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ABSTRAK 

Penelitian ini berangkat dari masalah faktor domestik dan internasional seperti 
apa yang dapat mendorong keberhasilan pergerakan LGBT Rights di Afrika 
Selatan mulai dari mendapatkan hak konstitusional hingga hak untuk menikah. 
Penelitian difokuskan pada peranan masyarakat sipil domestik seperti GLOW dan 
LGEP pada masa liberasi dan transisi demokrasi, serta masyarakat sipil 
transnasional pada masa setelah apartheid dalam perjuangan hak-hak LGBT 
Afrika Selatan.  Untuk itu, penelitian ini menggunakan dua instrumen analisis, 
pertama hubungan kausalitas antara masyarakat sipil dengan proses 
demokratisasi melalui medium trajektori endogen maupun eksogen dari 
masyarakat sipil dalam tahap liberasi dan transisi demokrasi. Kedua, sistem 
internasional yang menawarkan peluang politik terbuka bagi gerakan sosial baru 
seperti LGBT Rights memunculkan kebutuhan atas peranan masyarakat sipil 
transnasional yang membentuk jaringan advokasi dalam menekan pemerintah 
untuk merealisasikan hak-hak kelompok LGBT.  Argumentasi yang diajukan 
sebagai jawaban penelitian ialah faktor domestik didorong oleh kemampuan 
GLOW dan LGEP dalam mengaplikasikan medium trajektori baik endogen 
maupun eksogen dari masyarakat sipil untuk memanfaatkan peluang politik 
domestik pada masa liberasi dan transisi demokrasi. Sementara faktor 
internasional didorong oleh jaringan advokasi transnasional yang dibangun oleh 
LGEP untuk menekan pemerintah baik dari sisi internal maupun eksternal negara.  

Kata-kata kunci: Masyarakat Sipil, Demokratisasi, Gerakan Sosial Baru, LGBT 
Rights, Jaringan Advokasi Transnasional 

This research is based on the issue of what kind of domestic and international 
factors that can lead to the successful movement of LGBT Rights in South Africa 
from getting the constitutional right to the right to marry. This research focused on 
the role of domestic civil society such as GLOW and LGEP during the liberation and 
transition of democracy in South Africa, as well as transnational civil society in the 
aftermath of apartheid as the longstanding struggle for South African LGBT rights. 
Therefore, this research uses two analytical instruments. First, causal relationship 
between civil society and the democratization process through the medium of 
endogenous and exogenous trajectory of civil society in the stage of liberation and 
democratic transition. Second, an international system that offers open political 
opportunities for new social movements such as LGBT Rights raises the need for the 



role of transnational civil society to establish a Transnational Advocacy Networks 
to encourage governments to realize the rights of LGBT groups. The argument is 
that domestic factors are driven by the ability of GLOW and LGEP to apply both 
endogenous and exogenous trajectory mediums of civil society to exploit domestic 
political opportunities during liberation and democratic transition. While 
international factors are driven by a transnational advocacy network built by 
LGEP to pressure the government both from the internal and external side of the 
country. 

Keywords: Civil Society, Democratization, New Social Movement, LGBT Rights, 
Transnational Advocation Network 

 

Afrika Selatan merupakan negara pertama di benua Afrika yang melegalkan 
pernikahan sesama jenis pada tahun 2006, namun perjalanan menuju legalisasi 
tersebut tidak mudah sebab banyak tantangan yang harus dihadapi oleh pihak-pihak 
yang memperjuangkan legalisasi tersebut terutama dari era apartheid hingga 
sebelum era pemerintahan Nelson Mandela tahun 1994. Homoseksualitas 
merupakan fenomena yang lazim terjadi di setiap tambang-tambang emas di Afrika 
Selatan di tahun 1950an dan 1960an saat para pekerjanya terisolasi dari rumah dan 
istri-istri mereka lalu mengambil laki-laki muda untuk dijadikan ‘istri’ bagi mereka 
(Moodie et al, 1988). “Mine Marriage” biasanya akan berakhir ketika kontrak kerja 
buruh di tambang tersebut selesai namun mereka tetap menjaga hubungan tersebut 
tetap ada meskipun tidak mengakuinya secara terbuka. Sebab, pengakuan secara 
terbuka  akan orientasi seksual sebagai gay pada masa itu berpotensi memunculkan 
dampak sosial maupun pribadi seperti kehilangan keluarga dan dimarjinalisasi 
dalam masyarakat terlebih pada masa tersebut pemerintah apartheid mengadopsi 
Immorality Act yang sudah ada sejak tahun 1927 (Moodie et al, 1988).  

Immorality Act amandemen tahun 1950 melarang adanya sexual intercourse serta 
interacial marriage antara bangsa kulit putih dan bangsa kulit berwarna seperti 
orang asli Afrika serta Indian dan jika hal tersebut terjadi maka pelakunya akan 
dihukum penjara selama tujuh tahun. Immorality Act diamandemen kembali pada 
tahun 1957 dengan menambahkan larangan membuka rumah-rumah bordil untuk 
prostitusi dan ketika diamandemen pada tahun 1969 pemerintah apartheid 
kemudian menambahkan aturan yang melarang adanya hubungan sesama jenis dan 
pelakunya akan dihukum selama dua tahun penjara atau mereka akan dijerat dengan 
hukum kolonial yang disebut sebagai Roman-Dutch Law, berisi tentang hukuman 
sebagai penjahat kasus sodomi bagi kaum gay (Burchell and Milton, 1991). 

Pada tahun 1970an atmosfer perpolitikan di Afrika Selatan mulai sedikit demi sedikit 
berubah, ditandai dengan banyaknya negara-negara di benua Afrika yang melakukan 
dekolonisasi membuat pemerintah apartheid yang didominasi oleh bangsa kulit 
putih semakin mengisolasi perekonomian dan mulai melakukan agitasi politik 
mereka (Thompson, 1990). Terlebih lagi pemerintah apartheid Afrika Selatan 
melakukan pendudukan di Namibia dan memicu konflik bersenjata dengan Namibia, 
Angola, Zimbabwe, dan Mozambik.  

Terkait hal ini, pada tahun 1977  Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 418 
yang menyarankan negara-negara yang memiliki hubungan perdagangan untuk 
melakukan embargo senjata sebagai bentuk hukuman atas pengembangan senjata 



untuk pembantaian aktivis pada Soweto Movement 1976. Mandat ini kemudian 
menjadi spillover hingga ke embargo ekonomi Afrika Selatan atas kepedudukan  
pemerintah apartheid Afrika Selatan di Namibia dan kejahatan kemanusiaan yang 
selama ini dilakukan ke orang-orang kulit hitam (Klotz, 1995). Menanggapi mandat 
Dewan Keamanan PBB tersebut, di awal tahun 1980, banyak investor yang 
meninggalkan Afrika Selatan karena kondisi perpolitikan negara yang tidak stabil. 
Disusul pula, pada tahun 1985, European Community memberikan sanksi ekonomi 
ke pemerintah apartheid Afrika Selatan dalam bentuk memberhentikan kegiatan 
perdagangan ke Afrika Selatan. Lebih lanjut, di tahun 1986 Amerika Serikat juga 
memberikan sanksi yang sama (Levy, 1999). 

