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JURNALISME DAN 
KEMANUSIAAN

“Kemanusiaan dan jurnalisme saling bergantung satu sama lain. 
Masing-masing saling meningkatkan dan saling menjaga.”

- Richard Louv, penasihat di Inquirefirst, sebuah organisasi 
nirlaba berita investigasi.

Pernyataan Louv menggambarkan bagaimana keterkaitan 
antara jurnalisme dan kemanusiaan adalah hal yang tak bisa 
dipisahkan dan saling melengkapi satu sama lain. Apa yang 
disampaikan Louv menjadi cermin, bagaimana jurnalisme 
menjadi bagian untuk menyuarakan mereka yang tak mampu 
bersuara (voice of the voiceless). Hal terpenting untuk menjaga 
idealisme sebagai jurnalis adalah berpegang pada kemanusiaan. 
Dan itu akan menjadi modal dasar bagi jurnalis untuk mewakili 
mereka yang tak mampu bersuara.

Salah satu dari mereka yang sering dipinggirkan adalah 
kelompok LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender). 
Sebuah kelompok yang atas nama agama dan moral kerap 
disisihkan, dianggap tak ada, dipaksa untuk bungkam, dan 
bahkan dilecehkan. Pemberitaan tentang kelompok ini sering 
kali membuat kelompok ini menjadi bahan perundungan. Cara 
yang tak manusiawi berulangkali dipertontonkan oleh aparat, 
terutama jika kelompok ini terlibat dalam kasus kriminal. Dalam 
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Pengantar

kasus-kasus lain, kelompok ini dipermalukan di muka umum 
untuk perbuatan yang belum terbukti bersalah secara hukum.

Sering terjadi pemberitaan bagaimana kelompok ini dirazia, 
disiram air dari mobil pemadam kebakaran, dipotong 
rambut dan kukunya, diarak tanpa busana, hingga dipaksa 
menandatangani surat pernyataan tak akan lagi berpenampilan 
seperti ‘perempuan.’ Perlakuan tak manusiawi itu lalu disokong 
oleh pemberitaan yang eksploitatif dan tanpa keberpihakan 
pada kemanusiaan. Kelompok LGBT dalam pemberitaan, 
akhirnya menjadi obyek media massa untuk menarik pembaca, 
meninggikan click bait dan memperbanyak page view.

Pemberitaan yang tak berimbang dan tanpa mengedepankan 
nilai-nilai kemanusiaan terjadi karena jurnalis bekerja tanpa 
perspektif yang utuh tentang nilai nilai hak asasi manusia, 
termasuk tak memahami bagaimana sebaiknya seorang jurnalis 
bersikap dan menyingkirkan opini pribadi ketika memberitakan 
fakta.

Atas dasar itulah Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan 
Ardhanari Institute sepakat bersinergi untuk meningkatkan 
kapasitas jurnalis dalam mengelola pesan-pesan kemanusiaan 
dari mereka yang terpinggirkan. AJI memandang penting 
bagi jurnalis untuk memiliki kepekaan yang tinggi dalam 
memberitakan problem kemanusiaan. Sebab, tanpa memiliki 
pesan kemanusiaan, sebuah laporan jurnalistik akan tersaji 
‘tanpa nyawa.’  

Melalui program workshop untuk jurnalis, sejumlah jurnalis 
dari berbagai wilayah di Indonesia berada dalam satu kelas 
untuk mendengarkan penjelasan dari para pakar mengenai 
kemanusiaan, hak asasi manusia, keberagaman gender, sudut 
pandang politik, sosial, dan perspektif agama, hingga membuat 
laporan jurnalistik yang mengedepankan profesionalisme dan tak 
mencampuradukkan opini dan fakta. Di dalam kelas workshop 
ini jurnalis juga memiliki kesempatan untuk berdiskusi, berbagi 
pengalaman, dan melakukan kunjungan ke lembaga-lembaga 
yang berjuang melakukan pemberdayaan pada kelompok LGBT.
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Laporan jurnalistik mereka tersaji dalam berbagai platform. 
Melalui media cetak, online dan televisi. Sebagian diantara 
laporan itu juga menyinggung cerita bagaimana peserta pelatihan 
tak mudah menembus narasumber, berhadapan dengan stigma 
sosial yang negatif tentang kelompok LGBT, hingga adanya 
tentangan dari ruang redaksi.

Pelatihan ini mungkin bagian kecil dari perjuangan Aliansi 
Jurnalis Independen untuk selalu menjadi bagian dan bersuara 
untuk kelompok yang tak mampu bersuara.

Mengutip William Woo, jurnalis senior di California, Amerika 
Serikat, “sebagai jurnalis, kita menciptakan moral dan pilihan 
subyektif setiap saat, sama seperti orang-orang yang kita 
beritakan.”

Semoga penciptaan moral dan pilihan subyektif yang diambil 
oleh jurnalis adalah pilihan yang berbasis kemanusiaan dengan 
mengedepankan hak asasi manusia.

Jakarta, September 2019

Pengantar
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Erika Supriyanti
Palembang Pos
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MERAJUT ASA DARI
MUSIK DANGDUT

Seorang waria Palembang memiliki bakat menciptakan lagu dangdut. 
Kurangnya dukung membuat lagu dia sulit popular.

Erika Supriyanti, Palembang Pos

“Mengapa kau gantung cintaku. Jangan gantung cintaku. Jangan 
kau menyakiti hatiku. Kalau kau memang tak sayang lagi padaku, 
ada caranya pada diriku.” Begitulah sepenggal bait lagu ciptaan 
dari Aris Rinaldi. Kemahirannya menciptakan lagu, sudah tidak 
diragukan lagi. Terhitung sudah ada sekitar 27 lagu dangdut 
yang dia ciptakan.
 
Jari jemari Aris Rinaldi terlihat begitu cekatan memotong rambut 
salah seorang pelanggannya. Tak lupa, sambil menggunting 
rambut, senandung lagu ‘Kehilangan’ milik Raja Dangdut 
Rhoma Irama mengalun indah dari bibirnya.

Di salon seluas 5 X 5 meter miliknya inilah Aris menggantungkan 
hidupnya. Sejak pukul 08.00 WIB sampai pukul 19.00 WIB, 
salon ini buka dan cukup banyak yang datang. “Alhamdulillah, 
banyak yang suka potongan rambut saya ini. Ya masih banyak 
yang langganan,” ujar Aris, seraya membersihkan sisa rambut 
di lantai.

Aris sendiri sebenarnya adalah pencipta lagu dangdut. Namun, 
harapannya untuk dikenal melalui musik yang sudah dicintainya 
sejak anak-anak ini harus terganjal. “Salah satunya, mungkin 

Erika Supriyanti
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karena saya yang seorang waria. Ah entahlah, tapi saya akan 
tetap berusaha,” kata Aris, terlihat bersemangat.

Anak ketujuh dari sembilan bersaudara ini,  sebenarnya sudah 
berhasil menelurkan tiga album. Yakni, Album Artis Persatuan 
Artis Musik Melayu-Dangdut Indonesia (PAMMI) Kota 
Palembang, Gebyar Artis Palembang dan Fantastic Management.

Namun, dari penghasilan yang didapat dari album ini masih 
sangat minim. Kepada Palembang Pos, Aris menuturkan, 
kecintaannya pada musik dangdut sangat besar. Tapi, memang 
selama ini sering terganjal untuk mempopulerkan ciptaannya.

 “Mungkin itu karena kondisi saya yang waria. Saya pernah 
dengar ada yang bilang seperti itu. Sedih sih, tapi apa boleh buat 
ini sudah pilihan hidup saya.  Tapi saya tidak patah semangat 
kok. Musik dangdut itu sudah menjadi hidup saya, jadi saya 
tetap menciptakan lagu dan akan terus mempopulerkannya 
meski harus bekerja keras sendiri,” katanya membeberkan.

Meski waria, namun Aris tidak seperti waria kebanyakan yang 
memilih memakai pakaian perempuan. Bahkan, tidak ada make 
up atau gincu tebal di bibirnya. “Lebih nyaman penampilan 
yang biasa saja. Nggak suka pakai make up,” tuturnya.

Untuk mengembangkan bakatnya di jalur musik dangdut, 
Aris sebenarnya sudah berusaha meminta bantuan kepada 
pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
Kota Palembang untuk mensponsori albumnya. Tapi, selalu 
pulang dengan tangan hampa.

“Saya pernah datang ke kantornya, tapi dibilang nanti anggaran 
terbatas. Mungkin banyak seniman di daerah yang berkualitas, 
tapi kalau tidak didukung pemerintah daerahnya kan sulit 
juga. Padahal, saya sangat ingin mengharumkan nama daerah. 
Jadi, pencipta lagu dangdut ada juga dari Palembang,” papar 
pemenang Bintang Radio dan Televisi tahun 1989 ini.

Untuk dua album pertama, lanjut Aris, meski tanpa launching, 
album tersebut tetap dilempar ke pasaran. Walaupun 

Erika Supriyanti
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hasilnya kurang memuaskan, tapi setidaknya Aris sudah bisa 
menunjukkan karyanya.

“Saya sudah keliling minta bantuan, tapi tidak ada tanggapan. 
Tapi, album pertama dan kedua tetap jalan meskipun harus 
kerja keras. Nah, untuk album ketiga saya dibantu Palembang 
Pos untuk launching. Karena ada launching, jadi orang lebih 
banyak tahu album ketiga ini,” ungkapnya.

Aris yang merupakan sarjana dari salah satu perguruan tinggi 
di Palembang ini, saat ini terus memasarkan lagu ciptaannya 
sendiri. “Paling efektif, lewat Youtube. Ya, hasilnya memang 
masih sedikit. Baru ada beberapa artis dangdut yang membeli 
lagu ciptaan saya. Seperti Nadi Barokah, Minawati Dewi. 
Ya, paling dibeli sekitar Rp 1,5 juta tapi itu juga sudah sangat 
bersyukur,” ungkap Aris.

Meski harus jatuh bangun di dunia musik dangdut, lanjut Aris, 
dia akan tetap menciptakan lagu. Inspirasinya, kebanyakan dari 
cerita teman atau kisah nyata dalam hidupnya. “Kalau lagi mood, 
mungkin dalam 2 jam sudah jadi liriknya. Tapi, kalau lagi nggak 
mood bisa dua hari jadinya,” katanya.

Cita-cita Aris sendiri sebenarnya sangat mulia. Jika albumnya 
laris di pasaran. Dia sangat ingin membangun pesantren. 
“Ini cita-cita saya, jadi bisa membantu anak kurang mampu 
untuk mendapatkan pendidikan. Mudah-mudahan, nanti bisa 
terwujud,” katanya berharap.

Ketua PAMMI Kota Palembang, Salman menjelaskan, sulitnya 
untuk mempopulerkan karya dari Aris Rinaldi ini lebih 
disebabkan kurangnya dukungan pemerintah. “Ya, ini kan 
memang terjadi banyak artis Palembang yang punya kualitas 
tapi tidak bisa maju. Karena pemerintahnya kurang peka. Sangat 
sulit kalau pemerintahnya kurang peduli. Kalau lihat dari daerah 
lain, itu untuk seni sangat jadi perhatian,” ungkapnya.

Masalah seperti ini, lanjut Salman, juga terjadi pada penyanyi-
penyanyi lokal. Mereka kesulitan menembus pasar industri 
musik nasional, karena akses untuk ke arah itu belum terbuka. 

Erika Supriyanti
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“Ya, kalau pemerintahnya mendukung tentu mereka akan 
membantu memberdayakan para seniman lokal ini. Sehingga, 
bisa makin dikenal,” kata dia.

Tria, salah seorang finalis D’Academy 2 yang merupakan anak 
didik Aris mengakui, kemahiran Aris dalam menciptakan lagu. 
Bahkan, cewek berkulit putih ini membawakan satu lagu milik 
Aris, yang berjudul “Sakit”. “Lagu milik Kak Aris itu bagus, 
dangdutnya original sekali. Saya sangat suka,” ujar Tria.

Tria merupakan anak didik Aris sejak dua tahun lalu. “Kak Aris 
itu orangnya ngemong. Saya banyak belajar darinya. Memang, 
karena sekarang ini pencipta lagu di daerah masih kurang 
dilirik. Tapi, saya lihat usaha kak Aris sudah sangat luar biasa. 
Sekarang, lagu-lagunya banyak dinyanyikan penyanyi lokal,” 
jelasnya.

Begitu juga dirasakan Rais Zainal. Rais akhirnya memutuskan 
membeli lagu karya Aris, karena materi lagu yang kuat serta 
aransemen yang bagus. “Dangdutnya benar-benar dangdut 
original. Karena itu, saya langsung tertarik. Alhamdulillah, 
sekarang di tangga lagu Radio Dangdut Sriwijaya, lagu ciptaan 
Aris yang berjudul ‘Hampa’, dalam dua minggu terakhir selalu 
berada di posisi pertama,” katanya.

Diakui Rais, sebenarnya dia sempat mendengar mengenai 
adanya orang yang masih meragukan kemampuan Aris dalam 
menciptakan lagu. “Tapi, saya tidak melihat itu. Karena, 
menurut saya yang penting karyanya. Yang saya lihat, karya 
yang dihasilkan berkualitas. Dan ini juga bisa mengharumkan 
nama daerah,” ungkapnya.

Sementara Ita Sandy, Ketua Himpunan Waria Musyawarah 
Kekeluargaan Gotong Royong Sumatera Selatan menyatakan 
masih banyak waria yang sebenarnya memiliki prestasi dan 
bakat tapi masih sulit diterima oleh masyarakat. “Ya, ini 
memang menjadi persoalan bagi para waria. Ada yang tidak 
diterima kerja karena dia waria. Padahal, seharusnya tidak ada 
diskriminasi seperti ini,” katanya mengeluh.

Ita menambahkan, saat ini banyak waria yang berbakat di bidang 

Erika Supriyanti
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tata boga atau salon, namun kurang terekspose karena masih 
adanya tanggapan sinis dari masyarakat. “Kami sendiri sudah 
berusaha, untuk terus memotivasi para waria ini agar tetap 
berkarya. Sehingga, jangan sampai nanti masih ada anggapan 
waria hanya jadi PSK (Pekerja Seks Komersial) saja,” ungkapnya.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang, 
Ahmad Jazuli mengungkapkan, sangat mendukung putra daerah 
yang ingin mengharumkan nama daerah melalui karyanya. 

“Namun, sekarang ini anggaran sangat terbatas. Sehingga 
menjadi kendala jika harus membantu promosi lewat anggaran. 
Tapi, kami siap membantu jika ada acara-acara nanti akan 
dipanggil untuk menjadi pengisi acara. Yang jelas, kami tidak 
melihat itu waria atau tidak. Pokoknya, kalau memang punya 
karya dan karyanya bagus, kami dukung,” kata dia.

General Manager Palembang Pos, Doni Ramadona 
menambahkan, kerja keras Aris dalam membuat albumnya, 
membuat Palembang Pos akhirnya bersedia untuk membantu 
launching album ketiganya. “Kebetulan waktu itu, kami ada acara 
jalan sehat. Jadi, sekaligus kami buat untuk hiburan peserta jalan 
sehat juga,” katanya.

*Naskah bersumber dari Palembang Pos, Senin 28 Maret 2016

Erika Supriyanti



16 Perbankan dan Fintech | Aliansi Jurnalis Independen

Dyah Ayu Pitaloka
Rappler.com
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DI BALIK MERAHNYA
GINCU BIBIR WARIA

Hanya sekitar 20 persen waria di Malang yang bisa duduk di bangku
SMA. Mereka mengaku lebih dihargai jika bisa mencari uang sendiri

dan tak bergantung kepada keluarga.

Dyah Ayu Pitaloka, Rappler.com

Yuri Firnanda petang itu sedang bersiap untuk bekerja. Rambut 
hitamnya dibiarkan tergerai sebahu, wajahnya dipoles bedak 
dengan warna cerah, sepadan dengan lipstik warna merah muda. 
Jika tidak sedang ikut bermain ludruk, malam-malam Yuri akan 
dipenuhi dengan kegiatan mangkal, mencari pelanggan dengan 
menjual jasa sebagai pekerja seks di Kabupaten Malang, Jawa 
Timur.

Mungkin saja Yuri kini akan berakhir di dalam kelas, mengajar 
teater atau pengetahuan lain sebagai guru. Siapa tahu jalan 
hidupnya akan berbeda jika ia cukup beruntung mengenyam 
pendidikan lebih tinggi dan tak sibuk bekerja setamat Sekolah 
Menengah Kejuruan.

Setidaknya ada 438 waria di wilayah Malang Raya, dan hanya 
sekitar 20 persen di antaranya beruntung bisa belajar hingga 
tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan setaranya. Sebagian 
besar terpaksa terhenti di jenjang SD atau SMP dan menghidupi 
dirinya sebagai pekerja seks.

“Cita-cita saya dulu jadi guru, saya suka mengajar. Waktu SMK, 

Dyah Ayu Pitaloka
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saya sempat mengajar teater beberapa bulan di salah satu SMP 
di Wagir. Kemudian berhenti karena di SMK banyak praktikum 
yang tidak bisa ditinggalkan,” kata Yuri kepada Rappler, pada 
Rabu, 16 Maret.

Namun nasib berkata lain. Sejak 2006, wanita pria (waria) 
berusia 31 tahun itu menghidupi diri sebagai pekerja seks. 
Nasibnya lebih baik saat bulan besar tiba. Ketika banyak orang 
punya hajat, Yuri bisa ikut menari dan bermain ludruk keliling 
mengikuti pesanan empunya hajat.  “Sebenarnya dulu saya 
ingin kuliah, tapi saya harus bekerja dan keluarga juga tidak 
ada uang,” katanya, seraya asap rokok mengepul dari bibirnya 
petang itu.

HANYA SEDIKIT WARIA YANG LULUS SMA

Organisasi Waria Malang Raya Peduli AIDS (Wamarapa) 
mencatat ada 438 waria di Malang Raya sepanjang 2015. Sekitar 
50 persen di antara mereka lulusan SMP, dan hanya 20 persen 
lulus SMA. Sisanya adalah mereka yang tamat SD atau putus 
sekolah di SMP. Nyaris tak ada waria yang berijazah sarjana di 
Malang.

“Salah satu penyebab putus sekolah, ya bekerja. Waria lebih 
dihargai keluarga kalau tidak merepotkan dan sudah bisa cari 
uang. Akhirnya kalau sudah bekerja dan cari uang, mereka malas 
sekolah,” kata Yuri yang juga menjadi pendamping Wamarapa 
wilayah Kepanjen dan Gondanglegi.

Waria sering kesulitan mencari pengakuan dan penerimaan 
dari keluarga terdekat. Yuri muda mencari uang saku tambahan 
dengan bekerja sebagai penyiar di radio komunitas di sekitar 
kediamannya.

Jaringan yang bertambah membawanya berkenalan dengan 
seorang waria yang sering ikut ludruk dan dunia malam. Dari 
uang yang didapat, dia bisa membuktikan dirinya bermanfaat 
dan tidak merepotkan orangtuanya.

“Saya bilang ke bapak saya, saya bisa cari uang sendiri dan 
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semoga tidak lagi meminta uang. Bapak menjawab, yang 
penting jangan membuat jelek nama orang tua. Jawaban itu 
sudah membuat saya lega menjalani hidup sebagai waria,” 
akunya. Orangtuanya memberikan nama Sugeng Warso Enggal 
pada Yuri di hari lahirnya, 31 tahun lalu.

Ketua Wamarapa Yoko Dharmawan menyebutkan ada 
beberapa penyebab waria memiliki tingkat pendidikan yang 
rendah. Dari hasil penggalian masalah yang dilakukan lewat 
beberapa kelompok pendampingan Wamarapa, kasus bullying 
atau perisakan di lingkungan keluarga dan sekolah menjadi 
salah satu penyebab dominan, diikuti penolakan dari keluarga 
serta faktor ekonomi keluarga. Sebagian besar waria enggan 
melanjutkan pendidikan formal karena trauma akibat perisakan 
di masa remaja mereka.

“Dari program Kelompok Dampingan Sebaya (KDS) tahun 
2012-2014, sembilan puluh persen waria di-bully di usia remaja. 
Bentuknya verbal hingga kekerasan seksual. Pengalaman seks 
mereka sebagian besar di bawah usia 15 tahun,” kata Yoko yang 
juga dikenal dengan nama Tan Kwee Tjhien itu.

Perisakan dilakukan keluarga terdekat, teman di sekolah, 
pondok pesantren, hingga oknum guru kelas. Seorang waria 
di Kabupaten Malang mengaku diminta untuk mengulum 
kemaluan guru laki-lakinya sebagai hukuman karena lemah 
dalam mata pelajaran olahraga.

Program KDS berlangsung selama dua tahun dan mendapat 
dana dari lembaga donor United Nations Programme on HIV/
AID (UNAIDS). Namun program ini kini sudah berhenti dan 
sekarang Wamarapa tak ada aktivitas pemberdayaan apa 
pun. “Di kelas pendampingan ada waria mengatakan trauma 
dengan guru SMP -nya karena pernah diminta mengoral,” kata 
Yoko yang juga pernah dilecehkan oleh saudara dan teman 
sepermainannya itu.

Kondisi itu kemudian diperparah tanpa adanya dukungan dan 
motivasi dari keluarga. “Dia kemudian putus sekolah karena 
trauma, takut ketemu gurunya. Keluarga juga banyak yang 
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menyalahkan dan tidak mengakui kalau anaknya banci atau 
waria,” katanya.

Masa kecil waria, ujar Yoko, banyak terpojokkan ketika 
mendapat perlakuan perisakan di sekolah. Seperti halnya 
korban pelecehan seksual anak-anak pada umumnya, mereka 
ketakutan dan tak berani melaporkan hingga sering ditemukan 
dalam kondisi terlambat.

Pada kasus ringan, guru lebih banyak menyalahkan perisakan 
pada perilaku korban daripada memberikan sanksi pada 
perisak. Seperti juga orangtua yang menghukum anak laki-
lakinya karena sering bermain dengan baju perempuan dan alat 
make-up.

“Hasil pendampingan kami mendapati bahwa guru sering 
menyalahkan perilaku waria yang kemayu, lembek, dan 
berbeda. Kebanyakan lemah dalam olahraga tapi lebih unggul 
dalam kemampuan lain,” ungkap Yoko.

SEBANYAK 90 PERSEN WARIA ADALAH KORBAN 
PELECEHAN

Trauma di masa kecil membekas lama di benak waria. Ejekan 
banci dan stigma negatif lain membuat mereka enggan pergi 
ke sekolah. Data dari survei Wamarapa menyatakan bahwa 90 
persen waria di Malang Raya mengalami kekerasan seksual di 
usia remaja.

Kondisi sosial dan lingkungan serta ketidaktahuan tentang 
identitas diri menyebabkan waria tidak percaya diri dan lemah. 
Kemauan untuk sekolah pun berkurang karena waria lebih 
nyaman berkumpul di lingkungan yang menerima kondisi 
mereka, sebagian besar di kelompok pekerja seks.

Tak ada motivasi dari keluarga juga membuat waria tak banyak 
memikirkan pendidikan dan masa depan. “Stigma negatif 
membuat saya merasa saya ini salah dan semua kekerasan 
seksual yang menimpa saya saat kecil adalah balasan dan dosa 
yang harus diterima,” kata Yoko. 
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“Saya bahkan bertahun-tahun hidup dalam kebingungan itu, 
sebelum berani menerima kenyataan dan menjadi diri sendiri,” 
ujarnya. Lewat jalan yang berliku, pemegang gelar Putri Waria 
Jawa Timur 2001 itu baru terbuka menerima dirinya sebagai 
waria di usia 30 tahun.

GURU BERKAWAN SISWA

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 
(P2TP2) Kabupaten Malang mendapati ada kencenderungan 
baik pelaku dan korban perisakan takut pada guru mereka, 
termasuk guru Bimbingan dan Konseling (BK).

Lewat program Problem Solving antara 2013 hingga 2015, P2TP2 
mendampingi ratusan anak-anak pelaku dan korban perisakan 
dari puluhan SMP di Kabupaten Malang, termasuk anak yang 
terlibat masalah kenakalan dengan sekolah.

“Dalam kegiatan itu anak harus mengetahui masalah mereka 
dan cara mengatasi masalah itu. Dalam sesi tanya jawab sering 
mereka tak mau terbuka jika ada guru mereka di dalam kelas. 
Kalau ada gurunya mereka merasa tidak nyaman, guru kami 
minta menunggu di luar kelas,” kata Umi Khorirotin Nasihah, 
Konselor P2TP2 Kabupaten Malang.

Guru pun disebut sebagai salah satu pihak yang ditakuti dan 
dibenci pelajar yang membutuhkan perhatian khusus. “Guru 
BK seharusnya bisa memosisikan diri sebagai teman, bukan ikut 
memberi sanksi. Anak-anak jadi takut kepada mereka,” kata 
Umi.

P2TP2 mencatat ada 44 kasus kekerasan baru pada anak-anak 
sepanjang 2015. Satu di antaranya dialami oleh anak laki-laki 
yang mengalami kekerasan seksual dari orangtuanya sendiri. 
“Bapaknya berperilaku menyimpang, dan menyodomi anaknya, 
dia masih SD,” kata Umi. Anak itu kini hidup bersama ibunya, 
sementara sang bapak tak tersentuh hukum lantaran kasus 
berakhir damai.

”Waria mengalami pemiskinan sejak dari bangku sekolah. 

Dyah Ayu Pitaloka



22 Perbankan dan Fintech | Aliansi Jurnalis Independen

Semua stigma negatif, kekerasan seksual yang dialami saat masa 
sekolah, membuat mereka trauma dan menjauhi sekolah dan 
pendidikan.”

Sementara itu, Kabupaten Malang berbenah untuk menjadi 
Kabupaten Layak Anak dengan mewujudkan sekolah ramah 
anak. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Budi Iswoyo 
menyebut peran guru BK besar dalam mewujudkan sekolah 
ramah anak.

Terdapat setidaknya satu guru BK di masing-masing di 1.167 
Sekolah Dasar, 322 di Sekolah Menengah Pertama, dan 112 
di Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan. Mandat itu jadi 
dampak wajib setelah pemerintah setempat menetapkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 11 tahun 2013 tentang 
Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak.

Dalam pasalnya, Perda itu menegaskan sekolah wajib 
memberikan kesempatan pada anak-anak untuk memperoleh 
layanan pendidikan tanpa diskriminasi. Posisi pelajar dengan 
berbagai perangai dan kemampuan akademisnya tak berbeda 
satu dengan yang lain.

Ada anggaran sebesar Rp 500 juta di tahun ini, yang diwujudkan 
dalam bentuk pelatihan guru serta kelengkapan fasilitas 
permainan edukasi untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

“Anak berkecendrungan waria itu kedudukannya sama dengan 
anak difabel, berkebutuhan khusus. Mereka punya kesempatan 
yang sama untuk mendapatkan pendidikan seperti anak lain,” 
kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Budi Iswoyo.
Guru dengan kompetensi khusus bertugas mendampingi siswa. 
Mereka berkewajiban mencari tahu tentang tindak kekerasan 
seksual dan diskriminasi pada siswanya, jika ada. Namun Budi 
mengaku selama ini tidak ada laporan tentang diskriminasi 
dan juga kekerasan seksual yang dilakukan guru pada siswa 
manapun, termasuk yang berkecenderungan waria. “Selama ini 
belum ada laporan tentang itu, jika ada dugaan itu, seharusnya 
tugas BK untuk mencari tahu dan mengatasinya,” katanya.

Menurutnya, guru ditakuti siswa bukan karena guru yang galak 
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dan tak bisa menjadi teman, tetapi karena siswa takut akibat 
kesalahan yang telah diperbuat. “Mereka takut pada guru, ya 
karena bersalah itu, jadi takut dan segan” ujarnya.

WARIA SARJANA MAMPU BERBUAT BANYAK

Dari ratusan waria di Malang, nama Merlyn Sopjan dikenal luas. 
Artikel tentang Merlyn bahkan sempat keluar di laman The New 
York Times. Ketika itu, Merlyn mencoba ikut menjadi peserta 
Pemilihan Wali Kota Malang pada 2003.

Di Pilkada langsung yang pertama itu, Merlyn yang maju lewat 
jalur independen gagal pada tahap pendaftaran. Dia datang lima 
menit terlambat dari jadwal menyerahkan formulir.

Di tahun berikutnya, waria kelahiran Kediri 43 tahun lalu itu 
kembali mencoba terjun ke politik dengan mengikuti bursa 
pemilihan legislatif. Melenggang lewat Partai Keadilan dan 
Persatuan Indonesia (PKPI), Merlyn yang meraup pundi suara 
cukup banyak, tak berhak duduk di DPRD Kota Malang saat itu.
“Saya berada di peringkat kedua calon dengan peraih suara 
terbanyak, tetapi yang berhak duduk di DPRD ya calon nomor 
urut satu. Saat itu motivasi saya hanya satu, menegaskan bahwa 
hak dan kewajiban waria tak berbeda dengan warga lain,” kata 
Merlyn.

Waria bernama lahir Ario Pamungkas itu bisa berkompetisi di 
dunia politik setelah menyelesaikan pendidikan sarjana dari 
Jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang. 
Prestasinya tak berhenti di situ, pada 2006 Merlyn menjuarai 
kontes Putri Waria Indonesia.

Kini pemilik rambut ikal sebahu itu dipercaya sebagai Project 
Officer di Program Peduli milik Kementerian Koordinator 
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta sejak 
2014 hingga akhir tahun ini. Di sana, mantan Ketua Ikatan Waria 
Malang (Iwama) yang juga penulis beberapa buku itu dipercaya 
membawakan program besar, memberdayakan masyarakat 
marginal di Nusantara.

Seperti kelompok minoritas lainnya, waria juga rentan 
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diskriminasi. “Dari sini semakin terlihat, waria mengalami 
pemiskinan sejak dari bangku sekolah, semua stigma negatif, 
kekerasan seksual yang dialami saat masa sekolah membuat 
mereka trauma dan menjauhi sekolah dan pendidikan,” kata 
Merlyn.

“Akibatnya, pendidikan mereka rendah dan tak bisa 
berkompetisi dalam pekerjaan,” ujarnya. Merlyn beruntung, 
orangtuanya mau menerima kondisinya dan memberikan akses 
pada pendidikan layak.

TENTANG SAPI DAN FAJAR PAGI

Kamis dini hari, 17 Maret 2016, Maya menepuk tangan di udara 
dengan keras, sambil memanggil seorang pria yang sedang 
melintas di sebuah jalan di Kota Malang. Mencari perhatian agar 
pengendara motor itu meliriknya, atau bahkan berhenti untuk 
bertransaksi.

Hidung dan dagunya berlekuk lancip, hasil suntik silikon 
beberapa tahun silam. Ada aroma melati menyeruak segar dari 
tubuhnya. Maya setia menunggu pelanggannya setiap pukul 
01:00 dini hari hingga subuh tiba.

Katanya, waria lebih aman dari operasi petugas jika keluar dini 
hari. Sama seperti banyak waria lain di Malang, waria yang 
pandai menari jathilan dalam kelompok reog itu putus sekolah 
di tahun pertama SMP.

Masa kecilnya diwarnai dengan pukulan dan tendangan dari 
orang tua yang tak suka ketika Maya berulah mengenakan baju 
perempuan. Hukumannya terhenti ketika ia keluar dari bangku 
SMP untuk mengikuti kakaknya bekerja di Lampung.

Saat ini, bagi waria berusia 37 tahun itu, hidup cukup sederhana 
jika ada sepasang sapi di kandang dan seorang keponakan yang 
mau menerima dirinya di masa tua. “Ayahku veteran pejuang 
’45, sekolahku putus kelas satu SMP di Wonokerto, Bantur 
(Kabupaten Malang). Sekarang aku punya sapi sejodoh (jantan 
dan betina) dirawat keponakan, nanti kalau sudah tua biar 
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sapiku diambil ponakan yang mau merawatku,” ucap Maya.

Dia mengaku bahagia jika ayahnya kini mau menyapanya 
dengan panggilan Maya ketika ia pulang ke rumah. Di akhir 
percakapan dengan Rappler, Maya kemudian pamit dan 
berjalan menjauh, mendekati ruas jalan dengan penerangan 
yang cukup. Melanjutkan pekerjaannya sejak 19 tahun terakhir, 
dan mengakhirinya saat azan Subuh berkumandang. 

*Naskah ini bersumber dari Rappler.com, 25 Maret 2016
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Agus Setiyanto
Satelit Post
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LENGGER LANANG
MASIH MENARI

Masyarakat berkultur Banyumasan mengenal Ronggeng dan Lengger.
Ronggeng mewakili budaya Sunda sedangkan lengger dari Jawa.

Agus Setiyanto, Satelit Post

Ronggeng dan Lengger, keduanya sama-sama tarian. Sama-sama 
diiringi calung, perangkat alat musik yang terbuat dari bambu 
wulung, mirip dengan angklung dari Jawa Barat, dan dilaras 
seperti gamelan Jawa. Ronggeng pasti perempuan, sedangkan 
Lengger adalah penari laki-laki yang berdandan perempuan.

Ronggeng merupakan hasil persebaran kebudayaan Sunda. 
Dari wilayah Karajaan Padajaran, kesenian ini menyebar ke 
arah timur sampai di wilayah Banyumas. Lengger mewakili 
kebudayaan Jawa. Kesenian ini berkembang dari wilayah 
Gunung Sindoro-Sumbing ke arah barat dan selatan meliputi 
Wonosobo, Kebumen, dan Banyumas.

“Lengger nuansanya Jawa, sedangkan Ronggeng dari Sunda. 
Kalau ini sudah paham, nanti bisa membedakan masing-masing 
ragam kesenian,” ujar Yusmanto, seniman calung, saat ditemui di 
rumahnya di Desa Karangjati, Kecamatan Susukan, Kabupaten 
Banjarnegara, akhir Februari lalu 2016. Menurut Yusmanto, hal 
itu bisa terjadi karena Banyumas adalah daerah tengah-tengah 
atau antara. Daerah bertemunya dua kebudayaan besar, Sunda 
dan Jawa.
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KESENIAN KELAS ELITE

Kekalahan dalam Perang Diponegoro pada 1830, memaksa 
Kasunanan Surakarta menyerahkan wilayah Banyumas kepada 
Belanda. Sejak itu, mulailah terjadi perubahan besar dalam 
struktur sosial masyarakat setempat.

Perubahan juga terjadi dalam dunia kesenian. Ragam kesenian 
rakyat yang bernuansa kesuburan atau agraris, yang memaknai 
bumi sebagai hidup, perempuan sebagai bumi, mulai berubah. 
Kesenian ini tidak lebih dari sekadar tontonan untuk bersenang-
senang. “Pada malam-malam tertentu para juragan dan ningrat 
bersenang-senang. Untuk menghangatkan acara dipanggillah 
Ronggeng atau Lengger,” ujar Yusmanto.

Tak jarang mereka juga menggelar transaksi seksual di tengah 
acara ini. Dari sini juga masyarakat Banyumas mulai mengenal 
ciu, minuman fermentasi lokal memabukkan. “Ini awal mula 
munculnya anggapan negatif terhadap kesenian, termasuk 
Lengger. Pertunjukan Lengger seolah dekat dengan mabuk-
mabukan dan prostitusi terselubung,” ujar alumnus S2 Institut 
Seni Indonesia Solo.

ORDE BARU

Awal Orde Baru sampai dekade 1970-an Lengger dilarang 
dipentaskan. Pemerintah Kabupaten Banyumas lebih 
berkonsentrasi mengembangkan ragam seni tradisi yang berasal 
dari Surakarta-Yogyakarta.

Menurut Yusmanto paling tidak ada dua alasan yang mendasari 
pelarangan pementasan kesenian itu. Pertama, trauma masa 
lalu. Pada peristiwa geger 1965 banyak seniman Lengger di 
daerah ini dicurigai terlibat Lembaga Kesenian Rakyat (Lekra) 
underbow Partai Komunis Indonesia.

Kedua, adanya penilaian rendah terhadap hal-hal yang berbau 
kesenian rakyat. “Ragam kesenian tradisional seperti Lengger 
dianggap kesenian bermutu rendah sehingga tidak pantas 
dikembangkan atau bahkan dipentaskan,” ujar Yusmanto.
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Lengger mulai terangkat sejak tumbuhnya kesadaran tentang 
pentingnya tradisi lokal dalam menciptakan “puncak-puncak 
kebudayaan daerah” guna mewujudkan kebudayaan nasional 
sebagaimana tertuang di Garis-garis Besar Haluan Negara 
(GBHN). Pemerintah mulai menganggap penting berbagai 
ragam kesenian tradisional yang hidup di daerah-daerah.

“Tanggal 11 Maret 1978 Pemerintah Kabupaten Banyumas secara 
resmi mendirikan Sekolah Menengah Karawitan Indonesia 
(SMKI) dengan nama SMK Pemerintah Daerah Banyumas yang 
membuka dua jurusan, yaitu Jurusan Seni Tari dan Jurusan Seni 
Karawitan,” ujar Yusmanto.

Sejak itu bertebaran seniman kreatif yang mengembangkan 
ragam kesenian tradisional Banyumas, antara lain Rasito, Parta, 
S. Bono, Kunes, Suryati, Sugino, Sugito, dan Kampi. Beberapa 
di antaranya adalah tokoh seni karawitan, gending-gending 
Banyumasan, Sinden, dan Lengger.

Kampi adalah tokoh penari Lengger yang berasal dari 
Banjarwaru, Cilacap. Tokoh ini mengembangkan gaya sajian 
pertunjukan Lengger dengan ekspresi individu yang sangat 
menonjolkan warna Banyumasan. Atas peran Kampi inilah, 
pertunjukan Lengger yang hingga awal dekade tahun 1970-an 
hampir punah dapat berkembang pesat lagi sebagai pertunjukan 
rakyat. “Di tangan Lengger ini pula, mula-mula pertunjukan 
Lengger direkam dalam bentuk pita kaset yang diedarkan 
secara meluas di dalam maupun di luar wilayah sebaran budaya 
Banyumas,” ujar Yusmanto.

Mokh. Sobirin, peneliti Lengger, Direktur Eksekutif Desantara, 
sebuah jurnal kebudayaan, menceritakan bagaimana pergulatan 
Lengger di zaman Orde Baru. Menurut dia, di zaman itu, Lengger 
semakin tercerabut dari akar sejarahnya sebagai kesenian rakyat. 
Terlalu banyak kompromi yang diambil agar Lengger bisa tetap 
pentas.

Lengger dipaksa menjadi bagian dari mesin politik Golkar. 
Kostum Lengger berubah menjadi berwarna kuning. Saat 
kampanye isi parikan atau syair yang dulunya berisi wejangan 
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tentang hidup sederhana berubah menjadi slogan politik.

Selain Golkar, ada satu kekuatan lain di zaman itu yang tidak 
mungkin bisa dibendung: modernisasi dan industrialisasi 
hiburan. Lengger semakin loyo untuk bisa bersaing dengan artis-
artis dari Jakarta. “Satu babak dalam sejarah Lengger yang harus 
dicatat adalah revolusi televisi. Sebab, televisi mengakibatkan 
tontotan rakyat seperti Lengger tersisih,” ujar Mokh. Sobirin, 
akhir Maret 2016.

PACEKLIK

Menurut Tri Indarwati, guru seni tari di Banyumas, sebenarnya 
masih ada orang yang suka dengan pertunjukan Lengger. 
Buktinya sampai saat ini masih ada Lengger yang manggung di 
Kecamatan Lumbir maupun di Majenang Cilacap. Hanya saja, 
tidak sesering seperti di tahun 1970-an.

Sekarang ini, untuk mencari Lengger, apalagi Lengger Lanang 
sudah sangat susah. Kebanyakan mereka tidak punya grup 
pemain calung sendiri. Mereka hanya disewa atau istilah 
Banyumasannya dibon oleh kelompok calung tertentu. Kalau 
ada undangan pentas barulah Lengger itu diundang dan dapat 
bayaran.

