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Aliansi HAM Anti Kekerasan & Diskriminasi Sulawesi Selatan 

“Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap LGBT” 
 
Setiap tanggal 17 Mei, diperingati sebagai Hari Internasional Melawan Homophobia dan Transphobia atau 

International Days Against Homophobia and Transphobia (IDAHOT) di seluruh dunia. IDAHOT dilakukan sejak tahun 

20014 dengan tujuan untuk mengambil perhatian dari politisi, pemerintah, pengambil kebijakan dan masyarakat atas 

isu kebencian terhadap kelompok LGBT. Tanggal 17 Mei dipilih karena World Health Organization (WHO) mencabut 

homoseksualitas dari kategori penyakit kejiwaan.  

 

Sejumlah organisasi dan lembaga serta individu yang tergabung dalam Aliansi HAM untuk Anti Kekerasan dan 

Diskriminasi juga memperingati IDAHOT dengan menggelar Konferensi Pers dan Pernyataan Sikap dengan tema 

Jaminan Perlindungan Hukum  Terhadap Kelompok LGBT. Dalam kegiatan ini, menghadirkan empat narasumber: 

Ishak Ngeljaratan (budayawan), Eman (Komunitas Sehati Makassar), Azis Dumpa (LBH Makassar dan Fitri Pabentengi 

(KWRSS).   

 

Sejak awal, Negara Indonesia dibangun dengan tujuan agar Negara dapat memanusiakan dan memperlakukan 

rakyatnya yang beraneka ragam secara adil dan beradab. Hal yang sama diharapkan juga terhadap seluruh rakyat 

Indonesia untuk dapat memperlakukan sesama warga Negara sebagai manusia dan memberi perlakuan yang tidak 

saja adil, tetapi juga beradab. Dalam Pasal 28 C Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan menjamin hak setiap orang 

untuk “…mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan 

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya 

dan demi kesejahteraan umat manusia.” Pada pasal 28 I ayat (4) juga menyatakan bahwa Negara, khususnya 

pemerintah, bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM
 
  untuk seluruh 

rakyatnya. Dari kata menyeluruh tersebut, maka dipastikan bahwa jaminan perlindungan hukum tersebut berhak 

dirasakan oleh kelompok marginal termasuk LGBT. 

 

”Tidak ada alasan untuk melakukan diskriminasi dan kekerasan dengan alasan apapaun, termasuk dengan alasan 

perbedaan orientasi seksual dan identitas gender (LGBT), sebab itu LGBT juga merupakan manusia yang mempunyai 

Hak Asasi Manusia,  sehingga negara seharusnya memberikan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan HAM 

kelompok LGBT.” kata Azis Dumpa dari LBH Makassar.  

 

Faktanya bahwa pada tahun 1973, American Psyhiatric Association dan World Psychiatric Association menghapus 

homoseksualitas dari The Diagnostic and Statistical of Mental Disorder
1
. Tinjauan ini diambil karena homoseksualitas 

dianggap tidak memenuhi kriteria sebagai gangguan jiwa. Pada tahun 1993, tinjauan tersebut kemudian diadopsi 

oleh Direktorat Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan Republik Indonesia dengan mengkategorikan LGBT sehat 

secara kejiwaan dan merupakan varian biasa dari seksualitas manusia yang tercantum dalam Pedoman Penggolongan 

dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) II & III terbitan Direktorat Kesehatan Jiwa
2
.  

Salah satu narasumber kegiatan ini, Ishak Ngeljaratan mengatakan bahwa setiap manusia diciptakan berbeda-beda. 

Masing-masing memiliki kebenaran. LGBT merupakan hal yang alamiah, seharusnya kita menghargai perbedaan 

tersebut sama halnya ketika kita menghargai diri sendiri.” 