Instabilitas politik dan ekonomi ini menandai awal dari berakhirnya pemerintahan 
apartheid di Afrika Selatan. Suasana politik ini kemudian dimanfaatkan oleh 
kelompok-kelompok aktivis anti-aparrtheid yang mana pejuang hak-hak LGBT juga 
turut menyatukan kekuatan, terlebih lagi sejak diberlakukannya Immorality Act  
1969 banyak kelompok LGBT yang dirugikan (Thompson, 1991). Memanfaatkan 
kondisi politik yang chaos di tahun 1988, Simon Nkoli seorang aktivist gay rights, 
AIDS, dan anti-apartheid mendirikan sebuah komunitas yang membela hak-hak 
masyarakat LGBT bernama Gays and Lesbian of the Witwatersrand (GLOW) yang 
menyediakan platform bagi kelompok termarjinalkan seperti orang-orang kulit 
hitam, berwarna, dan Indian untuk mengungkapkan kebutuhan mereka, saling 
memberi dukungan, dan menciptakan perlawanan terhadap homofobia dan 
apartheid (Ilyayambwa, 2012). 

Bersama dengan Organization of Lebian and Gay Activists (OLGA) dan komunitas 
LGBT lainnya yang didirikan oleh orang kulit putih anti-apartheid seperti Gay 
Associtation of South Africa (GASA) gerakan LGBT kemudian bertransformasi dari 
gerakan apolitis menjadi politis seperti bersekutu dengan partai-partai politik anti-
apartheid seperti ANC dan UDF (Equality Forum, t.t). Pada tahun 1994, Simon 
Nkoli bersama dengan komunitas LGBT lainnya kemudian mendirikan sebuah 
lembaga non-pemerintah yang diberi nama National Coalition of Gay and Lesbian 
Equality dan berganti nama menjadi Lesbian and Gay Equality Project. Di tahun 
yang sama Nelson Mandela dari partai African National Congress (ANC) 
memenangkan pemilu pertama di Afrika Selatan dan menjadi angin segar bagi 
komunitas-komunitas LGBT yang berafiliasi dengan ANC untuk mendapatkan hak-
hak mereka dalam konstitusi. Di tahun 1996, Pemerintah Afrika Selatan 
mengeluarkan Konstitusi 1996 dan mengatur hak-hak terhadap kelompok LGBT 
pada pasal 9 ayat 1-3 (Constitution of Republic of South Africa, 1996).  

Konstitusi Afrika Selatan Pasal 9 ayat 1-3 menjadi alat bagi Lesbian and Gay Equality 
Project untuk membawa kasus diskriminasi terhadap kaum gay, yang oleh Roman-
Dutch Law dilabeli sebagai sekelompok orang yang melakukan kejahatan sodomi 
atas status orientasi seksualnya yang menyukai sesama laki-laki (Goodman, t.t). 
Roman-Dutch Law ini kemudian didukung pula dengan diberlakukannya 
Immorality Act 1969 yang membuat gay seringkali mendapatkan perlakuan hukum 
yang tidak adil yaitu dihukum setara hukuman pembunuhan, pemerkosaan, dan 
pencurian. Ketidakadilan semakin parah seiring dengan buruknya birokrasi 
pelaksanaan hukum ini yakni polisi bisa menangkap gay tanpa surat perintah serta 
menembak mati jika mereka melarikan diri (Goodman, t.t). 

Lebih lanjut, di tahun 1997 LGEP melancarkan tuntutan yang berkolaborasi dengan 
Komisi Hak Asasi Manusia Afrika Selatan yang mempromosikan serta melindungi 



hak asasi manusia terutama homoseksual sesuai dengan Konstitusi Afrika Selatan 
1996,  kepada Pengadilan Tinggi Afrika Selatan. Adapun pihak-pihak yang dituntut 
disini ialah Ministry of Justice, The National Minister Responsible for Policing, The 
Minister of Safety and Security, dan The Attorney General of the Witwatersrand. 
Kasus ini kemudian dikenal sebagai “National Coalition of Gay and Lesbian Equality 
v Minister of Justice”yang dilayangkan karena maraknya kasus penangkapan 
terhadap gay sejak tahun 1993 dan dihukum oleh sebab memiliki pasangan sesama 
jenis serta melakukan aktivitas seksual yang seharusnya menjadi ranah pribadi dan 
tidak perlu dihukum (Cameron, 1993). 

Melalui tuntutan yang dilayangkan, LGEP berargumen bahwa peraturan perundang-
undangan tentang hukuman setara dengan pelaku sodomi dan pasal 20A tentang 
sexual offences bagi kelompok homoseksual inkonsisten dengan Konstitusi 1996, 
maka dalam hal ini bersifat invalid karena melanggar hak atas persamaan, martabat, 
dan privasi (Schmid, 2000). Argumen penuntut ini kemudian dipelajari oleh hakim 
dan mereka menemukan bahwa undang-undang yang melabeli gay sebagai pelaku 
kejahatan sodomi telah melanggar hak-hak konstitusional kelompok homoseksual 
sebab dalam masyarakat yang terbuka dan demokrasi, persamaan dan kebebasan 
manusia harus dijunjung tinggi. Oleh sebab itu, atas kesadaran ini di tahun 1998 
hakim kemudian memenangkan tuntutan LGEP terhadap Minister of Justice untuk 
menghapuskan aturan Immorality Act serta mengkategorisasikan kasus sodomi ke 
dalam hukum pelecehan seksual dan tidak berkaitan dengan status orientasi seksual 
masyarakat homoseks (Schmid, 2000). 