“Dulu, tahun 70-an banyak Lengger ngamen. Kalau ada 
perempatan atau jembatan berhenti, terus menabuh calung 
untuk memanggil penonton,” ujar dia, saat ditemui di rumahnya 
di Desa Pangebatan, Kecamatan Karanglewas, Banyumas, awal 
Maret 2016.

Pada waktu itu, lanjut Tri, tidak ada Lengger yang menari di atas 
panggung. Lengger biasanya menari di depan pelataran rumah 
dengan tikar seadanya. Meski begitu, pertunjukan Lengger di 
zaman itu bisa sampai dua hari bahkan lebih sesuai pesanan 
tuan rumah yang nanggap.

“Apalagi kalau lagi musim panen. Banyak banget yang nanggap 
(mengundang pentas) Lengger, satu Rukun Tetangga bisa 
nanggap lebih dari satu kali. Tapi, kalau paceklik tidak ada 
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Lengger mengamen,” ujar dia. Tri pernah menggarap skripsi 
tentang tari Dogger, tarian sejenis Rongeng yang pernah hidup 
di masyarakat Sunda.

Carlan, Kasi Tradisi Sejarah Purbakala Bidang Kebudayaan Dinas 
Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar) 
Kabupaten Banyumas, menjelaskan berbagai hal yang membuat 
Lengger nyaris punah. Pertama adalah regenerasi. Karena 
pendapatan dari menari sangat kecil, banyak anak muda tidak 
tertarik menjadi seorang Lengger. “Rumah warga juga banyak 
yang sudah tidak punya halaman, mau nanggap Lengger jadinya 
susah,” ujar Carlan, saat ditemui di kantornya, akhir Februari 
lalu 2016.

Dinporabudpar mencatat masih ada sejumlah Lengger Lanang 
yang hidup di Banyumas. Selain Dariah di Desa Plana, ada juga 
Agus Widodo dari Desa Binangun, Banyumas. Kemudian ada 
Gatot dan Suliwan di Desa Tambaknegara Kecamatan Rawalo. 
Menurut Carlan hanya beberapa saja yang masih eksis.

Asal mula istilah Lengger sampai saat ini masih dalam 
perdebatan. Ada yang mengatakan bahwa Lengger merupakan 
akronim dari ‘leng’ dan ‘ngger’. Artinya adalah ‘leng’ (lubang) 
artinya vagina perempuan, ternyata jengger (ayam jago) yang 
merujuk pada laki-laki. Dalam Bausastra atau kamus Jawa 
Indonesia yang disusun oleh S Prawiroatmojo  tahun 1957, 
disebutkan bahwa Lengger adalah penari pria.

Pigeud dalam bukunya Javans Volksvertoningen (Ivone, 1986: 
34-35) menyatakan bahwa di Banyumas terdapat Lengger yaitu 
pertunjukan dengan penari laki-laki dalam bentuk travesti. Ini 
adalah seorang laki-laki yang berperilaku kewanita-wanitaan, 
dan senang berdandan atau bersolek serta menari tarian 
perempuan. 

AGNES, SI PENERUS DARIAH

Siang itu cuaca di Desa Somakaton sangat cerah. Embusan angin 
dari arah Sungai Serayu meneduhkan hati setiap penduduk 
desa di pelosok Kecamatan Somagede itu. Burung-burung pun 
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bersuka cita, beterbangan dari satu pohon ke pohon lainnya.

Di satu pojok desa itu, sejumlah orang sibuk membangun 
panggung dari lempengan kayu setinggi 10 sentimeter. Tikar 
mereka gelar. Sebagian yang lain menaruh seperangkat alat 
musik calung, dan mengetes pengeras suara. Mereka akan 
menggelar pertunjukan Lengger Lanang Dariah, maestro 
Lengger Lanang Banyumas.

Calung pun ditabuh. Di tengah para pemain calung seorang 
sinden perlahan melantunkan gending-gending Banyumasan 
seperti Ricik-ricik, Eling-eling, Gunungsari, dan Sekargadung. 
Warga setempat mulai berdatangan mengelilingi pelataran 
Petilasan Manggisari, satu tempat yang pernah menjadi saksi 
perjalanan sakral Dariah.

Dipapah Agus Widodo, Dariah maju ke tengah arena. Sampur 
merah dengan ornamen hijau serta emas membuat sosoknya 
terlihat berwibawa. Perlahan tangan tuanya bergerak energik 
selaras bunyi calung. Seblakan tangan yang konstan bolak-balik 
membuat elok gerak Lengger Lanang tersebut. “Itu pertunjukan 
dua tahun lalu. Itu pertama kalinya saya melihat Mbok Dariah 
menari,” kenang Agus Widodo, Lengger Lanang asal Desa 
Binangun Kecamatan Banyumas, saat ditemui di rumahnya, 
awal Maret 2016.

Bagi Agus, menyaksikan sekaligus menari bersama Dariah 
adalah pengalaman yang luar biasa. Saat itu, Dariah sudah 
semakin tua, sangat sulit untuk diajak berkomunikasi. “Mbok 
Dariah pendengarannya sudah semakin lemah, kalau diajak 
bicara sudah tidak nyambung. Kasihan,” ujar Agus pada awal 
Maret 2016.  Sekitar dua tahun kemudian, persisnya pada 12 
Februari 2018, Dariah meninggal pada usia 98 tahun.

Laki-laki kelahiran 14 Agustus 1987 ini mengaku masih sering 
menjenguk Dariah di rumahnya, di Desa Plana Kecamatan 
Somagede, sebelum Dariah meninggal. Selain menjaga 
silaturahmi, dia juga ingin mendapatkan ilmu dari Lengger 
Lanang tertua di Banyumas itu. Agus yakin, Dariah masih 
menyimpan mantra, jimat, pusaka, ataupun Indhang Lengger 
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yang sangat dibutuhkan oleh seorang Lengger Lanang agar bisa 
tetap laris.

Bisa dikatakan Agus adalah penerus kejayaan Dariah. Saat ini, 
Agus yang di panggung menggunakan nama Agnes adalah 
Lengger Lanang paling terkenal di Banyumas. Dia sering 
ditanggap di beberapa daerah Banyumas bahkan sampai luar 
Jawa. “Pentas di Jakarta, di Kalimantan, sudah sering. Saya juga 
pernah diundang ke Timika, tapi sama orangtua tidak boleh,” 
ujar Juara Umum Kontes Waria dan Tata Rias Terbaik di Cilacap 
tahun 2005 dan 2006 ini.

Perjalanan Agus untuk bisa menjadi seperti sekarang tidaklah 
mudah. Dia harus lebih dulu meyakinkan keluarga bahwa 
menjadi Lengger Lanang merupakan pekerjaan mulia. Lengger 
Lanang juga bisa menjadi sumber nafkah di masa depan. “Saya 
pernah diundang ke Labok Jawa Barat. Ke sana pakai motor 
diantar saudara. Bayarannya Rp 125 ribu, pokoknya perjuangan 
luar biasa,” ujar lulusan Sekolah Menengah Karawitan Indonesia 
(SMKI) Banyumas ini.

Kini, Agus menjadi Lengger Lanang dengan bayaran paling 
tinggi. Untuk undangan dari orang biasa, misalnya di hajatan 
pernikahan, ia memasang tarif paling rendah Rp 650 ribu. Tapi, 
khusus undangan sebagai bintang tamu, terutama di luar Jawa, 
ia biasa mematok 10 kali lipat dari harga tersebut. “Beda tempat 
beda harga. Selama ini kalau Kalimantan saya patok Rp 6 juta 
bersih, itu di luar ongkos penginapan dan biaya transportasi,” 
ujar Lengger Lanang, yang mengaku mendapatkan wahyu 
Lengger dari mbah buyutnya.

Agus meyakini Lengger Lanang akan tetap lestari. Sebab masih 
ada tradisi turun-temurun di Banyumas yang membutuhkan 
kehadiran Lengger Lanang. Sehingga peran orang-orang seperti 
dia akan tetap dihormati dan tak tergantikan. “Di Kalitanjung 
Kecamatan Rawalo, nanggap Lengger harus Lanang, tidak boleh 
perempuan. Kalau dilanggar bisa kena musibah. Jadi setiap ada 
acara nyadran (menyambut awal puasa), pasti nanggap saya,” 
ujar Agus.
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Agus mengaku ingin bisa seperti Didi Nini Thowok, seniman 
tari terkenal yang tinggal di Yogyakarta. Ia ingin keliling dunia 
memperkenalkan Lengger Lanang. Dia memang pandai berhias. 
Setiap pentas Agus tidak pernah didandani orang lain. Ia 
mampu merias diri sendiri menjadi perempuan cantik. Sampai-
sampai, banyak laki-laki terkecoh menganggapnya benar-benar 
perempuan. Saat sudah berpakaian lengkap, Sang Indhang 
Lengger langsung merasukinya.

SANG MAESTRO

Mbok Dariah adalah nama yang melegenda di Banyumas, 
khususnya dalam dunia kesenian Lengger. Kini usianya sudah 
di atas 80 tahun. Dia lahir dengan nama Sadam.

Tari Lengger yang digeluti oleh Dariah adalah kesenian yang 
sudah berusia berabad-abad di Banyumas. Dalam buku lama 
seperti ‘Serat Centhini’ serta ‘The History of Java karya Raffles’, 
seni tari ini sudah disebut. Seni tari Lengger sudah menjadi 
bagian penting dalam khazanah budaya Banyumas.

Tentang Lengger Lanang yang masih hidup hingga saat ini, 
dianggap sebagai bentuk seni transgender yang juga telah 
disebut dalam ‘Serat Centhini’. Hal yang sama juga terjadi pada 
seni Ebeg. Dalam kesenian ini muncul juga gejala transgender 
dengan hadirnya Ebeg Wadon. 

Ada juga versi lain. Menurut versi ini, munculnya Lengger 
Lanang berkaitan dengan Indhang atau wahyu Lengger. Hingga 
saat ini masih banyak orang yang percaya adanya Indhang 
Lengger yang konon bisa merasuki perempuan maupun laki-
laki. Orang atau anak muda perempuan maupun laki-laki, bila 
dia kerasukan Indhang, maka dia akan jadi Lengger. 

Namun, Lengger Lanang bisa juga dijelaskan secara spekulatif 
sebagai manifestasi kecenderungan transeksual pada pribadi si 
penari. Hal ini setidaknya terjadi pada Mbok Dariah yang hingga 
ia meninggal, mengekspresikan gendernya sebagai perempuan.
Atau, Lengger Lanang merupakan gejala psikologis yang 
disebabkan oleh fakta bahwa para Lengger di Banyumas pada 
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masa lalu mempunyai status ekonomi dan sosial yang lebih 
baik. Mereka tidak terlibat dalam pekerjaan-pertanian yang 
berarti bergulat kerja keras dengan lumpur sawah. Maka, bisa 
dimengerti banyak anak muda perempuan maupun laki-laki 
yang menginginkan, lalu mengejar status sosial itu. Artinya, 
cita-cita menjadi Lengger memang bukan monopoli anak 
perempuan.

*Naskah ini bersumber dari SATELIT POST, Rabu, 30 Maret 2016.
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Bambang Muryanto
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PARENTS NEED
EDUCATION ON
SEXUALITY TO PREVENT
LGBT VIOLENCE

In Indonesia, sex education is only considered important for teenagers, 
while for parents or adults, it tends to be neglected.

Bambang Muryanto, The Jakarta Post

Tripeni, a 55-year-old housewife, could not hold back her tears as 
she recalled her struggle to turn her first child, Andy Setyawan, 
32, into a “normal” man. Among her efforts, Tripeni said, she 
organized long-distance prayer therapy for Andy, hoping that 
her son, who was a first semester student at Gadjah Mada 
University’s (UGM) School of Law at the time, would recover 
from his same-sex behavior.

Tripeni shared her story when I visited her family at the end 
of March. Her youngest daughter, 27-year-old Inay (not her 
real name), accompanied her during the interview. She calmly 
rubbed her mother’s shoulder and handed over tissues each 
time a tear rolled down to be healthy and happy with his sexual 
orientation.

Tripeni said she had been aware that her son was gay since he 
was a teenager. Tripeni said she was at first surprised to find that 
Andy collected photos of handsome men. She did not reprimand 
him for doing so. Instead, she let her son lead his life and patiently 
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waited for him to talk openly about his gay identity. “Finally, he 
disclosed it by introducing his lover, a man. I was not surprised,” 
said Trip

Andy, who overheard our conversation, smiled. He expressed 
gratitude to his mom for support. He said, however, that he did 
not know whether his dad, who passed away when Andy was a 
teenager, had known that he was gay.

Tripeni’s family is different to many other Indonesian families, 
which are sometimes to be physically, psychologically and 
economically abusive to family members who are lesbian, gay, 
bisexual and transgender (LGBT).

Research commissioned by Arus Pelangi, an advocacy group for 
LGBT people, carried out Jakarta, Yogyakarta and Makassar in 
2013, showed that family members were the main perpetrators 
of physical, psychological and economic violence against LGBT 
people. Violence leads some LGBT people to suffer depression, 
with a proportion experiencing suicidal thoughts.

“I could not hurt my own son,” said Tripeni, who is also a 
skillful cook. Aware of her guilt Tripeni started to learn about 
sexual orientations from Andy’s friends, who often visit home. 
Her open and friendly personality made it easy for Tripeni to 
associate with her son’s friends.

She also read a lot, helping her to understand that homosexuality 
was not a disorder. Her belief was supported by her extended 
family members, who she said were open, pluralist did not tend 
to force their beliefs on other people. Tripeni said she had an 
uncle with feminine tendencies but it was not a problem for 
other members of her family.

“I just want to give him the message that he must be responsible 
about his life choices blame me as his parent [for anything that 
happens in the future],” said Tripeni.

Andy’s siblings do not have a problem with their older brother’s 
sexual orientation. A relationship with them is quite close, 
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especially with his youngest sister Inay. Andy smile when Inay 
said she knew he was gay after she found photos of men and 
pornographic movies on his laptop. “He is no different to a 
heterosexual. He is smart and prays five times a day,” said Inay.
Inay said she was never disappointed with Andy. She added that 
she was ready to defend brother from anyone who insulted him. 
Because of her insistence, Inay was once threatened by members 
of a hard-line religious organization.

One of Andy’s ex-boyfriends currently lives at Tripeni’s house. 
Tripeni said she considered Andy’s first boyfriend to be like her 
own child. Although the pair has broken up, they partnering to 
manage a Japanese restaurant where Andy works as a chef. “I 
inherited my mom’s cooking skills,” said Andy.

Not only a culinary businessman, Andy is also known as an 
activist for the LGBT right movement. He was among hundreds 
of prodemocracy activists involved in a clash against police 
personnel who prevented the group from staging a peaceful 
rally around the T monument in Yogyakarta in March. “I 
unexpectedly fell when we [the protesters] and the police officers 
pushed against each other,” said Andy.

Andy said the support from his family had given him a sense 
of relief. With his family share stories about his boyfriend or 
discuss the LGBT rights movement. “I’m relieved now. Coming 
out to our families is the biggest task for us, LGBT people, Andy.
He said violence or discrimination perpetrated by families 
against LGBT people would stress and loneliness, as well as 
damaging family relationships. “If our families force us to build 
a relationship with a hetero partner, it would be psychological 
violence against our partner,” said Andy.

Is it some people’s destiny to be born LGBT? I tried to get 
the answer from Ignatius Praptoraharjo, a public health and 
sexuality expert from UGM’s School of Medicine. Praptoraharjo 
said experts had yet to find the answer about why people 
identified as

“The conclusion is that heterosexual and homosexual people 
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play roles just like the right hand and left hand. Their functions 
are the same but the social meaning surrounding the role they 
play is different, just like our perceptions of the right hand 
and the left hand,” said Praptoraharjo. In Javanese culture, for 
instance, using the left hand for eating is considered impolite, 
most activities are carried out with the right hand, he added.

Praptoraharjo, also a researcher from the HIV/AIDS Study 
Center at the University of Jaya in Jakarta, further said that 
families needed time to be able to wholeheartedly accept LGBT 
relatives. Unfortunately, he said, only a few institutions provided 
a place for parents to learn about the complexity of sexuality.

“In Indonesia, sex education is only considered important for 
teenagers, while for parents or adults, it tends to be neglected,” 
said Praptoraharjo. He hoped that institutions providing sex 
education for teenagers would also start to offer services for 
adults. If adults were willing to learn about sexuality, they could 
have a better understanding of different sexual orientations as 
parents. Such understanding would them from being violent 
or discriminatory or taking measures to “cure” their family 
members, he added.

On a bright morning, I visited Andy at his restaurant. Japanese 
food lovers had begun the seats. It seemed that his family support 
had made Andy comfortable, enabling him become a successful 
restaurateur. All his family members have been involved in 
promoting his culinary business.

I asked Andy about the meaning of tattoos on his arms. On 
his right wrist is a tattoo “Nullius In Verba”, meaning “take 
nobody’s word for it”. Andy wants to encourage people to 
educate themselves about various matters, include LGBT issues. 
He does not want them to simply believe what other people say. 
“We have read to learn things,” he said, smiling.

*This article was originally published in The Jakarta Post on Monday, 
May 23, 2016
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DIA GAY DAN ANAKKU

Ngainten memiliki hati seluas samudra, legowo pada pilihan anak 
lelakinya yang menyukai sesama jenis.

Fira Abdurachman, Kompas.com

Ngainten mengungkapkan kisah dan perasaannya menerima 
kenyataan bahwa salah satu anaknya penyuka sesama jenis. 
“Saya enggak malu anak saya gay,” kata Ngainten. Perempuan 
berusia 75 tahun yang memiliki 8 anak ini tinggal di Kota 
Surabaya, Jawa Timur.

Dengan suara yang agak bergetar karena usia, Ngainten 
memancarkan kepercayaan dirinya sebagai perempuan yang 
kuat. Bahkan, keriput di wajahnya tidak memudarkan garis 
kecantikan khas perempuan Jawa. “Malu sama siapa. Kalau ada 
yang tanya, saya bilang bukan urusan kamu. Ini anak saya kok,” 
katanya tegas.

Ngainten bukanlah seorang sarjana bersekolah tinggi atau 
ilmuwan. Dia bukan juga petinggi penting di negara ini. Ngainten 
dahulu adalah seorang pemilik warung makan sederhana di 
Surabaya. Kehebatan Ngainten adalah memiliki hati seluas 
samudra sebagai ibu dari anak yang menyukai sesama jenis atau 
gay.

Gunawan Wibisono atau akrab disapa Gunn adalah anak ke-5 
dari 8 bersaudara yang dilahirkan Ngainten ke dunia. Dikasihi 
dan dicintai dari kecil, sampai Gunn menjadi seorang sarjana 
Strata 2 di Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia. Putra 
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kesayanganya ini bahkan menjalankan beberapa perusahaan di 
bidang hospitality di Jakarta dan Bali.

“Dari dulu, dari kecil, dia anak yang selalu rajin membantu. 
Waktu di warung dulu juga membantu aku. Teman-temannya 
juga banyak pada main ke warung dulu. Makanya tidak 
menyangka awalnya, kalau anakku ya seperti itu,” kata Ngainten 
kepada KOMPAS.com.

TENTANG GUNN DAN HANS

Gunn Wibisono pertama kali mengakui dirinya sebagai gay 
adalah saat memperkenalkan calon pendamping hidupnya, 
Hans, pria asal Belanda. Mereka menyatakan niatnya untuk 
melangsungkan pernikahan secara sah. Ngainten hanya bisa 
menitikkan air mata. Ia tak mampu menahan rasa kaget dan 
kesedihannya.

Lantas, apakah Gunn dipukul, diusir, didurhakakan. Dengan 
nada emosi dan mata sedikit melotot kepada saya, Ngainten 
berucap, ”Enggak tega aku usir. Aku pukul. Dia ini anakku. Dia 
lahir dari aku.”

Akhirnya, Gunn Wibisono dan Hans menikah secara resmi di 
Belanda pada tahun 2014. “Aku berpikir panjang. Aku hanya 
tanya ke dia, nanti hari tua gimana, kan enggak bisa punya 
keturunan,” ungkap Ngainten.

Namun, Gunn bisa meyakinkan sang ibu bahwa dia akan baik-
baik saja dan akan hidup bahagia bersama Hans. Pernikahan 
Gunn dan Hans berlangsung meriah, dihadiri ibu dan adik 
perempuannya. Acara dimulai pada pagi hari untuk pencatatan 
resmi otoritas Belanda, dilanjutkan dengan pesta sampai malam.
Kini, Gunn dan Hans hidup layaknya rumah tangga pada 
umumnya di kawasan Selatan Jakarta. Mereka berdua memiliki 
hubungan yang baik dengan sang ibunda dan keluarga. Semua 
serba terbuka dan tidak ada permusuhan atau penolakan dari 
keluarga. “Sekarang Hans sudah seperti anakku sendiri. Dia 
juga perhatian banget sama aku,” kata Ngainten saat ditanya 
tentang menantunya.
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Kebahagiaan anak adalah kebahagiaan orang tua. Demikian juga 
sebaliknya. Seperti kata Ngainten, “Anakku adalah pemberian 
Tuhan. Semua kehendak Tuhan. Masa iya aku sia-siakan anakku 
sendiri.”

*Naskah ini bersumber dari KOMPAS.com, Rabu, 30 Maret 2016.
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LGBT DI LENGAN 
PULAU SULAWESI

Ada banyak alasan mengapa kalangan LGBT enggan membuka diri.

Kristianto Galuwo, DeGorontalo.co

Mereka terpaksa sembunyikan jati diri. Ada yang terpaksa 
menikah “Hetero”. Banyak LGBT di Gorontalo dan Manado 
takut menunjukkan identitas seksual mereka karena penolakan 
masyarakat. Pilihannya, berpura-pura menjadi hetero dan 
menikahi lawan jenis.

Adalah Dody (nama samaran), pemilik salon di salah satu 
titik keramaian Kota Gorontalo. Dody adalah gay yang sukses 
membangun bisnis kecantikan. Ia kini mempekerjakan tiga 
karyawan, semuanya waria. Kendati sudah menjadi bos, ia 
sesekali tetap melayani pelanggan.

Dody tetap ingin disebut gay meski agak gemulai, bukan waria. 
Ia mengaku tidak pernah berpakaian layaknya perempuan (cross 
dresser), sejak ia mulai terbuka dengan orientasi seksualnya, 
sampai ia berusia 40 tahun kini. Penampilannya sehari-hari 
berkaos oblong dipadukan dengan celana jeans pendek. 
Rambutnya pun dipotong pendek. Tak banyak basa-basi, Dody 
segera bercerita tentang kehidupannya menjadi seorang gay.

“Saya tahu orientasi seksual saya berbeda saat kelas tiga SMP. 
Perasaan suka saya muncul pada laki-laki, tapi sebatas mencoba 
untuk memahami apa benar saya ini suka laki-laki. Setelah kelas 
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satu SMA, baru saya merasakan puber. Saya mulai jatuh cinta 
pada laki-laki,” kisahnya.

Laki-laki yang humoris itu lahir dan tumbuh besar di salah 
satu desa di perbatasan Provinsi Gorontalo. Ia memilih hijrah 
ke kota, karena kerap kali merasa terdiskriminasi di desanya. 
“Saya tertekan di desa, makanya datang ke kota. Saya juga 
ingin merasakan perbedaan antara desa dan kota. Di kota lebih 
terbuka dan pergaulannya juga menambah wawasan kita. Di 
desa saya merasa sangat terdiskriminasi. Selain itu, tidak bebas 
juga sebab saya masih tinggal dengan orang tua,” katanya.

Setelah menetap di Kota Gorontalo dan bekerja di salon, Dody 
belajar untuk bisa hidup mandiri. Dari hasil tabungannya selama 
bekerja dan juga merasa bahwa keahlian dalam bidang salon 
telah mumpuni, ia memutuskan untuk membuka salon sendiri 
tahun 1999. Kemudian ia terpikirkan untuk menikah. Tentu 
saja, dengan perempuan. “Saya memutuskan menikah pada 
November 2013. Saya berpikir mungkin sudah sepantasnya saya 
menikah. Apakah hidup saya hanya terus seperti ini?” lanjutnya.

Meski berat, ia coba menjalani kehidupan itu. Menikah secara 
heteronormatif dengan perempuan, tentu saja melawan arus 
hasrat seksualnya yang notabene cenderung menyukai laki-
laki. “Saya pikir setelah membangun rumah tangga, saya bisa 
berubah. Tapi ternyata ada pertentangan dalam batin.”

Dody mengaku saat menikah, istrinya tahu bahwa ia seorang 
penyuka sesama jenis. Tapi istrinya ikhlas menerima ia apa 
adanya. “Saya sudah jujur kepadanya. Saya juga menjelaskan 
tentang kehidupan saya yang menyenangi dunia malam. Dan 
saya memiliki pacar laki-laki,” aku Dody.

Mendengar pengakuan Dody, istrinya tetap memilih mengarungi 
bahtera hidup dengannya dan tinggal bersamanya di salon. 
Dari pernikahan itu istrinya pun mengandung. Dody mengaku, 
sebelum menikah, istrinya pernah hamil tapi mengalami 
keguguran. Namun pernikahan itu hanya berusia tiga bulan.

Saat istrinya masih dalam keadaan mengandung, biduk rumah 
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tangga mereka goyah. “Saya merasa tidak ada kecocokan. 
Mungkin karena saya sudah terbiasa hidup dengan laki-laki. 
Saya tidak bisa berbohong pada diri saya sendiri. Saya hanya 
mencintai laki-laki bukan perempuan. Itu tidak bisa saya 
pungkiri,” katanya.

Di Kota Gorontalo tidak ada tempat konseling untuk masalah-
masalah rumah tangga seperti yang Dody alami. Akhirnya ia 
memutuskan untuk bercerai. Namun meski telah bercerai, ia 
tetap memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Hubungan 
mereka pun tetap seperti biasa, selayaknya teman. Bahkan di 
antara keluarga mereka pun tetap terjalin hubungan yang baik.

Meskipun memiliki anak, tapi itu tidak menjadi pertimbangan 
Dody untuk tetap mempertahankan rumah tangganya. 
Pertentangan batinnya selalu lebih besar, bahwa ia tidak 
mungkin bisa menjalani pernikahan tersebut, sebab hasrat 
seksualnya bukan kepada perempuan.

“Pertentangannya terlalu besar. Jadi selama berhubungan seksual 
dengan istri, saya tidak memiliki rasa suka atau mencintainya. 
Hanya rasa kasih-sayang yang ada, karena sebagai suami, saya 
harus memenuhi pula nafkah batinnya,” katanya.

Setelah bercerai, istrinya memilih tinggal di luar Kota Gorontalo. 
Dody pun kembali berhubungan dengan laki-laki. Meski ia 
mengaku belum memiliki pasangan hidup atau tinggal serumah 
dengan laki-laki. Namun tetap saja ada beberapa laki-laki yang 
terlibat hubungan seksual dengannya. Dan mereka adalah laki-
laki heteroseksual.

“Mereka suka, mungkin karena pergaulan. Biasanya saat mereka 
melihat yang seperti kami ini, pasti pikirannya ingin duduk 
minum alkohol sama-sama. Ya, kebanyakan dari sisi finansial 
sih, kami belikan minuman akhirnya mereka menuruti apa saja 
yang kami minta. Pendekatannya seperti itu,” ungkapnya.

Hidup seorang diri, Dody mengaku lebih jujur kepada dirinya 
sendiri. Ia semakin nyaman dengan kehidupannya yang 
sekarang. Sebab untuk urusan seksual, ia tidak lagi memiliki 
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beban batin kepada istrinya. Yang ia pikirkan sekarang adalah 
bagaimana untuk tetap fokus dengan usahanya. Sebab ada tiga 
karyawan yang harus ia gaji.

***

Berbeda dengan Dody, Riko di Manado  memilih mempertahankan 
perkawinannya yang sudah berjalan dua puluh tahun lebih 
dengan istrinya, seorang perempuan. Ditemui di rumah kawan 
baiknya, pria gay yang sejak 1988 berkarier sebagai figur publik 
itu akhirnya mau diwawancarai. Untuk menjaga identitas istri 
dan keluarganya, ia minta namanya disamarkan.

“Saya menikah sejak masih menetap di kota kelahiran (salah 
satu kota di Sulawesi), tahun 1992. Menikahnya karena MBA 
(married by accident) – istilah untuk menggambarkan perkawinan 
karena mempelai perempuan sudah mengandung lebih dulu). 
Biasalah, pergaulan di high school (SMA),” kenangnya.

Setelah puas melanglang buana ke Jakarta, Surabaya, Samarinda 
dan Batam, ia memutuskan pulang ke Manado. Kariernya 
lumayan gemilang. Ia berpenghasilan bagus dan hidup serba 
berkecukupan. Dari situ pula, ia sanggup menafkahi istri dan 
menyekolahkan ketiga anaknya.

Riko seorang perokok berat meski profesinya menuntutnya 
bergaya hidup sehat. Sepanjang perbincangan, ia berkali-kali 
menyulut rokok. “Sudah sejak SMP, saya merasakan orientasi 
seksual saya berbeda,” akunya.

Demi menghindari ejekan teman-teman, Riko memilih 
merahasiakan. Ia mencoba bergaya hidup layaknya remaja 
laki-laki pada umumnya di sekolah. Pria setengah baya 
itu melanjutkan, dulu ia biseksual, menyukai laki-laki dan 
perempuan. “Tapi cenderung ke laki-laki,” katanya tegas.

Ada banyak alasan mengapa kalangan LGBT, termasuk dirinya, 
enggan membuka diri. Menurutnya, lantaran mereka khawatir 
akan mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam pekerjaan 
atau kehidupan sosial. Riko berpendapat, orientasi seksual tidak 
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perlu diumbar pada banyak orang. Setelah menikah dan punya 
anak, ia lebih memilih menyibukkan diri pada karier. “Saya 
selalu berpikir apa yang terbaik yang bisa saya buat.”

Riko menuturkan, dalam keluarga besarnya, hanya ia yang 
memiliki kecenderungan orientasi seksual berbeda. Orang tua 
dan saudara kandungnya mungkin tahu tetapi sampai saat ini ia 
memilih tidak berterus terang. “Kecuali jika saya tertekan atau 
punya masalah, mungkin saya akan mengaku. Tapi selama ini, 
saya merasa baik-baik saja,” katanya.

Hubungan dengan istrinya baik-baik saja. Meski demikian, saat 
perkawinannya diguncang pertengkaran hebat lima tahun lalu, 
ia sempat curiga sang istri mengetahui orientasi seksualnya. 
Penyebabnya, Riko pernah mengalami kesulitan berhubungan 
intim cukup lama dengan istrinya. “Biasanya perempuan lebih 
peka, mungkin dia merasakan ada sesuatu yang berbeda,” 
tuturnya.

Riko mengatakan pada istrinya, bahwa dirinya juga manusia 
biasa yang punya kekurangan dan kelebihan. “Ya, kekurangan 
saya seperti ini. Jadi ia boleh memilih meninggalkan saya atau 
bertahan,” lanjutnya sembari melonggarkan kerah kemejanya. 

Suaranya tambah berat. Ia kembali menyulut sebatang rokok. 
Dari nyala pemantik api, tampak matanya berair. “Saya 
mengatakan padanya, kalau ia meninggalkan saya karena 
sebuah kekurangan, ia akan tetap menemui persoalan-persoalan 
baru saat menikah lagi dengan lelaki lain.

Jadi apakah ia akan memulai hidup yang baru atau mencari solusi 
atas persoalan ini? Saya memberinya pilihan. Dan pertimbangan 
lainnya, kami sudah memiliki tiga anak dan semuanya sudah 
dewasa,” terangnya. Riko menunduk cukup lama.

Usai menghela napas panjang, Riko melanjutkan, “Saya juga 
harus berjuang mempertahankan bahtera rumah tangga ini, 
demi anak-anak. Walaupun pada akhirnya kadang-kadang 
tersiksa juga ketika hasrat seksual ini harus dilampiaskan, tapi 
kita tidak bisa. Akhirnya kita terpaksa memilih lagi, dalam tanda 
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kutip, apa yang ada saja.”

Kehidupan rumah tangga sebelum dan sesudah istrinya tahu 
tentang orientasi seksualnya tetap berjalan seperti biasa. 
Menurut Riko, semua itu bergantung bagaimana cara mereka 
menyikapi persoalan yang muncul. Topik yang menjadi konflik 
bukan lagi topik yang harus dibahas setiap hari.

Bila kadang-kadang hasrat seksualnya pada laki-laki lain muncul 
dan ingin disalurkan, ia tidak pernah menyampaikan pada 
istrinya. Istrinya pun tidak pernah bertanya tentang itu. Hal 
itu tetap menjadi wilayah privasi masing-masing. “Saya tetap 
menjaga, artinya kalaupun saya akan berhubungan seks dengan 
laki-laki, saya akan berusaha agar istri tidak mengetahui. Saya 
bukan takut, tapi lebih kepada saling menjaga perasaan, juga 
menjaga martabatnya di mata teman-temannya.”

Asbak di atas meja sudah penuh. Namun ia membakar 
sebatang rokok lagi. “Jika saya dilahirkan kembali, bukan saya 
tidak atau mau memilih untuk tetap begini. Tapi karena saya 
sudah dilahirkan seperti ini, jadi ibaratnya nasi sudah menjadi 
bubur, maka tugas saya adalah bagaimana agar bubur ini layak 
dimakan.”

Menjadi LGBT menurutnya sudah digariskan oleh Yang Maha 
Kuasa. Ia mengaku sulit untuk membedakan apakah ia normal 
atau tidak. Sebab sebutan normal dan tidak normal itu bagi Riko 
hanya berlaku pada masyarakat umum. Riko menambahkan, di 
Manado, tidak ada lembaga konseling yang khusus menangani 
masalah perkawinan semacam yang ia jalani. 

Ia juga tidak pernah mencoba untuk bertemu psikolog lalu 
menceritakan kehidupan rumah tangganya. Baginya, hidup 
seperti apa pun, harus diterima dengan lapang dada. “Saya 
dilahirkan seperti ini, saya harus menerima. Bukan pasrah 
ya, kalau pasrah, pasti mengurung diri dalam kamar lalu 
menyesalinya.”

Sejauh perjalanan hidup yang ditempuhnya, tidak pernah 
sedikit pun terbersit untuk membangun rumah tangga dengan 
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pasangan laki-laki. Ia mengaku lebih senang menjalani hidup 
seperti yang dijalaninya sekarang. Bahkan ia merasa, hidup 
yang dijalaninya sekarang adalah sebuah dunia petualangan. 
Untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, Riko mengaku tetap 
sering melakukan hubungan seksual dengan laki-laki, biasanya 
ia memilih laki-laki hetero, bukan gay.

Perbincangan panjang itu, akhirnya ditutup dengan cerita ringan 
akan hobinya menonton film-fllm bertemakan kehidupan gay. 
Ia kerap menonton film-film itu untuk mengetahui bagaimana 
seseorang bisa tumbuh menjadi seorang gay dan cara mereka 
menjalani hidup.

BERKOMUNITAS

Ketika kalangan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender 
(LGBT) berkumpul dan membuat komunitas, banyak yang 
marah dan menuding bahwa mereka akan menghomokan semua 
orang. Padahal komunitas-komunitas itu didirikan sebagai 
wadah bersama, untuk saling menghibur dan menguatkan antar 
sesama mereka di tengah maraknya diskriminasi. 

Komunitas-komunitas LGBT juga menginisiasi konseling, 
menjadi tempat berdiskusi, dan mempelajari hak-hak yang 
seharusnya mereka peroleh sebagai warga negara. Selain itu 
mereka juga aktif mendata dan saling mengampanyekan antar 
satu sama lain, mengenai bahaya HIV/AIDS.

Ada satu komunitas LGBT bernama Sanubari Sulawesi Utara 
(Salut) di Manado, Sulawesi Utara. Rajawali Coco (31) yang 
menjadi ketuanya. Ia seorang gay.  Saat ditemui di Rumah Kopi 
Sario, Manado, Coco bercerita mengenai kapan komunitas itu 
berdiri. 

Dari penuturannya, Salut berdiri sejak 7 Juli 2012. Ketika pertama 
kali dibentuk, Salut beranggotakan 200 sampai 300 orang se-
Sulawesi Utara. Namun seiring waktu berjalan, makin banyak 
komunitas-komunitas LGBT lain yang terbentuk, khususnya di 
tiga Kabupaten dan Kota, yakni Bitung, Tomohon, dan Manado.

Kini anggota Salut hanya tinggal 40-an orang. Yang masih 
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aktif pun hanya 10 orang. Itu terdiri dari 4 gender lengkap: 
lesbian, biseksual, gay, dan transgender. Meski demikian, 
upaya mereka untuk memperjuangkan hak-hak LGBT terus 
berjalan. Khususnya advokasi pada teman-teman mereka yang 
terdiskriminasi. Juga kampanye tentang bahaya HIV/AIDS.

“Sebenarnya kami bukan pecah komunitasnya. Tapi dengan 
dibentuknya beberapa komunitas baru, itu adalah jaringan-
jaringan baru yang tetap melakukan pendataan seperti biasa,” 
cerita Coco, yang saat itu ditemani beberapa teman, transman 
dan waria.

Pada 2012, lanjut Coco, salah satu faktor penyebab berkurangnya 
LGBT yang terdata karena ada beberapa di antara mereka yang 
memilih menikah secara heteronormatif. Dan mereka terdiri 
dari berbagai kelas sosial dan ekonomi.  “Banyak gay dan lesbian 
yang memilih menikah. Mereka dari berbagai macam profesi. 
Mereka pun sangat menutup diri, bahkan pasangan mereka tidak 
mengetahui orientasi seksual mereka. Tapi untuk konsultasi 
tentang orientasi seksual, mereka tetap datang kepada kami,” 
terangnya. 

Coco juga menyatakan, sebagai teman, ia tidak pernah memberi 
masukan kepada mereka yang memilih menikah agar menjalani 
kehidupan mereka yang dulu. “Itu adalah pilihan hidup 
mereka. Kami malah memberi support. Yang kami coba lakukan 
pula, agar bagaimana teman kami itu benar-benar yakin ingin 
menikah secara heteronormatif. Sebab akan banyak risiko yang 
harus dihadapi. Selain itu kami coba mengingatkan jika menikah 
nanti jangan sampai berbuat kekerasan. Kekerasan itu dalam 
arti, jangan sampai ada perselingkuhan dengan sesama jenis 
lagi. Setia dengan pasangannya, dengan pernikahannya, dan 
juga harus bertanggung-jawab,” katanya.

Banyak di antara mereka yang menikah disebabkan pula oleh 
tekanan sosial, budaya, dan agama. Coco mengaku sangat 
prihatin, sebab tekanan orang tua pun menjadi faktor penyebab 
kenapa teman-temannya itu memilih menikah. “Tekanan orang 
tua kami kategorikan dalam tekanan sosial. Teman-teman saya 
memilih jalur pernikahan itu karena merasa tertekan.” 
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Namun menurut Coco, tidak sedikit pula dari mereka yang telah 
menikah yang tetap berhubungan seksual dengan sesama jenis 
lagi. “Di belakang mereka tetap berhubungan dengan sesama 
jenis. Karena bagaimana pun, hasrat seksual mereka tetap 
kepada sesama jenis,” tutup Coco.

Jika di Manado keempat gender homoseksual terakomodir 
dalam satu komunitas, lain pula yang terjadi dengan provinsi 
tetangganya yakni Gorontalo. Satu-satunya komunitas waria 
dan gay di Kota Gorontalo yang diketuai Melky Hardy (35) 
diberi nama Binthe Pelangi Gorontalo (BPG). Ada satu alasan 
yang dikemukakannya bahwa kenapa ia dan teman-temannya 
memilih agar penyebutan gender kepada BPG diharuskan 
menyebut komunitas waria dan gay, bukan LGBT.

“Di sini stereotip masyarakat berbeda antara waria dan gay 
dengan LGBT. Jika disebut LGBT, pandangan masyarakat selalu 
negatif. Selain itu memang anggota kami juga  baru terdiri dari 
dua kelompok ini,” jelasnya, saat ditemui di sekretariat BPG, di 
Kota Gorontalo.

