindas menilai bahwa upaya AILA ini akan membuat Negara masuk terlalu 

dalam ke ranah privat. Yang pada dasarnya usulan yang diangkat AILA tidak merugikan 

siapapun, di mana aktivitas seksual secara konsensual tidak ada instrumen yang melemahkan 

salah satu pihak antar individu yang telah dianggap dewasa sesama jenis akan diancam 

pidana. 

Entah AILA menyadari atau tidak, sebenarnya upaya mereka ini akan membuat 

semakin banyaknya masyarakat yang dianggap penjahat, bukan lagi sekedar pendosa ketika 

melakukan aktivitas seksual yang tidak merugikan bagi pihak lain seperti manipulatif 

consent, dsb. Upaya AILA ini bukan malah menciptakan kesetaraan antar kelompok, namun 

malah berusaha menghilangkan hak minoritas dengan cara mendominasi dan menindas 



 

kelompok lain. Dengan kata lain, beberapa kelompok secara tidak adil dirugikan di ajang 

budaya, dan pengakuan, serta negara seharusnya memberikan dukungan politik untuk 

memperbaiki ketidakadilan yang merugikan kelompok tertentu itu. 

Dalam perjuangan AILA melakukan judicial review, prinsip-prinsip liberal lebih 

bersimpati pada permintaan akan ‘perlindungan eksternal’, untuk mengurangi kerentanan 

minoritas terhadap keputusan dari masyarakat yang lebih besar. Namun apabila AILA 

memaksakan terkait nilai tertentu yang mereka nilai paling benar, hal itu akan sangat 

merugikan kelompok minoritas tertentu, bukan malah mempromosikan kesetaraaan dan 

memperbaiki kerugian kelompok minoritas selama ini dirasakan. Pembatasan perlindungan 

eksternal yang diupayakan AILA bagi LGBTI akan berdampak pada ancaman 

multikulturalisme di Indonesia. Padahal LGBTI sudah seharusnya mendapatkan perlindungan 

eksternal oleh Negara terkait perbedaan identitas seksual dan keberadaannya yang telah 

terpinggirkan selama ini.  

Selain dianggap tidak sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat, usulan 

kriminalisasi terhadap LGBTI juga menekankan nilai agama tertentu yaitu nilai-nilai dari 

agama Islam. Dalam sidang uji materi, AILA menghadirkan saksi ahli yang memberikan 

keterangan terkait orientasi seksual yang tidak mengikuti perkembangan pengetahuan. Tidak 

satupun saksi ahli AILA yang memberi keterangan selain dari perspektif Islam. Salah satu 

pihak yang mendukung upaya mereka juga memberikan keterangan upaya terapi korektik 

atau conversion therapy, di mana mereka memberikan keterangan bahwa LGBTI bisa 

dikembalikan menjadi heteroseksual.  

Dengan keterangan tersebut, AILA seperti ingin memaksakan nilai seksual 

konservatif tertentu untuk diterapkan kepada semua orang yang meskipun mereka tidak 

memiliki kesamaan nilai yang sama. Karena usulan kriminalisasi tersebut upaya AILA 

berpotensi mengancam suatu golongan tertentu. Dan tidak seharusnya AILA melakukan hal 



 

tersebut. Sebab banyak pembela hak-hak khusus kelompok untuk minoritas etnis dan bangsa 

menekankan bahwa seharusnya semua warga negara diperlakukan dengan kesetaraan yang 

sama. Atas pandangan ini ‘akomodasi dari perbedaan ini adalah inti dari kesetaraan yang 

sebenarnya.’ (Kymlicka, 2003) 

AILA juga tidak memahami betul terkait batasan kebebasan. Batasan kebebasan 

antarkelompok mereka kaburkan, hingga sampai mereka berusaha menutupi perkembangan 

pengetahuan, yang akhirnya membuat mereka mendapat dukungan lebih dari elemen 

masyarakat lainnya. Usulan kriminalisasi dalam upaya uji materi pasal pencabulan yang 

akhirnya membuat image AILA seperti tidak toleran terhadap LGBTI. Anggapan tersebut 

tidak bisa terhindarkan karena mereka mencoba menjaga kestabilan norma nilai budaya dan 

agama yang sudah menjadi kehidupan politik yang sudah mapan di mana kehidupan politik 

tersebut di dalamnya terdapat pemahaman orientasi seksual yang dianggap paling benar—

heteroseksual—yang berakhir melanggengkan diskriminasi terhadap LGBTI dengan 

membayar mahal kestabilan dengan ketidakadilan. 

Terkait upaya mereka dalam mengkriminalisasi LGBTI, banyak pihak yang 

beranggapan bahwa itu hanya merupakan strategi untuk memaksakan satu nilai pemahaman 

ke semua elemen masyarakat. Advokasi perundang-undangan terkait homoseksual hanya 

dipergunakan sebagai pintu masuk mereka untuk melegalkan pemahaman mereka ke dalam 

sistem negara. Namun ketika mereka dianggap tidak toleran, mereka menggunakan dalil 

keberagaman seperti Undang-Undang Dasar dan Pancasila, tapi menekankan kepada 

bagaimana perilaku individu dan kelompok tidak boleh mengkhianati apa yang 

diperintahkan oleh Tuhan, sebagaimana terdapat dalam sila pertama. 

 

 



 

Simpulan 

 Berdasarkan temuan data, penulis memperoleh data bahwa upaya kriminalisasi yang 

diusulkan dalam uji materi yang dilakukan Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Indonesia  

mengancam multikulturalisme, karena mereka berupaya melakukan pembatasan 

perlindungan eksternal bagi LGBTI. Di dalam permohonannya, mereka ingin melanggengkan 

kehidupan politik yang telah mapan, di mana mereka ingin perjuangan kelompok LGBTI 

untuk mendapatkan pengakuan dan akomodasi dari negara untuk tidak diberikan karena 

LGBTI memiliki ketertarikan sesama jenis yang tidak sesuai dengan nilai dan norma dalam 

masyarakat yang akan merusak institusi keluarga yang bisa merubah heteronormatif yang 

selama ini sudah melekat erat dalam masyarakat. 

 Terkait upaya pembatasan perlindungan eksternal, itu akan berdampak pada 

Pemerintah tidak dapat memberikan perlindungan terkait hak-hak universalnya. Dalam 

kajian ini, Pemerintah dilema terkait upaya AILA. Sebab jika dikabulkan, itu sama saja akan  

membuat delik aduan menjadi delik biasa, di mana beban negara akan semakin bertambah 

berat karena ranah privat warga negara akan diusik terlalu dalam oleh negara. Selain itu, 

dilema Pemerintah sebab mereka tidak akan bisa memberikan perlindungan bagi LGBTI 

terkait identitas dan keberadaannya. 

 Terkait tuduhan negatif oleh berbagai masyarakat kepada AILA, mereka mencoba 

mencounter stigma tersebut dengan cara menekankan bahwa mereka tidak intoleran seperti 

tuduhan mereka. Mereka menggunakan Pancasila yang ditekankan dalam sila pertamanya, 

serta Undang-Undang tahun 1974 yang dianggap telah multikultur sebab perkawinan yang 

harusnya diakui oleh negara ialah perkawinan antara laki-laki dan perempuan, bukan dengan 

sesamanya. 
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