Tidak hanya sampai disitu saja, LGEP kemudian mengajukan serangkaian advokasi 
guna memberikan hak-hak bagi kelompok homoseksual di Afrika Selatan. Mulai dari 
advokasi untuk mendapatkan hak adopsi hingga hak untuk menikah. Dimulai di 
tahun 2002 yakni tiga tahun sebelum mengejar hak konstitusional bagi kelompok 
homoseksual untuk menikah, LGEP mengumpulkan dukungan dari masyarakat 
domestik maupun internasional untuk merencanakan strategi dalam menjalankan 
advokasi publik di Afrika Selatan agar nantinya upaya pembelaan hak-hak kelompok 
homoseksual dapat didukung oleh banyak kalangan. Lebih lanjut, setelah 
mempersiapkan berbagai hal, di tahun 2004 pengadilan dengan nama kasus Lesbian 
and Gay Equality Project and Others v Minister of Home Affairs atau Ministry of 
Home Affairs vs Fourie digelar dengan tuntutan legalisasi pernikahan sesama jenis 
bagi kelompok homoseksual di Afrika Selatan yang dimenangkan di tahun 2006 
dengan diberlakukannya Civil Union Act 2006 atau Act no. 17 of 2006 (Parker, 
2013). Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menganalisis kasus pergerakan hak-
hak LGBT ini dengan menggunakan analisis keterlibatan masyarakat sipil domestik 
dalam masa demokratisasi berikut pula komunitas LGBT menjadi bagian 
didalamnya serta keterlibatan masyarakat sipil transnasional di masa setelah 
apartheid. 

Medium Trajektori Masyarakat Sipil dan Jaringan Advokasi 
Transnasional 

Untuk menjelaskan faktor domestik yang mendorong keberhasilan gerakan sosial 
baru, penulis merujuk pada pemaparan Donatella della Porta (2012) yang 
menawarkan kerangka kerja baru dalam menganalisis keterlibatan civil society 
dalam proses demokrasi, bahwa terdapat hubungan kausalitas antara pergerakan 
sosial yang dilakukan oleh civil society dengan demokrasi. Hubungan kasualitas 
tersebut oleh della Porta (2012) kemudian dirumuskan ke dalam tiga tahap proses 



demokrasi yaitu liberalisasi, transisi, dan konsolidasi. Dalam tiga tahap proses 
demokratisasi ini, ada dua medium trajektori yang bisa digunakan untuk 
memberikan pemahaman mengapa diperlukan interaksi yang interdisipliner antara 
social movement by civil society dan demokratisasi. Medium trajektori pertama 
merujuk pada faktor-faktor endogen dari civil society yakni kemampuan mereka 
untuk menggoyahkan rezim yang ada dengan cara memobilisasi massa dalam jumlah 
besar (della Porta, 2012). Tahap liberasi ditandai dengan munculnya kesadaran dari 
civil society untuk membuat sebuah tindakan pergerakan atas ketidakadilan yang 
mereka alami, mobilisasi massa oleh civil society yang berbentuk protes dan gerakan 
aktivisme sosial mendorong hadirnya persepsi di kalangan elit otoriter bahwa tidak 
ada pilihan lain selain membuka rezim yang ada jika ingin menghindari potensi 
perang saudara atau kudeta politik dengan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh 
kelompok-kelompok revolusioner. 

Dari sini dapat dilihat bahwa selain mampu untuk memobilisasi massa, civil society 
juga bisa memberikan tekanan pada pemerintah otoriter untuk membuka negosiasi 
dengan pihak oposisi dan mendorong demokratisasi ke tahap transisi. Sahr John 
Kpundeh (t.t) memaparkan bahwa terdapat tiga mode transisi demokrasi yang 
umum terjadi pada negara-negara Afrika. Pertama, mode transisi demokrasi yang 
berasal dari atas dalam artian diinisiasi oleh pemerintah itu sendiri karena muncul 
kesadaran untuk merubah pola pemerintahan. Kedua, mode transisi yang berasal 
dari bawah yakni ketika ada popular pressure dari berbagai pihak yang berada di 
luar pemerintahan dalam bentuk apapun seperti konferensi nasional, pergerakan 
sosial, dan popular revolution. Ketiga, mode transisi yang merupakan kombinasi 
dari keduanya (Kpundeh, t.t). 

Pada masa transisi demokrasi, medium trajektori kedua dari civil society 
memberikan peranan yang cukup signifikan terhadap kepentingan-kepentingan 
mereka. Medium trajektori kedua merujuk pada faktor-faktor eksogen dari civil 
society yaitu proses transisi demokrasi yang cenderung damai dapat menjadi 
medium yang kondusif untuk memunculkan peluang-peluang untuk mendapatkan 
hak-hak konstitutif bagi tujuan aktivisme sosial (della Porta, 2012). Sebab, menurut 
Linz dan Stephan (1996) transisi demokrasi bersifat simultan yakni ketika rezim 
berganti maka akan diikuti dengan pergantian konstitusi dan hal ini menawarkan 
peluang yang besar untuk mendapatkan hak-hak dalam konstitusi bagi pihak-pihak 
yang turut memperjuangkan demokrasi.  

Menurut Sheila Croucher (2002) terdapat beberapa hal yang menyebabkan 
munculnya peluang-peluang tersebut yaitu openness and accessibility of 
government, the stability of the exixtence of symphathetic local elites, dan the 
capacity for stable alliances and coalition building with other group yang terbentuk 
secara simbolis, diskursif, dan ideasional. Selama masa transisi demokrasi, wacana 
hak asasi manusia dan kesetaraan menjadi perhatian khusus, klaim atau keluhan 
yang berakar pada wacana ini akan memberikan sumber daya politik yang potensial 
bagi pelaku gerakan sosial, tidak hanya untuk melindungi hak-hak kelompok 
mayoritas tetapi juga minoritas. Tahap konsolidasi menjadi akhir dari proses 
demokratisasi yang ditandai dengan diselenggarakan pemilihan umum dan terbuka 
pertama di negara tersebut (della Porta, 2012). 

Umumnya, masa konsolidasi diiringin dengan demobilisasi pergerakan sosial karena 
dianggap akan melemahkan pemerintahan yang baru saja terbentuk (della Porta, 
2012). Namun, dalam beberapa kasus di beberapa negara tertentu seperti Afrika, 



Amerika Latin, dan Asia, pemerintah demokrasi justru membiarkan pergerakan 
sosial tetap ada karena meyakini bahwa menjaga elit untuk tetap berada dibawah 
popular pressure setelah masa transisi dapat memfasilitasi keberhasilan konsolidasi. 
Hal ini akan mendorong elit untuk terus termotivasi dalam mengevaluasi 
kebijakannya demi memfasilitasi kesejahteraan warga negara jika tidak ingin 
kehilangan legitimasi (Brown, t.t). Sehingga demokrasi seperti ini lebih mengarah 
pada demokrasi yang deliberatif dalam artian memberi ruang bagi warga negara 
melalui representative mereka untuk menyampaikan suara dan kepentingannya 
(della Porta, 2012). 