Belum adanya gender biseksual dan lesbian yang bergabung di 
BPG disebabkan karena mereka belum mau terbuka. Awalnya 
pembentukan BPG dimaksudkan agar di antara mereka bisa 
tercipta keakraban. “Untuk lesbian dan biseksual mereka masih 
menutup diri. Dulu gay juga masih risih berkawan dengan waria. 
Begitu pun sebaliknya,” terangnya.

Ketika direncanakan pada September 2013, lalu diresmikan 
bulan berikutnya Oktober, satu per satu wajah baru mulai 
bermunculan di BPG. Antara dua komunitas itupun, keakraban 
semakin terjalin.

“Setelah diadakan event Ratu Spesial 2013, akhirnya dua 
komunitas ini semakin akrab. Di awal pembentukan BPG 
anggotanya berkisar 50 orang. Anggota yang aktif sekarang 
tinggal 8 orang karena banyak yang mulai sibuk dengan urusan 
masing-masing,” terangnya.

Di samping kegiatan-kegiatan internal komunitas, gerakan BPG 
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sama seperti Salut. Mereka berusaha untuk mengampanyekan 
tentang bahayanya penyakit HIV/AIDS. Mereka juga fokus 
mengadvokasi anggota yang terdiskriminasi oleh lingkungan 
masyarakat dan orangtua. 

Dituturkan Melky, di Kota Gorontalo yang dijuluki Kota Serambi 
Madinah, diskriminasi atas dasar norma agama kerap menimpa 
mereka. Meski begitu, waria jauh lebih bisa diterima masyarakat 
ketimbang gay. “Mungkin waria lebih aktif dan turut berbaur 
menjalankan beberapa program kerja pemerintah seperti 
penanggulangan HIV/AIDS. Sebaliknya, kalau mendengar kata 
gay atau lesbian, orang-orang sepertinya merasa risih,” jelasnya.

Dari teman-teman dekatnya sendiri, Melky mengaku pernah 
beberapa kali merasakan kehilangan. Sudah beberapa temannya 
sesama komunitas yang meninggal karena positif HIV/AIDS.

“Sudah tiga orang teman saya yang meninggal,” ungkapnya. 
Untuk itulah komunitas BPG semakin difokuskan pada 
kesehatan. Mereka banyak terlibat dengan kampanye 
penggunaan alat kontrasepsi.

Ditanya mengenai kaum homoseksual yang memilih menjalani 
pernikahan secara heteronormatif, Melky mengaku ada beberapa 
temannya yang memilih kehidupan seperti itu. Namun sukar 
sekali mengajak mereka yang telah menikah untuk bisa berbagi 
cerita. Bahkan dengan komunitas, mereka pun sangat menutup 
diri. 

Selain itu  beberapa di antaranya dari kalangan menengah ke 
atas. “Tapi mereka curhatnya secara personal. Bukan dalam 
kapasitas lembaga,” katanya. Beberapa teman-temannya yang 
gay dan memilih menikah secara heteronormatif, mengaku 
kerap merasa kurang percaya diri saat menjalaninya. Terlebih 
saat berhubungan intim.  “Yang menjadi masalah utama saat 
malam pertama. Mereka suka bertanya, apakah mereka bisa 
atau tidak.”

Sejauh ini, Melky hanya berusaha untuk mendorong semangat 
mereka, juga untuk meningkatkan kepercayaan diri. “Di tahun 
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ini, ada juga teman gay yang akan menikah. Teman saya itu suka 
curhat tentang kehidupannya. Pilihannya untuk menikah sebab 
tekanan yang datang dari orang tuanya,” kata Melky.
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Menanggapi isu tentang lesbian, gay, biseksual dan transgender 
(LGBT) yang semakin ramai di Indonesia, salah satu tokoh 
intelektual asal Manado, Amato Assagaf, menyampaikan sudut 
pandangnya mengenai kaum LGBT. Amato adalah penulis 
buku Merenungkan Libertarianisme dan sekarang aktif sebagai 
Direktur AMAGI Indonesia. AMAGI adalah sebuah lembaga 
riset dan advokasi kebijakan publik berdasarkan prinsip 
kebebasan individu, pasar bebas, dan pemerintahan terbatas. 

AMAGI berasal dari bahasa Sumeria yang berarti kebebasan; 
sebuah prinsip yang mendasari peradaban umat manusia, yang 
diyakini dapat menjadi landasan konseptual dalam membangun 
bangsa Indonesia. Jurnalis DeGorontalo, Kristianto Galuwo 
berkesempatan mewancarai Amato pada akhir Februari 2016 di 
kediamannya, Manado, Sulawesi Utara :

Apa pandangan Anda dalam menyikapi fenomena LGBT di 
Indonesia yang akhir-akhir ini cukup kontroversial?

Saya pikir permasalahan dengan LGBT akan tetap kontroversial 
selama masyarakat kita belum berada pada situasi berpikir 
dewasa, yaitu pikiran dimana kita bisa menerima otonomi moral 
di tingkat yang lebih individual. Persoalannya, perjuangan 
untuk menegakkan otonomi moral semacam ini tampaknya 
masih akan panjang sementara persoalan itu akan tetap muncul 
dengan “memakan korban”, terutama di kalangan LGBT. Dan 

LGBT, MORAL, AGAMA
DAN NEGARA

WAWANCARA AMATO ASSAGAF,
INTELEKTUAL ASAL MANADO:
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jika tanggapan masyarakat belum bisa diharapkan sepenuhnya 
positif, maka harus ada upaya dari kaum LGBT sendiri untuk 
bersikap kreatif dengan keadaan masyarakatnya. 

Kenapa?

Karena tidak ada pihak yang paling bisa mendidik masyarakat 
untuk menerima keberadaan kaum LGBT, selain kelompok 
mereka sendiri. Akan tetapi, pada tingkat tertentu, keadaan saat 
ini sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 
Sekarang sudah ada kesadaran di beberapa tingkatan masyarakat 
yang bisa menerima keberadaan mereka, minimal di kalangan 
intelektual dan kelompok-kelompok terpelajar.

Apakah masyarakat yang menolak keterbukaan kaum LGBT 
yang menuntut persamaan hak, salah menurut Anda?

Tentu saja salah untuk menolak realitas keragaman orientasi 
seksual dan pilihan-pilihan gaya hidup yang keluar dari 
“normalitas” umum. Tapi, persoalan kita sekarang bukan 
semata mengambil posisi salah-benar, karena pihak yang 
menolak LGBT itu masih akan dengan aman merasa bahwa 
mereka benar. Persoalan kita, setidaknya untuk saat ini, adalah 
memperjuangkan agar penolakan itu tidak berubah menjadi 
persekusi sosial bagi kaum LGBT, apalagi sampai melibatkan 
negara.

Kenapa ada masyarakat yang menolak dan ada juga yang 
mendukung?

Saya kira ada banyak jawaban yang bisa diberikan untuk 
menjawab pertanyaan itu. Tapi inti dari semua jawaban itu 
akan mengungkapkan satu fakta menarik, keragaman. Dan 
akan selalu begitu. Makanya saya katakan lagi, persoalannya 
bukan menolak atau menerima tapi bagaimana penolakan 
dan, sekarang bisa saya tambahkan, penerimaan itu, tidak 
mendukung sikap mereka dengan kekerasan dalam bentuk 
apapun, termasuk tidak mengundang campur tangan negara 
(sebagai pemegang hak atas kekerasan) lebih dari yang 
diperlukan. Saya tambahkan, mengharapkan penerimaan dari 
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seluruh pihak dalam masyarakat adalah utopia yang berbahaya. 
Tapi bukan utopia untuk berharap bahwa mereka yang menolak 
eksistensi kaum LGBT, bisa merasa nyaman dengan sikap 
mereka tanpa harus menghalangi hak kaum LGBT untuk juga 
merasa aman dengan pilihan mereka.

Kenapa masyarakat sulit menerima kaum LGBT?

Dalam konteks masyarakat kita, ada berbagai faktor yang 
menjadi dasar penolakan mereka. Tapi jika harus fokus pada 
satu jawaban tertentu, saya lebih suka menunjuk pada kaitan 
antara dua hal. Pertama, ketidakmampuan kita untuk menerima 
yang lain “yang menyimpang” dari tatanan “normal.” Dalam 
kerangka ini, LGBT adalah yang lain “yang menyimpang” 
dari pengetahuan kita akan tatanan “normal” relasi seksual. 
Kedua, moralisasi atas seks dan seksualitas. Bagaimanapun 
juga, kita tahu persoalan LGBT akan selalu – meski tidak semata 
– menjadi persoalan seks dan seksualitas.  Dengan melihat 
persoalan seks dan seksualitas sebagai persoalan moral maka 
persoalan LGBT akan dilihat sebagai persoalan moral. Artinya, 
“penyimpangan” kaum LGBT dari pakem “normal” itu adalah 
sebentuk penyimpangan moral. Maka, jika ditanya kenapa 
masyarakat sulit menerima kaum LGBT, itu karena kaum LGBT, 
dalam pandangan ini, adalah para pelaku penyimpangan moral. 
Yakni, orang-orang yang berbahaya bagi kelangsungan tatanan 
hidup masyarakat.

Ada sebagian kaum LGBT yang mengalami tekanan sosial, 
yang akhirnya mereka memilih untuk menjalani kehidupan 
berumah-tangga secara heteronormatif, apa pendapat Anda?

Harus dipahami bahwa di negeri kita tekanan itu sangat keras. 
Mereka terdesak dan pada akhirnya harus memilih untuk 
menyesuaikan diri dengan ketentuan masyarakat. Setidaknya di 
tingkat individu kita tidak bisa terlalu banyak bicara soal itu. 
Meskipun di tingkat sosial, ini jelas penyakit yang berbahaya. 
Karena efeknya bisa sangat jauh. Yakni, terjadinya perceraian, 
kehidupan rumah tangga yang kacau-balau, apalagi jika ada 
anak-anak yang lahir dari perkawinan itu. Semua itu bisa terjadi. 
Ini adalah persoalan normalisasi lagi yang berlangsung lewat 

Kristianto Galuwo



60 Perbankan dan Fintech | Aliansi Jurnalis Independen

pengetahuan kita mengenai “yang lain dan menyimpang” dan 
kebutuhan untuk melakukan normalisasi yang, dalam kasus 
pertanyaan ini, dieksekusi sendiri oleh si korban; tak peduli 
apakah itu hanya sebagai cara untuk tampak “normal” maupun 
benar-benar sebagai upaya untuk menjadi “normal.” Dengan 
demikian, tampak jelas bahwa fenomena LGBT kawin secara 
heteronormatif hanya merupakan salah satu akibat dari sebab 
yang lebih mendasar, yaitu penolakan masyarakat terhadap 
eksistensi utuh kaum LGBT. Artinya jika persoalan ini hendak 
ditangani maka kita harus melakukannya pada tingkat yang 
jauh lebih mendasar itu.

Apakah menurut Anda itu tergolong “nikah paksa” karena 
budaya kita melarang?

Secara tidak langsung, iya. Tapi saya pikir, dengan risiko 
apapun, sebenarnya kaum LGBT harus terus memperjuangkan 
penerimaan masyarakat atas eksistensi mereka dengan strategi 
yang tepat. Mungkin salah satunya adalah, pada tingkat 
individu, menolak “nikah paksa” itu.

Apakah layak atau tidak, pernikahan semacam itu 
dipertahankan?

Sudah saya katakan bahwa, di negeri ini, tekanan itu sangat 
kuat dan datang dari berbagai arah. Jadi tidak ada jawaban 
sederhana yang bisa saya berikan. Tidak ada polarisasi jawaban 
“layak” atau “tidak layak” begitu saja. Sekali lagi, masalah 
kaum LGBT adalah masalah yang sangat kompleks, manakala 
itu menyangkut akibat-akibat yang harus mereka terima saat 
berada di lingkungan masyarakat secara umum. Tapi saya 
optimis bahwa kita sedang menuju keadaan yang terus membaik 
bagi kaum LGBT, sepanjang mereka sendiri memperjuangkan 
hak dan eksistensi mereka. Ingat, perjuangan mereka dalam 
dua wilayah ini akan menjadi pelajaran yang berharga bagi 
masyarakat secara keseluruhan.

Bagaimana nasib-nasib anak mereka menurut Anda, sebab 
tumbuh besar dari rumah tangga yang bisa dibilang dibangun 
tidak atas dasar suka dari satu pihak. Dan apa yang semestinya 
dilakukan?
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Jika saya harus memberi jawaban mudah untuk pertanyaan 
ini, seperti dengan pertanyaan sebelumnya, maka perkawinan 
seperti itu mestinya tidak boleh terjadi karena akan 
mendatangkan lebih banyak mudharat dibanding manfaatnya. 
Tapi, sekali lagi, mengingat kerasnya tekanan kepada mereka, 
kita tidak bisa begitu saja menghapus kemungkinan bahwa 
“perkawinan pura-pura” seperti itu adalah bagian dari “taktik” 
mereka untuk melindungi diri dari persekusi. Diperlukan 
adanya perlindungan bagi kaum LGBT di Indonesia yang lebih 
terorganisir dalam suatu jaringan kerja, yang bersifat meluas di 
seluruh wilayah negeri ini jika kita ingin menghindari problem 
tekanan dan persekusi sosial atas mereka.

Anda memiliki anak, seperti apa pemahaman yang nantinya 
Anda sampaikan kepada anak-anak, mengenai keberadaan 
kaum LGBT?

Jika pertanyaan ini bersifat pribadi pada saya, maka jawabannya 
bukan lagi “nantinya” tapi saya kira “sudah” tersampaikan sejak 
awal. Saya mendidik anak-anak dengan pandangan, dan dalam 
satu cara hidup, yang saya kira, secara sosio-kultural, cukup 
liberal. Jadi penyampaian verbal berlangsung seiring dengan 
praktek. Sejauh yang saya ingat, saya lebih banyak mengajarkan 
anak-anak tentang penghormatan atas otonomi moral setiap 
individu daripada, misalnya, mengajarkan mereka mengenai 
moralitas normatif yang bersifat spesifik. Dan dalam setiap 
pandangan itu selalu ada praktek yang berjalan seiring. Dan itu 
tidak spesi_k hanya berlaku dalam kasus LGBT tapi juga dalam 
berbagai hal menyangkut eksistensi orang-orang yang berbeda. 
Dalam kasus LGBT, saya dan istri punya beberapa teman yang 
diketahui anak-anak adalah orang-orang LGBT dan mereka bisa 
dekat dengan teman-teman kami itu, sebagaimana mereka dekat 
dengan teman-teman kami yang “normal.” Tentu saja saya harus 
mengantisipasi kemungkinan sampainya gagasan anti LGBT 
kepada mereka dari orang lain – sebagaimana gagasan-gagasan 
anti perbedaan lainnya – karena itulah saya menganggap 
penting untuk menekankan pada mereka penghargaan atas 
pilihan individual masing-masing orang, terutama soal otonomi 
moral setiap individu.
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Isu LGBT ini, kerap mendapat pertentangan dari agama. 
Menurut Anda apakah pantas isu LGBT, dibedah dari 
kacamata norma agama atau dari sudut pandang moral?

Sejauh menyangkut seks dan seksualitas, saya pikir tidak ada 
pandangan, keyakinan, agama, ideologi, dan ilmu pengetahuan, 
bahkan ilmu pengetahuan tentang seks itu sendiri, yang bisa 
dianggap pantas untuk membedah isu LGBT (juga isu-isu 
seksualitas lain, seperti open marriage life style atau prostitusi, 
misalnya) selama masih ada bias moralisme di dalamnya. 
Agama, dengan segala hormat kita pada institusi ini, dalam 
banyak hal justru sering menjadi sumber dari bias moralisme ini. 
Diperlukan kemauan dan kemampuan orang-orang terpelajar 
dari dalam lingkungan masing-masing agama, untuk bisa 
melahirkan penafsiran yang tidak bias dalam mengkaji masalah 
LGBT. Meskipun, secara pribadi, saya sangat meragukan 
kemungkinan itu.

Apa pendapat Anda, ketika pemerintah sendiri, seperti 
pemberitaan yang ramai kemarin, secara jelas menolak 
keberadaan kaum LGBT?

Inilah yang paling saya takutkan dalam isu LGBT, campur tangan 
pemerintah. Tapi, sejauh yang saya tahu, tidak ada penolakan 
pemerintah atas keberadaan LGBT. Yang ada juga hanya 
gagasan lucu-lucu dungu dari menristek dikti kemarin. Dan itu 
pun telah memancing kritik dari banyak kalangan intelektual 
dan berbagai elemen masyarakat sadar, yang menunjukkan 
pada kita bahwa isu LGBT dan berbagai isu sejenis tidak boleh 
dimasuki oleh negara/pemerintah. Sebagaimana kita tidak 
ingin para penentang eksistensi menggunakan negara untuk 
memaksakan kehendak mereka, kita juga tidak boleh meminta 
negara terlibat dalam pengakuan atas eksistensi kaum LGBT. 
Apa yang harus dilakukan negara hanyalah melindungi hak 
setiap warga negara. Soal, seks, moral, keyakinan, dan lain-
lain, adalah soal privat yang tidak boleh dicampuri negara, baik 
untuk afirmasi maupun sebagai negasi.

Banyak elemen masyarakat yang dengan jelas menolak kaum 
LGBT dan sering berstigma bahwa kaum ini pasti selalu 
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urusan seksual. Apakah menurut Anda wilayah seksual 
seseorang pantas dicampuri orang lain?

Mereka tidak mengatakan bahwa ini urusan seksual tapi mereka 
selalu berasumsi bahwa setiap urusan seksual pasti melibatkan 
moral. Inilah yang saya sebut moralisme. Urusan LGBT, 
banyak sedikitnya, memang urusan seks dan seksualitas. Tapi 
itu mestinya tidak masalah sejauh seks dan seksualitas tidak 
dipandang dengan moralisme. Memandang seks dan seksualitas 
dengan moralisme itu ibarat memandang suatu obyek lewat 
cermin; segala yang di kanan akan tampak di kiri. Dan ini bukan 
hanya tidak tepat tapi juga berbahaya. Cermin moralisme adalah 
cermin yang tidak bening dan distortif.

Menurut Anda, sudah layakkah masyarakat Indonesia untuk 
menerima kehadiran kaum LGBT?

Saya termasuk orang yang sangat optimis dengan bangsa saya 
ini. Berbagai kritik yang harus saya lancarkan terhadap berbagai 
hal yang tengah kita hadapi, tidak mengurangi pandangan 
optimistis saya terhadap Indonesia dan masyarakatnya. Apalagi 
dalam masalah LGBT. Penerimaan terhadap hak dan eksistensi 
kaum LGBT di Indonesia hanyalah soal waktu dan, jika ingin 
mempercepat laju waktu, kreativita dari kaum LGBT sendiri 
untuk memperjuangkan penerimaan itu.

*Naskah ini bersumber dari DeGorontalo.co,  26 Maret 2016.
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“KAMI WARIA JUGA
MANUSIA”

Puskesmas dan rumah sakit cenderung bias dalam melayani waria. 
Petugas medis kerap menstigma mereka sebagai penyebar HIV/AIDS.

Mei Leandha, Kompas.com

Namanya Setiadi, panggilannya Tia. Waktu ditemui di salonnya 
di kawasan Marelan, Kota Medan, waria bertubuh kurus tinggi 
ini sedang kurang enak badan. Tia adalah Koordinator Organisasi 
Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) wilayah Sumatera Utara. 
Lembaga berjaringan nasional, tempat berkumpulnya para 
pekerja seks perempuan, waria, dan laki-laki. OPSI sudah ada 
di 20 provinsi di Indonesia, sebuah langkah maju bahwa pekerja 
seks mau mengorganisir diri dalam pemberdayaan berjaringan.
Tia mengaku selama ini ia tidak pernah merasakan stigma 
negatif dan diskriminasi dari para pekerja medis. Saat dia ingin 
mendapatkan pelayan kesehatan yang pantas dan sesuai haknya, 
tak ada kendala. Namun, menurut dia, perlakuan yang berbeda 
dialami waria lain. Tia menyebut, mereka merasakan apa itu 
pandangan buruk dan perbedaan perlakukan. Khususnya saat 
berhadapan dengan tenaga medis dan ketika ingin mendapatkan 
pelayanan kesehatan. 

“Belum apa-apa, mereka sudah teriak, ih ini HIV/AIDS, ya? Di 
depan umum pula. Di mana letak kerahasian itu? Pas ketemu 
terakhir, teman aku itu bilang dia drop, tak mau datang lagi 
berobat. Udah meninggal dia. Tapi banci ke banci tahu semua 
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dia HIV. Siapa yang buka rahasia ini kalau bukan dokter-dokter 
itu?” kata Tia,  Rabu, 30 Maret 2016. 

HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah virus yang 
menyebabkan AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome). 
HIV secara drastis dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh, 
sehingga memungkinkan penyakit, bakteri, virus, dan infeksi 
lainnya menyerang tubuh manusia.

Ia pernah membahas soal ini kepada Komisi Perlinduang AIDS 
dan Dinas Kesehatan Sumatera Utara. Ternyata malah mendapat 
masalah lain, setelah tervonis HIV/AIDS dan mendapat berbagai 
macam diskriminasi, para waria yang didampinginya tidak mau 
lagi memeriksakan diri ke kedua instansi. Sebab, biaya cukup 
memberatkan buat waria yang berpenghasilan pas-pasan.

“Kayak kami ini, kebanyakan bisa dibilang orang hilanglah. 
Akhirnya orang itu jadi enggak mau berobat dan cuma 
bisa pasrah. Ada di beberapa tempat memang minum ARV 
(antiretroviral-obat yang bisa membantu memperlambat 
perkembangan virus HIV) gratis, tapi harus cek kesehatan 
pribadi dulu. Ini harus bayar sampai ratusan ribu, ini yang berat. 
Akhirnya banyak kawan-kawan waria yang malas dan pasrah 
aja, kasihan sih,” ucapnya masygul.

Keadaan ini membuatnya bimbang.  Dia tidak punya kemampuan 
dan keahlian apa pun yang bisa membantu menghilangkan 
penderitaan teman-temannya. “Aku sendiri sampai saat ini 
bertanya apa tanggungjawabku. Kayak mana nasib kawan-
kawanku. Enggak usah cerita kawan-kawanku, nasibku sendiri 
ke depan kayak mana? Karena rasanya kayak diabaikan. Jujur, 
senior aku yang waria, udah pada enggak ada lagi,” ucapnya 
pelan.

Beberapa tahun belakangan, waria berkulit putih inilah yang 
paling muda. Masih dibawa ke mana-mana sama ‘mamak ayam-
mamak ayam’-nya, termasuk berorganisasi dan menghadiri 
pertemuan-pertemuan. Sekarang, Tia yang paling tua. Rasanya 
seperti beban. Sampai akhirnya menjadi Ketua OPSI sejak 
7 Agustus 2015, jabatan yang dia tolak berkali-kali karena 
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merasa belum mampu. Tetapi, teman-temannya ngotot dan 
mempercayainya menjadi pemimpin.

Ditanya apakah kawan-kawan warianya tidak punya Badan 
Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan, raut 
wajahnya berubah sendu. Katanya, waria adalah orang-orang 
yang lari dari ikatan keluarga. Jangankan Kartu Keluarga, KTP 
(Kartu Tanda Penduduk) saja kebanyakan mereka tak punya. Ini 
yang sering menjadi persoalan ketika terjaring razia, tidak ada 
yang punya kartu pengenal atau identitas apa pun.

“Kalau aku, iya tinggal sama keluarga. Kawan-kawanku? 
Kebanyakan lari dari keluarga. Sepanjang perjalananku ke 
mana-mana, berkawan sama banci-banci, jaranglah orang itu 
punya KTP. Apalagi BPJS?  OPSI ingin mengeluarkan kartu 
anggota, seperti OPSI di daerah lain. Tapi, kartu anggota ini 
belum bisa direalisasikan di Medan. Tak semudah membalikkan 
telapak tangan. Banci juga agak susah untuk diajak melakukan 
perubahan,” katanya mencerocos sambil tertawa.

Waria yang semasa sekolah dulu selalu juara umum ini 
membantah stigma bahwa kaumnya adalah biang penyebaran 
virus HIV/AIDS. Alasannya, waria sekarang sudah dibekali 
pengetahuan tentang aktivitas seks yang aman, seperti dengan 
menggunakan alat pengaman.

Survei terakhir penyebar terbesar virus itu, menurut Tia, adalah 
dari laki-laki dan suami dari ibu rumah tangga yang baik. 
Alhasil, banyak ibu rumah tangga yang tidak tahu apa-apa, 
malah positif HIV/AIDS. “Jadi jangan dibilang waria yang selalu 
menularkan, sementara yang kena ibu rumah tangga baik-baik. 
Ke mana laki-laki itu kalau bukan jajan di luar? Jajan itu enggak 
harus sama waria, lo. Berhentilah memberi kami stigma buruk 
dan diskriminasi. Kami waria juga manusia,” kata Tia.

Berkaitan dengan stigma dan diskriminasi ini, Program Manajer 
Divisi HIV/AIDS Medanplus, Erwin mengatakan, satu sisi harus 
memberikan pemahaman terhadap teman-teman waria agar 
tetap sopan dan santun dalam berinteraksi di masyarakat. Yang 
tidak kalah penting, kata dia, masyarakat juga harus diberikan 
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pendidikan dan pemahaman tentang kondisi sekarang ini.

Menurut dia, problem waria yang sering terjadi adalah, petugas 
di layanan seperti Puskesmas dan rumah sakit yang terkesan 
tidak ramah dan memandang mereka sebelah mata. “Dari 
bahasa tubuh orang yang melayani itu yang terkadang membuat 
kawan-kawan waria tidak nyaman. Kawan-kawan waria juga 
kalau datang terkadang dengan dandanan yang wah atau seperti 
biasanya waria. Ini juga membuat mereka tidak nyaman. Intinya, 
sama-sama menjaga supaya tetap berada di zona nyaman,” kata 
Erwin.

Di lembaganya, pendampingan paling banyak datang dari 
kelas ibu rumah tangga, pria yang berisiko tinggi, dan anak. 
Terkadang, juga ada remaja dari kalangan men sex men (MSM). 
Pendiri Aliansi Sumut Bersatu (ASB) Veryanto Sitohang lebih 
lugas menyatakan bahwa pusat kesehatan seperti Puskesmas 
dan rumah sakit masih cenderung bias dalam melayani waria. 
Ia mensinyalir hal ini karena waria dicap sebagai bagian dari 
populasi kunci terdeteksinya HIV/AIDS.

Stigma tersebut terus menguat karena waria dianggap berisiko. 
Padahal, menurut dia, fakta lapangan menunjukkan bahwa 
ibu rumah tangga dan anak perempuanlah yang merupakan 
kelompok rentan. “Sesungguhnya setiap orang berisiko maka 
perspektif harus diubah. Belum lagi kalau kawan-kawan waria 
membutuhkan perawatan. Sering mereka harus mendengarkan 
nasihat karena dianggap berperilaku menyimpang. Kawan-
kawan juga mengalami diskriminasi dalam hal penempatan 
ruangan perawatan,” kata Very.

Kalau ditempatkan di ruangan perempuan sering pasien lain 
tidak nyaman. Waria juga jarang sekali yang punya KTP. Ini 
berimbas ketika mereka harus mengakses layanan kesehatan 
yang mengharuskan memiliki KTP, apalagi BPJS.  “Soal BPJS 
ini menarik untuk diekspose. Kementerian Kesehatan adalah 
pihak yang paling bertanggung jawab. Mereka seharusnya 
memastikan bahwa setiap warga negara khususnya kelompok 
marginal seperti waria mendapatkan layanan kesehatan yang 
memadai dan manusiawi. Ada sosialisasi dan penjelasan kepada 
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pasien satu ruangan dan pelayanan yang ramah oleh perawat 
dan dokter,” ucap Very.

Sementara itu Humas Rumah Sakit Umum Daerah Dokter 
Pirngadi Medan, Edison Perangin-angin menegaskan, pihaknya 
tidak pernah membeda-bedakan pasien. Dia mengaku heran 
dengan informasi bahwa kalangan Lesbian, Gay, Biseksual, dan 
Transgender (LGBT) diperlakukan diskriminatif oleh petugas 
medis saat membutuhkan pelayanan kesehatan.

“LGBT saja kami tidak tahu itu apa. Yang kami tahu cuma 
perempuan dan laki-laki. Itu yang ada di kolom. Di rumah sakit 
mana mereka berobat? Di mana mereka merasa terdiskriminasi? 
Kami tidak pernah menjustifikasi siapa-siapa pasien yang 
datang. Rumah Sakit Pirngadi memperlakukan semua orang 
sama,” kata Edison tegas.

Senada dengan Edison, dr Khairuni Siswi warga Medan yang 
menjadi dokter di Puskesmas Gedung Karya Jitu, Kabupaten 
Tulang Bawang, Lampung, merasa tidak ada perasaan berbeda 
atau risih saat di datangi pasien waria. “Biasa saja, mereka kan 
manusia juga. Soal stigma, hehehe. Orang awam ya begitu,” ujar 
Runi.

Baginya, semua orang yang datang harus dilayani dengan layak 
dan mendapatkan pelayanan yang sama. Jika ditemukan gejala 
mengarah ke HIV/AIDS maka harus dikonsultasikan lebih 
lanjut dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan. “Kan HIV/AIDS 
menular bukan hanya dari hubungan seksual saja, walaupun 
mereka riskan dengan penyakit tersebut. Kebanyakan mereka 
sakitnya common cold atau ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan 
Atas). Malah penyakit infeksi kelamin kebanyakan orang biasa,” 
katanya menambahkan.

Dia mengakui, sebagai manusia biasa, juga punya rasa takut. 
Namun jika pemeriksaan dilakukan dengan alat pelindung 
yang standar dan tempat yang sudah standar, pelayanan terbaik 
harus diberikan. Kalau tidak memiliki sarana dan prasarana 
yang tidak layak, maka rujuklah ke sarana kesehatan yang sudah 
layak. “Kalau di Medan, kan ada Rumah Sakit Pirngadi dan 
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Rumah Sakit Adam Malik. Setiap manusia harus mendapatkan 
pelayanan kesehatan yang baik tanpa melihat latar belakang 
manusia tersebut, saya harap semua kita paham ini,” kata Runi 
lagi.

Peneliti dari Pusat Hak Azasi Manusia Universitas Negeri 
Medan (PusHAM Unimed) Quadi Azam menyayangkan sikap 
pemerintah yang masih tidak independen dalam memahami 
hak dasar dari seseorang. Padahal ini melanggar etika dan 
kaidah hukum yang berlaku. Ia mengatakan dalam intrumen 
internasional dan nasional, prinsip yang penting untuk 
dikedepankan adalah nondiskriminasi. “Apalagi hak kesehatan 
merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara melalui 
pemerintah dan aparaturnya,” kata Quadi.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
mengatur hubungan yang jelas tentang hak dan kewajiban 
berbagai pihak untuk terwujudnya perlindungan dan kepastian 
hukum. Melalui undang-undang ini para waria bisa melaporkan 
ke Ombusdman atas diskriminasi pelayanan yang dilakukan 
oleh aparatur pemerintah di rumah sakit atau dinas terkait.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 
juga tertera asas nondiskriminasi dalam mewujudkan derajat 
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Setiap orang 
mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang 
aman, bermutu, dan terjangkau. 

“Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, para waria 
masuk katagori kelompok rentan karena mereka minoritas. 
Negara wajib memproteksi untuk melakukan pemenuhan, 
perlindungan, dan penghormatan terhadap hak dasar. Salah 
satunya hak atas kesehatan yang wajib mereka dapatkan setara 
dengan masyarakat lain,” ucapnya.

Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2015 tentang Ranham 2015-
2019 memandatkan kepada setiap daerah untuk melakukan 
terobosan dan program pemerintah yang mengutamakan pilar 
pemenuhan, penghormatan, dan pemenuhan HAM. Baik melalui 
edukasi, diseminasi, maupun dalam teknis pelayanan terhadap 
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masyarakat. Dinas Kesehatan setiap daerah merupakan bagian 
dalam panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia  
(Ranham) di setiap daerahnya.

Perpres tersebut menuntut kepada seluruh Satuan Khusus 
Pemerintah Daerah, termasuk rumah sakit, agar menghormati, 
mematuhi, dan memenuhi hak dasar setiap orang berdasarkan 
pada mekanisme, standar serta norma HAM internasional, 
regional dan nasional. “Sayangnya, Ranham Kota Medan 
mandul. Panitia sudah terbentuk namun kegiatan terkait 
Ranham belum tampak terlaksana. Padahal terbentuknya 
Panranham Kota Medan itu saat gelombang Ranham ketiga 
yakni melalui Perpres Nomor 23 tahun 2011 tentang Ranham 
2011 - 2014. Wujud pelaksanakan Panranham belum tampak, 
bisa dikatakan belum ada,” ujarnya.

Quadi menyebutkan, dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sustainable 
Development Goals atau SDGs 2015-2030) ada 17 tujuan yang 
harus dicapai. Salah satu yang penting dari ke-17 itu adalah 
tujuan ketiga yang bisa diartikan memastikan kehidupan yang 
sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua pada segala 
usia. 

Ini artinya bahwa pemenuhan hak atas kesehatan adalah bagian 
penting dari kehidupan dunia dan tugas serja kewajiban semua 
negara. “Jika pelayanan kesehatan masih didiskriminasi dan 
menajemen pelayanan masih buruk, maka hematku, Indonesia, 
khususnya Kota Medan, akan sulit mencapai target goals yang 
diwacanakan oleh PBB,” katanya.

Sementara itu,  Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Sumatera Utara, Sarma Hutajulu mengatakan, layanan 
kesehatan adalah hak warga negara tanpa membedakan 
jenis kelamin, suku dan agama. Setiap warga negara berhak 
mendapatkan layanan kesehatan tanpa diskriminasi dan asumsi 
negatif terhadap pasien.

“Kami mengecam jika ada rumah sakit dan tenaga medis yang 
melakukan tindakan diskriminasi dalam memberikan layanan 
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kesehatan terhadap pasien. Hendaknya layanan kesehatan 
berbasis layanan kemanusiaan tanpa memandang apakah jenis 
kelamin dan orientasi seksual. Kami meminta Dinas Kesehatan 
memberikan tindakan tegas terhadap petugas kesehatan yang 
diskriminatif sehingga pemenuhan hak kesehatan masyarakat 
tidak terganggu,” kata Sarma.

*Naskah ini bersumber dari KOMPAS.com, 31 Maret 2016.
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KETIKA TAYUK HIDUP
SETARA

CERITA DARI LEBONG:

Puskesmas dan rumah sakit cenderung bias dalam melayani waria. 
Petugas medis kerap menstigma mereka sebagai penyebar HIV/AIDS.

Phesi Ester Julikawati, Tempo.co

Bicara Kabupaten Lebong, hal yang tidak boleh dilupakan 
adalah komunitas waria, atau biasa disebut oleh masyarakat 
lokal sebagai “tayuk”. Tidak seperti di sebagian besar daerah 
di Indonesia, waria di Lebong diterima secara sosial, budaya, 
dan politik. Di kabupaten ini kelompok waria dan kelompok 
heteroseksual hidup setara.

Waria di Lebong dapat hidup normal secara sosial layaknya laki-
laki dan perempuan lain. Waria bisa bersekolah, terlibat dalam 
pemerintahan, terlibat dalam kehidupan sosial di masyarakat, 
dan malah ada yang dipercaya untuk menjadi kepala desa dan 
duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat. “Inilah Lebong, mau 
tidak mau kami tidak bisa dilepaskan dari waria, karena mereka 
telah ada sejak daerah ini ada,” kata Bupati Lebong Rosjonsyah 
saat ditemui di rumahnya akhir Maret 2016.

Jumlah warga Lebong sekitar124 ribu jiwa. Dari jumlah itu,sekitar 
800 orang adalah waria. Para waria di Lebong terorganisir dan 
terdata dengan baik. Mereka memiliki berbagai kegiatan rutin 
seperti bola voli, dan arisan waria. Mereka juga aktif dalam 
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kegiatan kemasyarakatan seperti membantu tetangga yang 
sedang hajatan.“Itulah uniknya kami, penerimaan kami terhadap 
para waria beda, tidak seperti di daerah lain,” kata Rosjonsyah.

Penerimaan terhadap waria secara setara, menurut Rosjonsyah, 
tidak terlepas dari hubungan kekeluargaan yang dekat antar 
sesama mereka. Hubungan kerabat ini pula yang akhirnya 
melahirkan sikap toleransi. “Tidak mungkin, jika saya mengusir 
atau mengucilkan seorang waria sementara dia masih ada 
hubungan kekerabatan dengan saya,” ujar dia.

Dosen Komunikasi Universitas Andalas Yesi Puspita mengatakan 
banyak versi ihwal asal-usul waria di Lebong. Satu di antaranya, 
ada yang menghubungkan mereka dengan tambang emas di 
Lebong pada masa penjajahan Belanda. Kala itu, pertambangan 
emas terpusat di Desa Lebong Tambang yang berjarak dua 
kilometer dari pusat Kota Lebong. Di sana, ada lokasi tambang 
yang menjadikan waria untuk memenuhi kebutuhan biologis 
para pekerja tambang yang kebanyakan laki-laki. “Ada banyak 
versi tentang asal mula waria di daerah ini, namun belum ada 
kajian historis secara ilmiah,” ungkap Yesi.

Satu-satunya kajian ilmiah, berdasarkan data yang Yesi 
kumpulkan, adalah pengaruh makanan lokal terhadap jumlah 
kromosom Y, kromosom penentu jenis kelamin laki-laki. 
Tingginya kadar asam pada lemea, makanan lokal terbuat dari 
rebung yang difermentasi, bisa meningkatkan kadar keasaman 
vagina. Sehingga, pada proses pembuahan, kromosom Y yang 
rentan terhadap kadar asam akan mati. “Namun ini belum 
dikaji  secara ilmiah terhadap kecenderungan anak yang lahir 
di daerah ini lebih dominan dipengaruhi kromosom X sebagai 
penentu gender perempuan,” katanya lebih lanjut.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan Tempo, seorang 
tetua di Desa Semelako, Halimah (83 tahun) mengatakan bahwa 
sejak dulu sudah banyak waria di Lebong. Mereka telihat 
berkecenderungan waria ketika bocah laki-laki menunjukkan 
perilaku seperti perempuan. “Dari kecil biasanya dia sudah 
mirip tayuk,” kata dia. Jika orang tua memiliki anak seperti ini, 
mereka berusaha mengkondisikan mereka agar berperilaku 
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sebagai anak laki-laki. “Ada yang berhasil dan tentu juga ada 
yang tidak,” kata Halimah.

PESTA WARIA YANG DITUNGGU

Sepasang pengantin duduk bersanding. Mukanya semringah, 
senyum menghiasi bibir saat mereka menyambut para tamu. 
Tidak jauh dari pelaminan, panggung berdiri. Di atasnya 
seorang waria menyanyi ditemani sejumlah waria lain yang 
berjoget riang diiringi ingar bingarmusik memekakkan telinga.

Di depan panggung, ratusan waria berbalut gaun malam aneka 
warna duduk manis di kursi menikmati hiburan. Senyum 
mengembang hampir tidak pernah lepas dari bibir mereka 
yang bergincu. Seolah ikut lomba kecantikan, mereka memoles 
wajah dan berdandan secantik mungkin. Sementara itu warga 
berdatangan, meriung, menonton, dan bercengkerama dengan 
mereka. Para waria itu sengaja diundang untuk menjadi tamu 
sekaligus penghibur. Mereka datang dari berbagai penjuru desa 
di Kabupaten Lebong, Bengkulu untuk menghadiri acara yang 
disebut pesta waria itu. Biasanya pesta akan berlangsung hingga 
dini hari.