Secara kultural, di Sulawesi Selatan dikenal identitas gender – selain laki-laki dan perempuan - ; yaitu Urane untuk 

sebutan laki-laki, Makunrai untuk sebutan perempuan, Calabai untuk sebutan laki-laki yang ekspresi gendernya 

feminin, Calalai untuk sebutan perempuan yang ekspresi gendernya maskulin, dan Bissu untuk sebutan gender yang 

fungsinya lebih pada spritualitas yang menghubungkan komunikasi antara langit dan bumi, antara Sang Penguasa 

(Dewata) dan kaum (masyarakat)
3
. Keberagaman identitas gender ini diakui, dihormati, dan diperlakukan adil oleh 

masyarakat dan pemerintahan kerajaan masa itu. Meskipun masa kerajaan telah berakhir, Bissu tidak lah hilang 

                                                             
1 Referensi standard dengan nama: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, the 5th edition (DSMS5). 
2 Referensi standard dengan nama: Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) –Direktorat Kesehatan 
Jiwa. 
3 http://www.kompasiana.com/ijhal/siasat-di-tengah-tarian-para-bissu-sebuah-catatan-untuk-gerakan-lgbt-di-
indonesia_56ecc1090323bd0a05641eeb  
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sebagai budaya Sulawesi Selatan, dia tetap dirawat dan dijaga oleh individu/kelompok/organisasi Calabai yang dalam 

bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan Waria dan bahasa Internasional Transgender.  

 

Eksistensi mereka dalam kebudayaan Sulawesi Selatan, membuat daerah ini memiliki identitas diri dan dikenal di 

tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, hal tersebut memberikan  perubahan dan peningkatan partisipasi 

mereka dalam membuka kesempatan kerja melalui usaha kecantikan dan jasa indo’ botting serta partisipasi dalam 

sosialisasi bahaya HIV dan NAPZA ke publik dan ikut serta dalam mempromosikan anti kekerasan terhadap kelompok 

rentan, perempuan dan anak.   

 

Namun sayangnya sejumlah rentetan kasus kekerasan terjadi pada kelompok ini, seperti yang terjadi pada 27 Agustus 

2012, seorang waria dengan inisial MMY mendapatkan luka di bagian perut sebelah kiri akibat dibusur oleh 

sekelompok orang tak dikenal saat sedang bekerja yakni melakukan sosialisasi HIV dan AIDS, Narkoba dan distribusi 

kondom. Sejak tahun 2007, terjadi 21 kasus kekerasan pada kelompok LGBT yang terjadi di Sulawesi Selatan
4
. Enam 

diantaranya merupakan kasus yang berkaitan dengan pihak kepolisian namun kasus tersebut tidak tuntas hingga saat 

ini, salah satunya adalah kasus MMY.  

 

“Sebagai LGBT khususnya waria, kami minta perlindungan hukum yang sama dengan warga lain. Jangan seenaknya 

LGBT ditolak pekerjaan atau pendidikan karena bisa saja lebih LGBT cerdas dan mampu daripada yang lain. 

Seharusnya, pelanggaran tidak melihat LGBTnya, tetapi individunya. Kami LGBT sama semua, jika LGBT salah maka 

ditindak, begitu juga yang lain.” kata Fitri Pabentengi dari Kerukunan Waria Bissu Sulawesi Selatan.  

 

Rentetan kekerasan yang terjadi tersebut juga diduga terjadi karena tersebarnya informasi yang salah melalui media 

cetak, elektronik maupun daring yang menggiring opini masyarakat dan menyebabkan kebencian yang besar 
(homophobia) terhadap kelompok LGBT. Radar Makassar misalnya, menerbitkan berita yang berjudul “LGBT Virus 

Masyarakat” pada tanggal 16 Februari 2016
5
. Pada prinsipnya, media massa yang seharusnya me mberikan edukasi 

pada masyarakat pada akhirnya malah menggiring masyarakat untuk membenci dan menganggap bahwa LGBT 

adalah virus masyarakat.  

 

Menurut Eman Memey Harundja dari Komunitas Sehati Makassar, ada banyak dampak pemberitaan media terhadap 

kelompok LGBT diantaranya pelarangan diskusi-diskusi di kampus, sweeping di kos-kosan dan terapi penyembuhan 

padahal faktanya bahwa LGBT bukanlah penyakit kejiwaan. Selain itu, pada tahun 2013, Komunitas Sehati Makassar 

bekerja sama dengan Arus Pelangi dan PLU Satu Hati melakukan penelitian di tiga kota: Jakarta, Yogyakarta dan 

Makassar. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa 89,3% LGBT mengalami kekerasan, 79,1% kekerasan fisik, 

45,1% kekerasan seksual, 46,3% kekerasan fisik, 63,3% kekerasan budaya, 26,3% kekerasan ekonomi, 17,3% berpikir 

untuk bunuh diri dan 16,4% pernah melakukan percobaan bunuh diri lebih dari sekali.  