Menurut, Stephen L. Robins (2008) pasca apartheid budaya politik populer patron-
client relation adalah hal yang harus diperhatikan oleh civil society jika ingin 
mencapai tujuan-tujuan aktivisme-nya. Meskipun memiliki hubungan patron-client 
dengan pemerintah atau pihak-pihak yang memiliki afiliasi langsung ke 
pemerintahan tidak serta merta membuat gerakan sosial baru yang diinisiasi oleh 
civil society mendapat lebih banyak kemudahan saat demokrasi tercapai. Sebab, 
demokrasi mendahulukan kepentingan umum dan publik dibandingkan kepentingan 
kelompok tertentu. Kondisi seperti ini oleh Alexandra-Maria Bocse (t.t) diidentifikasi 
sebagai kondisi tertutupnya peluang politik bagi aktivisme sosial. Ketika peluang 
politik domestik tertutup, gerakan sosial membutuhkan dukungan dari pihak-pihak 
internasional yang dalam hal ini dijelaskan oleh Bocse (t.t) sebagai Transnational 
Advocacy Network (TAN).  

TAN didefinisikan sebagai sebuah jaringan koalisi transnasional yang melibatkan 
sejumlah NGO, INGO, bahkan IGO seperti PBB, Uni Eropa, IMF, dan Bank Dunia 
yang memiliki sejumlah aturan formal, rezim internasional, norma, dan nilai 
tertentu yang harus dipatuhi negara anggotanya (Bosce, t.t). Kebutuhan atas TAN 
sendiri ditujukan untuk membuat boomerang effect, tertutupnya peluang politik 
domestik membuat posisi aktivisme sosial menjadi lemah untuk itu diperlukan 
international allies yang akan menekan negara baik dari atas maupun bawah untuk 
menerima nilai dan norma internasional (Heijden, 2006). Menambahkan 
pernyataan diatas, menurut Sikkink (t.t) dukungan dari pihak luar dibutuhkan 
karena sifat dari struktur internasional selalu menawarkan peluang politik yang 
terbuka terutama untuk gerakan yang dikategorikan sebagai new social movement.  

Black Consciousness dan Manifestasi Pergerakan LGBT Rights Afrika 
Selatan di Dalam Gerakan Pembebasan Nasional Dari Apartheid 

Dalam konteks apartheid faktor pendorong konflik di Afrika Selatan bertransformasi 
dan tidak lagi disebabkan oleh perbedaan suku, ras, dan agama melainkan 
disebabkan oleh ketidaksetaraan dalam aspek ekonomi, politik, dan sosia 
(Department for International Development, 2001). Namun, meskipun didorong 
oleh ketidaksetaraan yang diciptakan oleh pemerintahan apartheid, menurut Habib 
(t.t) masyarakat kulit hitam membutuhkan satu identitas yang sama untuk memulai 
gerakan dalam menentang rezim apartheid. Sebab, suatu gerakan acapkali 
memanifestasikan dirinya ke dalam suatu bentuk identitas, bisa jadi etnis, ras, serta 
agama agar bisa mendapatkan massa yang besar dan dapat memberikan dampak 
yang signifikan (Mare, 1993). 

Namun, muncul permasalahan yang mempertanyakan identitas seperti apa yang 
dapat menyatukan seluruh kekuatan dari masyarakat Afrika Selatan untuk 
menentang pemerintahan apartheid, sebab satu identitas etnis tidak dapat 



merepresentasikan seluruh masyarakat Afrika Selatan dan kalaupun akhirnya 
menggunakan satu identitas etnis maka saat demokrasi tercapai dominasi pada masa 
apartheid oleh entis dan ras tertentu akan kembali terulang(Mare, 1993). Maka dari 
itu, tugas dari gerakan pembebasan nasional Afrika Selatan yang utama adalah 
memasukan identitas etnis, ras, dan identitas lainnya ke dalam identitas Afrika 
Selatan yang lebih luas yakni masyarakat Afrika Selatan yang anti-apartheid dan 
dimanifestasikan ke dalam black nationalism atau black consciousness (Biko, 2002). 
dan dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk perlawanan dari berbagai 
macam identitas seperti ras, etnis, dan agama serta identitas lainnya namun tetap 
berdasar atas kesadaran nasionalisme sebagai masyarakat kulit hitam. 

Black Consciousness Movement merupakan serangkaian gerakan liberasi di masa 
apartheid Afrika Selatan pada tahun 1966 dan pertama kali diinisiasi oleh Uskup 
Agung, Robert Selby Taylor, yang membentuk gerakan University Christian 
Movement. Black Consciousness Movementhadir setelah munculnya pelarangan 
beroperasi atau melakukan aktivitas politik bagi ANC dan Pan African setelah 
terjadinya pembantaian Sharpeville di tahun 1960 (Biko, 2002). Terma Black 
Consciousness merujuk pada pemikiran, sikap, dan cara hidup yang berdasarkan 
atas kesadaran masyarakat kulit hitam untuk menolak semua sistem nilai yang 
berusaha untuk menjadikan mereka sebagai orang asing dan mengabaikan martabat 
serta hak-hak mereka di negara kelahiran mereka sendiri sebagai bentuk kesadaran 
untuk menghargai diri mereka sendiri sebagai orang kulit hitam (Nengwekhulu, t.t).  
Pada tahun 1984, Nkoli dipenjara setelah berpidato untuk mendukung aksi boikot 
sewa rumah dalam sebuah aksi demonstrasi anti-apartheid di kota Vaal, Afrika 
Selatan (Hoad, 2005). 

Setelah dibebaskan pada tahun 1988, Nkoli kemudian membentuk komunitas gay 
kulit hitam yang mempromosikan nilai-nilai anti-apartheid bernama Gay and 
Lesbian Organization of Witwatersrand (GLOW) dan menjadi bagian dari United 
Democratic Front (UDF), sebuah partai politik oposisi yang berkolaborasi dengan 
ANC dalam mempromosikan gerakan-gerakan politik anti-apartheid (Hoad, 2005). 
Dalam mendukung gerakan-gerakan politik anti-apartheid yang diinisiasi oleh UDF 
dan ANC, GLOW menghimbau anggotanya untuk menjadi warga negara Afrika 
Selatan yang bersama-sama berkomitmen untuk mewujudkan masa depan Afrika 
Selatan yang lebih demokratis, tidak rasis, tidak seksis, dan tidak diskriminatif 
(Brown, t.t). Dalam Black Consciousness terdapat konsep double consciousness yang 
merujuk pada kesadaran atas dua identitas yang saling berkesinambungan satu sama 
lain, pertama tentu saja kesadaran sebagai orang kulit hitam yang merdeka, kedua 
kesadaran atas identitas lain yang tidak dapat tercapai jika kemerdekaan sebagai 
orang kulit hitam belum tercapai, dan bisa jadi sebaliknya (Snail, t.t). 