Menurut Kepala Desa Talang Bunut, Meron Julendra, acara 
khusus waria pada pesta pernikahan biasanya menjadi acara 
yang ditunggu-tunggu warga Kabupaten Lebong. Sebab, pada 
acara tersebut para waria hadir memberikan hiburan untuk 
warga Lebong. “Bagi mereka yang punya cukup uang, jika 
hajatan pernikahan biasanya akan membuat acara khusus 
waria dan ini pasti ramai karena warga Lebong biasanya akan 
menonton para waria berkumpul,” kata Meron.

Warga Lebong senang karena dalam acara pesta waria itu para 
waria berbagai usia akan datang beramai-ramai lengkap dengan 
dandanan mereka yang heboh. Para waria juga akan bernyanyi 
dan menari menghibur yang datang. Menurut Meron, acara 
pesta waria merupakan acara yang sangat ditunggu-tunggu 
warga Lebong. Hingga saat ini belum pernah acara tersebut 
mendapatkan penolakan. “Waria itu, meskipun heboh, mereka 
tertib, tidak suka buat keributan, makanya warga suka jika ada 
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pesta waria,” katanya. “Waria itu tamu, mereka hadir untuk 
memenuhi undangan dan menghibur tuan rumah dan warga 
sekitar.”

Kondisi harmonis itu sudah terjadi sejakdulu. Sari atau Sarifudin, 
sesepuh waria di Talang Bunut, mengatakan bahwa sejak ia 
masih kecil, masyarakat Lebong sudah menerima waria sebagai 
bagian dari kehidupan sosial mereka. Hal itu masih tetap terjaga 
hingga kini. “Lebong memang sudah seperti inisejak dulu, kami 
tidak pernah dibeda-bedakan oleh masyarakat,” ungkap waria 
yang berusia sekitar 80 tahun itu.

Talang Bunut adalah salah satu desa yang menjadi kantong 
waria di Lebong. Menurut seorang tokoh pemuda Desa Talang 
Bunut, Andi, kecenderungan menjadi waria sudah bisa dilihat 
sejak anak duduk di bangku sekolah dasar. “Sudah kelihatan 
jika lebih kemayu, lebih rajin, dan lebih banyak bergaul dengan 
anak perempuan,”kata Andi.

Selepas masa sekolah,anak-anakitu biasanya akan lebih berani 
menunjukkan identitas mereka. Menurut Andi, ada beberapa 
jenis waria di kampungnya. Mulai dari yang hanya memilikisifat 
kemayu hingga yang mengubah total fisiknya untuk menjadi 
perempuan. Namun, rata-rata para waria di desanya tetap 
menikah dan mempunyai anak, kelompok ini memilih sebagai 
biseksual

Menurut Dosen Komunikasi Universitas Andalas Padang, 
Yesi Puspita, selain faktor genetik, pola relasi ikut mendorong 
tingginya populasi waria di daerah ini. Salah satunya pola 
relasi kekerabatan antara sesama mereka yang menciptakan 
sikap menerima. Sikap menerima, kata Yesi, pada akhirnya 
menciptakan keberanian dari para waria, untuk menunjukkan 
identitas mereka.

“Mungkin jumlah waria di Lebong tidak terlalu banyak 
dibanding  di daerah lain. Tapi, di sini terlihat lebih banyak 
karena mereka muncul ke permukaan, hadir, dan menjadi bagian 
masyarakat,” ungkapnya. Positifnya, sikap terbuka masyarakat 
ini akan memberikan banyak ruang bagi waria untuk lebih 
berperan dalam kehidupan sosial.
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TAK ADA SALAH WARIA JADI GURU

Di depan kelas,seorang guru asik menjelaskan tentang energi 
listrik. Sebanyak 25 siswa kelas 6 di Sekolah Dasar 06, Kecamatan 
Lebong Selatan, antusias mendengarkan. Sekilas,tidak ada yang 
aneh dari kegiatan belajar mengajar tersebut. Hingga ketika guru 
itu mengajukan pertanyaan siapa di antara muridnya yang bisa 
menjawab salah satu soal yang dia ajukan. “Saya bunda,saya 
bunda,” kata murid berebut ingin menjawab pertanyaan.

Sebutan bunda menjadi agak janggal karena guru yang 
mengenakan kemeja batik dan celana dasar potongan lurus itu 
berpenampilan seorang laki-laki. Syahrial, 52 tahun, memang 
biasa disapa sebagai bunda oleh guru-guru dan siswa di sekolah 
itu. Suatu sapaan yang sekaligus merupakan pengakuan mereka 
terhadap sisi keperempuanannya, bahwa ia adalah waria.

Orang Lebong menyebut Syahrial tayuk, atau waria. Tapi 
sesungguhnya Syahrial seorang biseksual. Sebab, ia menikahi 
perempuan dan punya anak. “Mereka memanggil seperti 
itu,karena saya telah dianggap seperti ibu mereka,” kata Syahrial 
lembut saat ditemui di rumahnya di Desa Mubai Lebong Selatan 
akhir Maret 2016 lalu.

Syahrial yang memiliki nama perempuan Eifel itu telah menjadi 
guru sejak puluhan tahun lalu, setelah ia menyelesaikan studi di 
Sekolah Pendidikan Guru di Bandung. Sejak dulu penampilan 
dan perilakunya memang layaknya perempuan. Jika tidak 
sedang mengajar, ia kerap berpakaian perempuan.  Syahrial 
tidak pernah mendapatkan penolakan dari masyarakat.

Masyarakat Lebong dapat menerimanya baik sebagai Syahrial 
sang guru, maupun Eifel sang waria yang biasa menjadi perias 
pengantin. Ia juga pernah menjadi kepala sekolah selama 
beberapa tahun. Ketika mengajar di kelas, Syahrial berusaha 
berperilaku sewajarnya dan tidak mengenakan pakaian 
perempuan. Namun, bibirnya tetap bergincu dan kalau bicara 
kemayu.

Seorang wali murid, Sanuludin, mengatakan ia tidak 
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mempermasalahkan penampilan dan identitas Syahrial. “Dia 
waria apa yang salah? Dia bisa mengajar dengan baik,” kata 
Sanul.

Kepala sekolah SD 06 Lebong Selatan, Badarudin mengatakan 
bahwa guru dan siswa juga menerima Syahrial. “Malah kami 
bersyukur sekali dapat guru seperti Bunda, selain dia telah 
berpengalaman pembawaanya yang keibuan pun dapat 
menjadi panutan bagi rekan guru yang lain,” kata dia. Menurut 
Badarudin, Syahrial bukan satu-satunya tayuk yang menjadi 
guru di Lebong.  Mereka semua tidak pernah dipermasalahkan.

Kabupaten Lebong memang unik. Masyarakat di kabupaten ini 
sangat terbuka dan menerima kehadiran waria. Tidak seperti 
sebagian besar daerah di Indonesia, para waria di Lebong 
tidak mengalami diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan. 
“Di sini waria itu bukan sesuatu yang aneh, termasuk jika ada 
yang menjadi guru, yang jadi anggota dewan saja ada,”ujar 
Badarudin.

Bukan hanya di sekolah, semua orang di lingkungan tempat 
tinggal Syahrial tahu bahwa ia adalah waria. Mereka tidak 
mengucilkan Syahrial. Begitu pula di keluarga. Menantu 
Syahrial, Wiwit Oktaria, terang-terangan mengatakan bahwa 
ia tidak malu memiliki mertua seorang waria. Bahkan, sebelum 
menikah ia telah mengetahui calon mertuannya adalah waria. 
“Saya seperti memiliki ibu mertua bukan bapak mertua, karena 
ia yang biasa masak dan menyetrika pakaian kami. Kami tidak 
pernah minta tapi dia selalu melakukannya,” kata Wiwit yang 
bekerja sebagai karyawan bank swasta.

Cerita mirip Syahrial itu banyak diLebong. Dalimi, waria berusia 
54 tahun, misalnya. Ia dipercaya penduduknya untuk menjadi 
Kepala Desa Bungin di Kecamatan Bungin Kuning. Waria 
bertubuh tambun itu terpilih sebagai kepala desa periode 2010-
2016 dengan meraup lebih dari separo suara warga pemilih.  Ia 
juga Penasehat Ikatan Waria Lebong (IWL).

Seluruh warga desa tahu bahwa Dalimi adalah waria. Masa 
mudanya pun banyak dihabiskan pada kegiatan Ikatan Waria 
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Lebong. Semasa muda Dalimi aktif ikut pesta waria. Ia  tidak 
memperoleh hambatan dalam memimpin warga desanya. 
Bahkan, ia mampu menurunkan tingkat kriminalitas desa. 
“Bagi saya yang penting bisa menjalankan amanah dengan baik, 
perempuan juga banyak yang jadi kepala desa kenapa saya 
tidak,” kata Dalimi.

David, warga Desa Bungin menyatakan senang memiliki kepala 
desa seperti Dalimi. Sebab, dia lebih peka dan perhatian terhadap 
warganya. “Urusan Posyandu saja, dia akan datang langsung 
ke rumah-rumah agar warga desa membawa anak mereka ke 
Posyandu,” ungkap David.

Seperti Syahrial, Dalimi merupakan waria yang menikahi 
perempuan. Jusmi, istri Dalimi, ia menyatakan telah tahu 
suaminya waria sejak sebelum menikah. Dalimi dan Syahrial 
sengaja dinikahkan agar Dalimi “dapat kembali menjadi 
pria”. “Makanya sejak menikah saya berusaha agar dia tidak 
mengerjakan pekerjaan rumah meski dia sendiri suka,” kata 
Jusmi.

Dosen Komunikasi Universitas Andalas Yesi Puspita 
mengatakan, berdasarkan penelitian yang pernah dilakukannya, 
Lebong memiliki banyak kantong waria. Ada beberapa desa 
yang menurutnya memiliki populasi waria cukup tinggi. 
Di perdesaan, biasanya  waria Lebong beraktifitas layaknya 
perempuan dengan menjadi buruh sawah atau kebun seperti 
perempuan lain. “Buruh waria biasanya lebih laku, selain upah 
tetap sama dengan perempuan, pekerjaan waria dianggap lebih 
baik dan cepat dibandingkan jika pekerjaan tersebut dikerjakan 
perempuan biasa,” kata Yesi.

*Naskah ini bersumber dari Tempo.co, 8 April 2016
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MEREKA MELAWAN 
ARUS 

Penanaman karakter dan identifikasi orientasi seksual harus dilakukan 
sejak dini, saat balita.

Rudiyansyah, Lampung Post

Malam di akhir 2012 masih sangat diingat Vanessa. Saat itu 
usianya belum genap 17 tahun. Layaknya remaja yang sedang 
puber, dia senang berdandan.  Usai memoles wajahnya dengan 
make up, mengenakan dress dipadu high heels, Vanessa terkejut 
ketika lengannya ditarik seseorang dari belakang. “Malam 
itu aku kegep (tepergok). Aku langsung dibawa pulang dan 
disidang keluarga,” cerita Vanessa Febiyola Patricia (20) kepada 
Lampung Post, pertengahan Maret lalu. 

Meski terlahir sebagai laki-laki dengan nama asli Fr, dia memilih 
tetap berpenampilan sebagai seorang transgender perempuan. 
Sejak awal Vanessa mengaku memiliki ketertarikan seksual 
dengan sesama jenis atau homoseksual. “Aku bilang aku nyaman 
dengan diriku seperti ini,” katanya. 

Perbedaan perilaku, menurut Vanessa, sudah terasa sejak ia 
masih anak-anak. Saat kebanyakan anak laki-laki bermain 
dengan temannya di luar rumah, ia mengaku lebih nyaman 
bermain sendiri dengan bonekanya. Menganggap permainan 
anak laki-laki sesuatu yang kasar. Ia pun tumbuh menjadi remaja 
yang kemayu. 
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Selepas menamatkan sekolah, Vanessa tak ingin melanjutkan ke 
jenjang pendidikan tinggi. Hanya mengandalkan ijazah SMA, 
Vanessa mengaku tak mudah mendapat pekerjaan, hingga 
memutuskan terjun dalam dunia malam menjadi pekerja seks. 
Namun, saat ini ia mengaku mulai mempelajari keterampilan di 
salon dan ingin meninggalkan dunianya tersebut. 

Seorang pemuda, AS memutuskan untuk mengekspresikan diri 
menjadi seorang perempuan dan memilih nama Aurel. Ia sempat 
dipergoki pamannya ketika  berpenampilan wanita di kawasan 
Saburai, Bandar Lampung. Pria 20 tahun ini mengaku sempat 
ditawari sepeda motor oleh keluarganya supaya berperilaku 
seperti lak-laki umumnya. Aku jawab, “Enggak ingin apa-apa, 
hanya ingin berekspresi sesuai jiwaku.”

Perlahan-lahan keluarga mulai menerima perilaku AS. Kini, ia 
tak menutupi segala aktivitasnya, baik di keluarga maupun di 
lingkungan perumahan. AS juga kerap memperkenalkan teman 
laki-laki yang diajaknya ke rumah sebagai pacar kepada sang 
ibu. Membuka identitas diri sebagai seorang gay belum bisa 
dilakukan Jf (26). Ia mengaku bergaul secara normal sejak usia 
anak-anak dan berpacaran dengan perempuan hingga duduk di 
perguruan tinggi. 

Namun, Jf mengaku tak mendapatkan kepuasan dan merasa 
nyaman ketika menjalin relasi dengan sesama jenis. “Saya pikir 
saat itu hanya ingin berelasi, tapi akhirnya menemukan titik 
nyaman dan memilih. Feel saya ke perempuan juga sudah tidak 
ada lagi,” katanya.

Founder dan konselor Yayasan Peduli Sahabat, Sinyo Egie, 
menyebut penanaman karakter dan identifikasi orientasi 
seksual harus dilakukan sejak dini, saat balita. “Memang banyak 
penyebabnya, tetapi yang paling utama adalah kesalahan role 
model dalam menanamkan karakter anak, karakter laki-laki dan 
karakter perempuan,” kata Sinyo dalam seminar parenting di 
Hotel Emersia, Sabtu 2 April 2016.  

Karakter laki-laki, menurut penulis buku Anakku Bertanya 
Tentang LGBT ini, harus didapatkan dari figur ayah dan karakter 
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perempuan akan mencontoh karakter Ibu. Beberapa penyebab 
perubahan perilaku seksual di antaranya karena dominasi satu 
orang tua dalam mendidik anak sehingga adanya kekhawatiran 
berlebih orang tua kepada anak-anak lelaki atau terlalu 
membebaskan anak perempuannya.

Jika telanjur memiliki anak dengan karakter kemayu atau tomboi, 
Sinyo menyarankan orang tua harus membuka komunikasi. 
Jangan menyakiti perasaan anak atau menyebut banci. Jika anak 
tertekan terus-menerus, karakter tersebut justru semakin kuat.

Sosiolog Universitas Lampung, Berthoven Vivit Nurdin, 
mengatakan masyarakat tidak boleh melakukan diskriminasi 
pada kalangan LGBT, termasuk melakukan bullying atau 
menghujat. Sebagai manusia, siapa pun berhak mendapat 
hak-hak pelayanan kesehatan, pendidikan, dan memperoleh 
pekerjaan yang layak. 

Namun, ia belum melihat secara langsung diskriminasi 
yang diperoleh seorang LGBT, seperti tidak bisa mengakses 
pendidikan, kesehatan atau memperoleh pekerjaan yang layak. 
“Yang terjadi di masyarakat saat ini lebih kepada penolakan 
secara sosial,” kata dia, Senin 28 Maret 2016.

DARI RUKIAH HINGGA PENDAMPINGAN

Keluarga melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan 
perilaku seksual anaknya. Salah satunya adalah dengan 
pendekatan spiritual.  AS menceritakan pernah menuruti 
permintaan sang ayah untuk menjalani terapi rukiah. Hal 
ini dilakukan pihak keluarga setelah mengetahui jika ia 
berpenampilan seperti perempuan. 

Padahal, pemuda 20 tahun itu terlahir dengan bentuk fisik laki-
laki. Menurut warga Bandar Lampung itu, keluarga berkeras 
agar membuat anak laki-lakinya kembali menjadi normal. 
Beberapa kali rukiah, tapi tidak membuahkan hasil.

Pria lain, Fr, menerangkan pihak keluarga berencana 
memasukkannya ke pondok pesantren setelah tahu jika ia 
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berdandan seperti perempuan. “Saya sampai dirukiah juga,” 
kata pemuda asal Bandar Lampung ini. 

Namun, Fr menolak saat akan dimasukkan ke pondok pesantren. 
Ia ngotot dengan pendiriannya karena merasa nyaman 
berpenampilan layaknya perempuan. “Kenapa harus memaksa 
berubah yang tidak sesuai hati dan justru itu menyiksa,” kata 
pemuda 20 tahun yang mengaku sebagai penyuka sesama jenis 
ini.

Sosiolog Universitas Lampung, Berthoven Vivit Nurdin, 
menerangkan meski mendapatkan penolakan di sosial 
masyarakat, keluarga harus menjadi unit terkecil yang 
seharusnya tetap memberikan tempat untuk anggotanya yang 
ternyata lesbi, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). “Jika ada 
keluarga yang menjauhi atau membuang itu tidak benar. Justru 
bisa semakin memperburuk seseorang. Keluarga seharusnya 
membenahi, merangkul, dan membantu mereka,” kata Vivit 
kepada Lampung Post.

Ia menilai keluargalah yang sebenarnya memengaruhi dan 
membentuk kepribadian seseorang. LGBT bisa saja terbentuk 
karena kondisi keluarga yang broken home atau memiliki 
permasalahan lain seperti tuntutan perekonomian. 

Founder dan konselor Yayasan Peduli Sahabat, Sinyo Egie, 
menyebut kasus individu nonheteroseksual sangat banyak 
terjadi. Mengutip salah satu riset yang menyebut dari sembilan 
orang kemungkinan ada satu orang yang memiliki ketertarikan 
dengan sejenis.

Melalui Yayasan Peduli Sahabat yang diresmikan 2014, Sinyo 
memberikan kesempatan untuk orang tua ataupun individu yang 
ingin mendapatkan informasi atau mendapat pendampingan 
mengatasi permasalahan tersebut.

Tidak ada biaya untuk bisa mengakses layanan konsultasi 
yang menurut Sinyo lebih banyak dilakukan secara online 
melalui Facebook ataupun website Peduli Sahabat. “Bukan 
menyembuhkan, melainkan kami lebih ingin membantu supaya 
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kembali ke fitrahnya. Kembali atau tidak ini membutuhkan 
waktu yang tidak singkat dan kemauan individu sendiri,” kata 
Sinyo di Hotel Emersia, Sabtu 2 April 2016.

Penulis buku best seller Anakku Bertanya tentang LGBT  ini 
mengaku selalu mengajarkan agar individu nonheteroseksual 
untuk bisa belajar hidup layaknya orang-orang heteroseksual. 
Pihaknya tidak mengobati, tetapi mengajari bagaimana agar 
mereka bisa hidup semestinya, menikah, menggauli pasangan 
dengan baik, dan menahan keyakinan agar tidak kembali ke 
orientasi semula. 

Ia menyebut beberapa orang akhirnya dapat menjalani hidup 
normal, memiliki keluarga dan anak dari pernikahannya 
tersebut, dan meninggalkan masa lalunya.

Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung 
Soleh Bajuri menyatakan agama tidak membenarkan perilaku 
homoseksual. Jangankan menggauli sesama jenis, laki-laki yang 
berpenampilan menyerupai perempuan atau sebaliknya itu 
dilarang. Menurut Soleh, masyarakat harus ikut mencarikan 
solusi dan tak pernah berhenti untuk mengajak individu-
individu tersebut untuk kembali ke fitrahnya.

TERPAKSA PUTUS SEKOLAH

Sebagian lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di 
Bandar Lampung memilih beraktivitas di komunitas Gaylam. 
Mereka bertugas sebagai tenaga penjangkau HIV/AIDS 
hingga merancang kostum karnaval.  Sejak dibentuk tahun 
2008, komunitas ini telah memiliki 45 anggota.  Organisasi 
berbasis komunitas (OBK) ini berupaya memberdayakan dan 
mengorganisasi para homoseksual dan transgender sebagai 
kelompok yang dinilai rentan HIV/AIDS. 

Menurut penggagas Gaylam, Rendie Arga, rata-rata para LGBT 
cenderung hanya berpendidikan rendah, bahkan banyak yang 
hanya lulus SMP. Banyak faktor yang membuat pendidikan 
mereka rendah, penerimaan keluarga menjadi salah satunya.  
“Menerima mereka memang masih sulit. Bahkan ada yang harus 
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sampai keluar dari rumah, padahal mereka masih mempunyai 
hak pendidikan dan lainnya,” katanya saat ditemui di Sekretariat 
Gaylam di Pahoman, Bandar Lampung, Kamis 24 Maret 2016.

Ia menjelaskan akhirnya banyak LGBT yang harus putus 
sekolah dan sedikit yang melanjutkan hingga pendidikan 
tinggi. Perundungan atau bullying kerap diterima mereka saat di 
lingkungan sekolah. Hal ini menjadi faktor lain yang membuat 
mereka tidak melanjutkan pendidikan dan memilih bekerja. 

Kalau pun keluarga menerima, stigma dan diskriminasi sosial 
masih menjadi masalah dan tantangan tersendiri. Hingga saat 
ini Gaylam telah berjejaring dengan beberapa lembaga bantuan 
hukum di Bandar Lampung. “Beberapa di antara kami juga 
dilatih paralegal untuk mengetahui apa yang seharusnya kami 
lakukan jika mengalami diskriminasi,” kata Rendie.

Di sekretariat, para anggota Gaylam kerap berbagi cerita, saling 
menguatkan, dan mengajarkan hal-hal positif. Rendie mengaku 
pihaknya saling menguatkan teman-teman agar bisa kembali ke 
rumah. 

Ia menambahkan isu LGBT juga kerap ditunggangi kepentingan 
politis. Termasuk saat isu pelegalan pernikahan sejenis. Gaylam 
tidak mendorong hal tersebut sebagai tuntutan. “Kami paham 
secara moral dan agama, hukum pernikahan kita juga tidak ada 
yang mengatur pernikahan sesama jenis. Kami tidak mendorong 
hal itu, tapi yang terpenting adalah hak-hak kami,” ujarnya.

*Naskah bersumber dari Lampung Post, Minggu 3 April 2016
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KAMI DIBAYAR MURAH

Sejumlah LGBT di Medan mendapatkan diskriminasi di tempat kerja.
Ada juga yang mendapatkan apresiasi karena kinerjanya.

Truly Okto Purba, Tribun Sumut

Bobby semringah ketika teman kerjanya memperlihatkan 
iklan lowongan kerja yang dipasang Inqilabi-Ink. Iklan itu 
menawarkan pekerjaan sebagai sales, dan tayang di situs OLX.
co.id. tanggal 26 maret 2016 lalu.  Iklan menyebutkan pekerja 
akan mendapatkan penghasilan Rp 1,2 juta hingga Rp 4 juta 
sebagai distributor tinta spidol. Ini yang membuat Bobby 
berpikir pindah dari tempatnya ia bekerja.

Namun, air muka Bobby mendadak berubah kecewa ketika 
membaca persyaratan yang diminta Inqilabi-Ink yang beralamat 
di Jalan  Besar Tembung, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera 
Utara ini. Dari sembilan persyaratan, Inqilabi-Ink memasang 
‘tidak terlibat’ Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender  (LGBT) 
pada urutan paling atas. 

Bobby yang mengidentifikasi diri sebagai transgender laki-
laki ini galau karena kalau ia melamar pasti akan ditolak. 
“Penampilan saya seperti ini rasanya sudah cukup bagi mereka 
untuk menilai kalau saya memang seorang LGBT. Saya tak perlu 
membuat pengakuan kalau saya seorang transman (transgender 
laki-laki),” kata Bobby kepada Tribun, akhir Maret 2016.

Sekilas, Bobby yang berjenis kelamin perempuan itu terlihat 
seperti laki-laki. Rambut pendek, mengenakan anting khas laki-
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laki di telinga kiri, intonasi suara agak berat, dan perawakan 
yang tergolong tegap untuk ukuran laki-laki. Bobby bercerita, 
ia kecewa ketika harus mengalami diskriminasi yang berulang-
ulang dalam hal pekerjaan dikarenakan orientasi seksualnya.

Bekerja di pabrik mebel di kawasan Sunggal, Deli Serdang, Bobby 
menyatakan penampilannya yang tomboi membuat dia dibayar 
murah. “Pimpinan kami di pabrik memang mencari buruh 
yang penampilannya kayak saya, tomboi begini. Karena terlihat 
seperti laki-laki, maka bisa ditempatkan di bagian yang biasanya 
diisi laki-laki,  seperti di bagian mesin dan pemotongan. Tapi, 
upahnya tetap dibayar sebesar upah perempuan,” katanya. 

Menurut Bobby, secara umum di pabrik tempat ia bekerja ada 
lima bagian: operator mesin, memotong, menyusun, mengebor, 
dan membungkus. Bagian operator mesin dan memotong adalah 
pekerjaan yang biasa diisi laki-laki, mengingat beban kerja dan 
risiko kerja yang cukup besar. 

Bobby mengatakan, selain dia, ada tiga temannya di pabrik, 
yang berorientasi seksual sebagai transgender laki-laki. Dua 
orang temannya bekerja di bagian yang sama dengan dia. Upah 
per hari, kecuali hari Minggu, kalau laki-laki dibayar Rp 47 ribu 
dan perempuan dibayar Rp 40 ribu.  Tapi, Bobby dan ketiga 
temannya yang transgender laki-laki dibayar Rp 40 ribu per hari. 
“Saya merasa perusahaan hanya memanfaatkan orientasi seksual 
kami. Padahal risiko kerja tidak kecil. Di bagian pemotongan 
misalnya, salah potong saja, jari tangan bisa terpotong. Tahun 
lalu, empat jari tangan kanan saya terkena alat potong. Tidak 
sampai putus memang. Tapi intinya, risikonya tidak kecil,” kata 
Bobby.

Ia juga menyatakan, di tempat kerjanya, buruh tidak 
mendapatkan jaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  
(BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Jika mereka sakit, ongkos 
berobat mereka tanggung sendiri.  Bobby menyebutkan, ada 
500 pekerja di pabrik tersebut dan mayoritas tak mendapatkan 
fasilitas BPJS. “Paling karyawan yang sudah bekerja di atas 15 
tahun yang dapat BPJS,” katanya.
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Bobby mengatakan, mereka pernah protes ke perusahaan 
perihal upah BPJS itu. Tapi, tak ada tanggapan. “Malah dibilang, 
kalau mau kerja, ya kerja. Kalau enggak mau ya sudah keluar. 
Karena yang mau lamar besok banyak. Begitu kata pimpinan. Ya 
sudahlah, kami pun malas protes lagi,” kata Bobby. 

Bobby mengaku memiliki orientasi seksual sebagai transgender 
laki-laki sejak lulus dari bangku Sekolah Menengah Atas. Bobby 
merasa terjebak di tubuh yang salah. Meskipun demikian, 
Bobby merasa nyaman dengan orientasi seksualnya saat ini. 
Bobby mengaku tidak mendapat ejekan dari teman kerja karena 
orientasi seksualnya. Bobby sudah beberapa kali berpindah 
kerja sebelum bekerja di tempat kerja yang sekarang. Ia pernah 
bekerja sebagai waitress, sales di mall dan operator mesin di 
sebuah pabrik agar-agar di Kelambir Lima, Deli Serdang.

Bobby dan teman-temannya yang transgender laki-laki pernah 
berpikir untuk pindah kerja dan melamar di pabrik dekat dengan 
tempat kerja mereka saat ini. Tapi, lamaran mereka ditolak 
karena pabrik tersebut tidak menerima pekerja transgender. 
“Alasan pimpinannya, mereka takut kami berantem. Padahal 
kami kan niatnya mau bekerja,” katanya.

Staf Inqilabi-Ink, Erwin saat ditemui tribun, awal April 2016 
mengatakan, persyaratan tidak terlibat LGBT awalnya tidak 
dicantumkan. Tapi, beberapa hari setelah diiklankan, ada dua 
perempuan berpenampilan tomboi datang mengajukan lamaran. 
“Keduanya perempuan, tapi kayak laki-laki.  Saya tahu mereka 
ini pacaran,” kata Erwin.

Ia mengatakan, beberapa tahun sebelumnya, ia pernah bekerja 
di Lembaga Swadaya Masyarakat bidang HIV/AIDS  (Human 
Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency 
Syndrome) dan ditempatkan di Parapat. “Saya cukup 
mengetahui keberadaan mereka,” kata Erwin. 

Menurut Erwin, agama melarang keberadaan LGBT. Sehingga, 
kata dia, siapa pun yang ‘terlibat’ dalam LGBT tak bisa bergabung 
dalam perusahaan tempat ia bekerja. “Itu alasan utama kami 
menolak. Setelah kedatangan dua pelamar perempuan itu, kami 
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ganti kembali iklannya dengan mencantumkan syarat  ‘Tidak 
Terlibat LGBT’,” kata Erwin. 

***

Alunan lagu penyanyi R&B, Rihanna mengalir nyaring dari 
Personal Computer (PC) milik Adinda Didi Rusdianto di 
ruangan perusahaan ritel terkemuka di kota Medan. Single seperti 
Let Me, Break It Off dan Umbrella menemani Didi mendesain 
poster promosi milik perusahaan tempat ia bekerja. Tak jarang 
kepalanya ikut bergerak mengikuti alunan lagu. Rambutnya 
yang panjang dan berwarna pirang pun tergerai. 

“Saya suka lagu-lagu ber-genre R&B. Selain Rihanna, juga suka 
lagu-lagu Lady Gaga dan Taylor Swift. Kalau sedang banyak 
masalah, biasanya aku dengar lagu-lagu R&B. Bagi saya sudah 
cukup menguatkan. Saat bekerja di kantor pun, saya mendengar 
lagu-lagu yang sama. Tak hanya menguatkan, lagu ini juga 
memberikan inspirasi saat bekerja,” kata Didi kepada Tribun, 
awal Maret 2016.

Didi mengungkapkan, rambut ala Rihanna juga yang menjadi 
salah satu inspirasinya untuk mengubah penampilan layaknya 
perempuan.  Ia bekerja pada bagian desain grafis di sebuah 
perusahaan retail di Medan sejak tahun 2008 lalu. Didi 
memutuskan untuk mengubah secara perlahan penampilannya 
layaknya perempuan sejak tahun 2012. Mulai dari memanjangkan 
rambut seperti rambut Rihanna, mengenakan pakaian semi 
feminin ke kantor, hingga kombinasi kemeja lengan panjang dan 
celana panjang. 

Didi juga memakai pemerah bibir, eye shadow, blush on dan 
sesekali mencukur alis mata agar terlihat rapi. “Saya memang 
sedang menuju ke arah itu (female) dan berusaha mencapainya. 
Perubahan ini saya lakukan, agar orang-orang di sekitar saya 
mulai dari keluarga, saudara dan rekan kerja tahu orientasi 
seksual saya. Intinya, saya tidak mau membohongi diri sendiri 
dan orang lain,” kata Didi. 

Transperempuan kelahiran 1988 ini adalah lulusan program 
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Diploma Komputerisasi Akuntansi dari sebuah Perguruan 
Tinggi Swasta (PTS) di kawasan Jamin Ginting Medan tahun 
2005. Setelah tamat kuliah, ia diterima bekerja sebagai layouter 
dan pendesain grafis di perusahaan penerbitan di Medan. 

Selama kurun waktu tiga tahun hingga 2008, Didi berpindah-
pindah bekerja di lima perusahaan penerbitan. Perusahaan 
penerbitan kelima yang dimasuki Didi adalah perusahaan 
penerbitan nasional dan memiliki kantor perwakilan di Medan. 
Hingga saat ini, Didi masih bekerja di perusahaan penerbitan 
tersebut. 

Selanjutnya tahun 2008, Didi diterima bekerja sebagai pekerja 
di bagian desain grafis di sebuah perusahaan ritel di Medan. 
Jadilah Didi mengambil dua pekerjaan sekaligus dengan posisi 
desain grafis dan layouter. Pagi sampai sore di perusahaan ritel, 
dan sore hingga malam di perusahaan penerbitan. 

Didi mengaku,sebagai transperempuan, ia tidak mendapatkan 
diskriminasi dari perusahaan. Justru, kata dia, teman dia 
bekerja yang suka merundung dia. Ada teman kerjanya yang 
mengatakan, “Kamu kok kecewek-cewekan”, “Kamu kok makin 
hancur”, atau “si Didi ini kayak banci dan bencong”.  Ada 
juga teman kerja laki-laki berbicara ke temannya yang laki-laki 
dengan kalimat misalnya, “Kau tobat kenapa sih” atau “Kusodok 
burit, kau nanti, baru kau diam”. 

Pernyataan-pernyataan verbal seperti itu kerap Didi dengar di 
kantor. “Saya hanya bilang ke mereka, ini hak saya. Inilah saya 
dan saya sudah berdamai dengan  hati saya. Terserah kalian 
menganggap saya seperti apa. Yang penting, saya di sini bekerja 
untuk hidup, mencari nafkah dan untuk keluarga. Saya punya 
hak yang sama dengan kalian. Saya bilang seperti itu,” kata Didi. 

Didi juga pernah dirundung di kantornya melalui komputer alat 
kerjanya. Sebuah wallpaper bertuliskan “Menolak Keras LGBT, 
Lesbi, Gay, Bencong, Transgender”, Merusak Generasi Muda 
Bangsa” dengan dominasi warna merah terpampang di monitor 
PC kantor. “Saya tahu siapa yang membuat wallpaper tersebut. 
Bagi saya wallpaper itu sudah termasuk ujaran kebencian dan 
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bertujuan memecah belah. Tapi, itu tadi, saya anggap biasa-biasa 
saja. Saya berprinsip tetap berjalan dan bertahan hidup untuk 
memperjuangkan apa yang saya inginkan dan cita-citakan,” 
kata Didi.

Kenyamanan seperti Didi juga dirasakan Ame. Transpria 
kelahiran tahun 1988 ini sekarang bekerja sebagai Financial 
Advisor di sebuah perusahaan sekuritas di Medan. Ame 
menceritakan, teman-temannya di kantor hingga ke pimpinannya  
bisa menerima orientasi seksualnya. “Sejak awal, manajerku  
tidak pernah mempermasalahkan orientasi seksual saya. Dari 
awal memperkenalkan diri, saya nyamannya maskulin. Saya 
kerja dengan jas dan dasi atau dengan ekspresi yang saya mau. 
Saya juga memperkenalkan pasangan perempuan saya dan saya 
ajak bekerja di situ,” kata Ame akhir Maret 2016.

Ame menegaskan, pimpinannya tidak pernah mepersoalkan 
orientasi seksualnya. Sebaliknya, yang dipersoalkan adalah 
profesionalitasnya dalam bekerja. Ame menceritakan, ia pernah 
mengundurkan diri pada September 2014, atau setelah tiga 
tahun bekerja.

Jujur, kata Ame, perusahaan sangat kehilangan karena selama 
bekerja, ia tidak mempunyai rekam jejak yang jelek. “Saya 
sempat diminta untuk tidak mundur. Tapi, karena ada hal yang 
harus saya kerjakan, saya memutuskan mundur sebentar.  Mulai 
Maret (2016) lalu, saya bergabung kembali di perusahaan yang 
sama,” katanya. 

Seperti Didi,  Ame menyatakan tak harus menyatakan secara 
terbuka bahwa ia transpria. Ia menyatakan, penampilannya 
sudah cukup untuk memberitahu bahwa ia seorang transpria. 
“Saya memang orang yang beruntung yang bisa bekerja di 
wilayah formal dengan ekspresi yang saya inginkan tanpa 
tekanan dari perusahaan. Semua bersahabat dengan saya, mulai 
dari pimpinan sampai rekan satu jabatan,” ujarnya.

***

Lala, seorang gay yang bekerja sebagai guru bahasa Inggris di 
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Lembaga Kursus Bahasa Inggris terkemuka di Medan, juga 
menyatakan tak mendapatkan masalah berkaitan dengan 
orientasi seksualnya.  Ia alumni  Jurusan Sastra Inggris di 
Perguruan Tinggi Negeri di Medan. Menurut dia, hal yang 
membuatnya nyaman berkaitan dengan orientasi seksualnya 
adalah pernyataan dari World Health Organization. WHO 
menyebut bahwa LGBT bukan penyakit. “Artinya kami sama 
dengan manusia lain yang normal,” katanya. 

Bekerja selama lima tahun di lembaga kursus tersebut, gay 
kelahiran tahun 1987 ini mengatakan, dirinya tak harus 
mengakui  secara terbuka orientasi seksualnya. Menurut dia, 
teman seprofesinya, termasuk pimpinannya, tahu orientasi 
seksual Lala meski ia tak menyatakannya secara terbuka. Hampir 
semua rekan kerjanya tahu kalau malam minggu Lala sering ke 
diskotek dengan dandanan perempuan. 

Sesekali, teman-teman sekantornya juga menyebut Lala 
cantik atau menyebut ingin mencium dirinya. Namun, Lala 
menganggap pernyataan tersebut sebagai candaan dan bukan 
bermaksud mengejeknya. “Hidup ini terlalu indah untuk 
dilewatkan. Saya nikmati apa yang bisa saya raih,” katanya. 

Meski baru berkarier lima tahun, Lala justru mendapatkan 
prioritas mengajar dibandingkan guru lain yang sudah 
bekerja belasan tahun di lembaga kursus tersebut. Misalnya, 
Lala dipercaya menjadi pengajar  TOEFL (Test Of English as 
a Foreign Language) bagi dokter dan dosen-dosen di sebuah 
PTN terkemuka di Medan. Dokter dan dosen itu belajar bahasa 
Inggris untuk persiapan kuliah ke luar negeri.  

Padahal, ada pengajar lain yang lebih senior, yang sudah 20 
tahun mengajar di lembaga kursus tersebut, tapi tidak dikirim 
ke kampus PTN tersebut untuk mengajar.  “Mungkin karena 
saya qualified. Saya punya prestasi dan berkompeten, karena 
itulah dikirim mengajar di PTN itu. Jadi, ini semata-mata karena 
kinerja. Perusahaan tidak melihat orientasi seksual saya,” kata 
dia.

*Naskah ini bersumber dari Tribun Sumut, Selasa 19 April 2016

Truly Okto Purba
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LGBT JUGA PUNYA
MASA DEPAN

Orientasi seksual orang tak ada kaitan dengan profesi dan pekerjaan.

Winahyu Dwi Utami, LiputanMerahPutih17.com

Sepintas tidak ada yang membedakan pada dua pemuda itu.  
Mereka mengenakan celana jins dipadu kaos dan layaknya 
seorang laki-laki. Penampilannya malam itu sporty sekali. Hanya 
saja bila dipandang lebih seksama, ada satu hal yang menjadi 
pusat perhatian di sekitar wajah. Bibir merah, bak berlipstik 
tipis.

Secara pembawaan, mereka tidak kemayu. Cuma ketika diajak 
berbicara, caranya berkata-kata lebih halus dan terkesan 
feminin. Setidaknya, itulah penampilan Nino dan temannya 
berinisial DW yang secara terbuka mengaku sebagai biseksual. 
Pengakuan itu ia ungkapkan kepada orang-orang tertentu yang 
mereka percaya. 

Bagi mereka, bukan hal yang mudah terang-terangan 
mengungkap jati diri, walau itu kepada orang tua atau keluarga 
sendiri. “Kami masih hidden status dengan orang tua. Tetapi 
di dalam komunitas atau organisasi LGBT (Lesbian, Gay, 
Biseksualitas, Transgender), kami sudah terbuka,” kata Nino 
ketika  berbincang-bincang di sebuah kafe, 5 Februari 2016 lalu.
“Saya aktif di Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota 
Pekanbaru. Namun sekarang sudah vakum karena ingin 
menyelesaikan kuliah,” terang Nino yang merupakan 
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mahasiswa semester akhir di salah satu Perguruan Tinggi Negeri 
di Pekanbaru.

Namun, Nino masih aktif di Lembaga Swarna Lentera (LSL) 
yang ia dirikan bersama beberapa teman biseksual lainnya di 
Pekanbaru, beberapa tahun lalu. Lembaga ini adalah satu dari 
tiga lembaga LGBT yang ada di Pekanbaru, Riau. Lembaga 
tersebut bertujuan untuk mengubah perilaku beresiko.