 

Selain itu, hal yang mengejutkan dari seorang pejabat publik di Kota Makassar yang dimuat oleh beberapa media di 

Makassar, seperti pada tanggal 19 Maret 2016, yang menyatakan bahwa “Fenomena LGBT menjadi suatu ancaman 

jika tidak ditangani secara serius. Terlebih, LGBT dapat merusak moral bangsa
”6

. Pernyataan tersebut sangat tidak 

sesuai dengan fakta yang telah disebutkan sebelumnya, namun juga mempengaruhi masyarakat luas dan 

memperkuat pandangan patriarki, selain tentu, berpotensi terhadap penyerangan terhadap tindak kekerasan berbasis 

orientasi seksual dan identitas gender, serta kebecian kepada LGBT, serta tertutupnya akses atas berbagai fasilitas 

publik dan partisipasinya sebagai warga negara, ini sangat kontraproduktif dengan bingkai hukum tentang Hak Asasi 

Manusia. 

 

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka sebagai bentuk partispasi konkrit dalam merawat keberagamaan dan 

perdamaian di Sulawesi Selatan, kami yang tergabung dalam Aliansi HAM Anti Kekerasan & Diskriminasi Sulawesi 

Selatan menyatakan sikap dan tuntuntan kepada:  

  

                                                             
4 Data dari Komunitas Sehati Makassar. 
5
 Radar Makassar, 16 Februari 2016, “LGBT Virus Masyarakat”.  

6 http://www.nbcindonesia.com/2016/03/wali-kota-makassar-jika-tak-ditindak.html 
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1.  Menghimbau masyarakat Sulawesi Selatan termasuk Intitusi Pendidikan untuk tidak terprovokasi dan 

menghentikan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan kepada kelompok dengan keberagaman orientasi 

seksual, identititas dan ekspresi gender khususnya LGBT. 

2.  Mendesak Polda Sulawesi Selatan  dan Sulawesi Barat melakukan penegakan hukum kepada seluruh pihak 

yang melakukan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, seperti sweeping dan pengusiran paksa 

terhadap setiap orang dan organisasi LGBT di Sulawesi Selatan. 

3.  Meminta Pimpinan Media Cetak, Elektronik dan Daring untuk melakukan pemberitaan yang berimbang dan 

komprehensif, tidak hanya menjalanka prinsip “cover both side” dalam setiap pemberitaan terkait LGBT, 

melainkan lebih mengutamakan verifikasi. 

4.  Menolak kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang diskriminatif LGBT dan mengekang kebebasan 

berekspresi dan berkreatifitas masyarakat, khususnya di Sulawesi Selatan. 

5.  Pemerintah daerah Sulawesi Selatan (Eksekutif dan Legislatif) untuk mengambil langkah-langkah konkrit  

sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah atas penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak 

rakyatnya, termasuk LGBT sesuai dengan berbagai instrumen dan mekanisme HAM nasional dan 

internasional. 

 

 
 

Makassar, 17 Mei 2016 
Aliansi HAM Anti Kekerasan & Diskriminasi Sulawesi Selatan 

( KSM, GAMACCA, GIPA, LBH-MAKASSAR, LBH-APIK, FORLOG ANTAR KITA, KWRSS 
Solidaritas Perempuan Anging Mammiri, PKBI SULSEL, GARDAN, LBH APIK, KIPAS, GSBN, Srikandi Makassar, FMK,  

Individu: Bpk. Ishak Ngeldjaratan) 
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Eman Memey Harundja : 0813-4384-8440 
Azis Dumpa    : 0852-9999-9514 
Fitri Pabentengi   : 0852-5636-9155 
Ishak Ngeljarataan  : 0813-4269-4790 

 