Pembentukkan GLOW didasari oleh adanya double consciousness yakni sebagai 
bagian dari masyarakat kulit hitam dan sebagai aktivis LGBT yang sama-sama anti-
apartheid, hal ini terbukti dari pidato Simon Nkoli pada saat diselenggarakannya 
Pride Parade tahun 1990 yang mengatakan “ I’m fighting for the abolition of 
apartheid. And I fight for the right of freedom of sexual orientation. There are 
inextricably linked with each other. I can’t be free as a black man if I am not free as a 
gay man” (Hoad, 2005). Menambahkan, gerakan anti-apartheid memberikan 
pemahaman bahwa terlepas dari penindasan atas berbagai identitas baik ras, suku, 
agama, bahkan LGBT sebagai masyarakat kulit hitam mereka ditindas dalam bentuk 
satu kesatuan bangsa sehingga perlu untuk mendukung gerakan satu dengan yang 



lain sebagai bentuk solidaritas sesama masyarakat kulit hitam yang sedang berjuang 
melawan apartheid (Maart, t.t). Black Consciousness mendorong terjadinya gerakan 
massa yang besar. Kemampuan civil society dalam memobilisasi massa dalam 
jumlah besar, disebut oleh Donatella della Porta (2012) sebagai faktor endogen dari 
civil society itu sendiri, dengan masifnya gerakan-gerakan pembebasan nasional 
membuat pemerintahan apartheid secara substansial melemah pada akhir tahun 
1980an yang disebabkan oleh banyaknya tekanan baik dari masyarakat domestik 
maupun internasional yang menuntut untuk merubah pemerintahan (Brown, t.t). 
Awal 1990 menandai masa peralihan dari liberasi ke transisi demokrasi di Afrika 
Selatan. Penulis berargumen bahwa mode transisi demokrasi di Afrika Selatan 
merupakan kombinasi dari dua mode transisi, transisi dari bawah terjadi ketika 
bermunculannya banyak tekanan domestik maupun internasional bagi 
pemerintahan apartheid. 

Sementara itu transisi dari atas terjadi ketika pemerintah apartheid berinisiatif 
untuk membuka negosiasi dengan pihak oposisi. Terbukti ketika pemimpin National 
Party (NP), Frederik Willem de Klerk, yang notabene adalah partai yang menduduki 
posisi pemerintahan di rezim apartheid merasakan tekanan dari meningkatnya 
populasi orang kulit hitam, iklim ekonomi yang buruk, serta perlawanan orang kulit 
hitam terhadap pemerintahan NP mendorong de Klerk untuk mengeveluasi 
kebijakan apartheid daripada berjuang untuk menduduki posisi sebagai pemimpin 
pemerintahan dan sadar bahwa Afrika Selatan membutuhkan pola pemerintahan 
yang baru (Brown, t.t). de Klerk membebaskan Mandela sebagai tahanan politik dan 
mencabut pelarangan bagi ANC untuk berpartisipasi secara politik  di Afrika Selatan 
(Gevisser, 1995). 

Faktor eksogen tersebut menurut della Porta (2012)  adalah terbukanya peluang-
peluang politik bagi gerakan aktivisme sosial untuk mendapatkan hak-hak 
konstitutif terlebih lagi jika proses transisi tersebut berjalan dengan cara yang damai 
maka peluang politik bagi aktivisme sosial juga akan semakin besar (della Porta, 
2012). Argumen della Porta ini sejalan dengan argumen dari Linz dan Stephan 
(1996) bahwa transisi demokrasi bersifat simultan yakni ketika rezim berganti maka 
akan diikuti dengan pergantian konstitusi dan hal ini menawarkan peluang yang 
besar untuk mendapatkan hak-hak dalam konstitusi bagi pihak-pihak yang turut 
memperjuangkan demokrasi.  

Menambahkan, Sheila Croucher (2002) mengatakan bahwa terdapat beberapa hal 
yang menyebabkan munculnya peluang-peluang tersebut yaitu openness and 
accessibility of government, the stability of the existence of symphathetic local 
elites, dan the capacity for stable alliances and coalition building with other group 
yang terbentuk secara simbolis, diskursif, dan ideasional. Dengan adanya dua 
medium trajektori ini didukung pula oleh adanya relasi yang baik dengan elit partai 
ANC, pada tahun 1996 Nelson Mandela merilis Konstitusi 1996 yang mencantumkan 
aturan hak-hak kelompok homoseksual pada pasal 9 ayat 1-3 yang kemudian di 
tahun 1998 digunakan oleh LGEP sebagai alat untuk menuntut Minister of Justice di 
peradilan untuk mendekriminalisasi kelompok homoseksual dari Roman-Dutch Law 
dan Immorality yang kemudian dimenangkan oleh LGEP di tahun 1999 (NCGLE 
Case, 1998). 

Heteronormativitas dan Urgensi Jaringan Advokasi Transnasional 
dalam Pergerakan LGBT Rights Afrika Selatan Pasca Apartheid 



Heteronormativitas merupakan sebuah paham yang mengharuskan masyarakat 
menjadi heteroseksual dalam arti menyesuaikan identitas gender dengan identitas 
seksual secara anatomi. Jika beranatomi perempuan maka harus feminin dan jika 
beranatomi laki-laki maka harus maskulin, hal ini berlaku pula pada aktivitas 
seksual. Sehingga yang tidak heteroseks dianggap tidak normal dan untuk 
mengembalikan orientasi seksual mereka membutuhkan aksi-aksi kekerasan 
(Gontek, 2005). Heteronormativitas menjadikan segala bentuk ekspresi yang 
berbeda dari nilai-nilai tersebut, seperti homoseksual, dianggap tabu oleh 
masyarakat dan dimarjinalisasi. Meskipun perkembangan hak-hak hukum untuk 
homoseksual di Afrika Selatan dapat dikatakan cukup progresif mengingat kelompok 
LGBT tidak lagi dikriminalisasi, namun pada kenyataannya masyarakat dan institusi 
pemerintahan sangat dipengaruhi oleh realitas heteroseks yang berakar pada wacana 
heteronormatif (Gontek, 2005). 

Terkait hal ini, Naude dan de Vos (t.t) menambahkan bahwa meskipun individu 
secara tertulis dapat memperoleh hak-hak konstitusional sebagai gay, lesbian, 
biseksual, dan identitas seksual minoritas lainnya, mereka tidak dapat sepenuhnya 
mengklaim hak-hak sebagai warga negara karena di negara yang masyarakatnya 
heteronormatif menganggap bahwa hak-hak konstitusi hanya diberikan kepada 
mereka yang dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai heteronormatif.  Lebih 
lanjut, di Afrika Selatan setelah masa apartheid dengan adanya nilai-nilai 
heteronormatif yang tertanam di masyarakat menyebabkan kelompok homoseksual 
dianggap bukan warga negara Afrika Selatan. Banyak perempuan lesbian yang 
memilih untuk hidup dalam orientasi seksual mereka secara bebas menghadapi 
realitas yang tidak sesuai dengan konstitusi yang telah mengatur hak-hak mereka 
sebagai kelompok yang berorientasi seksual berbeda dan tetap mengalami 
diskriminasi baik itu dalam aspek ekonomi, isolasi sosial, dan penolakan budaya 
(Gontek, 2005). 