Bagi Nino, pendidikan sangat penting. Karena itulah ia bertekad 
untuk menyelesaikan kuliahnya. Ia ingin mendapatkan pekerjaan 
yang layak sesuai minatnya. “Zaman sekarang enggak gampang 
untuk mencari pekerjaan bila mengandalkan ijazah SMA saja. 
Kaum LGBT juga berhak punya masa depan,” katanya.

Meskin ia menyadari memiliki orientasi seks yang “berbeda”, 
namun ia tidak pesimistis mendapatkan pekerjaan yang sesuai 
harapannya. “Banyak kok teman-teman biseks yang bekerja 
di pemerintahan, BUMN, bank, dan instansi swasta lainnya. 
Bahkan juga banyak yang menjadi guru dan dosen. Tapi, 
memang sebagian besar dari mereka hidden,” kata Nino yang 
mengaku sudah memiliki pasangan ini.

“Menurut saya, selagi berprestasi di dunia kerja, tidak ada 
masalah dengan orientasi seks mereka. Itu yang dialami 
beberapa teman kami. Teman-teman sekantor mereka gay, tetapi 
dia tetap bisa bekerja dengan nyaman,” kata Nino.

Hal senada dikatakan DW. Ia merasa tidak ada masalah 
saat menjalani pekerjaan sebagai seorang pengajar di salah 
satu sekolah menengah negeri di Pekanbaru. “Selama saya 
bekerja dengan baik dan berprestasi,” kata DW. Namun, ia 
tak menampik, masih ada teman mereka yang tidak diterima 
di lingkungan kerja. Kondisi tidak nyaman sengaja diciptakan 
hingga memaksa mereka meninggalkan pekerjaannya.

Baik DW maupun Nino menilai, pendidikan kaum gay di 
Pekanbaru relatif  baik. Banyak dari mereka berpendidikan 
tinggi. Mereka juga memiliki pekerjaan bagus sesuai 
pendidikannya. Kecenderungan tersebut dilihatnya sebagai 
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dampak ekonomi masyarakat Riau yang cukup baik. “Mungkin 
lantaran perekonomian di sini bagus maka banyak teman gay 
atau LGBT yang berpendidikan tinggi,” terang DW, sarjana 
lulusan salah satu peguruan tinggi di Riau ini.

Namun, lanjut DW, tidak semua yang masuk perguruan tinggi 
bertujuan untuk meraih masa depan yang cerah. “Ada juga 
teman gay yang kuliah memiliki motif hanya ingin merasakan 
pergaulan kota dan mencari pasangan gay di kota,” kata dia. 
“Bahkan ada juga yang kuliah lantaran mengikuti kemauan 
orang tua. Sementara, passion si anak bukan itu,” kata DW yang 
piawai menari tarian Melayu.

DW yang juga bergabung di organisasi yang sama dengan Nino, 
mengaku cukup mengenal banyak kaum LGBT di Pekanbaru. 
Khusus gay, mereka sudah mendata, ratusan jumlahnya. Hanya 
saja yang bersedia dimasukkan dalam database organisasi mereka 
sekitar 100 orang saja. Mereka berasal dari berbagai kalangan, 
profesi, dan usia.  “Kelompok LGBT sebenarnya cukup banyak 
di Pekanbaru. Umumnya memilih closed indentitas,” kata DW. 
Nino mengatakan hal yang sama.

DW dan Nino saat ini memiliki pasangan laki-laki. Ketertarikan 
pada sesama jenis mereka rasakan setelah menginjak usia 
remaja. Saat SMA, Nino sebenarnya memiliki ketertarikan pada 
perempuan. “Saya mulai tertarik kepada laki-laki saat di bangku 
kuliah. Saya kagum dengan kecerdasan dan pembawaannya,” 
aku Nino.

Sejak mulai menyadari ia tertarik kepada laki-laki, Nino mulai 
mencari komunitas yang berorientasi sama dengan dirinya. 
Dari situlah awal mula ia mulai aktif di organisasi LGBT hingga 
menjadi tenaga konseling HIV/AIDS di KPA Pekanbaru. Ikatan 
Payung Sehati (Ipas) adalah lembaga pertama yang banyak 
memberinya wawasan dan pengetahuan LGBT.

Tidak sulit bagi Nino maupun DW untuk mengetahui seseorang 
memiliki orientasi yang sama. Mereka bisa mengetahui dari 
kontak mata yang terjadi saat bertemu laki-laki. “Dari kontak 
mata, saya bisa mengetahui seorang laki-laki itu gay atau bukan. 
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Ada sinyal-sinyal yang hanya kami yang tahu,” terang Nino. 

Meski biseksualitas dan memiliki pasangan laki-laki, Nino 
tetap memiliki keinginan menikah dengan perempuan. “Bila 
saya harus menikah nanti, saya ingin menikah dengan seorang 
perempuan. Kalau sudah berkomitmen, saya akan pegang teguh 
komitmen tersebut,” tandas Nino yang dilirik dengan senyum 
oleh DW.
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Namanya Virginia. Itu bukan nama asli pemberian orang tua. 
Kini, nama itu melekat pada Iwan, lelaki yang mengakui sebagai 
wanita pria (waria). Tidak jelas bagaimana awalnnya ia lebih 
dikenal dengan nama Virginia ketimbang Iwan, nama aslinya.

Dari penampilan sehari-hari, Virginia terlihat sama seperti 
lelaki pada umumnya, baik dari caranya berpakaian maupun 
pembawaan diri. Tidak ada polesan make up pada wajahnya. Ia 
memiliki rambut keriting sebatas pundak dan suara halus yang 
mungkin berbeda dengan laki-laki kebanyakan.

Virginia seorang aktivis LGBT di Pekanbaru. Ia sering 
mendampingi orang-orang yang ingin tes HIV di Rumah 
Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad dan tempat layanan VCT 
(Voluntary Counseling and Testing) di Pekanbaru. Ia juga 
menjangkau dan mensosialisasikan bahaya HIV dan AIDS 
di komunitas waria dan komunitas lainnya. Itu pekerjaan 
nonformal yang ia jalani sejak lama hingga sekarang.

Selain sebagai aktivis, ia juga bekerja di lembaga formal sebagai 
guru. Tetapi dunia kerja formal sangatlah tidak ramah baginya, 
bahkan bagi kebanyakan LGBT di Pekanbaru. Kesulitan bagi 
para waria untuk mendapatkan pekerjaan bukan lantaran 
mereka tidak berpendidikan, tetapi lebih kepada orientasi 
seksualitasnya.

Tampilan atau ekspresi gender mereka, sering menuai cibiran 
dan penolakan. Walau ekspresi yang dimunculkan itu tidak total. 
Itulah yang dialami oleh Virginia, lelaki gondrong yang masih 

VIRGINIA KEHILANGAN 
KERJA
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tetap berpakaian laki-laki setiap hari. Meski waria, ia berdandan 
bak perempuan hanya saat mengikuti kegiatan tertentu, seperti 
ketika mengisi acara pertunjukan atau saat menjangkau kaum 
waria di tempat-tempat hiburan malam.

“Aku berdandan perempuan saat bekerja sebagai penjangkau 
kelompok rentan HIV/AIDS banyak kelompok, termasuk 
waria. Ketika menjangkau kelompok waria di tempat hiburan, 
saat itulah aku berpakaian perempuan. Dan itu biasanya pukul 
24.00 WIB ke atas,” ucap Virginia dengan mimik feminin 
saat berbincang-bincang 31 Januari 2016 lalu. “Tampilanku 
sebagaimana layaknya laki-laki, meskipun rambutku panjang. 
Aku waria, namun hingga kini, keluarga tahunya aku laki-laki,” 
terangnya.

Ia menyatakan, mamanya kerap membantu Virgin merias 
wajah saat harus tampil di panggung-panggung pertunjukan 
sebagai penari. “Mamaku sering membantu kalau aku mau 
tampil di panggung-panggung pertunjukan kesenian. Padahal 
sebenarnya aku juga mahir merias wajah sendiri,” ungkapnya 
dengan tersenyum.

GURU PAUD

Virginia bekerja sebagai tenaga pendidik di salah satu lembaga 
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Pekanbaru sejak Tahun 
2008. Ia bekerja dari awal PAUD tersebut berdiri. Empat tahun 
lebih ia bekerja di sana, persoalan mulai muncul mengancam 
keberlangsungan profesi pria yang pernah mengenyam 
pendidikan di pesantren ini. Aktivitas dia diketahui oleh salah 
seorang orang tua murid.

Kabar itu sampai ke pihak sekolah.  Atas desakan orang tua 
murid, Virginia pun diminta untuk mundur dari staf pengajar 
di PAUD itu. Alasan kepala sekolah adalah kekhawatiran 
wali murid. “Wali murid khawatir terjadi hal-hal yang tidak 
diinginkan pada anak mereka,” kata Virginia mengulangi 
ucapan kepala sekolah.

Virginia, guru PAUD Islami yang sudah bersertifikat dan 
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mendapat tunjangan guru PAUD itu, tidak begitu saja menerima 
penolakan itu. Ia memberi argumentasi yang logis ke sekolah 
mengenai status dirinya, karena merasa tidak melakukan 
kesalahan apa pun saat mengajar.

“Selama ini aku mengajar berpenampilan laki-laki. Rambut 
panjangku aku tata sedemikian rupa sehingga tidak terlihat 
bentuk rambut asliku. Saat mengajar, aku tidak berdandan dan 
tidak pernah merokok di lingkungan sekolah. Lalu apa yang 
salah sehingga aku diminta memotong rambut yang sebenarnya 
bertujuan menekan aku agar berhenti di sana” cerita Virginia.

Meski merasa tidak melakukan kesalahan apa pun, aktivis 
LGBT itu akhirnya melayangkan surat pengunduran diri ke 
pihak sekolah. Ia memutuskan berhenti mengajar di PAUD, 
profesi yang sangat ia nikmati. “Sejak saat itu, aku fokus pada 
aktivitas sosial di sejumlah lembaga swadaya dan lembaga milik 
pemerintah. Bersama teman-teman, aku mendirikan komunitas 
Warna Gaung (WarGa),” kata lelaki berusia 37 tahun ini.

Menurut Virginia, di awal PAUD berdiri, tidak ada gaji bagi 
tenaga pendidik karena PAUD tersebut didirikan untuk anak 
tidak mampu. Tak ada pula pungutan terhadap para wali murid. 
Para guru bekerja secara suka rela. Kalau pun ada honor, hanya 
berupa uang pengganti transportasi yang besarnya Rp200 ribu.

Setelah beberapa tahun berjalan, barulah beberapa guru di sana 
memperoleh tunjangan guru PAUD dari pemerintah. Untuk 
meningkatkan kapasitas sebagai guru PAUD beberapa guru 
mengikuti berbagai pendidikan guru PAUD. Virgin menjalani 
pekerjaan ini dengan suka cita. “Seiring berjalannya waktu, 
sekolah tersebut komersil. Ada biaya yang harus dikeluarkan 
orang tua bila anaknya menempuh pendidikan di sana,” kata 
Virginia.

Penolakan di dunia kerja, tidak hanya dirasakan oleh Virginia.  
Sejumlah waria lain mendapatkan pengalaman serupa dalam 
versi yang berbeda. “Bagi teman-teman waria yang memiliki 
skill bisa bertahan hidup dengan keterampilan yang dimilikinya. 
Namun, bagi yang tidak memiliki keterampilan, keadaan 
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memaksa mereka menjadi pekerja seks di tempat hiburan atau 
di pinggir jalan,” kata Virginia yang mengaku sudah memiliki 
pasangan dari kelompok biseksualitas.

Mereka yang memiliki keterampilan seperti merias wajah dan 
rambut atau bernyanyi, biasanya akan bekerja sesuai dengan 
keterampilan atau hobinya tersebut. “Bagi yang tidak punya 
keterampilan, terpaksa mereka jadi pekerja seks,” kata Virginia 
yang juga pengurus jaringan gay, waria, dan laki-laki yang 
berhubungan seks dengan laki-laki lain ini.

WILAYAH PRIVAT

Anggota Dewan Pendidikan Riau, Junaidi mengatakan apa yang 
dilakukan pihak sekolah sudah benar. Menurut dia, tugas guru 
tidak hanya di sekolah, tetapi juga di luar sekolah. “Kepribadian 
guru harus menjadi contoh. Jadi kurang cocok jika seorang guru 
adalah seorang waria, meski ia berdandan perempuan hanya di 
luar jam sekolah,” katanya.

Jika ia seorang waria, kata dia, sebaiknya tidak memilih profesi 
sebagai guru. “Tugas utama guru itu memberikan teladan, 
sehingga kurang cocok kalau Virgin berprofesi sebagai guru,” 
kata Junaidi yang juga dosen di salah satu Perguruan Tinggi 
Swasta di Pekanbaru.

Sosiolog di Pekanbaru, Rawa El Amady berpandangan beda. 
Menurut dia, apa yang dialami Virginia berlebihan. Hal semacam 
itu seharusnya tidak perlu terjadi. “Sepanjang ia bekerja secara 
profesional, tidak ada persoalan Virginia menjalani profesi 
sebagai guru PAUD. Penolakan tersebut tidak pantas dilakukan 
oleh wali murid sekolah,” kata Rawa.

Ia menjelaskan, orientasi seksual seseorang bersifat individual. 
Itu menjadi wilayah privat setiap orang. Bila guru yang waria 
itu tidak mempengaruhi orientasi orang lain atau hal yang 
dilarang, maka tidak ada masalah. “Yang dikhawatirkan itu 
bila ia mengajak orang lain melakukan sebagaimana dirinya. 
Itu barulah masalah,” kata doktor sosiologi lulusan Universitas 
Indonesia ini.
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“Terlalu berlebihan bila profesionalisme seseorang dalam 
bekerja dikaitkan dengan orientasi individunya. Saya melihat, 
sangat banyak kaum LGBT yang memiliki kemampuan bidang 
akademik maupun dunia hiburan. Tak ada diskriminasi bagi 
mereka dalam melakukan pekerjaan di wilayah formal,” kata 
Rawa. Ia menyebut, setiap orang memiliki hak untuk bekerja. 
Hak tersebut harus diberikan kepada siapa pun tanpa melihat 
orientasi seksualnya.

*Naskah ini bersumber dari liputanmerahputih17.com, 21 dan 24 
Maret 2016
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Taufik Hidayat
RRI Sintang
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SENANDUNG CITA 
SANG WARIA

Saudara, Lesbian, Gay, Bisex, Trangender dan Interseks (LGBTI)
menjadi sorotan media di Indonesia saat ini/ ternyata mereka berada

dilingkungan yang dekat dengan masyarakat/ Bisa Jadi diantara 
mereka adalah keluarga kita.//

Taufik Hidayat, RRI Sintang

Music Opening……………………………
Atmosh café song  By Bunga………………  

Namanya Bunga  Usianya 27 tahun  sangat Populer di Kota 
sintang, ia adalah public relations di sebuah tempat hiburan 
malam. Bunga  harus tampil di berbagai event bukan hanya di 
Sintang tapi sudah merambah beberapa kota di Kalbar.

Satu sore di sebuah kafe, Bunga  menjadi MC dalam ajang 
pencarian bakat menyanyi di Sintang,  pada  acara selingan ia 
menyanyikan satu lagu,

Insert  Song By  Bunga…………Pernah denganmu…..dst

Suara wanitanya mengalun tanpa cacat, inilah yang menjadi 
alasan kenapa ia menjadi Bunga bagi para Waria di Sintang.

Insert  Song By  Bunga…………Cinta sudah tinggalkan…..dst

Kepada RRI Bunga menolak bicara tentang Lebian, Gay, Bisex  
dan Transgender - LGBT  alasannya ia  ingin memperjuangkan 
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masa depanya tanpa gangguan  media yang membuatnya nanti 
justru tersandung.

Ia menyadari kelemahan ini namun masyarakat kerap 
mendiskreditkan Kaum LGBT  terutama waria sepertinya  tanpa 
mengerti yang sebenarnya LGBT. 

Voice Bunga  :---Iya sebenarnya saya ingin bicara tapi ya… sudah lah

Media juga tidak ramah pada LGBT, beberapa diantaranya 
cenderung memojokan, membaca beberapa kasus di sebuah 
media Sintang yang melibatkan LGBT, yang  lebih di sorot media 
tentang pelaku pelecehan seksual oleh LGBT bukan prestasi 
LGBT, padahal  berapa banyak perlakuan pelecehan sexual  
yang dilakukan kaum hetero atau yang pura-pura normal tapi 
penyuka sesama jenis.

Insert Voice Bunga : karena banyak yang normal tapi pura-pura normal 
tapi suka sesame jenis….. dst

Menurut Bunga dirinya sesekali mendapatkan pelecehan oleh 
laki- laki, tapi tidak memiliki kekuatan untuk bertindak apalagi 
melaporkan pada polisi. 

Insert Voice Bunga :  Sering lah…………

Bunga mengaku telah beridentitas perempuan sejak lahir 
kendati secara fisik ia masih laki laki. Tidak ada masalah serius 
yang ia temui,.

Insert Voice Bunga : Iya karena sering bolak balik Jakarta maka saat 
di pesawat kan sulit kalau saya katakan laki-laki, mereka tidak percaya 
,maka di putuskan untuk menetapkan identitas, tujuanya untuk 
mempermudah urusan saja…………dst

Ayahnya seorang Polisi yang mengerti persis bagaimana 
memperlakukanya sebagai anak perempuan, mendukung 
penuh kerja kerasnya hingga kini ia telah menetapkan identitas 
menjadi seorang wanita.
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Insert Voice Bunga :  Dari Kecil keluarga menerima dengan baik Sejak 
dalam kandungn   Bunga sudah di persiapkan baju perempuan …….dst

Bunga tidak ragu dukungan keluarga dan teman-temannya, 
saat ini Bunga tengah mempersiapkan diri untuk sebuah ajang  
pencarian bakat menyanyi di sebuah televisi swasta nasional, 
langkah ini yang akan membuktikan kemampuanya nanti.

Insert Voice : Sampai  cita-cita  tercapai , menjadi penyanyi ternama  
tingkat nasional, Yki tercapai ? kalau tidak tercapai nanti, saya akan 
buka usaha saja……dst

Music……………… 

Lain lagi dengan seorang remaja belia bernama Deva (16),  suatu 
siang kami menemuinya  di sebuah rumah kost,  dengan masih 
mengenakan  kostum  olah raga  lengan pendek  Deva menemui 
kami di sebuah teras rumah yang  menghadap sungai Kapuas. 

Deva  menyapa dengan senyum, kulit putihnya tampak memerah 
terkena panas sinar matahari siang itu. Wajahnya cantik alami  
terlihat ada polesan bedak tipis dan lip gloss yang Ia kenakan. 
Kami langsung teringat seorang guru yang meyakinkan kami 
kalau muridnya ini cantik. Sang guru inilah yang secara tegas 
melarang Deva mengikuti kontes kecantikan waria.

Deva mengatakan menerima larangan ini tanpa perasaan 
kecewa, namun matanya berkaca-kaca memancarkan kesedihan 
karena ia merasakan ini kesempatannya menunjukan bakat dan 
kemampuanya.

Deva tidak  ia mengerti, di usianya yang ke 16 Tahun Deva 
merasakan tubuh dan persaannya berbeda dari teman temannya. 
Sekolah di satu SMA favorit di Kota Sintang Deva lebih banyak 
berteman dengan wanita yang dirasakan lebih mengerti dari 
para lelaki yang cenderung kasar.

Deva lebih bahagia dikatakan cantik daripada tampan, perasaan 
seperti  ini tumbuh begitu  saja saat dirinya masih SMP, Deva 
mengaku tersiksa dan ingin berterus terang kepada orang 

Taufik Hidayat
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tuanya tapi ia belum siap.

Insert Deva : Tidak pernh merasa langsung berubah dari diri 
ketertarikan untuk vemimin………………….Dst

Orang tua Deva yang seorang PNS,  sudah merasakan perbedaan 
anaknya ini, ia selalu mememinta Deva jadi lebih maskulin, 
kendati dulu Ia sempat menginginkan anak perempuan lahir di 
keluarganya.

Insert Deva : jangan itu keinginan diri sendiri untuk veminim, kadang 
orang tua marah……………..

Meski berbeda,  Deva diterima sangat baik oleh teman-
teman sekolahnya, teman wanitanya sering menyatakan iri 
oleh kecantikan Deva.  Guru-guru di sekolahnya pun tidak 
memandang ini sebuah perbedaan, Deva tetap diminta 
mengenakan pakaian laki-laki saat sekolah. 

Music…in…………….briging

Kepala SMA Negeri 1 Sintang Edy Sunaryo memang secara tegas 
melarang siswa yang berbusana menyerupai lawan jenisnya, 
performa anak anak yang menyerupai lawan jenisnya dalam 
konteks agama Islam jelas diharamkan.

Insert Edy Sunryo : -------------Sekolah tegas memberikan peringatan 
kalau hanya jalanya…dst…

Menurut Edi Sunaryo Ada dua faktor yang membuat hal 
ini terjadi,  menurut Edi Sunaryo kedua hal tersebut yakni 
disebabkan faktor hormon dan lingkungan yang tidak peduli 
terhadap fenomena ini

Insert  Edy :------------Lingkungaan itu juga sangat berperan dalam 
memberikan proses pendidikan anak dst………………

M. Mahyudi,  seorang psikolog lulusan Universiatas Mercu 
Buana Yogyakarta saat di temui RRI di kompleks perumahan 
Bumi Asri Sintang berpendapat, rasa cinta dan sayang sesama 

Taufik Hidayat
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jenis ditumbuhkan oleh lingkungan tidak ada peran gen atau 
keturunan di sana.  

Insert  Mahyudi :
Biasanya dalam ilmu psikologi orang tersebut punya hambatan dalam 
fase baligh, sebab manusia memiliki lima fase kehidupan seperti fase 
oral, anal, dan seterusnya, fase Baligh ditentukan pada golden priode 
yakni nol sampai 5 tahun………Dst

Penyebab ini kadang tidak disadari orang tua, mereka baru 
sadar setelah anak sekolah, Yudi mengaku meneliti seorang 
remaja yang bergaul bersama waria dan belakangan terpengaruh 
sampai meminta suntik KB untuk merangsang pertumbuhan 
tubuhnya agar menyerupai wanita.

Music In…………….

LGBT di Sintang tidak terdata dengan jelas namun mereka berada 
dekat dengan denyut kehidupan kota Sintang, Ade pria yang 
akrab dalam komunitas ini menyebut kaum yang berorientasi 
seks sesama  jenis jumlahnya cukup besar dan berada hampir di 
setiap instansi  bahkan di lembaga-lembaga keagamaan seperti 
pesantren .

Kendati demikian menurut Ade kalangan LGBT termasuk dalam 
kategori termarjinalkan sehingga karena tersisih dan kerap jadi 
bahan pelecehan baik verbal maupun fisik.

Insert Voice Ade : Kita masih melihat orang-orang  agak aneh  seperti 
dilecehkan……………..

Sadar memiliki kelemahan mereka harus menutupnya dengan 
memaksimalkan melalui karya

Insert Voice Ade : Mereka  berusaha untuk pembuktian di masyarkat, 
kalangan ini marjinal ini harus Is The Best, kalau tidak mereka tidak di 
pendang di masyarakat…………………….dst

Music In closing
Song By Bunga………..

Taufik Hidayat
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Demikian Indepth Reporting Produksi RRI Sintang.
Saya Taufik Hidayat Sampai Jumpa,…………..

Music fade out...

*Tanggal Siar, 8 maret 2016; 06.30 WIB dan 18.30 WIB

Taufik Hidayat
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Girindra Wardhana
Inews Jateng
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MEREKA RINDU TUHAN

KERINDUAN AKAN SOSOK TUHAN/ MENDORONG 
KELOMPOK L-G-B-T DI SEMARANG/ MEMBENTUK 

KOMUNITAS PERSEKUTUAN DOA//  MEREKA PUN HARUS 
MELAWAN PANDANGAN NEGATIF DAN KETERTUTUPAN 

BANYAK PIHAK/ ATAS AKTIVITAS ROHANI MEREKA//

Girindra Wardhana, Inews Jateng

OTS : KAMI JUGA RINDU TUHAN (SEMARANG)

LAGU PUJIAN UMAT KRISTIANI/ SAYUP SAYUP 
TERDENGAR DARI SEBUAH SALON DI KAWASAN 
PERUMAHAN SEMARANG INDAH/ SEMARANG// DI 
DALAM SALON/ DUA ORANG WANITA PRIA ATAU 
WARIA/ DAN SEORANG LELAKI GAY/ TENGAH BERDOA 
BERSAMA/ SAMBIL MENYANYIKAN LAGU PUJIAN 
KEPADA TUHAN YESUS//

MEREKA ADALAH SEBAGIAN DARI ANGGOTA 
PERSEKUTUAN HIDUP BARU DAN KUDUS ATAU PHBK// 
WADAH BAGI KAUM WARIA ATAU TRANSGENDER/ 
LESBIAN DAN GAY/ YANG MENGIMANI KRISTUS ATAU 
BERAGAMA KRISTEN DAN KATOLIK//

CHYRON : JEANETTE HAKSOMO/ JONATHAN (KETUA PHBK)

CG : PHBK, PERSEKUTUAN DOA LGBT (SEMARANG)

Girindra Whardana
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BAGI VIVI SILVIANA/ PEMILIK SALON YANG JUGA 
ANGGOTA PHBK/ BERKUMPUL BERSAMA DALAM 
WADAH PHBK ADALAH SEBAGIAN DARI PERWUJUDAN 
IMANNYA// WARIA BERUSIA 61 TAHUN YANG 
TERLAHIR DENGAN NAMA HARI INI MENGAKU KERAP 
MERASAKAN KEHADIRAN TUHAN/ DI TENGAH 
KERASNYA PANDANGAN DAN CIBIRAN MASYARAKAT/ 
TERHADAP SOSOK WARIA SEPERTI DIRINYA//

CHYRON : VIVI SILVIANA (ANGGOTA PHBK)

OTS : GEREJA BELUM SEPENUHNYA MENERIMA 
(SEMARANG)

KETERBATASAN PENERIMAAN GEREJA TERHADAP 
KELOMPOK LGBT/ DIAKUI OLEH ROMO LUHUR PRIHADI/ 
SEORANG ROHANIWAN KATOLIK// ROMO YANG SEMPAT 
BEBERAPA TAHUN MENDAMPINGI KOMUNITAS PHBK 
INI MENYATAKAN/ DALAM BEBERAPA HAL/ GEREJA 
KATOLIK MEMBUKA DIRI TERHADAP KETERLIBATAN 
MEREKA// NAMUN ADA HAL HAL TERTENTU SECARA 
HUKUM GEREJA/ YANG TAK MENGAKOMODASI 
KEBERADAAN KAUM SEPERTI TRANSGENDER//

CHYRON : RM. A.G. LUHUR PRIHADI, PR (ROHANIWAN 
KATOLIK)

OTS : LGBT PUNYA HAK BERIBADAH (SEMARANG)

BELUM TERBUKANYA SEBAGIAN UMAT DAN GEREJA 
TERHADAP KELOMPOK LGBT/ TAK MEMBUAT VIVI 
DAN JEANETTE BERKECIL HATI DAN MENUTUP 
DIRI// DILIBATKANNYA PHBK DALAM SEJUMLAH 
KEGIATAN ROHANI BEBERAPA TAHUN BELAKANGAN 
MENEGUHKAN KEYAKINAN MEREKA// BAHWA SEBAGAI 
MANUSIA/ MEREKA PUN BERHAK UNTUK MERINDUKAN 
TUHAN/ SEBAGAIMANA UMAT BERAGAMA LAINNYA//

*Tanggal Siar, 26 FEBRUARI 2016, INEWS JATENG

Girindra Whardana
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Rio Tuasikal
KBR
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MENENGOK
TRANSGENDER DI
BANGKU KULIAH

Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, Januari lalu, 
melarang kehadiran LGBT di kampus. Padahal, dari catatan Forum 

Komunikasi Waria Indonesia, ada 200 hingga 300 waria yang kuliah 
S1 di berbagai kota. Lantas, bagaimana mereka menjalani kehidupan 
di dunia akademik? Jurnalis KBR Rio Tuasikal bertemu dua waria 

yang sedang dan pernah menempuh pendidikan tinggi. Berikut 
kisahnya.

Rio Tuasikal, KBR

SFX  Kampus

Ienes Angela pernah kuliah Hukum di Universitas At Tahiriyah, 
Jakarta. Dia menceritakan pengalamannya memasuki dunia 
akademik.

Ienes pandangan mata

Hampir nggak ada pengalaman tidak menyenangkan dari sekitar. Ya 
paling pandangan-pandangan. Asumsiku mungkin ngapain itu banci 
kuliah di sini? Pernah dengar itu langsung? Nggak juga, itu hanya 
asumsiku melihat sorot mata mereka. Atau mungkin mereka kagum 
ada waria kuliah di sini.

Rio Tuasikal
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SFX  Kampus

Mula-mula, ia merasa canggung. Tapi kemudian, kampus 
berbasis agama ini bisa menerima kehadiran waria. Bahkan, 
dosennya mempersilakan dirinya berdandan.

Ienes dandan

‘Kalau memang mbak Ienes mau dandan, dandan saja’. Karena lihat 
aku pakaiannya begini. Dikiranya saya segan atau takut dikata-katai 
sama yang lain. Saya bilang ‘iya bu, memang saya nggak terlalu suka 
make up. Biasa saja.’ Dan waria juga nggak harus identik dengan make 
up.

Di kampus, Ienes tak banyak bersolek, hanya perona bibir yang 
ia pakai. Selebihnya, ia mengenakan batik atau kemeja, celana 
jins plus flat shoes. Sementara rambutnya, diikat.

Malah, kata Ienes, hampir tak ada sekat antara ia dan teman-
temannya. Begitu pula dalam urusan menyontek.

Ienes soal nyontek

Anak-anak itu kan pasti rame. Kita terbiasa nyontek berjamaah 
hahaha… Jadi itu cair

SFX  Kampus

Apa yang dialami Ienes di dunia akademik, sesungguhnya bukan 
hal baru. Sudah banyak transgender yang diterima kampus. 

Tapi masalah muncul ketika Menteri Riset dan Teknologi, 
Mohamad Nasir, menyebut kampus bukan tempat untuk LGBT 
seperti Ienes. 

Ucapan itu telah diralat. Nasir mengatakan hanya melarang 
LGBT melakukan aksi yang dianggap tak senonoh semisal 
ciuman – aksi yang juga bisa dilakukan kelompok heteroseksual.
 

Rio Tuasikal
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SFX  Kampus

Sikap Menteri Nasir menuai kritik lantaran bisa memicu 
kekerasan pada LGBT, khususnya waria, di kampus. Hal itu 
menurut Ketua Arus Pelangi, Yuli Rustinawati, karena waria 
paling mudah dikenali dari penampilannya.

Yuli situasi sulit 

Kondisinya tidak memungkinkan mereka untuk enak belajar di bangku 
sekolah. Ini membuat kawan-kawan dalam tanda kutip terpaksa harus 
kuat dengan kondisi yang tidak bisa mereka rubah. Karena selain teman 
sebaya, guru juga mengamini.

Arus Pelangi mencatat 9 dari 10 LGBT mengalami kekerasan. 
Dan, pernyataan Menteri Nasir itu bakal menghentikan langkah 
waria di dunia akademik.

Yuli putus sekolah 

Banyak yang menyerah dengan keadaan. Dampaknya kemudian  
prestasinya menurun, malas sekolah. Karena sudah terbayang kalau ke 
sekolah atau menuju sekolah yang ada hanya kekerasan.

Dari catatan Forum Komunikasi Waria Indonesia, kini ada 200 
hingga 300 waria yang kuliah S1 di berbagai kota.

Syukur, tak ada laporan kasus kekerasan pasca ucapan sang 
menteri.

Seperti yang dialami Yulianus Rettoblaut atau Mami Yuli. Ia yang 
kini menempuh S3 jurusan Hukum di Universitas Jayabaya, tak 
merasakan perubahan sikap teman ataupun dosennya.

Mami Nasir

Kalau saya sih nggak juga. Aku rasa fine-fine saja. Dia saja yang 
ngurusin. Nggak ngaruh sama kami, karena buktinya teman-teman 
masih fine-fine saja.

Rio Tuasikal



120 Perbankan dan Fintech | Aliansi Jurnalis Independen

Senada dengan Mami Yuli, Profesor Sinaulan, dosen Mamih 
Yuli yang juga Ketua Pascasarjana Hukum Universitas Jayabaya 
juga menegaskan; tak boleh ada diskriminasi meski dia seorang 
waria, dan pendidikan harus terbuka untuk semua. 

Sinaulan pendidikan untuk semua

Kalau orang lain tidak mau menerima, bukan  urusan saya. Tapi kalau 
saya melihat kemampuannya, kemampuan ilmiahnya. Kami sebagai 
universitas yang nasionalis, tidak membedakan ras, agama, apa pun – 
yang penting kewajiban ilmiah dan administrasi terpenuhi ya sudah.

Demikian SAGA KBR, saya .... terimakasih telah mendengarkan...

Rio Tuasikal
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Ummi Hadyah Saleh
Suara.com
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SULITNYA WARIA JOMPO
MENGAKSES KESEHATAN

Mereka belum banyak disentuh pengambil kebijakan.

Ummi Hadyah Saleh, Suara.com

Permasalahan yang dihadapi waria jompo cukup pelik. 
Terutama, pada akses mendapatkan pelayanan kesehatan 
yang memadai. Tak banyak dari mereka yang mendapatkan 
pelayanan kesehatan di rumah sakit ataupun klinik kesehatan 
secara baik. 

Hal itu diceritakan salah seorang transgender yang tinggal di 
rumah singgah Gang Golf, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, 
Mami Ita (47). Waria yang menggeluti pekerjaan sebagai tukang 
salon keliling itu mengaku sampai sekarang tak punya kartu 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Untuk 
mendapatkan akses kesehatan, pemilik nama asli Suhada itu 
selalu meminta pertolongan Ketua Forum Komunitas Waria 
Indonesia Yulianus Rettoblaut atau Mami Yuli.

“BPJS belum punya, karena KTP (Kartu Tanda Penduduk) 
saya domisili di Surabaya. Jadi kalau waria jompo yang belum 
memiliki KTP semuanya yang mengurus mami Yuli dari mulai 
administrasi sampai dibawa ke puskesmas atau rumah sakit,” 
ujar Mami Ita kepada Suara.com pada Maret 2016 lalu.

Hal yang senada juga diungkapkan rekan Mami Ita, Oma Yoti. 
Dia mengaku belum memiliki BPJS Kesehatan lantaran tak 

Ummi Hadyah Saleh
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memiliki cukup duit untuk membayar iuran rutin per bulan 
yang rata-rata Rp 60 ribu.  “Saya belum memiliki BPJS karena 
prosesnya lama. Tapi kalau sakit biasanya mendapatkan kartu 
sehat dari gereja,” kata Oma Yati.

Mami Yuli mengatakan waria lansia turun tangan. Waria jompo 
bisa mendapatkan layanan kesehatan dengan difasilitasi rumah 
singgah setelah melengkapi seluruh persyaratan, seperti KTP dan 
kartu keluarga.  Rumah singgah, katanya, juga akan membantu 
meringankan biaya berobat. Misalnya dengan membayar iuran 
rutin Rp. 10 ribu per bulan. “Kami juga kerjasama dengan 
puskesmas, ada iuran untuk meng-cover mereka,” ujar Mami 
Yuli.

Menanggapi permasalahan tersebut, Kepala Minoritas dan 
Kepala Seksi Pelayanan Sosial Kelompok Minoritas Kementerian 
Sosial Enang Rohjana mengatakan pemerintah akan memberikan 
pendampingan hingga ke Puskesmas bagi yang mengalami 
masalah kesehatan. Tidak ada pengecualian, termasuk waria. 
“Akan diberikan pendampingan ketika sakit,” kata dia.

MERASA DIMANUSIAKAN

Tak banyak yang tahu rumah singgah transgender jompo di 
Gang Golf, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Di rumah inilah 
delapan waria lanjut usia tinggal. Ketika memasuki rumah 
berlantai dua, tamu akan melihat piala-piala dan foto-foto waria 
di berbagai kegiatan. Di salah satu bagian rumah, terdapat sofa.
Rumah singgah waria jompo dibentuk oleh Ketua Forum 
Komunitas Waria Indonesia Yulianus Rettoblaut atau akrab 
disapa Mami Yuli pada 2010. Di tempat itu selama ini telah 
membina 831 waria. Mereka mendapatkan pengalaman hidup 
yang jauh lebih nyaman. Jauh dari diskriminasi. Di sana, semua 
anggota keluarga diperlakukan seperti keluarga.

Hal itu dirasakan betul oleh waria bernama Yopi Uktolsye (73) 
atau akrab disapa Oma Yoti. Ketika ditemui Suara.com, Oma 
Yoti sangat terbuka. Dia menceritakan kisah hidupnya selama 
menjadi waria. Dia pernah diusir ayahnya tahun 1960.

Ummi Hadyah Saleh
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Wajah Oma Yoti terlihat sedih ketika bercerita. Dia dibuang 
keluarga setelah tertangkap basah berpelukan dengan asisten 
sang ayah. Ayah Oma Yoti seorang anggota polisi dan memiliki 
pendirian tegas.

“Orang tuaku ngira aku laki-laki. Jadi waktu itu kami peluk 
pelukan saja sama cowok itu (teman sang ayah). Mamaku lihat, 
bapakku lihat aku ketahuan (berpelukan di tempat tidur) aku 
langsung dipukul pakai sapu lidi dan disuruh pergi, apalagi kita 
orang Ambon kan keras,” katanya sambil berlinang air.

Oma Yoti pun pergi hanya membawa pakaian yang dikenakannya. 
Ia pun memutuskan hijrah ke Jakarta. Di Ibu Kota, dia bertemu 
penjual makanan di kolong jembatan. Sejak itu, dia benar-benar 
menjadi seorang waria secara terang-terangan.  “Untungnya 
aku ketemu ibu-ibu di Jatinegara, yang menawarkan tinggal 
bersama sambil mendapat pekerjaan seraya membantu menjual 
gorengan,” katanya.

Selama hidup di kolong jembatan, dia bertemu waria lainnya. 
Waria tersebut menawarkan kepada Oma Yoti untuk bergabung.  
Kalau dihitung-hitung, sampai sebelum masuk ke rumah 
singgah, Oma Yoti sudah 31 tahun hidup di jalanan.

Selama itu, dia pernah pergi berbagai daerah, Papua, bahkan 
pernah diajak ke Malaysia dan Singapura. “Di Papua awalnya 
jadi tukang masak, tapi kembali lagi terpaksa menjadi waria 
pinggir jalan. Di luar negeri, awalnya saya dan teman niat 
mencari kerja halal, malah tergiur kembali menjadi waria pinggir 
jalan,” kata Oma Yoti.

Berbagai perlakuan sudah dialaminya. Mulai dari benar-benar 
miskin, diskriminasi, sampai ditodong pelanggan usai melayani 
kebutuhan biologisnya.

KETEMU MAMI YULI

Seiring berjalannya waktu, Oma Yoti bertemu Mami Yuli. 
Benar-benar cocok, sampai akhirnya Oma Yoti ditunjuk Mami 
Yuli menjadi kepala rumah tangga rumah singgah. Di rumah 

Ummi Hadyah Saleh
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singgah, kata Oma Yoti, para waria jompo diberdayakan dan 
dimanusiakan.

Rumah singgah tersebut mendampingi banyak waria yang 
sudah lanjut usia, mereka diberi pelatihan untuk modal hidup. 
Pelatihan yang diberikan, antara lain berdagang, jasa salon 
keliling, dan pijat keliling. Di dalam rumah singgah itu, Oma 
Yoti juga membuat kue untuk dijual di pasar. Pagi hari, dia 
membuat gorengan. Lalu, hasilnya dijual ke pasar oleh dua 
waria jompo rekannya.

“Di sini enggak boleh diam-diam mesti punya kegiatan. Kalau 
saya goreng-goreng ubi dan pisang nanti ada teman-teman yang 
jual ke pasar. Pokoknya kegiatannya adalah dia enggak boleh 
tidur-tidur enggak boleh. Bukan karena kami enggak bisa kasih 
makan dia, tapi kalau hidup enggak bisa kerja kan gimana sakit-
sakit juga,” kata dia.

Hal senada juga diungkapkan Mami Ita (47). Nama aslinya 
Suhada.  Mami Ita bersyukur bertemu rumah singgah yang 
didirikan Mami Yuli. Di rumah singgah ini dia merasa 
dimanusiakan. Dia dilatih dan diberi modal. Kini, dia sudah 
pandai dan memiliki salon sendiri. Mami Ita mengatakan 
pelatihan yang diberikan kepada waria jompo macam-macam. 
Selain dagang dan salon, juga merangkai bunga, dan membuat 
kue.

Saat ditemui Suara.com, dia terkenang masa lalunya. 
Pengalamannya juga mirip-mirip Mami Yoti di jalanan. Ia 
memutuskan berhenti dari aktivitas di jalanan sejak 2010. Dia 
ketika itu takut tertular penyakit kelamin. “Aku bersyukur di 
rumah singgah diajarin belajar salon sama mami Yuli juga dari 
Kementerian Sosial. Tapi aku otodidak juga belajar salonnya,” 
kata Mami Ita.

Selama berada di rumah singgah dia merasakan tali kekeluargaan. 
Dari tempat ini, dia mulai membangun kepercayaan diri untuk 
mendapatkan pekerjaan hingga akhirnya memiliki salon di 
daerah Meruyung, Depok. “Saya salon keliling saat di rumah 
singgah. Banyak warga yang pakai jasa saya,” katanya.

Ummi Hadyah Saleh
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Suara.com berkesempatan ketemu Mami Yuli yang selama 
ini sangat sibuk. Dia bercerita telah berjuang membangun 
rumah singgah tersebut. “Ada pelatihan jangka pendek seperti 
membuat kue, belajar salon dan merangkai bunga,” katanya.

Dia menambahkan anggota rumah singgah sepakat menerapkan 
uang iuran sebesar Rp10 ribu untuk operasional rumah. “Uang 
iurannya buat mereka juga. Misalnya buat hidup dan untuk 
bantuan jika ada yang sakit,” kata dia.

*Naskah ini bersumber dari Suara.com, Selasa, 29 Maret 2016.

Ummi Hadyah Saleh
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Marhasak Reinardo Sinaga
RRI Pontianak
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ANAK INTERSEX
BERJUANG UBAH AKTE
KELAHIRAN

PENDENGAR, KISAH ANAK DENGAN INTERSEX ATAU 
BERKELAMIN GANDA DI PONTIANAK KALIMANTAN 
BARAT , MEMPERJUANGKAN IDENTITASNYA UNTUK 

GENDER PILIHANNYA / TELAH DIDAPATKAN // NAMUN 
PROSES HUKUM UNTUK PERGANTIAN IDENTITAS ITU DI 
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MASIH TERKENDALA/ 

MULAI DANA HINGGA KERAP DITUNDANYA SIDANG 
DI PENGADILAN NEGERI// BAGAIMANA KISAHNYA?  

BERIKUT LAPORAN MENDALAM YANG DIJURNAL OLEH  
REPORTER REINARDO SINAGA DAN DIBACAKAN OLEH 

AGUSTINI PANGGABEAN ///

Marhasak Reinardo Sinaga, RRI Pontianak

INDEPTH
AWAL KATA  : “KARENA …………./
AKHIR KATA: ……..RASANYA “….///

“KARENA DI DUNIA PENDIDIKAN TIDAK MEMBEDAKAN 
GENDER ANTARA LAKI –LAKI DAN PEREMPUAN , MEREKA 
ADALAH MAKHLUK TUHAN YANG HARUS KAMI KASIHI, 
KAMI BERI PENGAJARAN, SEMUA SUDAH TAKDIR DARI 
ALLAH SWT , KARENA DIA JUGA BERHAK MENDAPATKAN 
PENDIDIKAN “ 

RIDA, SEORANG GURU BIMBINGAN KONSELING 

Marhasak Reinardo Sinaga
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DAN MATA PELAJARAN ILMU SOSIAL,  DI SEKOLAH 
MENENGAH PERTAMA BERBASIS PESANTREN DI 
KOTA PONTIANAK / MENJELASKAN SEJUMLAH 
KEBERPIHAKAN SEKOLAHNYA BAGI SISWANYA,  D.A. 
// RIDA MERASA / D.A. YANG DITAKDIRKAN MEMILIKI 
DUA KELAMIN ATAU INTERSEX INI / MEMANG BERBEDA 
DARI SISWA KEBANYAKAN// NAMUN PERBEDAAN ITU 
BUKAN SECARA FISIK/ MELAINKAN DARI SEMANGAT 
BELAJAR NYA HINGGA BISA MENEMPUH PERINGKAT 
6 DI KELAS 8 SMP ITU// KENDATI BEGITU/ HANYA 
DIRINYA DAN TIGA GURU LAINNYA YANG MENGETAHUI 
PERIHAL IDENTITAS D.A. SEBENARNYA// BAHKAN 
TEMAN –TEMAN SEKELAS ANAK ITUPUN / TIDAK 
MENGETAHUINYA// 

“KAMI SELAMA INI HANYA BEBERAPA GURU YANG 
MENGETAHUI, KARENA ITU BERSIFAT RAHASIA, APALAGI 
SAYA SEBAGAI GURU BIMBINGAN KONSELING HARUS BISA 
MERAHASIAKAN KONSELOR, SEBAGAI BIMBINGAN SAYA. 
DAN KETEMAN –TEMAN DIA PUN TIDAK SAYA BERITAHU 
TAKUT MENGGANGGU MENTALNYA. “

SEKILAS MENGENAI D.A./  YANG MERUPAKAN ANAK 
DARI PASANGAN R.M.A DAN ALMARHUMAH N.A 
INI/ DITAKDIRKAN UNTUK LAHIR DENGAN KELAMIN 
GANDA// NAMUN/  SEKIRA TAHUN 2012 / R.M.A 
MEMUTUSKAN / JIKA D.A.  MELAKUKAN OPERASI KE 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SUDARSO 
PONTIANAK // ALHASIL GENDER SEBAGAI LAKI –LAKI 
PUN DIPILIH / DENGAN BERBAGAI PERTIMBANGAN 
KELUARGA / DAN HASIL PENELITIAN TIM MEDIS YANG 
MENELITI NYA// PADA SAAT ITU / TIM MEDIS PUN 
DIPIMPIN SEORANG DOKTER AHLI BEDAH HERMANTO//
 
“SELEPAS KELULUSAN SD DI 2012 ITU , DA YANG 
AWALNYA BERNAMA D.I PUN NGOMONG KE SAYA, JIKA 
DIA SEBENARNYA ADALAH LAKI –LAKI. BAHKAN DIA 
BERUJAR, BAPAK TIDAK MENGERTI PERASAAN SAYA . 
ATAS DASAR ITU , SAYAPUN MEMBAWANYA KE DOKTER 
DAN AKHIRNYA DEVIN PUN DIOPERASI” 

Marhasak Reinardo Sinaga
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SELEPAS OPERASI PUN KEHIDUPAN D.I. YANG 
MENGGANTI NAMANYA SENDIRI MENJADI D.A. PUN 
BERUBAH// SEMUA PAKAIANNYA DIHIBAHKAN KE 
KELUARGANYA/ DAN DIGANTI DENGAN PAKAIAN BARU 
YANG DIBELI DARI PUSAT PERBELANJAAN PAKAIAN 
BEKAS DI PONTIANAK // PAKAIAN INI PUN SESUAI 
DENGAN GENDER BARU PILIHANNYA SELEPAS OPERASI 
// AYAHNYA MENJELASKAN / UNTUK MEMASUKKAN 
ANAKNYA KE SMP / IA MENCOBA MENGHUBUNGI 
SEJUMLAH GURU // NASIB BAIK/ SEJUMLAH GURU PUN 
MENERIMA/ HINGGA SAAT INI ANAKNYA BERSEKOLAH 
DI KELAS 8 //

“DIA PERNAH NANGIS –NANGIS UNTUK MINTA DIBELIKAN 
PAKAIAN , AKHIRNYA SAYA BELI DI TEMPAT LELONG ( 
PAKAIAN BEKAS ) . SUKURNYA , DIA INI TIDAK PERDULI 
ORANG MAU BICARA APAPUN TENTANG DIRINYA, 
KENDATI BANYAK YANG MENGEJEKNYA, TERUTAMA 
TEMAN SEPERMAINAN DEVIN”.

NAMUN ADA HAL YANG MENARIK,  RIDA , GURU 
DARI DA PUN BERCERITA TENTANG KETERTARIKAN 
MURIDNYA KEPADA LAWAN JENIS. HAL INI TENTU 
MEMBUAT PERASAAN ORANG TUA DAN GURUNYA 
BAHAGIA BERCAMPUR SEDIKIT KECEWA. KARENA 
DEVIN SEMPAT MEMBOLOS UNTUK BERJALAN BERSAMA 
TEMAN DEKATNYA . 

“DIA ITU PUNYA PACAR , DARI SMP NEGERI , SECARA 
PSIKOLOGIS SAYA SENANG , BAHWA ANAK TERSEBUT 
MENUJU KE NORMAL. DEVIN ITU SEBENARNYA INGIN 
MENGAKTUALISASIKAN DIRINYA BAHWA DIRINYA 
NORMAL . SELAMA BERADA DI JALUR YANG BENAR , KITA 
BIMBING . TAPI ITU BISA MENJADI MOTIVASI BELAJAR. “

TERLEPAS DARI ITU, RIDA PUN MENGAKUI JIKA DEVIN 
MENONJOL DI BEBERAPA BIDANG MATA PELAJARAN/ 
BAHKAN OLAHRAGA. KENDATI ADA BEBERAPA 
BIDANG OLAHRAGA YANG TIDAK BISA DIA IKUTI 
SEPERTI ATLETIK , DAN AKHIRNYA DEVIN PUN MEMILIH 

Marhasak Reinardo Sinaga
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JALUR EKSTRAKULIKULER SENI YAKNI MARCHING 
BAND// SEMENTARA/ DEVIN MENGAKUI ATLETIK 
SEBENARNYA MENJADI SALAH SATU MOTIVASINYA/ 
NAMUN EKSTRAKULIKULER INI MEMBUTUHKAN 
AKTA KELAHIRAN /YANG LANTAS MEMUPUSKAN 
NIATANNYA/ KARENA NAMA DAN GENDER DI AKTE 
KELAHIRANNYA MASIH YANG LAMA // 

“ATLETIK TIDAK BISA DIIKUTI , PADAHAL SAYA SANGAT 
MENYUKAINYA. NAMUN MENGGUNAKAN AKTE , 
AKHIRNYA SAYA MEMILIH DRUM BAND , KARENA UNTUK 
MENGIKUTINYA TIDAK MENGGUNAKAN AKTE “. 

PERJUANGAN DA  MEMILIH IDENTITAS GENDER NYA 
SEBAGAI LAKI – LAKI PUN MEMBAWA BERAGAM 
PERTANYAAN BAHKAN EJEKAN DARI TEMAN 
SEPERMAINANNYA.

“BIASA KALAU SEDANG BERGURAU , OLOKAN ITU KADANG 
DISAMPAIKAN , SAYA PUN TIDAK BISA BERBU  AT APA –
APA . PERNAH HAMPIR BERKELAHI , KETIKA SAYA SEDANG 
RISAU, NAMUN TIDAK PERNAH KONTAK FISIK.” 

DEVIN PUN BERHARAP , SECEPATNYA AKTA 
KELAHIRANNYA BISA DIPERBAIKI SEPERTI GENDER 
YANG SAAT INI SUDAH DIMILIKINYA.// KEINGINAN 
INI SEBENARNYA TIMBUL DARI CITA –CITANYA YANG 
INGIN MENJADI TENTARA, DAN RASA MALUNYA DALAM 
BERGAUL , HINGGA MENJAWAB SETIAP EJEKAN DARI 
SEJUMLAH TEMANNYA. RM ALI , SELAKU ORANG TUA 
MENGAKUI , JIKA BERBAGAI UPAYA SUDAH DILAKUKAN 
UNTUK MENGUBAH IDENTITASNYA INI , NAMUN KERAP 
TERTUNDA  DENGAN JADWAL SIDANG DI PENGADILAN 
NEGERI PONTIANAK. 

“AKTE KELAHIRANNYA YANG MENJADI MASALAH, MASIH 
SELALU TERTUNDA. MEMANG SIDANG HANYA BAYAR NYA 
TIDAK TERLALU MAHAL, NAMUN MEMANG MEMERLUKAN 
BIAYA. MEMANG SUDAH SAYA BAYAR, TETAPI KERAP 
DITUNDA SIDANGNYA, TIDAK TAHU ALASANNYA APA”.

Marhasak Reinardo Sinaga
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MENJAWAB ITU , HUMAS PENGADILAN NEGERI 
PONTIANAK SUTARMO BEBERAPA KALI TIDAK DAPAT 
DIJUMPAI. MELALUI SALURAN TELEPON , AKHIRNYA 
HAKIM YANG JUGA MENJABAT SEBAGAI HUMAS 
INI PUN MENJAWAB. IA MENYANGGAH JIKA HAKIM 
TIDAK SEMPAT UNTUK MENYIDANGKAN PERKARA 
PENGANTIAN IDENTITAS INI. PERSOALAN SELALU 
DITUNDA DIMUNGKINKAN AKIBAT KURANGNYA SAKSI 
–SAKSI YANG DIBUTUHKAN DALAM PERSIDANGAN .

“KALAU SUDAH DIDAFTAR ITU TINGGAL MENUNGGU 
PANGGILAN SAJA, PALING LAMA ITU SATU MINGGU BARU 
SIDANG PERTAMA. SIDANG PERTAMA ITU TERGANTUNG 
PIHAK –PIHAKNYA LENGKAP ATAU TIDAK. DOKTER –
DOKTER JUGA DIJADIKAN SAKSI DAN DIPERIKSA , KARENA 
YANG TAHU ITU DOKTER . BIASA ITU 2 ATAU TIGA KALI 
SIDANG SELESAI, CUMA TERGANTUNG PEMOHON APAKAH 
SIAP MENGHADIRKAN SAKSI, HAKIM JUGA SELALU SIAP. 
TIDAK ADA HAKIM YANG TIDAK SIAP.” 

DEVI TIOMANA , DIREKTUR YAYASAN NANDA DIAN 
NUSANTARA –YNDN KALBAR MEMILIKI DESAKAN 
LAIN DARI KASUS INI// LEMBAGA PERLINDUNGAN 
ANAK YANG DIPIMPINNYA KERAP MENGADVOKASI 
PERSOALAN PEMENUHAN KEBUTUHAN AKAN 
HAK ANAK/ DAN KASUS D.A. MERUPAKAN KASUS 
YANG AKAN DIADVOKASINYA// DIJELASKANNYA/ 
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK / TIDAK BISA LEPAS 
TANGAN DENGAN DA// APALAGI PERDA MENGENAI 
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEPERTI AKTE DAN 
KARTU KELUARGA GRATIS / SUDAH SEJAK LAMA 
DILUNCURKAN OLEH KOTA YANG MENDAPAT 
PENGHARGAAN SEBAGAI KOTA LAYAK ANAK INI // 
JADI , TIDAK ADA ALASAN MENURUT DEVI , JIKA PEMKOT 
LEPAS TANGAN. 

“NAH KALAU SELAMA INI PEMKOT HANYA MEMBANTU 
DARI SISI PEMBIAYAAN MEDISNYA , UNTUK MENENTUKAN 
JENIS KELAMINNYA , HARUS JUGA DIBARENGI DENGAN 
PEMBERIAN IDENTITAS. KAN SUDAH RESMI DARI 
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KETERANGAN AHLI YAKNI DOKTER , KENAPA TIDAK 
LANGSUNG DIURUS IDENTITASNYA DI PENGADILAN 
SAMA PEMKOT”

KEWAJIBAN PEMERINTAH UNTUK MERESPON CEPAT 
KASUS INI HARUS DILAKUKAN. DIKATAKAN , JIKA 
PERUBAHAN IDENTITAS DAN MEMBUAT AKTE BARU 
BUKANLAH HAL YANG BERBEDA, APALAGI DA 
MERUPAKAN ANAK YANG WAJIB DIBANTU OLEH 
PEMERINTAH KOTA. 

“SEKARANG SUDAH ADA PERDANYA, BAIK BERUBAH 
ATAU TIDAK BERUBAH ( AKTE) YANG BERUBAH YA HARUS 
GRATIS, DAN ITU KEWAJIBAN PEMERINTAH. KALAU 
MASIH ADA ANAK SEPERTI INI HARUSNYA DIRESPON 
CEPAT, TAKUTNYA NANTI DISKRIMINATIF, APALAGI DIA 
SUDAH SEKOLAH . ‘ TIDAK DITULIS ANAK INI INTERSEX 
BEGITU YA ?’ TIDAK ADA , DICATAT SEMUA ANAK KOK, 
YANG HARUS MEMILIKI IDENTITAS DAN TERCATAT ATAU 
PENCATATANNYA DIUBAH.” 

BERTANYA SOAL KERAP DITUNDANYA SIDANG AKIBAT 
TIDAK DAPAT MENGHADIRKAN SAKSI AHLI, DEVI 
TIOMANA MEMANDANG , PEMERINTAH , PENGADILAN 
DAN KEMENKUMHAM MELALUI POS BANTUAN 
HUKUM HARUS MENYELESAIKAN PERSOALAN INI. 
MEMANGGIL SAKSI AHLI JIKA MEMBUTUHKAN 
UANG , PEMERINTAHLAH MENURUT DEVI YANG 
MENYEDIAKANNYA, BUKAN LAGI RMA AYAH DARI 
SEORANG ANAK INTERSEX , YANG BERADA DI BAWAH 
GARIS KEMISKINAN , MEROGOH KANTONG CEKAK, 
UNTUK MENGURUS HAL ITU. 

“PEMERINTAH MENJAMIN KAN, SEKARANG KAN 
ADA BANTUAN HUKUM GRATIS, DARI KUMHAM 
(KEMENKUMHAM) , DI PENGADILAN PUN ADA POS BAKUM, 
SILAHKAN SAJA ITU. SAYA PIKIR ITU TIDAK JADI ALASAN, 
JIKA DILIHAT DARI SISI PRIORITAS, ITU SANGAT MUNGKIN 
DIPERMUDAH , JANGAN SUDAH DEWASA, KARENA AKAN 
SULIT MENGUBAH IDENTITASNYA.” 

Marhasak Reinardo Sinaga
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PERSOALAN MENGUBAH IDENTITAS UNTUK ANAK 
DENGAN INTERSEX INI MEMANG YANG PERTAMA 
DI KALIMANTAN BARAT.  NAMUN , DI ERA TERTIB 
ADMINISRASI SEKARANG INI , AKTE KELAHIRAN 
SANGAT DIBUTUHKAN UNTUK MELANJUTKAN JENJANG 
SEKOLAH HINGGA MASUK KE BURSA KERJA. TETAPI 
BAGAIMANA SEBENARNYA INTERSEX ITU, APAKAH 
ITU PENYAKIT ATAU MEMANG BAWAAN SEJAK LAHIR, 
DOKTER KANDUNGAN DAN GINEKOLOGI MANUEL 
HUTAPEA PUN MENJELASKAN HAL INI 

“INTERSEX ITU MERUPAKAN KELAINAN KROMOSOM ATAU 
CONGENITAL ANOMALI. KELAMIN GANDA ITU JARANG 
SEKALI, NAMUN JIKA ADA SEKARANG SUDAH ADA ALAT 
UNTUK MELAKUKAN PENANGANANNYA. TINGGAL LAGI , 
DIPELAJARI DULU , APAKAH KROMOSOM ANAK ITU LEBIH 
KE LAKI –LAKI ATAU PEREMPUAN “. 

DOKTER MANUEL KEMBALI MENJELASKAN / DARI 
KEBANYAKAN KASUS , JIKA TINDAKAN OPERASI 
TERLALU DINI / MISALNYA  BAYI / AKAN JAUH LEBIH 
BERESIKO//  MAKA DIHARAPKAN TINDAKAN OPERASI 
ITU DILAKUKAN MINIMAL ANAK ITU BERUMUR 8 TAHUN 
// 

“KALAU MAU LEBIH JELAS MEMANG DIATAS 1 TAHUN 
, NAMUN KEMBALI DILIHAT ADAKAH INDUNG TELUR 
OVUM DAN TESTIS YANG ADA DIINTERNAL TUBUH,  BARU 
BISA MENENTUKAN JENIS KELAMIN ANAK TERSEBUT” 

DARI PEMBICARAAN YANG DILAKUKAN MENGENAI 
KASUS INTERSEX INI / DOKTER MANUEL HUTAPEA 
PUN ANGKAT BICARA DARI SISI KESEHATAN DAN 
KEDOKTERAN// ISU LGBTI SEKARANG INI MEMANG 
DIKAITKAN DENGAN KEMANUSIAAN / NAMUN 
BAGI TENAGA MEDIS/ MANUEL MEYAKINKAN / JIKA 
SEJAWATNYA TIDAK AKAN BERPIHAK ATAU KONTRA/ 
MELAINKAN BERADA SEJURUS DENGAN UPAYA MEDIS 
APA YANG DIBUTUHKAN .

Marhasak Reinardo Sinaga
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“ZAMAN SEKARANG ITU BANYAK ISU TRANS GENDER 
, DIKAIT-KAITKAN DENGAN ISU HAK ASAZI , ITU YANG 
SERBA SULIT SEKARANG. JADI KITA DARI SEGI MEDIS , 
TIDAK MENCAMPURI DARI SISI HAK AZASI. KITA DARI 
MEDIS TETAP KOKOH , DARI APA YANG ADA DI DALAM 
TUBUHNYA”. 

KEMBALI KE DA . HARAPAN DA  TAK BANYAK, HANYA 
NAMA, DAN JENIS KELAMINNYA BISA DIUBAH DARI 
YANG SEBELUMNYA TERCATAT DI AKTE KELAHIRAN 
DAN KARTU KELUARGA, AGAR IA BISA BERSEKOLAH 
DAN MELAKUKAN AKTIFITAS YANG DISUKAINYA 
SEPERTI ANAK LAINNYA.

“PAYAH MAU IKUT APAPUN, KALAU SUDAH 
MENGUMPULKAN DATA HARUS MENGGUNAKAN RAPOR, 
APALAGI KALAU MAU NAIK KELAS HARUS MENGGUNAKAN 
KARTU KELUARGA ,SEMENTARA IDENTITAS SAYA BELUM 
BERUBAH,  MALU SAYA RASANYA.” 

*Liputan disiarkan di Buletin Malam, RRI Pontianak tanggal 21 April  
2016

Marhasak Reinardo Sinaga
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Hartatik
Suara Merdeka
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JALAN SUNYI 
TRANSGENDER MERAIH 
GELAR (1)
- POLEMIK LARANGAN MASUK KAMPUS

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) 
Mohamad Nasir sempat membuat panas dingin dunia pendidikan, 

belum lama ini. Ia menyatakan kaum LGBT (lesbian, gay, biseksual, 
transgender) dilarang masuk ke kampus.

Hartatik, Suara Merdeka

Seperti bola salju, ucapan mantan rektor Undip itu pun menjadi 
polemik yang berkepanjangan. Akhirnya, Nasir meralatnya 
dalam konferensi pers di Jakarta. Secara terbuka, ia juga 
menjelaskan kepada masyarakat melalui media sosial.

Ditekankan Nasir, yang dilarang masuk kampus adalah apabila 
kaum LGBT bercinta atau pamer kemesraan.

‘’Memang sebagai bagian dari warga negara Indonesia, kaum 
LGBT  perlu mendapat perlakuan yang sama dimata UU. Namun 
ini tidak lantas diartikan negara melegitimasi status LGBT, 
hanya hak-haknya sebagai warga negara yang harus dijamin 
oleh negara,’’ tulis Nasir pada akun twitternya @menristekdikti, 
25 Januari 2016.

Nasir mengatakan,  keberadaan kelompok LGBT memang harus 
dikaji secara mendasar oleh para akademisi. Begitu pula kampus 

Hartatik
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terbuka lebar untuk segala kajian, edukasi yang bertujuan untuk 
membangun kerangka keilmuan.

Ia mempersilahkan akademisi yang akan melakukan edukasi 
tentang LGBT, sesuai otonomi yang dimiliki masing-masing 
kampus. Ia tidak akan intervensi ke ranah itu. Jadi ditegaskan 
bahwa larangan itu bukan membatasi hak LGBT yang terkait 
dengan dunia akademik. 
 
‘’Tidak masalah, pendidikan itu hak warga negara. Mereka 
punya hak yang sama sebagai warga negara seperti mengenyam 
pendidikan,’’ ujarnya.

MASIH STEREOTIPE
 
Apakah penjelasan Menristekdikti mampu menjamin rasa 
aman bagi  kelompok LGBT, terutama yang merengkuh cita-
cita meraih gelar pendidikan tinggi? Beberapa transgender 
menyatakan kekhawatirannya.

Carlo (21), mahasiswa transman atau transgender female to 
male (FTM)  salah satu perguruan tinggi negeri ternama di 
Kota Semarang menilai, pernyataan Menristekdikti adalah yang 
paling parah di antara pernyataan kontroversi lainnya. 
 
‘’Terlepas dari orientasi seksual atau gendernya, semua orang 
berhak untuk mendapatkan pendidikan. Kok (mudah melarang) 
hanya gara-gara orientasi seksual berbeda, saya rasa terlalu 
berlebihan,’’ kata mahasiswa semester 6 ini.
 
Joana (31), mahasiswa transeksual yang saat ini menempuh 
studi S2 di Universitas Indonesia (UI), juga tidak sependapat. 
Menurutnya tidak sedikit mahasiswa di kampus UI yang 
memiliki orientasi seksual dan ekspresi gender berbeda dengan 
kaum hetero. 
 
‘’Secara umum, menurutku tidak hanya di UI yang masih malu-
malu kucing dan belum terbuka karena banyak pertimbangan. 
Bisa jadi khawatir kalau terbuka banget akan memicu orang-
orang yang tidak suka menjadi lebih resisten,’’ ucap Joana.

Hartatik
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Ia pun merasa heran sebenarnya apa yang harus ditakutkan 
soal LGBT oleh pejabat publik sekelas Menristekdikti.  Namun 
ia optimis semua ini berproses, sehingga nantinya orang akan 
belajar menerima sepanjang mereka tidak berlagak seperti polisi 
moral.
 
Persoalan utama saat ini justru informasi tentang kelompok 
marjinal LGBT yang tersampaikan ke masyarakat masih minim, 
sehingga tidak dipungkiri ada yang beranggapan bahwa itu 
menular. Ruang akademisi dalam memandang persoalan ini 
semestinya bisa lebih terbuka.
  
Hingga kini, masyarakat masih memandang aneh waria. 
Mereka tidak bisa menerima begitu saja kehadirannya. Bagi 
waria, resistensi masyarakat ini bisa jadi masalah besar. Kondisi 
tersebut mengakibatkan mereka cenderung menarik diri dari 
komunitas umum.
 
‘’Secara sosiologis, setiap individu menginginkan eksistensinya 
diakui. Ketika lingkungan tidak bisa menerimanya, seseorang 
cenderung mencari komunitas yang benar-benar mengakui 
keberadaannya.’’
 
‘’Itu sebabnya mengapa para waria cenderung membangun 
komunitas yang eksklusif, seperti menjadi PSK maupun pekerja 
salon. Mengapa? Karena di sektor-sektor lain mereka tidak 
diakui,’’ imbuhnya.
 
Dunia pendidikan semestinya bisa menempatkan sikap yang 
lebih bijaksana, sehingga tidak terkotori dengan propaganda 
yang akan mendiskriminasi hak asasi manusia. Ia memisalkan 
sedini mungkin anak di lingkungan sekolah diajarkan tentang 
perbedaan, bukannya malah diminta memahami dalam satu 
perspektif.
 
Kalau ada anak berbeda malah dirisak. Pengaruh merisak ini 
besar, apalagi kalau tipe anak yang dirisak itu introvert. Yang 
tidak kalah penting juga adalah keterbukaan di keluarga.
 

Hartatik
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‘’Dunia pendidikan pun harusnya paham ketika ada anak 
berbeda harus ngapain. Saya pernah melakukan pendampingan 
anak (transgender) dari Lampung yang drop out usia 15 tahun, 
akibat bullying dan tidak diterima  keluarga hingga akhirnya 
memilih terjun ke dunia prostitusi,’’ ungkapnya.

Pakar Komunikasi Gender dari Undip, Dr Hapsari Dwinintyas 
Sulistyani menilai kultur, moralitas dan agama ikut berpengaruh 
terhadap bagaimana masyarakat secara sosial memaknai 
keberadaan LGBT. Ada kondisi tertentu pada masyarakat 
sangat hierarkis patriarkis, dimana tubuh tidak lagi menjadi 
milik individu tapi maknanya ditentukan oleh sosial.
 
‘’Bukan lagi keputusan individu, sehingga terjadi upaya-upaya 
untuk mendisiplinkan kita agar sesuai dengan konstruksi sosial 
yang ada. Tapi pendisiplinan ini sayangnya dilakukan dengan 
cara menyingkirkan, merisak, penekanan, penghinaan hingga 
intoleransi terhadap mereka yang berbeda.’’
 
Padahal kenyataannya tidak semua orang bisa memenuhi standar 
‘’normal’’ termasuk yang ditetapkan kaum heteronormatif. Lalu 
pola pikir dualisme hitam putih membuat ada semacam titik 
ekstrim, ketika ada dua individu dalam kerangka berpikir kaum 
hetero dimana salah satunya dianggap ‘’tidak normal’’ maka 
akan disingkirkan. 

Padahal gender itu tidak hanya laki-laki dan perempuan. Tapi 
karena dualisme itu maka mereka yang berada di ‘’gray area’’ 
cenderung dianggap tidak ada. Ia sangat tidak sependapat 
bahwa LGBT akan menjadi gerakan menular.
 
‘’Bagaimana kita bisa tahu kalau tidak pernah mendengar 
benar apa yang mereka katakan dan alami. Ada kondisi-kondisi 
tertentu yang membuat ruang aktivitas mereka terbatasi dan 
tidak bisa bertanya, karena wacananya ditutup,’’ jelasnya.

MINIM KESEMPATAN KULIAH
 
Saniya (36), transgender lulusan S1 Fisipol UGM 
mengungkapkan, pendidikan transgender rata-rata rendah. 
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Dalam dunia pendidikan, tantangan terberat transgender justru 
dialami oleh waria.
 
Konstruksi masyarakat terhadap perempuan pakai celana 
bukanlah persoalan. Tapi bagaimana mereka yang diidentifikasi 
laki-laki lantas memakai rok, tentu akan jadi masalah sosial. 
 
‘’Jangankan di kampus, Pak RT pun bisa-bisa ikut komentar,’’ 
katanya seraya tertawa kecil.

Ketua Persatuan Waria Semarang (Perwaris) Silvi Yudi Mutiari 
mengungkapkan, jumlah waria di Kota Lunpia berkisar 130-an. 
Sebagian besar dari mereka rata-rata tidak lulus SMA. Dan bisa 
dihitung jari berapa waria yang mau melanjutkan pendidikan 
sampai perguruan tinggi.
 
Lantas apa yang melatarbelakangi mereka putus sekolah? Silvi 
mengatakan, faktornya beragam, mulai penolakan keluarga 
sampai perilaku hedonisme mereka yang telah terjun di jalanan.
 
‘’Teman-teman waria lulus sekolah kalau ditanya mau kerja 
apa, banyak yang jawab kecantikan. Kenapa mikirnya selalu 
salon? Faktanya memang demikian, sehingga masyarakat 
mengelompokkan waria kelasnya ya hanya bisa di salon,’’ 
beber Silvi seraya memotivasi anggota Perwaris agar berprestasi 
sekalipun kerja di salon.

Ketua Rumah Pelangi Indonesia Orry Lesmana menambahkan, 
fasilitasi kebutuhan dasar LGBT seperti akses pendidikan, 
kesehatan dan konseling jauh lebih penting daripada sekedar 
menuntut pengakuan dari masyarakat. Bicara pendidikan, 
sebenarnya tidak sedikit yang berprestasi namun kebanyakan 
mereka belum membuka diri ke lingkungan (coming out) 
sebagai bagian dari LGBT.
 
Kebanyakan transgender kabur dari rumah usia 14 sampai 15 
tahun, dimana mereka mulai merasakan ketidaknyamanan 
terhdap seksualitasnya pada usia tersebut dan mendapatkan 
risak sehingga kabur dari rumah.
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‘’Sekitar 93 persen transgender disini bukan orang Semarang, 
atau pelarian dari kota mana. Mereka tidak punya pekerjaan 
(formal), sebab tidak ada yang menerima mereka dengan tubuh 
laki-laki tapi berpakaian perempuan,’’ ungkapnya.

*Naskah ini bersumber dari Suaramerdeka.com, 4 April 2016
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JALAN SUNYI 
TRANSGENDER MERAIH 
GELAR (2)
- JILBABKU IDENTITASKU

Sudah sebulan lebih Saniya (36) disibukkan dengan aktivitas barunya 
sebagai pegiat sosial. Ia dipercaya untuk menjadi penasehat gerakan 

kemanusiaan di kota kelahirannya, yakni Kendal. Gerakan yang 
dimotori oleh buruh migran ini terkonsentrasi membantu kaum papa, 
dhuafa, lansia jompo hingga warga yang terkena musibah, dari donasi 

uang yang mereka dapatkan selama bekerja di luar negeri. 

Perkenalan Saniya dengan gerakan kemanusiaan ini beranjak 
dari keprihatinan dirinya terhadap buruh migran yang mudah 
terkena pengaruh, terutama oleh gerakan Islam radikal. 
Gerakan tersebut terkesan memanfaatkan buruh migran seperti 
menyatakan infaq dan sedekah itu adalah keharusan, dimana 
uang yang mereka berikan tidak tahu dimanfaatkan untuk apa.

Saniya melihat potensi besar yang dimiliki buruh migran 
ini justru lebih tepat diarahkan untuk memutus mata rantai 
kemiskinan masyarakat di Kendal. Jumlah mereka sampai 8.000-
an, tersebar di Taiwan, Hongkong dan Korea.

‘’Sebelumnya saya aktif memberikan advokasi teman-teman 
di BMI (Buruh Migran Indonesia). Lalu muncul gagasan untuk 
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menginisiasikan para buruh migran ini ke dalam aktivitas 
gerakan peduli kemanusiaan yang sudah berlangsung satu 
tahun di Kendal dan ternyata bisa diterima,’’ kata Saniya yang 
sehari-hari mengenakan gamis batik dan jilbab, saat ditemui di 
rumahnya, Sabtu (23/3).

Kepercayaan masyarakat terhadap sosok perempuan 
transgender multitalenta ini ternyata tidak didapat begitu saja. 
Termasuk ketika sulung tiga bersaudara itu merampungkan 
studinya di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Saniya lahir teridentifikasi laki-laki dan tumbuh di lingkungan 
keluarga religi. Saniya kecil tumbuh sebagaimana anak laki-laki 
pada umumnya. Hingga ketika berusia empat tahun, neneknya 
yang disapa dengan sebutan ‘’Mbah Nyai’’ yang juga mengasuh 
ponpes, nyeletuk kalau dirinya itu ‘’perempuan’’. 

‘’Mbah Nyai bilang sambil nunjuk saya, bocah iki wedok. Om 
saya satu-satunya yang dengar hanya menjawab ah mak e,’’ kata 
Saniya menirukan ucapan pamannya yang disampaikan kepada 
ayahnya.

Ucapan sang nenek bisa dibilang menjadi tonggak penerimaan 
keluarga atas kondisi Saniya yang tumbuh sebagai bocah ‘’ayu’’ 
nan gemulai. Disaat ayahnya mulai menyadari ada yang berbeda 
dalam diri anak sulungnya itu, perkataan sang nenek seakan 
menjadi  petunjuk.

‘’Waktu gonjang-ganjing, bapak saya coba bertanya ke om karena 
saat itu simbah sudah meninggal. Om saya pun baru bilang ke 
bapak kalau Mbah Nyai pernah ngomong saya itu perempuan.’’

Setelah mendapat penjelasan tersebut keluarga besar dapat 
menerima jiwa feminim pada raga Saniya. Penerimaan itu pun 
tanpa syarat, termasuk pemberian nama ‘’Saniya’’ di lingkungan 
keluarga, saat si bocah gemulai ini belum menginjak usia sekolah. 

Saniya menghabiskan masa kecil dan remaja dengan tinggal 
bersama budenya di Yogyakarta.  Ia meneguhkan hati sebagai 
wanita muslimah dengan mengenakan jilbab. Dan itu ia mulai 
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ketika mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri (UMPTN), 
Juni 2000. Suatu kali, dirinya pernah disangka ‘’joki’’ oleh salah 
satu panitia pengawas saat mengikuti UMPTN, lantaran nama 
dan foto yang terpampang di kartu ujian terlihat jelas cowok.

‘’Siapa ini?’’ tanya petugas sembari mencocokkan foto di kartu 
ujian.
‘’Itu saya sendiri,’’ jawab Saniya dengan tegas.
‘’Oh, ya?’’
‘’Saya bisa buktikan,’’ kata Saniya dengan santai sembari 
menggoreskan tanda tangan yang bisa dikatakan tidak mudah 
ditiru, di atas lembaran kertas. 

Setelah beberapa kali tanda tangan dan dilihat sama dengan 
kartu ujian, petugas pun lantas berlalu. Apakah perkara selesai? 
Petugas itu ternyata memberitahukan kepada petugas lain. Ia 
kembali menggoreskan tanda tangan dan akhirnya dugaan joki 
pun tidak dapat dibuktikan.

Saniya memilih jurusan Sosiologi sebagai pilihan pertama 
UMPTN.  Hari pengumuman pun tiba, dan ia berhasil 
mengalahkan ratusan ribu orang yang bersaing memperebutkan 
kursi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM.

Jalan sunyi meraih gelar sarjana mulai dirasakan Saniya di 
awal-awal perkuliahan. Namun ia tak merasa risau dengan 
penerimaan teman-temannya yang kala itu menganggap dirinya 
berbeda. 

‘’Saya tidak butuh mereka paham atau tidak. Ini aku, nek kowe 
gelem dadi koncoko dadi yo koncoku nek ora gelem yo wis,’’ 
ucapnya lugas.

Saniya tidak memandang keanehan yang dianggap teman-
temannya itu sebagai abnormalitas. Setiap kali bertemu dengan 
mereka, ia malah menyalami satu per satu. Ia selalu cuek, meski 
ada yang menertawakan dirinya.

Begitu pula sepanjang diskriminasi yang diterima masih bisa ia 
tolerir. ‘’Pernah saat ngurus adiministrasi kemahasiswaan, ada 
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petugas yang tanya saya dipanggil mas atau mbak. Sambil lirik 
(orangnya), saya bilang sampeyan ora nyeluk aku ora pateken.’’

‘’Saya kan punya nama, panggil pakai namaku saja,’’ tegasnya.

Di kelas, ada teman cewek yang memberi cap dirinya sebagai 
orang nggak normal. Lalu apakah Saniya hanya diam? 

‘’Tiap masuk kelas, saya datangi dia sambil bilang 
Assalamu’alaikum mba normal. Kan dia ngatain aku enggak 
normal, jadi enggak salah tho kalau aku panggil dia normal.’’ 

‘’Langsung dia shock berhari-hari, gara-gara tiap ketemu saya 
salami seperti itu,’’ katanya seraya berkelakar. 