Transnational advocation network (TAN) atau jaringan advokasi transnasional 
merupakan jaringan aktivis yang terbentuk berdasarkan gagasan, nilai, dan prinsip 
bersama. Jaringan advokasi transnasional ini dibutuhkan untuk memobilisasi 
informasi dan menginternalisasi gagasan, norma dan nilai baru ke dalam diskusi 
kebijakan dalam upaya menekan pemerintah dan organisasi internasional (Keck dan 
Sikkink, t.t). Adapun gagasan yang dibawa oleh TAN bahwa identities and interest 
are not fixed,dalam arti masih bisa berubah sebab identitas merupakan sebuah 
proses yang tidak pernah berhenti selama masih ada upaya untuk menciptakan 
common understanding untuk menanggapi perbedaan identitas yang ada dalam 
suatu masyarakat (Hall, 1989). Terkait hal ini, homfobia akibat adanya nilai-nilai 
heteronormatif bisa direduksi dengan mengupayakan terciptanya common 
understanding diantara masyarakat heteroseks dalam memandang kelompok 
homoseksual sebagai warga negara Afrika Selatan yang memiliki hak-hak yang sama 
dengan warga negara lainnya yang heteroseks. 

Lebih lanjut, cara untuk mengkomunikasikan common understanding tersebut 
adalah melalui jaringan informasi untuk menginternalisasi nilai-nilai hak asasi 
manusia yang melindungi hak-hak kelompok LGBT. Kelebihan dari jaringan 
advokasi transnasional terletak pada kemampuan kolaborasi para aktor domestik 
maupun internasional dalam mengomunikasikan informasi yang ditujukan untuk 
menciptakan isu serta memberikan tekanan pada pemerintah (Keck dan Sikkink, t.t). 
Kebutuhan atas jaringan advokasi transnasional dalam kasus pergerakan LGBT 



Rights di Afrika Selatan disebabkan oleh tertutupnya peluang politik domestik untuk 
merealisasikan hak-hak menikah bagi kelompok homoseksual, oleh sebab itu 
dibutuhkan aliansi dengan pihak internasional untuk dapat menyampaikan pesan 
mengenai tidak terpenuhinya hak-hak mereka sebagai warga negara dan 
ketidakmampuan pemerintah untuk konsisten dalam menjaga hak-hak kelompok 
homoseksual sesuai dengan konstitusi, kepada masyarakat internasional. Kondisi ini 
disebut sebagai boomerang effect yakni ketika civil society dalam suatu negara 
mencari bantuan internasional untuk memberikan tekanan pada pemerintah 
(Christensen, 2007). 

Dalam jaringan advokasi transnasional menurut Keck and Sikkink (t.t) NGO, INGO, 
dan simpatik elit lokal memegang pernanan yang signifikan. Sebab, NGO maupun 
INGO memiliki peranan untuk mengusulkan aksi-aksi penekanan terhadap 
pemerintah serta menyediakan informasi-informasi yang dapat dilegitimasi untuk 
mempengaruhi perubahan kebijakan (Hartini, 2015). Terdapat empat cara yang 
dapat digunakan untuk mengaplikasikan jaringan advokasi transnasional 
diantaranya adalah politik informasi, politik simbolik, leverage politics, dan politik 
akuntabilitas (Hartini, 2015). Namun, sebelum meninjau lebih lanjut mengenai 
pengaplikasian jaringan advokasi transnasional dalam kasus legalisasi pernikahan 
sesama jenis di Afrika Selatan, penulis mengidentifikasi aktor-aktor yang memiliki 
peranan signifikan dalam proses legalisasi ini yakni LGEP, Pan Africa ILGA, media 
massa internasional seperti BBC, dan simpatik elit lokal yang berasal dari beberapa 
anggota ANC yang memiliki pengaruh. 

Penulis mengidentifikasi adanya pengaplikasian tiga dari empat cara yang telah 
disebutkan sebelumnya dalam kasus legalisasi pernikahan sesama jenis di Afrika 
Selatan yaitu politik informasi, leverage politic, dan politik akuntabilitas. Politik 
informasi dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi baik itu yang 
bersifat formal maupun informal seperti email, telpon, fax dan lain-lain terkait 
kondisi yang dialami civil society (Keck dan Sikkink, t.t). Dalam jaringan advokasi 
ini baik LGEP, Pan Africa ILGA, serta media massa bekerja dengan target yang 
berbeda dalam mengumpulkan serta menyebarkan informasi terkait kondisi 
kelompok homoseksual Afrika Selatan. LGEP menargetkan informasi agar sampai ke 
anggota elit partai politik, diketahui sejak memenangkan tuntutan dekriminalisasi 
gay dan lesbian, sejak tahun 1999 LGEP secara masif mengirimkan email ke anggota 
elit partai politik di Afrika Selatan guna mencari dukungan politik atas aksi-aksi yang 
mereka lakukan terutama dalam kepentingan legalisasi pernikahan sesama jenis 
(Croucher, 2002). 

Pada tahun 1999, Afrika Selatan menyelenggarakan pemilu kedua setelah apartheid 
dan memanfaatkan peluang ini LGEP mengirimkan email secama masif ke elit-elit 
dari seluruh partai politik yang ada di Afrika Selatan, tidak terkecuali ANC. Email 
tersebut menyatakan bahwa kelompok gay dan lesbian di Afrika Selatan akan 
mendukung dan memberikan suaranya pada partai politik yang mau 
mempromosikan kesetaraan lesbian dan gay dan hak asasi manusia untuk semua ke 
dalam agenda politik mereka (National Coalition for Gay and Lesbian Equality, 
1999). Merespon hal ini, Thabo Mbeki selaku calon presiden yang diusung oleh ANC 
dalam pemilu 1999 meyatakan bahwa sejak masa liberasi dari apartheid ANC 
dengan tegas berkomitmen untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan 
penindasan di Afrika Selatan, komitmen ini mencakup perlindungan terhadap hak-
hak kelompok minoritas, termasuk gay (Thatchell, t.t). Lebih lanjut, pada tahun 



2000, South Africa Ministry of Justice merilis laporan disetujuinya The Promotion of 
Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act No. 4 of 2000 yang 
menegaskan bahwa tidak ada orang yang berhak didiskriminasi atas status orientasi 
seksual mereka oleh Thabo Mbeki selaku presiden terpilih (Ministry of Justice, 
2000). 

Informasi yang diwartakan oleh media massa internasional ditujukan untuk meraih 
dukungan dari masyarakat internasional. Diwartakan oleh BBC News pada tahun 
2001, seorang lesbian bernama Naxolo Nogwaza ditemukan tewas karena diperkosa 
dan dibunuh oleh delapan pria di kota KwaThema dekat Johannesburg. Kasus ini 
kemudian dikenal sebagai kasus pertama yang diidentifikasi sebagai corrective rape 
untuk menyebut fenomena dimana laki-laki memperkosa perempuan lesbian dengan 
tujuan untuk ‘membenarkan’ orientasi seksual mereka (BBC, 2001). Pemberitaan 
oleh BBC ini kemudian mendorong Pan Africa ILGA untuk melakukan penelitan 
terhadap kasus ini dan berbeda dengan LGEP yang menargetkan informasi agar 
sampai ke elit pemerintahan, Pan Africa ILGA menargetkan informasi mengenai 
kondisi yang dialami kelompok homoseksual Afrika Selatan agar sampai ke institusi 
internasional di luar negara tersebut. Pan Africa ILGA memiliki misi untuk 
mempromosikan penelitian dan dokumentasi pelanggaran hak asasi manusia yang 
bekerja sama dengan aktivis hak LGBTI domestik dan organisasi hak asasi manusia 
lainnya (Pan Africa ILGA, t.t).  

Untuk mengaplikasikan politik informasi Pan Africa ILGA bersama dengan lembaga 
riset OUT LGBT Well-Being yang dibiayai oleh Atlantic Philanthropies melakukan 
penelitian mengenai hate crime yang dihadapi oleh kelompok homoseksual di tahun 
2003 hingga 2004 dan betapa hal ini memerlukan perhatian masyarakat 
internasional karena hate crime sendiri telah melanggar hak-hak asasi manusia (Pan 
Africa ILGA, t.t). Penelitian ini kemudian dikembangkan oleh Ines Gontek (2007) 
dengan menambahkan bahwa hate crime disebabkan oleh adanya nilai-nilai 
heteronormatif di Afrika Selatan. Simpatik elit berperan dalam aplikasi jaringan 
advokasi transnasional yang kedua yakni leverage politics atau politik 
mempengaruhi. Politik mempengaruhi dilakukan oleh NGO dengan cara 
melegitimasi informasi-informasi seperti yang telah disebutkan diatas meskipun 
masih berbentuk testimonial untuk mengumpulkan para simpatik elit guna 
mendukung pergerakan (Hartini, 2015). 

Disini pendekatan yang digunakan adalah dengan cara menekankan bahwa 
diskriminasi berdasarkan orientasi seksual yang berbeda sama saja dengan 
mendiskriminasi seseorang berdasarkan ras dan gender mereka yang mana hal 
tersebut merupakan perilaku rasisme serta melanggar hukum hak asasi manusia. 
Hal ini ditujukan untuk meraih dukungan dari grup masyarakat sipil lainnya seperti 
NGO pemerhati hak asasi manusia, misal Human Rights Watch (Kuenzi dan 
Lambright, 2001). Wacana discrimination based on sexual orientation is a new 
racism ini menjadi argumen yang kuat bagi LGEP dalam melancarkan tuntutan 
pengadilan terhadap kasus-kasus homofobia dan tuntutan dalam mendapatkan hak-
hak kelompok homoseksual sebagai warga negara Afrika Selatan.  

BBC News berkesempatan mewawancarai Edwin Cameron untuk meminta 
keterangan dilegalkannya pasangan homoseksual untuk mengadopsi anak. Edwin 
Cameron mengatakan bahwa sebagai hakim Pengadilan Konstitusi dalam kasus ini 
memposisikan diri sebagai pihak yang merepresentasikan the whole multi-racial 
nation of South Africa who needs law protection as citizen (BBC, 2001). Lebih 



lanjut, selain melakukan politik informasi dan politik mempengaruhi, jaringan 
advokasi transnasional yang terbentuk antara LGEP, Pan Africa ILGA, media, dan 
elit yang simpatik dengan kelompok homoseksual juga melakukan politik 
akuntabilitas dengan cara menuntut pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang 
berkuasa untuk dapat konsisten pada kebijakan serta prinsip-prinsip yang telah 
dibuat sebelumnya (Hartini, 2015). Terkait hal ini BBC News pada tahun 2005 
mengadakan polling untuk mengumpulkan pendapat masyarakat internasional 
terkait legalisasi pernikahan sesama jenis di Afrika Selatan dan hasil polling tersebut 
72% mengatakan bahwa pemberian hak untuk menikah bagi pasangan homoseksual 
perlu dilakukan karena dengan melarang mereka untuk menikah sama saja dengan 
Afrika Selatan memberlakukan aturan apartheid kepada kelompok homoseksual 
(BBC, 2005). Kembali menggunakan argumen discrimination based on sexual 
orientation is a new racism, LGEP mendampingi advokasi tuntutan peradilan yang 
dilancarkan oleh Marie Andriaana Fourie dan Cecelia Johanna Bonthuys kepada 
Ministry of Home Affairs pada tahun 2005, kasus ini dikenal dengan nama Ministry 
of Home Affairs vs Fourie dengan tuntutan legalisasi pernikahan sesama jenis 
(Constitutional Court, 2004). 

Dalam persidangan ini, LGEP melancarkan politik akuntabilitas dengan 
mempertanyakan kredibelitas dan konsistensi dari Konstitusi 1996 yang mengatur 
bahwa tidak boleh ada aksi-aksi diskriminasi terhadap masyarakat dengan orientasi 
seksual yang berbeda. Namun, pada kenyataannya hal tersebut tidak sesuai dengan 
realita yang terjadi bahkan masih banyak elit pemerintahan yang melontarkan 
pernyataan homophobic dan hukum yang terkesan ‘tutup mata’ atas hate crime dan 
corrective rape yang terjadi kepada kelompok homoseksual (Santos, t.t). Adapun 
argumen yang dilayangkan oleh LGEP dalam persidangan ini menyatakan bahwa 
negara telah gagal dalam melindungi kelompok homoseksual dari kejahatan 
corrective rape dan homofobia yang mana pembiaran ini tidak sesuai dengan Pasal 9 
mengenai anti diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan Pasal 10 mengenai 
martabat yang harus dihormati (Constitutional Court, 2004). 