Cerita lainnya, kata Saniya, dirinya tidak pernah mendapatkan 
teman setiap pembagian kelompok untuk mengerjakan tugas 
dari dosen. Ia tidak tinggal diam. Apapun tugas kelompok dari 
dosen dikerjakan, meski seorang diri. 

Sampai suatu saat dosen bertanya, ‘’Kenapa tidak berkelompok.’’
Saniya pun menjawab, ’’Mereka tidak mau. Mungkin karena 
takut ketularan saya, pak.’’
‘’Sampai segitu temanmu,’’ tanya balik sang dosen dengan nada 
tidak percaya.

Saniya terbilang mahasiswa yang aktif bertanya di kelas. Setiap 
tugas diselesaikan tepat waktu, sehingga beberapa dosen 
memberikan respon balik positif. Bahkan ada dosen tertentu 
yang memberi nilai A tanpa dirinya harus mengikuti ujian, 
karena dinilai telah memenuhi kriteria poin yang ditetapkan. 

‘’Itu (kelebihan) yang dibaca sama teman-temanku. Dari dulu 
kok hasilnya bagus, lalu semester dua saya jadi rebutan,’’ 
ujarnya bangga.

Sebagai orang yang dianggap ‘’tidak normal’’, ia justru merasa 
punya banyak kelebihan. Apa saja itu? 

‘’Orang normal kerjanya delapan jam, tapi saya tidak normal 
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bisa 16 jam. Satu semester mahasiswa normal paling baca lima 
buku, saya lima buku untuk satu mata kuliah,’’ bebernya.

‘’Kalau saya ambil sembilan mata kuliah, berarti saya harus 
membaca 45 buku wajib, 45 buku sampingan dan banyak buku 
pembantu. Jadi dalam satu semester katakanlah saya bisa baca 
500 buku. Nikmat bukan jadi orang tidak normal,’’ katanya 
tertawa ringan.

Saat kuliah, Saniya aktif di himpunan mahasiswa jurusan dan 
lembaga penerbitan pers mahasiswa. Ia ikuti hampir semua 
organisasi, baik kelompok kiri maupun kanan namun tidak mau 
terikat struktural. 

‘’Awalnya mereka menerima karena dipikir dapat pengikut 
baru. Setelah masuk, saya sering ditantang berdebat. Sampai 
ada orang HTI ngurusin alat kelaminku. Saya bilang urusin 
sendiri alat kelaminmu, kalau dikunci alat kelaminmu itu akan 
ngomong sudah berbuat apa.’’
Orang itu hanya bisa diam. 

Lantas ia melanjutkan, ‘’Gusti Allah itu maha pemaaf, kalau ada 
syariat yang saya langgar satu bukan berarti semua jadi putus.’’ 

Skripsi dan sidang akhir tiba. Saniya pun dihadapkan dengan 
persoalan birokrasi, terkait ijazah dengan foto berjilbab. Ia 
diminta menghadap rektor terkait keputusan mempertahankan 
jilbab yang telah dikenakannya sejak masuk kuliah.

Ada semacam kekhawatiran dari pihak kampus bilamana jilbab 
yang dikenakannya itu dikemudian hari dipersoalkan. Lantas ia 
diminta menandatangani surat pernyataan di depan rektor. 

Surat pernyataan tersebut isinya sebenarnya umum, bahwa 
pihak fakultas tidak bertanggungjawab jika terjadi hal-hal yang 
tidak diinginkan berkaitan dengan jilbab yang dikenakannya.

‘’Bisa jadi apa yang mereka lakukan itu suatu bentuk 
keprihatinan, karena mereka tidak mau masa depan saya suram. 
Mungkin mereka berpikir sekolah lama-lama, ijazahnya tidak 
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terpakai hanya karena ini.’’ 

Ia tidak yakin bahwa teman seangkatan yang juga berjilbab 
mengalami hal serupa. Namun sepengetahuan dirinya, aturan 
itu pernah dikenakan kepada mahasiswi berjilbab yang 
angkatannya jauh di atasnya. Meski begitu, ia menilai kebijakan 
kampus ini merupakan bentuk penerimaan telah meluluskan 
mahasiswanya yang transgender, sekalipun dengan syarat.

Wisuda 1 Desember 2004, Saniya tak pergi ke salon. Ia dandan 
sendiri, pakai bedak dan lipstik. Ia pun mengenakan toga 
berjilbab. Hari bahagia yang telah dinanti selama tiga tahun dua 
bulan telah tiba. 

Meski sempat cuti satu tahun, Saniya yang mendapat nilai A 
dari dosen penguji atas skripsinya berjudul ‘’Respon Masyarakat 
terhadap Keanekaragaman Ekspresi Busana Waria berhasil lulus 
cumlaude dengan IPK 3,56. 

‘’Hari itu aku buktikan kepada seluruh pencela yang melindasku 
bertahun-tahun. Bahwa aku pun bisa seperti manusia pada 
umumnya, bahkan bisa mencapai predikat yang tidak mudah 
dicapai oleh mereka yang katanya normal,’’ ucapnya sembari 
melirik ayahnya, Kusnanto yang bangga anak bungsunya itu 
lulusan UGM.

Kusnanto sendiri, mengaku awalnya penerimaan lingkungan 
masyarakat tidak secair saat ini. Ia tidak menampik bahwa ada 
sebagian dari masyarakat yang memandang anaknya itu ‘’tidak 
normal’’.

Namun sebaliknya, ia justru bangga karena baginya tidak semua 
orang tua bisa menguliahkan anaknya hingga perguruan tinggi 
apalagi sekelas UGM. Dalam keseharian pun, ia memandang 
Saniya sebagai anak yang berprestasi dan dekat dengan dua 
adik perempuannya.

‘’Kalau adik-adiknya ada masalah bukan cerita sama saya atau 
ibunya, tapi malah sama dia (Saniya).’’ 
Sementara itu, Joana (31), teman sesama aktivis gender menilai 
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Saniya bukanlah sosok perempuan transgender biasa. Itu tidak 
terlepas dari kapasitas diri yang dimiliki, termasuk bagaimana 
menghadapi pihak-pihak yang berseberangan. 

‘’Saniya mampu menunjukkan eksistensinya sebagai bagian dari 
masyarakat, sekaligus sebagai waria muslimah ditengah-tengah 
anggapan negatif terhadap waria yang identik dengan dunia 
malam,’’ kata Joana.

Saniya pun mampu membuktikan bahwa tidak semua waria 
adalah seorang PSK. Dengan pengetahuan agama yang 
didapatnya dari ‘’nyantri’’ sejak kecil, Saniya selalu bisa 
berargumen termasuk mendalilkan fiqh dalam bahasa sederhana.

Tak hanya itu, sosok ini juga mencipta lapangan pekerjaan 
melalui usaha penjualan batiknya. Ia membina 70 perajin batik 
yang tersebar di Kendal, Batang dan Pekalongan. Batik hasil 
desain Saniya sudah terjual hingga mancanegara melalui bisnis 
online yang dikelola sendiri.

Dalam beberapa kesempatan, Saniya masih diminta menjadi 
pembicara di berbagai forum serta seminar. Bahkan ia ikut andil 
merumuskan isu nasional program kerja Jaringan Gusdurian 
saat rakornas di Yogyakarta, 19-20 Maret lalu.

*Naskah ini bersumber dari Suaramerdeka.com, 5 April 2016  
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JALAN SUNYI 
TRANSGENDER MERAIH 
GELAR (3)
- MASIH INGIN LANJUT SAMPAI S3

‘’Aku belum siap secara personal, bila bicara tentang kehidupan 
pribadi.’’ Demikian kata Joana (31) membuka obrolan dengan Suara 
Merdeka saat ditemui di Komunitas Salihara, Pasar Minggu Jakarta 

Selatan, Rabu (9/3). 

Baru tiga minggu lalu, mahasiswi transeksual yang sedang 
mengejar gelar master di Universitas Indonesia (UI) ini 
pulang dari Belanda. Perjalanan Joana ke Eropa dalam rangka 
mengerjakan project atas tawaran seorang teman.

‘’Untung ada aja rejeki, jadi bisa buat bayar kuliah. Apalagi 
kuliah S2 di UI sekarang mahal, satu semester bisa lebih dari Rp 
12 juta,’’ kata Joana tersenyum puas.

Joana memang tidak lagi bergantung pada orang tua setelah 
memutuskan untuk melanjutkan studi S2. Akhir tahun lalu, 
ayahnya telah meninggal karena sakit. Sedangkan ibunya hanya 
seorang PNS.

Joana memiliki cita-cita ingin menjadi dosen. Sulung dari empat 
bersaudara ini pun sudah memiliki rencana untuk melanjutkan 
studi ke jenjang S3, pada tahun depan. Ia ingin mengambil gelar 
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doktor filsafat (PhD) di universitas Eropa atau Amerika.  

Tahun 2004, Joana lulus dari SMA di Kota Medan dan hijrah ke 
Semarang untuk menempuh pendidikan di Fakultas Psikologi 
salah satu perguruan tinggi negeri ternama di kota itu. Joana 
diterima melalui  jalur penelusuran minat dan kemampuan 
(PMDK) atas dasar nilai rapor. Ia mampu mengalahkan empat 
temannya yang memiliki kesamaan minat kuliah di Fakultas 
Psikologi. 

‘’Awalnya ingin sekolah tari di IKJ, tapi papa ngasih saran saya 
agar ambil pilihan PMDK di Semarang. Katanya, kalau belajar 
tari nanti kan bisa disambi saat kuliah,’’ kata Joana mengenang 
ucapan sang ayah.

Jauh dari orang tua membuat sisi perempuan dalam tubuh 
laki-laki Joana semakin menguat. Ia mulai berani mengubah 
penampilannya. Tidak drastis, memang. Dia mengubahnya 
sedikit demi sedikit. Namun tak disangka ekspresi naluri 
keperempuanannya ini malah mengundang reaksi kontroversi.

Bagi Joana, tantangan kuliah S2 tidaklah seberat ketika dirinya 
menempuh studi S1 di Semarang.  Mengapa bisa demikian? 
Joana menarik nafas dalam-dalam sebelum memulai ceritanya. 
Ia mengatakan, tantangan saat ini lebih ke personal, seperti 
kesulitan membagi waktu antara tugas kuliah dan pekerjaan. 
Sedangkan dulu ketika S1 justru tantangannya lebih banyak 
eksternal. Maksudnya? 

‘’Sampai sekarang kalau ke kampus (di Semarang), saya masih 
nangis. Traumatis,’’ ungkapnya.

MASA SULIT

Pengalaman-pengalaman traumatis ketika dia dirisak di kampus 
itu sampai sekarang masih diingatnya. 

‘’Itu sama seperti kita diperkosa. Katakanlah itu sembuh, tapi 
traumanya masih ada,’’ katanya.
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Ia menilai pengalaman traumatis ini tidak lebih dari karakter 
lingkungan kampus yang saat itu belum siap menerima 
sebuah perbedaan. Bahwa dirinya adalah seorang transeksual, 
memahami diri dan berproses seutuhnya perempuan.

‘’Jadi, aduh gimana itu dulu. Sangat terdiskriminatif, sampai di 
luar kampus juga begitu,’’ ucapnya seraya merenung sejenak.

‘’Aku masih ingat betul, salah satu contohnya ketika di dalam 
angkot (kendaraan umum kampus). Kalau ada aku, mereka 
(teman-teman sefakultas) nggak ada yang mau naik angkot,’’ 
imbuhnya.

Namun peristiwa pengucilan itu justru menguatkan dirinya. Ia 
banyak belajar dari masa lalu. Satu diantaranya ketika sampai 
harus berurusan dengan dosen hingga rektor. Joana tidak 
bersedia mendetilkan kenapa ia sampai bersinggungan dengan 
mereka.

‘’Itu memang sesuatu yang dalam hidupku sangat menyakitkan. 
Aku memutuskan untuk merepresinya, jadi sudah tidak ada 
kenangan masa lalu yang perlu diingat,’’ ujarnya dengan raut 
wajah sedih sambil mengingat-ingat masa lalunya itu.

PERAN KELUARGA 

Bagi Joana, ayahnya adalah sosok orang tua yang hebat. Ia masih 
ingat betul bagaimana sang ayah meski dalam kondisi jalan 
terseok-seok lantaran sakit parkinson,  ditemani ibunya terbang 
dari Medan ke Semarang ketika dirinya mengalami masa-masa 
sulit di kampus.

Peran keluarga punya andil besar sehingga dirinya dapat 
melewati masa-masa sulit itu. Mereka pun menanggapi 
persoalan itu dengan bijak. Bahkan berhasil menenangkan Joana 
yang kala itu masih labil.

‘’Mereka hanya meminta aku untuk tegar dan fokus pada 
studi. Jangan memikirkan yang lain. Dan itulah yang akhirnya 
membuat aku bertahan.’’
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Sejak saat itu, ia tidak terlalu berharap dapat lulus cumlaude. 
Impiannya pun tak muluk-muluk. Lulus kuliah, ia ingin 
konsentrasi mencari pekerjaan. Akhirnya ia mampu 
menyelesaikan studi S1 dalam kurun waktu lima tahun dengan 
IPK 2,9.  

‘’Yang aku pikirkan hanya orang tua, pokoknya aku harus 
selesai kuliah. Aku ingin berkarir,’’ katanya.

Ia pun masih mengingat jelas perkataan sang ayah sebelum 
meninggal ‘’You are charming girl, you are elegant girl. Kamu 
bakal motivasi orang lain.’’

Ia tidak sependapat terhadap pandangan orang bahwa mereka 
yang terlahir berbeda itu karena jauh dari pendidikan agama. 
Sebab ia justru terlahir dan dibesarkan dalam keluarga religi. 
Saat kecil, Joana bersekolah di TK Bustanul Atfal, lalu lanjut ke 
SD Muhammadiyah. 

Orang tua rutin memanggil guru ngaji hampir saban hari 
untuk membimbing Joana dan adik-adiknya agar lancar baca 
tulis quran. Ayahnya lulusan Fakultas Tarbiyah Universitas 
Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta dan berkarir di 
institusi vertikal keagamaan di   Medan. 

‘’Papa ngajarin aku berkaca untuk berperilaku sudah benar atau 
belum, sebelum menggunjingkan orang lain. Dari kecil, beliau 
memandang anak-anaknya memiliki keunikan masing-masing,’’ 
ungkapnya.

Orang tua Joana sudah menanamkan keragaman perspektif sejak 
anak-anak mereka masih dini. Sang ayah pun sering mengajak 
dan memperkenalkan dirinya kepada rekan-rekan sekantor.

Adapun Joana memperlihatkan laku feminim mulai memasuki 
SMP, tapi belum sekentara dibanding masuk kampus. Keluarga 
tidak terlalu mempersoalkan, sebab dirinya selalu menunjukkan 
prestasi di sekolah.

Meski begitu, orang tua tidak serta merta dapat menerima 
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kondisi Joana yang memiliki ketertarikan pada segala hal 
yang umumnya disukai anak perempuan. Pada mulanya ada 
penyangkalan dalam diri mereka, melihat perilaku feminim 
yang ditunjukkan anak sulungnya tersebut.

‘’Mereka sempat melakukan pendekatan agama agar ke depan 
anaknya ini tidak susah. Tapi mereka menyadari bahwa saya 
adalah anugerah Tuhan, sebagaimana orang tua yang dikaruniai 
anak autis.’’

Kini, Joana telah berproses seutuhnya menjadi perempuan. 
Ia pun tidak lagi dipersoalkan dengan urusan administrasi 
kemahasiswaan ketika melanjutkan studi S2 di UI. Begitu pula 
dengan teman-temannya di kampus.

‘’Tidak ada masalah, identitas segala macam udah pakai yang 
baru. Semua udah diurus pengadilan,’’ jelas Joana yang memiliki 
pacar orang Jerman.  

Di bidang akademik, prestasinya gemilang. Menginjak semester 
dua, ia mampu mengantongi IPK 3,4 dengan hanya satu nilai C. 
Saat ini, ia tengah mempersiapkan thesis dan berharap bisa lulus 
dengan predikat cumlaude.

Sementara itu, keteguhan sikap Joana berproses diri menjadi 
perempuan seutuhnya menarik simpati teman-teman pegiat 
keragaman gender dan seksual. Beberapa diantaranya Silvi dan 
Orry Lesmana.

Silvi, Ketua Perwaris salut dengan keberanian berekspresi Joana 
ketika kuliah di Semarang. Persoalan penerimaan kampus 
yang belum siap menerima ekspresi gender Joana ini juga 
mengundang simpatik pegiat sosial lainnya.

Orry Lesmana yang saat itu memimpin Komunitas Sobat 
Semarang sempat sekali melakukan pendampingan atas 
persoalan yang dialami Joana. Ia memberikan penguatan spirit, 
minimal Joana percaya dengan dirinya sendiri.

‘’Secara psikologis, saat itu dia labil. Bahkan pernah mencoba 
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bunuh diri gara-gara ada dosen yang meminta dia melepas 
jilbabnya di depan teman-temannya,’’ ungkapnya.

‘’Si dosen sampai mengancam kalau ada yang nolong Joana 
maka mahasiswa itu akan diberi nilai E.’’

Menyikapi persoalan itu, Orry berusaha membuka ruang diskusi 
dengan pihak kampus, terlepas apakah mereka menerima atau 
tidak. Pada prinsipnya bahwa Joana bukan orang sakit jiwa 
ataupun memiliki kelainan, tapi ia juga bisa berprestasi. Dan 
itu telah ditunjukkan Joana yang saat ini tengah menyelesaikan 
kuliah S2.

*Naskah ini bersumber dari Suaramerdeka.com, 6 April 2016 
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JALAN SUNYI 
TRANSGENDER MERAIH 
GELAR (4)
- MENGALIR APA ADANYA

Mala dan Carlo lebih beruntung dibandingkan Saniya dan Joana. 
Lingkungan kampus yang toleran menghindarkan kedua mahasiswa 

transgender itu dari penolakan. Berikut kisah mereka.

Usia Mala 31 tahun. Ia seorang transgender male to female 
(waria) asal Lamongan, Jawa Timur. Parasnya ayu layaknya 
seorang perempuan. Hidungnya mancung. Kulitnya kuning 
langsat dan bersih. Rambutnya hitam panjang sepunggung dan 
biasa dibiarkan tergerai. 

Mala tengah merampungkan studi S1 di Fakultas Hukum salah 
satu perguruan tinggi swasta di Kota Semarang. Sebelumnya ia 
sempat menempuh studi D3 Sastra Inggris di universitas negeri 
ternama di kota yang sama, namun tidak sampai selesai.
      
‘’Sempat ambil D3 Sastra Inggris pada tahun 2003, tapi cuma 
sampai semester tujuh. Sayang juga sih, padahal mau tugas 
akhir,’’  ucapnya lirih, saat ditemui  di salah satu kafe Jalan 
Pleburan Barat, Jumat (25/3).

Keputusan tidak menyelesaikan kuliah disayangkan dosen 
walinya. Sebab prestasi akademiknya saat itu terbilang bagus. 
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) terakhirnya bisa sampai 3,5. 
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Pengaruh pergaulanlah yang membuatnya mengambil pilihan 
itu.
         
‘’Maklum masih muda, teman kemana ngikut. Ya gitu deh, 
sampai  skripsi keteteran,’’ katanya sembari bergumam tubuhnya 
sekarang lebih gemuk dibanding saat kuliah D3.
         
Menjadi pribadi yang luwes bergaul membuat Mala bisa 
diterima baik di lingkungan kampus baru. Dalam sepekan, ia 
mengambil kuliah tiap Sabtu dan Minggu. Sebagian besar teman 
kuliah seangkatannya telah bekerja.
         
Mala tidak merisaukan persoalan administrasi kemahasiswaan 
yang masih mencantumkan nama lahirnya, Iskandar. Sivitas 
kampus FH baik itu dosen maupun karyawan tata usaha sudah 
tahu kalau dirinya adalah transgender.
         
‘’Mereka manggil aku, mbak. Dosen-dosenku juga manggil 
Mala, beda sama nama asliku. Ada dosen namanya Bu Wati 
malah ngasih tahu ke dosen lain untuk manggil aku dengan 
nama Mala,’’ ujarnya bangga.
         
Di kelas, ia terpilih sebagai bendahara dan bertugas menkoordinir 
bila ada permintaan foto kopi atau pembelian buku. Karena itu 
dirinya terlihat lebih akrab dengan dosen dibanding mahasiswa 
lainnya.

Kalau nilai sudah keluar, sang dosen tidak segan memberi 
tahu lewat pesan singkat (sms). ‘’Mbak, nilainya sudah keluar. 
IPnya Mba Mala segini, selamat ya. Kapan ngisi KRS,’’ katanya 
menirukan sembari menyebutkan IPK terakhirnya 3,92.

Sejak masuk kuliah, Mala justru sangat menikmati proses 
kenyamanan diri menjadi perempuan. Bagi Mala, penerimaan 
diri  menjadi kunci utama sebelum seorang transgender 
memberanikan diri terbuka pada lingkungan sosial.  
         
Di balik itu semua, ia berprinsip untuk membiarkan proses 
tersebut berjalan ada adanya. Tanpa banyak komentar dan 
membiasakan tidak terlalu membela diri. ‘’Jadi kayak gini itu 
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riskan. Lakukan saja sewajarnya,’’ katanya singkat.

DUKUNGAN KELUARGA

Salah satu hal yang memotivasi Mala tetap melanjutkan kuliah 
adalah keluarga. Ia ingin membanggakan orangtuanya. ‘’Jadinya 
sekarang aku berusaha dengan biaya sendiri. Bikin orang tua 
senang, karena dulu pernah ngecewain,’’ ujarnya menyesal.

Anak ketiga dari lima bersaudara itu merasa tak nyaman dengan 
tubuhnya sendiri sejak usia empat tahun. Sebagai anak laki-laki, 
Mala justru dianggap paling rajin diantara kakak dan adiknya 
yang perempuan.
         
‘’Aku sayang banget sama ibuku. Bangun tidur langsung nyapu, 
cuci piring, pokoknya bersih-bersih rumah.’’
         
Ia pun yakin sang ibu telah mengetahui  perbedaan dalam 
dirinya itu sejak kecil. Namun hingga dewasa, orang tuanya 
sedikit pun tidak menunjukkan sikap represif. Bahkan ia heran 
dengan penerimaan keluarganya yang bisa sangat berbeda 
dengan kebanyakan waria lainnya yang cenderung ditolak 
keluarga mereka.
         
‘’Orang tua tahu aku seperti ini dari kakak, karena saat kuliah 
jauh dari keluarga,’’ ujarnya.

‘’Aku pulang rumah ternyata mereka biasa saja. Tapi kadang-
kadang aku merasa kasihan juga, mungkin mereka nangis 
batin,’’ ucap Mala selengekan.

Ia merasa bersyukur memiliki keluarga yang bisa menerima 
dirinya apa adanya, tanpa ada perilaku diskriminasi 
sebagaimana yang dialami waria di luar. ‘’Yang penting bisa 
membawa diri, berbuat baik dan tidak usah bermasalah dengan 
hukum,’’ imbuhnya.

KERJA FORMAL

Terkait stigma transgender sulit mendapatkan pekerjaan formal, 
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ia tidak sependapat. Menurutnya, sepanjang belum pernah 
mencoba, maka baginya tidak akan tahu apakah bisa diterima 
atau tidak.

Begitu pula dengan kesempatan melanjutkan pendidikan hingga 
perguruan tinggi. Meski demikian, ia tidak menampik adanya 
kegamangan dalam diri mereka akan menjadi apa setelah lulus 
kuliah, dikarenakan seorang waria.

Mala sendiri terlahir dari keluarga terpandang. Orang tuanya 
memiliki rumah makan yang bisa mencukupi kebutuhan 
ekonomi keluarga. Namun, bukan berarti kondisi itu 
membuatnya berleha-leha.

Bersama adik dan kakaknya, Mala saat ini merintis bisnis 
toko kelontong serta menjadi pengepul gula merah. Ia yang 
menyokong dana, sedangkan adik kakaknya yang menjalankan 
bisnis itu di Lumajang.

Mala menceritakan, ia sempat mengadu nasib di ibu kota selama 
enam tahun sebelum akhirnya kembali ke Semarang untuk 
mengambil studi S1. Di Jakarta, ia justru dapat bekerja di sektor 
formal.
         
‘’Saya pernah kerja di restoran milik orang Kanada, mulai jadi 
pelayan, customer service  sampai dipindah ke kantor pusat 
suruh belajar buat jadi supervisor,’’ ungkap Mala yang cas cis 
cus berbahasa inggris.
         
Ia pun pernah bekerja di kantor sekretariat partai politik milik 
Wiranto, meski tidak ada satu tahun. Dari pengalaman ini, 
Mala banyak belajar tentang pentingnya transsgender memiliki 
kapasitas diri.

Ia berharap perspektif masyarakat jangan terlalu memukul rata 
kalau waria tidak mampu bersaing dengan mereka yang hetero. 
Sedangkan waria sendiri, semestinya juga mampu menunjukkan 
diri bahwa mereka memiliki kemampuan dan daya saing.

*Naskah ini bersumber dari Suaramerdeka.com, 8 April 2016 
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JALAN SUNYI 
TRANSGENDER MERAIH 
GELAR (5-habis)
- SEMBUNYIKAN IDENTITAS GENDER 

Sekilas tidak ada perbedaan dalam fisik Carlo (21) dibanding 
mahasiswa laki-laki lainnya. Tubuhnya atletis. Rambutnya dibiarkan 

panjang sebatas bawah telinga, berjambang tipis dan berkumis 
segaris.  Namun siapa sangka mahasiswa semester 6 salah satu 

perguruan tinggi negeri di Semarang ini seorang transman.

Carlo, sejak kecil merasakan kebimbangan dalam dirinya. 
Dilahirkan sebagai perempuan namun jiwanya lebih nyaman 
melakukan hal-hal sebagai laki-laki. Memasuki kuliah atau 
tepatnya di semester tiga, ia memutuskan untuk bertransformasi 
sebagai laki-laki, baik fisik maupun jiwanya.

‘’Saya putuskan masa transisi saat masuk kuliah, sebab semasa 
SMA masih terikat aturan seperti memakai (seragam) rok. Kalau 
kuliah sudah bebas,’’ kata Carlo saat ditemui di salah satu kafe 
Jalan Pleburan,  akhir bulan lalu.

Di kampus, Carlo jauh lebih beruntung dibanding nasib 
Saniya, transgender lulusan UGM maupun Joana, perempuan 
transeksual yang kini menempuh studi S2 di UI.  Bila Saniya 
mendapatkan perlakuan diskriminasi hanya pada awal-awal 
perkuliahan, sebaliknya Joana dikucilkan teman dan beberapa 
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dosen hingga menjelang kelulusan gara-gara mengekspresikan 
diri sebagai perempuan.

Saniya kenyang terhadap beragam cibiran, mulai dianggap 
tidak normal sampai tidak ada yang mau berkelompok dengan 
dirinya ketika dosen memberikan tugas kelompok. Sementara 
Joana mengalami represi ketika dirinya mengenakan jilbab saat 
di kampus.

Namun pola  penerimaan terhadap kaum minoritas ini 
nampaknya mulai mengalami pergeseran. Itu bisa dilihat dari 
tidak banyak rekan kampus yang mengetahui identitas gender 
Carlo sebagai transman, termasuk teman satu angkatan yang 
beda kelas. 

Hanya tujuh orang teman satu kelasnya yang tahu proses transisi 
dirinya dari perempuan tomboi menjadi laki-laki. Mereka bisa 
dibilang teman satu geng yang semuanya perempuan.  Mereka 
lah yang menjadi tempat curhat, termasuk ketika anak kedua 
dari tiga bersaudara ini menemui psikiater sebagai langkah awal 
memulai masa transisi.

‘’Di kampus, saya punya geng berdelapan perempuan semua. 
Apa-apa ya cerita ke mereka, jadi tahu semua proses perjuangan 
saya sampai sekarang,’’ beber Carlo yang meraih IPK lebih dari 
3.

Mereka tidak mempersoalkan keputusan dirinya mengubah 
diri sebagai laki-laki. Lingkungan kampus yang cenderung 
lebih cuek pun membuat Carlo sangat minim mendapatkan 
konflik. Tak terkecuali penerimaan dari dosen maupun birokrasi 
kemahasiswaan.

Ia pun merasa beruntung bertemu orang-orang di kampus 
yang secara pemikiran sudah lebih terbuka. Suatu kali ketika 
mengurus pengisian kartu rencana studi (KRS), pegawai 
administrasi kemahasiswaan mempertanyakan identitasnya.

‘’Lho ini namamu, mas? Kok namanya perempuan? tanya 
petugas.
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‘’Ya nggak tahu, pak,’’ jawab Carlo sekenanya
‘’Yo wis ini (jenis kelamin) diganti laki-laki ya,’’ kata petugas 
seraya mengganti kolom identitas kelamin Carlo dari perempuan 
menjadi laki-laki. 

Tukar nama

Carlo memiliki nama belakang perempuan Puspita, sehingga 
tak jarang dosen merasa bertanya-tanya. Saat dipanggil absen 
oleh salah satu dosen, ia pernah bertukar nama dengan teman 
sekelas perempuan tapi memiliki nama laki-laki.

‘’Nama teman saya Andika Sakti, tapi dia perempuan dan 
mengenakan jilbab. Giliran nama saya dipanggil dosen, dia yang 
angkat tangan. Begitu pun sebaliknya,’’ ucapnya tertawa geli.

Kontan saja teman-teman yang mengetahui peristiwa itu hanya 
bisa ketawa. Di luar itu, mereka tidak terlalu mempersoalkannya. 
Carlo sendiri, memberanikan diri terbuka ke salah satu dosen 
setelah dirinya mendapatkan mata kuliah soal komunikasi 
gender.

Kini, dosen tersebut justru menjadi dosen pembimbing tugas 
akhir, dimana skripsi yang diambil Carlo tentang autoetnografi. 
Carlo memang memiliki niatan meneliti dirinya sendiri, sebagai 
pribadi yang unik yakni seorang transman.  

‘’Kenapa harus meneliti fenomena yang lain, kalau diri saya 
sendiri juga tidak kalah menarik,’’ ucapnya yang mengaku 
sampai sekarang belum bisa terang-terangan membuka identitas 
gender sebagai transman.

Carlo membiarkan proses transisi dirinya mengalir apa adanya, 
berjalan senatural mungkin. Berbeda dengan Saniya, ia justru 
menghindari aktivitas berorganisasi di kampus lantaran tidak 
ingin namanya yang terlalu perempuan nanti malah menjadi 
pemicu konflik.
 
Proses transisi Carlo bisa dikatakan penuh liku-liku. Terlahir di 
lingkungan keluarga yang memegang kuat ajaran nasrani, orang 
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tua belum bisa menerima kondisi transisi anaknya tersebut. Ia 
sadar penolakan orang tua tidak lebih karena mereka takut 
dengan masa depan sang anak bila tetap bertahan dengan 
pilihannya menjadi seorang laki-laki transman. 

‘’Mungkin mereka takut saya nantinya tidak diterima kerja, 
takut nggak sukses. Tapi saya akan meyakinkan mereka kalau 
saya tetap bisa sukses dengan kondisi ini,’’ kata Carlo yang kini 
memiliki pacar mahasiswi UGM. 

Hingga kini, orang tua belum bisa menerima proses keterbukaan 
diri Carlo. Tidak jarang sang ayah meminta Carlo untuk 
mencukur jambang dan jenggotnya bila sudah ditumbuhi 
rambut.

‘’Kae  jenggotmu dicukur, (isin) didelok tonggo,’’ ucap sang 
ayah yang meminta dirinya mencukur jenggot lantaran malu 
dilihat tetangga.

Dengan santai, Carlo hanya menimpali ucapan sang ayah 
kalau trennya sekarang malah cowok yang memiliki jambang. 
Perlakuan senada diperlihatkan orang tua ketika dirinya 
memperkenalkan sang pacar. 

Lagi-lagi, sang ayah meminta anaknya tersebut untuk 
memutuskan perempuan yang baru dipacari Carlo sekitar empat 
bulan lalu. Sebaliknya sang pacar justru menerima kondisi Carlo 
yang sedari awal terbuka sebagai laki-laki transman.

‘’Saya bilang ke dia (pacar-red), orang tuaku nggak tega kalau 
kamu dapat aku. Tapi dia tetap nerima saya.’’

Perdebatan demi perdebatan masih sering menghiasi 
percakapan Carlo dengan orang tuanya. Bahkan ketika dirinya 
ingin ikut mereka ke gereja untuk menunaikan ibadah. Ia pun 
mendapat sindiran, ‘’Nopo nang gereja, percuma wong kowe 
koyo ngono,’’ kata sang ayah yang mengatakan dirinya percuma 
ke gereja kalau masih mempertahankan pilihan sebagai individu 
yang melawan kodrat Tuhan.  
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Namun berulangkali ia pun memberikan argumen kepada 
mereka bahwa Tuhan maha tahu termasuk apa yang dirinya 
rasakan sejak lahir sampai sekarang. 

Terapi hormon

Proses untuk menjadi ‘laki-laki sesungguhnya’ tidak bisa 
dilakukan dalam waktu singkat. Carlo mendatangi salah 
seorang dokter androlog di Semarang sebelum memutuskan 
untuk melakukan terapi hormon. 

Sang dokter pun tidak sembarang mengabulkan keinginan 
Carlo, meski mengaku pernah mencoba bunuh diri lantaran 
merasa bakal terkurung seumur hidup dalam tubuh perempuan 
bila ia tidak berani membuat penegasan.

Beberapa perawatan dijalani secara bertahap demi mendapatkan 
hasil yang diinginkan. Untuk tumbuh jambang, misalnya, Carlo 
menyebut perlu waktu sekitar satu tahun. Suntik hormon yang 
dilakukan bisa sampai tiga minggu sekali.

‘’Tapi sekarang cukup sebulan sekali,’’ ujarnya sembari mengaku 
total biaya perawatan yang dikeluarkan berkisar lebih dari Rp 5 
juta.

Biaya sebesar itu, kata Carlo, sudah mencakup semua perawatan 
termasuk menumbuhkan jambang, mengecilkan payudara serta 
menghentikan siklus haid. Untuk membiayai perawatan tersebut 
dirinya bekerja sebagai penyiar radio di sela-sela rutinitas kuliah 
pada semester satu sampai lima.

‘’Kalau sekarang udah resign, fokus mau KKN. Saya juga sedang 
mempersiapkan perubahan dokumen administrasi, biar tidak 
ada lagi pertanyaan setelah lulus,’’ ungkapnya.

Ratih (21), teman akrab Carlo membenarkan bahwa temannya 
tersebut tengah serius mengurus legal formal perubahan 
dokumen identitas diri. Sebagai teman, ia memandang pilihan 
Carlo menjadi laki-laki transman bukanlah sesuatu yang harus 
dilebih-lebihkan.
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‘’Sampai sekarang, kami berdelapan masih menilai dia seperti 
dulu. Sepanjang dia nyaman dengan pilihannya, kami akan 
memberikan spirit sebagai teman,’’ ucap Ratih.

Sementara itu, Sulistyani, dosen Carlo mengatakan, dirinya 
mendapat curhatan tentang pengakuan diri Carlo sebagai 
transman pada semester lalu. Pakar komunikasi gender ini 
menilai gender dan seksualitas itu sangat cair, sehingga tidak 
bisa dikelompokkan dalam dua kutub saja.

‘’Mereka itu ada. Itu yang harus dipahami bahwa tidak 
bisa memaksakan seksualitas seseorang. Carlo mengatakan 
perkembangan fisik dan hormonal perempuan yang dirasakan 
sejak kecil itu sangat menyiksanya,’’ beber Sulistyani.

Di kampus ini, lanjutnya, atmosfer perkuliahan yang cenderung 
lebih menerima keragaman membuat Carlo bisa lebih diterima. 
Begitu pula di lingkungan dosen, penerimaan tersebut juga 
berjalan secara natural.

‘’Saya pernah ngobrol dengan dosen lain bahwa anak ini (Carlo-
red) harus dipahami. Iklim mengajar disini kebetulan didukung 
oleh beberapa dosen yang memang mengajarkan mata kuliah 
mengarah pada pemikiran hal-hal yang masih dianggap berbeda 
oleh masyarakat kita,’’ jelasnya.

Meski tidak ada penolakan, tapi ia telah memberikan pengertian 
kepada Carlo bila dirinya nanti harus berurusan dengan legal 
formal pada saat kelulusan. Salah satunya pencantuman 
identitas nama maupun jenis kelamin pada ijazah yang masih 
menggunakan data awal ketika ia diterima di kampus ini.

Terpisah, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan 
(FISIP) Undip, Dr Sunarto mengatakan, pentingnya menekankan 
iklim kampus yang mengedepankan keberagaman dalam 
kebersamaan. Prinsip ini ditekankan pada semua sivitas kampus 
bahwa kelompok minoritas berhak mendapatkan kesetaraan.

Mereka yang menganggap dirinya dominan dan normal tidak 
boleh memperlakukan semena-mena terhadap kelompok 
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minoritas. Pandangan ini pun semestinya dapat dijadikan 
landasan sivitas kampus sebelum menyatakan penolakan 
ataupun pelarangan seperti diadakannya diskusi soal LGBT di 
kampus.

‘’Kalu kita belum paham dan tahu-tahu menolak tanpa mencoba 
memahami, menurut saya itu bukan tugas kampus. Tetap 
dengarkan perspektif mereka. Bahwa dalam setiap perspektif di 
dalamnya terkandung kebenaran tertentu,’’ jelasnya.

Sebaliknya bukan disatukan dalam satu kelompok tertentu yang 
dianggap benar oleh mereka yang dominan. Ketika bicara tentang 
orientasi seksual atau kelompok minoritas, ia mengingatkan ada 
konstruksi sosial. 

‘’Tidak mudah mengatakan seseorang itu menyimpang dan 
harus disembuhkan. Kata-kata itu justru merendahkan, sebab 
mereka tidak sakit,’’ imbuhnya.

Kampus sendiri, semestinya menjadi surga untuk toleransi dan 
harmonisasi. Sebab masyarakat saat ini sangat mudah bersikap 
terhadap sesuatu yang sudah terstereotipe. Di kampus, tugas 
dosen adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa, 
termasuk ketika dirinya menambahkan komunikasi gender 
sebagai mata kuliah pilihan.

‘’Ini bukan sekadar pengetahuan relasi seksual yang selama ini 
dianggap normal. Spirit itu yang saya tanamkan di kelas, agar 
perspektif mahasiswa lebih beragam termasuk memandang 
teman-teman mereka yang dianggap berbeda,’’ tukasnya. 
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Dyah Ayu Pitaloka, Rappler.com 

Memahami Kelompok Marjinal dari Waria

“Stigma negatif membuat saya merasa berdosa,  dan semua 
kekerasan seksual selama saya kecil adalah balasan dari dosa 
yang harus saya terima,”

Kalimat itu keluar dari salah satu narasumber saya dalam 
artikel berjudul ,Di balik Merahnya Gincu Bibir Waria, yang 
terbit setelah mengikuti beasiswa LGBT dari Aliansi Jurnalis 
Independen Indonesia. Awalnya, cukup sulit rasanya memahami 
stigma negatif apa yang dirasakan waria dan juga LGBT yang 
lain. Selama ini, pertemuan saya dengan waria sering kali terjadi 
ketika meliput razia ketertiban oleh satpol PP, persidangan 
tindak pidana ringan, atau kampanye bagi-bagi kondom oleh 
anggota ikatan waria malang (iwama). Dengan dandanan 
seronok atau tingkah yang konyol dan genit pada pria, kesan 
kuat yang menempel adalah waria memang psk dan mereka 
adalah kelompok manusia yang sengaja memilih jalan hidup 
seperti itu, tak mau bekerja keras dan memilih menjadi PSK.

Kemudian, anggapan itu mulai pudar ketika saya berdiskusi 
dengan mbak Merlyn, mantan ketua Iwama Malang. Diskusi 
itu awalnya saya jalin via whats app sebelum kopi darat pada 
Desember 2015, sebagai bahan riset awal mengajukan proposal 
beasiswa LGBT. Saat itu saya bersemangat ikut kegiatan ini, 
bukan karena tertarik mendalami dunia LGBT saja, tetapi karena 
hadiah yang menggiurkan, yaitu kesempatan berjalan-jalan ke 
Thailand. Negeri tetangga yang juga kaya pantai, kuliner dan 
waria.