Hakim yang bertugas dalam kasus ini adalah Albie Sach yang dikenal sebagai elit 
pemerintah pro-gay dan Kate O’Reagan. Persidangan kasus ini memakan waktu 
selama satu tahun, atas argumen yang diajukan oleh LGEP baik Albie Sach dan Kate 
O’Reagan memberikan keputusan yang terpisah. Pada tahun 2006, Albie Sach selaku 
Hakim Ketua dalam kasus ini memberikan beberapa keputusan, (1) argumen yang 
diajukan oleh LGEP diterima; (2) hukum umum tentang pernikahan terbukti tidak 
sesuai dengan konstitusi pasal 9 dan 10 karena tidak mengizinkan pasangan sesama 
jenis untuk mendapatkan status pernikahan sama halnya dengan yang didapatkan 
pasanga heteroseks; (3) kecacatan pada Marriage Act 25 of 1961 yang mengatur 
penyebutan kata ‘or spouse’ dan ‘or husband’ dalam sumpah pernikahan dinyatakan 
tidak konsisten dengan Konstitusi karena tidak inklusif bagi pasangan sesama jenis 
(Constitutional Court, 2004). 

Diskriminasi berdasar orientasi seksual yang berujung dengan pelecehan seksual 
pada masa itu sering dilakukan oleh anggota kongres dan partai, terkait kasus Zuma, 
Mbeki memecat banyak anggota partai yang terlibat kasus serupa. Hal ini menandai 
meningkatnya pengaruh kesadaran aktvisme kesetaraan gender dan seksual di dalam 
ANC (Santos, t.t). Lebih lanjut, Mbeki menghimbau anggota ANC untuk memberikan 
suaranya dalam voting Civil Union Bill daripada bersikap oposisi. Diwartakan oleh 
BBC News, Civil Union yang mengatur pernikahan sesama jenis disahkan dengan 



memenangkan 230 suara dari anggota Parlemen Afrika Selatan dan 41 sisanya 
bersikap oposisi terhadap Civil Union (BBC, 2006). Terkait hal ini, Minister of Home 
Affairs, Nosiviwe Mapisa-Nqakula menyatakan bahwa untuk menciptakan national 
healing dari masa lalu yang kelam akibat apartheid masyarakat Afrika Selatan harus 
bersatu dalam melawan semua bentuk diskriminasi dan prasangka, termasuk 
homofobia (BBC, 2006). Sejalan dengan dikeluarkan dan diberlakukannya Civil 
Union Act of 2006 atau Act No. 17 of 2006 pada tanggal 30 November 2006, Afrika 
Selatan resmi menjadi negara kelima di dunia yang melegalkan pernikahan sesama 
jenis. 

 

 

Simpulan 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan LGBT Rights di Afrika Selatan 
mulai dari mendapatkan hak-hak yang diatur dalam konstitusi, dekriminalisasi, dan 
mendapatkan hak untuk menikah sebagaimana yang didapatkan oleh warga negara 
lainnya yang heteroseksual dipengaruhi oleh dua faktor yakni domestik dan 
internasional. Faktor domestik ditandai dengan kesadaran atas kebutuhan satu 
identitas yang dapat menyatukan seluruh masyarakat kulit hitam untuk memulai 
suatu gerakan. Identitas tersebut kemudian diwujudkan dalam paham black 
consciousness atau black nationalism yang mengindikasikan bahwa kesadaran 
masyarakat kulit hitam untuk menolak semua sistem nilai yang berusaha untuk 
menjadikan mereka sebagai orang asing dan mengabaikan martabat serta hak-hak 
mereka di negara kelahiran mereka sendiri sebagai bentuk kesadaran untuk 
menghargai diri mereka sendiri sebagai orang kulit hitam. 

Wacana black consciousness terbukti dapat menciptakan solidaritas yang bersifat 
kohesif dalam memupuk kesadaran untuk dapat menerima diri mereka sendiri 
sebagai masyarakat kulit hitam yang memiliki hak atas tanah kelahiran mereka, dan 
dapat memainkan peran yang signifikan dalam memulai pergerakan pembebasan 
nasional sebab kebanggaan dan keteguhan kelompok oleh orang-orang kulit hitam di 
Afrika Selatan bangkit secara bersamaan. Wacana black consciousness juga 
mendorong kelompok homoseksual yang pada masa liberasi direpresentasikan oleh 
GLOW untuk memanifestasikan gerakannya ke dalam gerakan anti-apartheid 
dengan menghimbau anggotanya untuk menjadi warga negara Afrika Selatan yang 
bersama-sama berkomitmen untuk mewujudkan masa depan Afrika Selatan yang 
lebih demokratis, tidak rasis, tidak seksis, tidak diskriminatif, dan mendukung 
pergerakan serta penyebaran nilai-nilai anti-apartheid yang dipromosikan oleh ANC 
dan UDF. Mobilisasi oleh masyarakat sipil dalam masa liberasi ini ditambah pula 
dengan sanksi ekonomi dari negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat mampu 
untuk memberikan tekanan bagi pemerintah apartheid untuk membuka negosiasi 
dalam membicarakan pola pemerintahan baru yang lebih demokrasi. 

Wacana heteronormatif kemudian menjadi tantangan yang cukup besar bagi relasi 
patron-client antara ANC dan LGEP dalam upaya realisasi hak-hak kelompok 
homoseksual, terutama hak untuk menikah di Afrika Selatan sebab banyak 
masyarakat bahkan elit pemerintahan yang masih menganut nilai-nilai 
heteronormatif yang melegalkan perilaku hate crime dan homofobia. Terlebih lagi, 



sebagai negara yang sudah menganut demokrasi pemerintah diharuskan untuk 
memperhatikan kebutuhan publik terlebih dahulu dibandingkan kepentingan 
kelompok lain. Maraknya perilaku hate crime dan homofobia seperti pembunuhan 
serta corrective rape yang dihadapi oleh kelompok homoseksual membuat LGEP 
membutuhkan aliansi baik dari domestik maupun intrnasional untuk menekan 
pemerintah dalam memberikan hak-hak sebagai warga negara bagi kelompok 
homoseksual. 

Untuk itu, LGEP membentuk sebuah jaringan advokasi transnasional yang 
menggandeng Pan Africa ILGA, media massa seperti BBC, yayasan seperti Atlantic 
Philanthropies dan Ford Foundation, dan simpatik elit lokal seperi Albie Sach, Thabo 
Mbeki, Cyril Ramaphosa, dan Edwin Cameron untuk melakukan politik informasi, 
politik mempengaruhi, dan politik akuntabilitas untuk memberikan tekanan bagi 
negara. Keberadaan jaringan advokasi transnasional ini menjadi faktor internasional 
yang mendukung keberhasilan gerakan pembebasan hak-hak LGBT di Afrika 
Selatan. 
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