Dari dialah saya mulai melihat waria dengan sudut pandang 
berbeda. Terutama tentang stigma negatif, yang ternyata 
dampaknya sungguh besar bagi waria. Pembodohan dan 
pemiskinan, bekerja sebagai pelacur, adalah dampak stigma 
negatif yang diterima sejak kecil hanya karena mereka terlahir 
dengan perilaku berbeda dan tak mampu merubahnya. 

Selama perjalanan persiapan proposal itu, saya juga bertemu 
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sejumlah narasumber lain yang ikut berjasa membingkai 
pemikiran saya, meskipun tak muncul dalam artikel. Seperti 
mahasiswa transgender wanita-pria dan pasangannya, sepasang 
homo, serta seorang lesbi.

Stigma yang Menyeramkan 

Stigma negatif sangat menakutkan bagi waria dan juga LGBT. 
Dari narasumber saya, hanya sedikit yang mau jujur dan 
terbuka tentang orientasi seksual mereka. Stigma pada waria 
sudah jelas terbaca bagaimana bentuknya dan apa dampaknya 
dalam artikel. Ada bentuk stigma lain yang belum sempat 
muncul dalam artikel namun saya temui dan saya rasakan 
sepanjang penulisan. Seperti yang menimpa kawan lesbi, homo, 
trasngender, juga berbagai respon kawan-kawan lain pada saya 
sebagai penulis.

Kawan lesbi hanya mau terbuka pada saya dan tak ingin 
teman yang lain mengetahui orientasi seksualnya. Meskipun 
ketertarikannya pada sesama jenis telah muncul sejak di bangku 
SD. Sehari-hari dia nyaman tampil maskulin, kesana kemari 
membonceng pasangan wanitanya.

Bagi sebagian besar kawan di sekitarnya, orientasi seksual kawan 
saya sudah menjadi rahasia umum dan tak ada penilaian buruk 
padanya. Namun stigma akan muncul dan sikap akan berbeda 
ketika dia membenarkan secara nyata tanggapan tersebut. 
Kawan perempuan akan menjauh karena takut dan para lelaki 
mulai sibuk merisak. Kawan dengan citra alim lebih banyak 
mengutip firman tuhan kepadanya dan pertanyaan seputar 
menikah akan datang bertubi-tubi. 

Itu pernah terjadi di masa lalu. Bukan karena dia mengaku 
tetapi karena sedang tak beruntung salah menggaet perempuan. 
Tak hanya menolak, perempuan itu mengumbar berbagai 
pendekatan yang dilakukan kawan saya, layaknya pria sedang 
menaklukkan hati seorang wanita. Banyak kawan yang percaya 
namun ada pula yang bersikap acuh.

Entah apa tanggapan orang tuanya jika dia memilih terbuka. 
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Kasus itu belum pernah dicobanya. Meskipun dia pernah 
mengaku pada mereka, akan menabung sebanyak-banyaknya 
untuk bekal hidup sendiri, kelak ketika menua dan orang tuanya 
sudah tiada.

Pasangan gay yang hidup sekamar juga hanya terbuka pada 
komunitas mereka saja. Modusnya, si A tinggal di rumah 
si B sebagai anak kos dan tidur di kamar yang sama. Setiap 
hari si A bekerja sebagai pelayan restoran dan si B sementara 
menganggur. Sebelum berangkat A memasak, membuatkan 
sarapan dan minuman hangat untuk bapak dan adik B sementara 
ibu B sedang bekerja di luar negeri menjadi TKI. Si bapak pun 
rutin mengantar si A ke tempat kerja dengan memboncengnya 
menggunakan motor. 

Namun masa depan bagi A dan B tak akan sama dengan 
kehidupan yang mereka jalani saat ini. Si A berharap suatu saat 
bisa menemukan gadis idaman dan menikah untuk memenuhi 
keinginan orang tuanya. Karena tak mungkin untuk hidup 
bersama dengan pria tambatan hati di negeri ini. A dan B tak 
pernah berani terbuka tentang orientasi seksual mereka bahkan 
pada keluarga terdekat karena takut dengan stigma buruk yang 
akan dialami.

Nasib sedikit lebih baik dialami narasumber transgender saya, 
seorang mahasiswa yang lahir dengan kelamin wanita. Setelah 
melalui berbagai cacian, paksaan dan siksa fisik dari orang tua, dia 
memilih terbuka pada orang tua dan dua saudara kandungnya. 
Meskipun di kampus, dia memilih menutup orientasi seksualnya, 
juga pada pemilik kos putri yang ditempatinya saat ini.

Tanggapan kawan sekitar tentang LGBT

Selama proses persiapan dan penulisan yang memakan waktu 
sekitar empat atau lima bulan, saya juga mengukur respon teman 
saya yang sebagian besar adalah jurnalis di Malang, terhadap 
waria dan LGBT. Teman jurnalis di luar AJI Malang dengan 
bangga menyebut pilihan sikap yang terdengar mengerikan bagi 
saya, jika bertemu gay atau pria yang berperilaku feminin. Bagi 
mereka adalah sah dan perlu untuk memukul dan menghajar 
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mereka sampai dia bertobat. Diantara mereka, pernah melakukan 
hal itu pada kawan mereka yang terlihat feminin pada masa lalu 
dan berjanji akan melakukan hal yang sama jika menemui sosok 
serupa saat ini. 

Kawan laki-laki menyebut lebih menyukai melihat pasanganlesbi, 
dibanding homo atau waria, dengan alasan sepasang lesbi akan 
terlihat cantik, menarik dan seksi bila sedang memadu kasih.

Mereka yang bersuara lantang dan bengis itu hanya sedikit 
dan bukan mayoritas. Lebih banyak kawan saya yang diam, 
entah menolak atau sepakat dengan ide itu. Kawan jurnalis 
perempuan lebih banyak menolak keberadaan waria dan LGBT 
karena landasan agama meskipun tak mengatakannya sekeras 
kawan laki-laki.

Sepulang dari pelatihan di Jakarta, saya membawa pengetahuan 
itu dalam diskusi kecil dengan sejumlah anggota AJI Malang. 
Kebetulan saya adalah koordinator divisi pendidikan, dan 
kami rutin melakukan pengajian setiap akhir pekan dengan isu 
berbeda. Sasaran pesertanya adalah jurnalis di Malang dan juga 
mahasiswa. Maka kali ini isu yang saya lempar adalah oleh-oleh 
dari bengkel LGBT di Jakarta, karena faktanya tak banyak yang 
tahu tentang beda homo dan waria atau posisi pelawak seperti 
Tessy. Tentang beda gender dan seksual. 

Namun respon kawan AJI tak semeriah ketika saya melempar isu 
lain. Seingat saya hanya ada satu kawan yang merespon positif 
ajakan saya. Anggota lain dan juga yang senior hanya diam. 
Di luar AJI, saat itu, diskusi tentang LGBT gencar dibubarkan 
atau digagalkan oleh rektor di beberapa kampus. Jika soal 
menulis, anggota AJI rasanya sepakat untuk ramai-ramai 
menulis peristiwa itu untuk media masing-masing. Nampaknya 
pembelaan terhadap hak berekspresi berbeda dengan pengakuan 
mereka pada waria dan LGBT. Sebagian teman AJI beranggapan 
waria dan LGBT adalah penyakit dan bisa disembuhkan dengan 
menyebut sejumlah artis gay yang kini telah menikah sebagai 
contohnya.

Akhirnya, diskusi itu pun tak pernah berjalan. Bagi saya, 
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organisasi tak bisa berjalan hanya dengan satu keinginan saja. 
Pertimbangan keamanan pun menyeruak. Saya kawatir diskusi 
yang dilakukan di sekretariat AJI, di lingkungan perumahan 
tentara, akan dibubarkan oleh petugas keamanan.  

Pasca artikel terbit

Pada 25 maret 2016 artikel saya terbit di rappler.com. Tak ada 
masalah dalam proses editing. Editor mendukung penuh proses 
penulisan hingga terbit. Tulisan itu jadi salah satu tulisan 
indepth yang saya anggap memuaskan selama sembilan tahun 
menjadi wartawan. Meskipun artikel itu tak sempurna, proses 
penulisannya meninggalkan jejak dan merubah sudut pandang 
saya terhadap kelompok minoritas.  Satu indepth reporting lain 
adalah karya saya dengan editor saya di koran the Jakarta Globe, 
tentang mahasiswa baru yang tewas saat ospek di salah satu 
kampus swasta di Malang. 

Terimakasih untuk mentor saya mbak Hesti dan narasumber 
lain di Jakarta yang banyak membantu lahirnya artikel ini. Ide 
dari mbak Hesti, tentang paragraf pembuka dari Yuri Firnanda, 
narasumber saya, saya pakai dan hasilnya saya rasa membuat 
tulisan menjadi segar dan tak kaku. Ide itu adalah tentang 
menuliskan cita-cita Yuri yang ingin menjadi guru, jika saja 
sekolahnya tidak berhenti di jenjang SMK.

Di antara kawan saya di Malang artikel itu menuai respon sinis 
di grup whats app jurnalis di Malang. Saya juga merasakan 
respon negatif dari beberapa jurnalis lain di lapangan. Saat 
itu, seorang jurnalis lokal membagi link tulisan saya di grup 
tersebut. Tak berapa lama tanggapan negatif pun muncul. Bukan 
pada saya, tetapi mencibir waria dan perilaku sesama jenis. Saya 
ingat seorang kawan menulis wanita palsu tak ada gunanya. 
Kawan lain juga menanggapi secara kasar tentang waria. Selama 
beberapa saat anggota grup juga sering memposting aneka 
meme tentang sesama jenis yang kemudian ditanggapi dengan 
sarkasme. Saat itu, memang media sedang ramai membahas 
tentang isu sesama jenis. Pemicunya, terkait dugaan kemunculan 
pusat studi gender yang disalah artikan sebagai pusat studi 
LGBT di Universitas Indonesia. 
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Di lapangan, seorang jurnalis dengan citra alim beristighfar 
ketika berpapasan dan berdiri dekat dengan saya seraya 
memandang saya. Sejumlah jurnalis lain sekitarnya hanya ikut 
melihat saya dengan wajah tanpa ekspresi, kemudian menjauh. 
Keluarga saya meresponnya dengan berbeda. Ibu saya, merasa 
iba dengan waria. Dia mengingat tetangga saya tak menikah 
hingga akhir hayatnya. Saat itu ibu bilang, kasihan karena dia 
tak bisa berdiri (ereksi) ketika dengan wanita. Ayah saya hanya 
diam mendengarkan. Meskipun tak pernah sepakat mengakui 
waria namun ayah saya tak suka dengan kekerasan dan tindakan 
sewenang-wenang. Sementara adik laki-laki tak suka ketika saya 
memasang foto saya dan Merlyn pada profil BBM. Namun ketika 
saya jelaskan tentang waria dan bahwa itu bukan pilihan, adik 
saya mulai paham. Dia juga bertekad hendak membalas sapaan 
teman kecilnya dulu yang kini menjadi waria dan membuka 
salon sendiri di Gondanglegi. 

Memahami stigma dan diskriminasi pada kelompok marjinal

Bagi saya, menulis tentang LGBT banyak membuka wawasan 
baru. Tak hanya cara pandang berbeda pada waria dan LGBT, 
tapi juga cara pandang saya secara umum pada kelompok 
marjinal dan minoritas. Mereka yang lebih sedikit jumlahnya 
dibandingkan yang lain sering terpinggirkan dan tak terdengar 
hak dan suaranya. Mereka akan dicap berbeda, asing dan 
sedikitpun tak masuk dalam pertimbangan dan hitungan 
ketika bertindak di depan umum. Mereka tak bisa menjadi diri 
sendiri, agar terlihat tak terlalu berbeda dengan yang mayoritas. 
Sementara kelompok mayoritas sering kali bertindak arogan 
karena jumlah yang banyak, meskipun hanya segelintir tapi 
tetap meresahkan bagi saya. 

Dulu, hal remeh seperti membagi kutipan firman tuhan di 
grup percakapan seperti bbm atau whatssapp adalah hal yang 
lumrah. Semua mengamini atau menyebarkan pada grup yang 
lain, meskipun saya tak pernah tergoda ikut memposting atau 
membagikannya. Saat itu saya tak pernah mempertimbangkan 
kehadiran anggota grup lain yang berbeda agama. Saya tak 
memikirkan bagaimana perasaan mereka dipaksa membaca 
postingan yang tak ada manfaatnya atau bahkan bertentangan 
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dengan kepercayaan mereka. Di grup itu, nyaris tak pernah ada, 
atau bahkan tidak ada sama sekali, postingan firman dari tuhan 
agama lain yang dibagikan oleh pemeluknya, yang minoritas. 
Jika ada, entah bagaimana respon anggota mayoritas. Saya tak 
yakin mereka akan setenang kelompok marjinal yang telah 
terbiasa dipinggirkan.

Juga diskriminasi pada mahasiswa asal Indonesia Timur di 
Malang. Karena segelintir perilaku buruk maka stigma negatif 
harus disandang sebagian mahasiswa Indonesia Timur di 
Malang. Hingga tak jauh di awal tahun 2016, ratusan mahasiswa 
asal Nusa Tenggara Timur diusir oleh induk semang mereka. 
Aparat yang tak ingin melihat suasana gaduh memfasilitasi 
kepulangan mahasiswa dengan menyediakan bus dan kendaraan 
lain. 

Tak hanya dilapangan, pengguna media sosial atau netizen 
juga semakin mudah mengumbar kebencian dan menjatuhkan 
berbagai penilaian pada hal yang berbeda dengan mereka. 
Semakin banyak kawan maka gelombang hujatan akan semakin 
membesar. Siapapun mudah mencaci apapun yang mungkin 
tak mereka kenal dengan baik, hanya karena berbeda dan tak 
sepaham. Ada yang merisak tindakan salah seperti pada kasus 
seorang pelajar SMA di Medan yang menghardik Polwan dan 
mengaku sebagai anak jenderal karena ditilang. Ayahnya pun 
dikabarkan meninggal tak lama setelah berita tentang anaknya 
viral di media sosial dan masuk dalam siaran televisi nasional 
serta surat kabar dan media online nasional. 

Selama proses itu, saya juga sedang apply untuk beasiswa S2 saya 
lewat Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) kementrian 
keuangan. Pada September 2015 saya berhasil mengantongi SK 
sebagai penerima beasiswa tersebut. Maka saya harus mencari 
kampus selama satu tahun ke depan. Pilihan saya jatuh pada 
Jurusan Hubungan Internasional Fisipol Universitas Gadjah 
Mada dengan minat khusus Global Humanitarian Diplomacy. 
Pilihan ini menguat setelah saya mengikuti pelatihan tentang 
LGBT bersama AJI Indonesia. 

Entah bagaimana masa depan saya nanti. Yang jelas, harapan 
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saya saat ini, saya bisa berbuat lebih banyak untuk mengikis 
berbagai konflik kemanusiaan yang banyak merugikan  
kelompok marjinal, serta mencegah konflik yang muncul akibat 
perbedaan. Sebab berbeda adalah hak, dan semoga tak ada lagi 
hal yang mengancam dan menakutkan untuk bebas berekspresi 
dan berbeda.  

Agus Setiyanto, Satelit Post

Menulis Lengger Lanang membuat saya pusing. Bahkan lebih 
pusing dari mengerjakan skripsi saat kuliah dulu.

Mengapa bisa demikian?

Saya harus lebih dulu membaca buku sejarah Banyumas dan 
kebudayaan daerah ini. Kemudian belajar sedikit teori ekonomi 
politik dan politik identitas. Dua bulan tidaklah cukup untuk 
mengkhatamkan itu semua.

Banyumas merupakan kolaborasi Jawa dan Sunda. Tak heran, 
kesenian dan kebudayaan yang ada, mewarisi semangat dua 
peradaban besar tersebut. Tanpa pemahaman ini siapapun akan 
kesulitan menulis Lengger Lanang, yang sudah ratusan tahun 
hidup di dalamnya.

Asal usul Lengger Lanang menjadi pertanyaan berikutnya. 
Apakah Lengger itu dulunya laki-laki ataukah perempuan? Itu 
membuat saya semakin bingung. Sebulan lebih saya mencari 
jawaban dari pertanyaan ini. Masing-masing narasumber punya 
pendapat berbeda.

Alhamdulillah di ujung April saya mendapat pencerahan. 
Seorang narasumber mengirim potongan tesis tentang sejarah 
kesenian Banyumasan. Di dalamnya menyingung Lengger 
(meski hanya sedikit), tapi bagaimanapun juga tulisan tersebut 
membuat landasan berpikir saya tentang Lengger menjadi 
kokoh.
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Saya kemudian mengerti sejarah Ronggeng, yang banyak 
disalahartikan sebagai Lengger. Ini bukan hanya oleh orang di 
luar Banyumas, tapi juga di Banyumas sendiri. Pemahaman ini 
membuat isi kepala saya sedikit terhibur.

Sejarah tentang Ronggeng akhirnya saya pilih sebagai pembuka 
tulisan. Saya berharap pembaca bisa lebih dulu membedakan 
dua kesenian legendaris Banyumas itu. Saya berusaha menjawab 
pertanyaan: Kenapa Ronggeng sudah tidak ada lagi? Kenapa 
Ronggeng hanya ada di novel tulisan Ahmad Tohari?

Tibalah saat untuk menemui Dariah. Lengger Lanang tertua, 
yang menjadi rujukan dan tujuan utama tulisan ini. Awal Maret 
2016 saya bertamu ke tempat kediamannya persis di tepi Sungai 
Serayu, Desa Plana Somagede.

Tapi di sana saya harus dapati kenyataan pahit. Dariah ternyata 
sudah tidak bisa diwawancarai. Bicaranya sudah tidak jelas 
(nggriyeng), meloncat-loncat, ngalor-ngidul tidak karuan. 
Semua usaha wawancara gagal total.

Tenang, saya tidak berputus asa. Saya yakin tidak ada kerja 
keras berbuah sia-sia.

Itu benar adanya. Wawancara memang gagal, tapi di luar 
dugaan, siang itu, saya beruntung bisa menyaksikan Dariah 
menari dengan baju dan sampur kebanggaannya. Ini benar-
benar tidak terduga, satu kejadian yang sangat langka.

Kamera telah menolong saya. Waktu itu sebelum pulang saya 
iseng todongkan kamera kepada Dariah. Setelah melihat kamera 
dia  langsung masuk ke bagian belakang rumah. Saya sempat 
bingung sekaligus khawatir, jangan-jangan dia tidur. Bukankah 
Dariah sudah pikun?

Ada 30 menit saya duduk bengong di rumah itu. Tiba-tiba 
Dariah keluar dengan dandanan lengkap seorang penari. Tanpa 
aba-aba dia pun menari di depan kilatan kamera. Sepertinya dia 
sangat senang difoto.
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Dariah tidak mampu menari seperti saat muda. Baru tiga menit 
menari dia menyerah. Kelelahan dan harus duduk mengatur 
nafas.

Saya pun pamit pulang. Saya harus mencari narasumber lain 
pengganti Dariah.

Muncullah Agus Widodo (Agnes) sebagai pemain utama 
tulisan. Lengger Lanang yang disebut-sebut penerus kejayaan 
Dariah ini menolong isi tulisan saya. Prestasi dan kerja kerasnya 
menginspirasi saya untuk terus maju.

Saya sempat ingin menemui satu Lengger Lanang lain. Saya 
ingin ada pembanding Agnes untuk memperkaya informasi 
liputan. Tapi sayang, saat membuat janji, si Lengger Lanang 
yang hendak saya wawancarai ini, tiba-tiba meminta duit 
sebagai ongkos berita.

Ia bersikeras minta bayaran Rp 300 ribu. Dengan sejumlah 
pertimbangan saya tolak negosiasi ini. Saya khawatir, kalau 
dituruti besok-besok dia juga melakukan hal yang sama kepada 
wartawan lain. Ini sangat tidak mendidik. Lagipula kalau seperti 
ini caranya duit beasiswa liputan bisa langsung amblas.

Saat mulai menulis laporan, rasa penasaran masih saja 
mengganggu. Akhirnya saya menemui dua dosen di kampus 
FISIP Unsoed. Pertama dosen yang ahli di kajian politik identitas, 
ekonomi politik, gender, dan soal LGBT. Berikutnya dosen yang 
pernah meneliti Lengger (tapi bukan Lengger Lanang).

Dosen pertama menyuruh saya menulis hal-hal sederhana, 
fakta yang tampak di lapangan, dan menghindari keterlibatan 
emosional (penasaran) di dalam tulisan. “Kalau terlalu serius 
lebih pantas garap skripsi atau tesis, tulislah laporan sesuai 
outline,” kata dia.

Beliau mengatakan tidak mungkin tulisan reportase saya akan 
mampu membedah secara lengkap Lengger Lanang. Cukuplah 
ambil satu perspektif narasumber atau teori yang menjadi 
landasan fenomena Lengger Lanang. Bisa dari kacamata 
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ekonomi politik (rasional) atau  Indhang Lengger (mistis, 
supranatural, irasional). Sama seperti outline koreksian mentor, 
beliau memperingatkan untuk jangan dulu membedah Lengger 
Lanang dari teori atau wacana LGBT. Dia menegaskan, Lenger 
Lanang (Dariah) masih kasuistis, rumit, dan perlu penelitian 
mendalam.

Dosen kedua memberi saya kuliah gratis tentang perkawinan 
Islam dan budaya Banyumasan yang Abangan. Menurut dia Islam 
punya andil dalam perkembangan Lengger Lanang. Intinya, 
munculnya Lengger Lanang merupakan kompromi ajaran Islam 
dengan tradisi berkesenian Lengger. Islam melarang perempuan 
keluar rumah malam-malam untuk menari, solusinya, dipilihlah 
laki-laki yang didandani perempuan.

Kuliah 4 SKS ini benar-benar membuat saya semakin pening!

Layout atau pemuatan tulisan juga menemui masalah. Saat 
hendak dicetak, tulisan saya terlalu panjang, harus dipotong.

Menurut Layouter SatelitPost, tulisan saya masih cukup untuk 
tiga halaman koran. Akhirnya mau tidak mau terjadilah editing 
besar-besaran. Banyak bahan hasil wawancara terpaksa tidak 
tercetak (sensor). Antara lain hasil wawancara terakhir dengan 
dosen-dosen FISIP Unsoed di atas.

Fira Abdurachman, Kompas.com

“Kamu mendukung LGBTI Fir? Nggak takut dosa?”. Pertanyaan 
itu yang sering terlontar ketika teman atau kerabat saya 
mengetahui bahwa saya mendapat beasiswa dari AJI dan UNDP 
untuk menulis tentang LGBTI. Awalnya saya cukup emosi 
menjawabnya. Bingung juga, mau jawab apa? Tidak sedikitpun 
saya bermimpi dan berharap memiliki keluarga yang LGBTI. 
Apalagi saya yang LGBTI. 

“Ini bukan LGBTI-nya. Ini adalah tentang persamaan hak dan 
perlindungan terhadap kaum marjinal”. Begitu jawaban saya. 
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Jawaban ini sedikit bisa memberikan menjelaskan kepada kawan 
– kawan yang mempertanyakan keberpihakan saya terhadap 
LGBTI. 

Tekad saya sudah bulat. Apapun kata orang lain, saya tetap 
menerima tantangan menulis tentang LGBTI. Bagi seorang 
wartawan, isu ini merupakan tantangan besar. Ternyata tak 
mudah menemukan nara sumber yang memahami LGBTI. Lebih 
sulit lagi menemukan nara sumber yang bersedia di wawancara. 
Saya sempat berkenalan dengan seorang sosok gay yang bagi 
saya sangat mempesona. Bukan hanya gaya dan tampangnya 
yang tampan dan fashionable. Dia juga seorang anak muda 
yang menginspirasi. Berasal dari kalangan menengah atas kota 
Jakarta. Pendidikannya juga membuat saya berdecak kagum. 
Dia menyandang 2 gelar sarjana S1. Satu dari Universitas 
Indonesia dan satu lagi dari universitas swasta di Jakarta. Dia 
juga mendapat beasiswa bergengsi dari pemerintah Inggris 
untuk melanjutkan S2. Kami sudah berbincang akrab dan lama. 
Namun sayang, hasil wawancara dan tulisan tentang dia gagal 
ditayangkan karena alasan keamanan. 

Cukup menyakitkan bagi saya karena bertemu dengan sosoknya 
bukanlah hal yang mudah. Kerja keras dan waktu saya jadi 
terbuang. Pertimbangan keamanan menjadi hal paling penting di 
isu LGBTI. Dia menceritakan akan banyak tekanan dan ancaman 
bila tulisannya ditayangkan. Tak mengapa saya bilang. Toh 
mendapatkan teman baru juga sudah merupakan rejeki besar 
bagi saya. Memahami hal yang tidak saya pahami sebelumnya 
juga merupakan ilmu bagi saya.  

Ternyata liputan LGBTI lebih ruwet daripada liputan konflik 
agama sekalipun. Begitu banyak hal sensitif yang harus 
dipahami. Banyak hal baru yang harus dipelajari. Misalnya saya 
harus belajar dunia seksualitas dan psikologis secara umum. Itu 
saja sudah ruwet. 

Selanjutnya, dengan bantuan seorang teman wartawan, saya 
bertemu dengan Gunn Wibisono. Gunn biasa dipanggil Mas 
Gunn atau Gunce. Saya menemui Mas Gunn di rumahnya di 
kawasan Blok S, Jakarta Selatan. Rumahnya sangat apik dan elit. 
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Sosoknya cukup berbeda dari yang saya bayangkan. Saya pikir 
Gunn  adalah aktivis atau perancang busana atau profesional 
lainnya yang identik dengan dunia LGBTI. Ternyata tidak. Mas 
Gunn adalah sosok pria pada umumnya. Memiliki pekerjaan 
sendiri, lulusan S2, dan menikah resmi dengan pasangannya.  
“Ibu dan adik saya hadir di pernikahan saya dengan Hans di 
Belanda. Nanti saya tunjukan video-nya di Youtube”, ujar Mas 
Gunn kepada saya. “Sempurna”, kata saya.

Langsung saya niatkan dalam hati, kehidupan semacam ini yang 
ingin saya tulis. Tidak semua LGBTI penuh drama, kekerasan, 
apalagi ketertindasan. LGBTI atau lainnya bisa hidup sama dan 
berdampingan dengan masyarakat pada umumnya. 

Mas Gunn bercerita bahwa dia baru saja pulang dari New York, 
Amerika Serikat. Dia baru saja menghadiri drama Broadway 
yang bertema LGBTI juga. Judulnya Fun Home. Drama itu 
diadaptasi dari novel dengan judul yang sama karya  penulis 
Amerika Serikat, Alison Bechdel. Buku itu mengisahkan sebuah 
rumah dari keluarga Alison. 

Fun Home adalah gambaran rumahnya yang selalu rapi dan 
menyenangkan bagi Alison dan teman – temannya di masa kecil 
dulu. Teman – temannya selalu menggambarkan rumahnya bak 
istana yang apik dan mengagumkan. 

Dibalik kesempurnaan itu semua, Fun Home adalah sebuah 
tragedi. Rumah itu selalu rapi berkat tangan dari ayahnya yang 
memiliki sifat feminim yaitu senang mengerjakan pekerjaan 
rumah tangga. Sang ayah adalah ayah yang baik namun 
tidak sebagai suami. Ibunya adalah istri yag merana karena 
tidak mendapatkan kebahagiaan dan kepuasan cinta dari 
ayahnya. Diketahui ternyata ayahnya sering keluar malam dan 
berhubungan dengan sesama gay. Alison pun besar dengan 
suasana yang tidak harmonis dan kebencian yang terpendam 
diantara orangtuanya. 

“Disitulah pentingnya kejujuran. LGBTI banyak yang sulit jujur 
karena tekanan lingkungan dan masyarakat. Akhirnya lari ke 
dunia malam yang penuh kekerasan dan obat – obatan”, ucap 
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Gunn kepada saya. ”Kalau kami salah ya silahkan saja. Tapi yang 
obyektif dan jelaskan salahnya dimana. Jangan menulis dengan 
sok tahu padahal tidak mengerti apa itu LGBTI. Jangan semua 
kriminal dihubungkan dengan perilaku LGBTI. Yang bukan 
LGBTI juga banyak yang kriminal”, pesannya kepada saya. 

Sebenarnya tak terlalu sulit untuk menembus Mas Gunn sebagai 
nara sumber. Dia orangnya terbuka dan sudah tidak khawatir 
tentang penghakiman orang lain. Justru masalah datang dari 
orang luar. Karena banyak ancaman terhadap LGBTI, akhirnya 
saya sendiri yang memutuskan untuk memberhentikan 
sementara proses peliputan LGBTI ini. Kurang lebih sebulan 
saya menunggu waktu yang tepat untuk melanjutkan kembali 
meliput LGBTI. 

Setelah disetujui Mas Gunn, saya mendatangi langsung ibu 
dari Mas Gunn di Surabaya, Jawa Timur. Dalam perjalanan ke 
Surabaya, saya masih tak bisa menebak bagaimana nantinya 
saya akan menembus narasumber seorang Ibu yang memiliki 
anak LGBTI. Pasti deh sulit, ujar saya dalam hati. Saya sudah 
mempersiapkan tiket pesawat dan penginapan selama 3 hari 2 
malam di Surabaya. Bila ternyata sulit, saya siap tinggal lebih 
lama untuk pendekatan ke keluarga Mas Gunn. Bila perlu, 
pulang dengan kereta api ekonomi atau bus antar kota balik ke 
Jakarta nanti. Maklum, dompet juga menipis.   

Kenyataannya jauh dari yang saya bayangkan. Tak sulit untuk 
berkomunikasi dengan keluarga Mas Gunn. Mereka sangat 
membantu sekali. Saya sampai dijemput di penginapan saat 
ingin bertemu dengan ibu dari Mas Gunn. Takut nyasar, katanya. 
Akhirnya saya bisa berbincang banyak dengan Ibu Ngainten.  
Usianya sudah memasuki 70 tahun lebih tapi masih terlihat 
bugar walau jalannya harus dibantu tongkat akibat terjatuh saat 
di kamar mandi. 

Pertanyaan demi pertanyaan semua dijawab dalam sebuah 
percakapan yang manis dan mudah. Tidak ada pertanyaan 
tentang Mas Gunn yang sulit dijawab bagi ibu Ngainten. Semua 
dijawab penuh dengan logika seorang ibu tentang anaknya. 
“Dia kan lahir dari perut saya. Itu pemberian Tuhan untuk saya. 
Rejeki. Mosok iya saya sia – siakan”, ucapnya kepada saya. 
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Ngainten menceritakan sosok Mass Gunn adalah sosok anak 
yang baik dan perhatian terhadap keluarga. Dari kecil Mas Gunn 
kerap membantu sang Ibu di warung makan demi membantu 
beban biaya membesarkan anak - anaknya. Adiknya, yang 
menderita sakit hydrosefalus, tak tanggung – tanggung dibiayai 
dan diurus segala pengobatannya. Ibunya juga dibiayai segala 
pengobatan dan kebutuhan hariannya. 

Bukan berarti tanpa rintangan. Ngainten juga sering menerima 
cibiran dan pertanyaan dari tetangga dan kerabat perihal Mass 
Gun. Sia - sia mencari jawaban sinis atau sedih dari mulutnya. 
“Ini anak saya kok. Nggak minta makan atau uang dari kalian. 
Apapun dia, dia adalah anak saya”, lantang Ngainten yang tak 
takut akan cibiran orang lain. 

Tak terasa percakapan sudah lebih dari 2 jam. Malam semakin 
pekat dan saya pun pamit undur diri. Balik ke penginapan 
dengan diantar balik oleh adik ipar Mas Gunn. 

Dalam perjalanan, saya puas. Mimpi saya ternyata benar bahwa 
bila semua orang tua menerima anak apa - adanya, ikhlas, tanpa 
cacian dan makian, anak pun akan menemukan jalannya dengan 
tenang dan bahagia. Segala kesengsaraan dan kebahagiaan 
hidup berawal dari jantung hidup yaitu ibu.  

Phesi Ester Julikawati, Tempo.co

Mengenal waria itu ternyata sesuatu sekali, jika dulu saya hanya 
mengenal mereka dari apa yang digambarkan oleh pandangan 
dan opini masyarakat tentang mereka. Bahwa mereka itu 
kelompok manusia yang menolak kodrat mereka sebagai lelaki, 
memiliki kelainan psikologi, pendosa, dan parahnya manusia 
berdarah dingin yang bisa saja menjadi pembunuh. Sadis.

Saya tidak tahu apakah stigma itu benar, untuk mencari tahu 
kebenarannya saja saya tidak memiliki keberanian, makanya 
memilih tidak menyentuh dan berhubungan dengan persoalan 
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ini. Apalagi harus mengenal dekat waria.

Pengalaman menulis LGBT memberikan saya, pemikiran dan 
pandangan baru tentang kelompok LGBT terutama Waria. 
Mereka tidak sekejam itu, mereka ternyata tidak sesadis yang 
banyak dipikiran orang. Ternyata kita hanya mengambil 
kesimpulan tanpa pernah membuktikan kebenarannya.

Ingatan itu masih melekat erat di memori saya, saat perpisahan 
saya dengan Syahrial seorang waria yang berprofesi guru 
di Kabupaten Lebong. Ia mengenggam erat tangan saya, 
menyatakan rasa senangnya bertemu saya setidaknya dua hari 
belakangan sebelumnya.

“Jangan lupa yah, kalau kesini mampir ke rumah saya,” katanya 
tulus dengan suaranya yang lembut. Syahrial, bentuk yang 
sangat beda dari apa yang selama ini saya pikirkan tentang 
waria. Bahasanya sangat tulus dan lembut, masyarakat sekitar 
tak henti-hentinya memuji perilakunya. 

Ternyata waria sama saja dengan kita-kita yang hetero, tuhan 
menciptakan mereka sama dengan kita. Tidak semua dari mereka 
kriminil, seperti juga tidak semua dari kita yang hetero, tidak 
semua lurus terkadang ada dari kita melenceng dari norma yang 
ada di masyarakat. Banyak juga dari kita yang menjadi pelaku 
kejahatan seksual. Sehingga saya menyimpulkan orientasi 
seksual maupun penampilan seseorang tidak menjamin perilaku 
mereka. 

Pembelajaran ini sangat penting bagi saya, terutama untuk 
profesi jurnalis saya. Peliputan ini mengajarkan saya untuk 
memandang sesuatu tidak hanya dari satu sisi saja. Pengalaman 
ini memperlihatkan jika selama ini saya pun pernah berlaku tidak 
adil. Sama seperti pembelajaran agar tidak mudah bersimpati, 
sehingga melibatkan emosi yang kemudian membuat kita tidak 
rasional terhadap tulisan yang kita buat. 

Bukan hanya pembelajaran itu, dari liputan dan tulisan ini pun 
saya belajar banyak cara menanggapi reaksi masyarakat terhadap 
apa yang saya tulis. Apalagi menuliskan sesuatu yang terang-
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terang berseberangan dengan apa yang selama ini dipikirkan 
masyarakat. Saya pun bukan hanya dituduh pro LGBT tapi juga 
dituduh sebagai alat dunia barat untuk menyesatkan generasi 
bangsa. Mereka tidak terima jika fakta penerimaan terhadap 
waria di sebuah daerah yakni kabupaten Lebong ini benar-benar 
ada. 

Bukan pertama kalinya saya di kritik, apalagi di era demokrasi 
saat ini, semua orang dapat dengan mudah mengkritik orang lain, 
termasuk saya. Pada saat kritik itu pun tidak lagi sesuai dengan 
subtansi, banyak pihak mendorong saya untuk memberikan 
pembelajaran lain kepada masyarakat terkait perilaku di dunia 
maya. Akhirnya tulisan ini pun selain memberikan pandangan 
lain terhadap LGBT, akhirnya dapat mengajarkan masyarakat 
untuk bereaksi sesuai aturan di sosial media.  Bully yang saya 
terima tidak ada apa-apanya dibanding pembelajaran itu. 

Truly Okto Purba, Tribun Sumut

SAYA dihadapkan pada dua pilihan ketika membaca 
pengumuman beasiswa jurnalistik “Better Journalism for 
LGBTI” yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) 
Indonesia pertengahan Desember 2015 lalu. Pilihannya ikut atau 
absen.

Saya dihadapkan pada pilihan untuk absen mengingat topik ini 
bukanlah topik yang “nyaman” untuk dikerjakan, mengingat 
isu LGBTI adalah isu yang sangat sensitif di masyarakat dan 
keberadaannya pun mengundang pro dan kontra. Kesensitifan 
dan pro kontra inipun tak hanya terjadi di masyarakat umum, 
tetapi juga masuk ke ranah redaksi media. Masih banyak 
media yang redaksinya belum sepaham tentang isu LGBTI ini. 
Menurut saya, isu-isu LGBTI hanya ditempatkan oleh media 
sebagai isu untuk diolok-olok, ditertawakan dan bahkan dihina. 
Buktinya dapat dilihat dari pemberitaan media selama ini yang 
menempatkan kelompok LGBTI sebagai objek yang selalu 
disalahkan, disudutkan dan dihina. Tak terkecuali di tempat 
saya bekerja saat ini, Tribun Medan. 
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Selanjutnya saya dihadapkan pada pilihan untuk ikut (tidak 
absen) karena beberapa alasan. Pertama, setiap kali AJI 
menyelenggarakan fellowship (beasiswa) jurnalistik, saya 
hampir tak pernah absen dan menariknya saya selalu lolos. 

Kedua, memang benar kalau isu LGBTI adalah isu yang sensitif 
(pada saat pengumuman fellowship yakni rentang awal 
Desember 2015 hingga minggu pertama Januari 2016, isu LGBTI 
banyak dimuat di berbagai media di tanah air dalam bentuk 
berita). Tapi menurut saya unsur sensitif inilah yang memuat isu 
LGBTI menjadi isu yang menarik. Mengapa? Sebelum membaca 
pengumuman fellowship LGBTI ini, saya beberapa kali memuat 
berita tentang LGBTI dari kelompok pendamping LGBTI di 
Medan, Cangkang Queer. Dari staf-staf Cangkang Queer, saya 
mendapat cukup banyak pemahaman bagaimana meliput 
dan menulis berita-berita yang berkaitan dengan LGBTI tanpa 
menyakiti kelompok LGBTI dan menjunjung tinggi kesetaraan 
dan hak azasi manusia (HAM) kelompok LGBTI tersebut. Saya 
bersyukur, berita-berita yang saya tulis adalah berita-berita yang 
tidak memberikan stigma negatif terhadap kelompok LGBTI. 

Ketiga, saya sudah mempunyai sejumlah narasumber untuk 
mendukung liputan lGBTI seandainya proposal saya lolos. 
Keberadaan narasumber tentu saja menjadi syarat yang cukup 
penting untuk mengikuti fellowship tersebut, karena di formulir 
pendaftaran fellowship, saya sebagai pengusul sudah harus 
mencantumkan nama-nama narasumber (termasuk jabatan 
dan nomor kontaknya). Narasumber yang sudah saya miliki 
adalah, Eve (bukan nama sebenarnya), seorang transwomen 
berusia 30 tahun yang berdomisili di Medan, Edison Butar-butar 
(Ketua Cangkang Queer) dan Irna Minauli (Psikolog Minauli 
Consulting). 

Meskipun sudah ada tiga alasan yang menguatkan untuk 
mengikuti fellowship Better Journalism for LGBT tersebut, saya 
belum memutuskan, apakah lanjut atau tidak. Saya bimbang, 
seandainya proposal saya diterima, apakah liputan yang saya 
tulis nantinya akan diterbitkan oleh media tempat saya bekerja. 
Hal ini mengingat persyaratan penting lainnya untuk mengikuti 
fellowship ini adalah liputan penerima fellowship harus dimuat 
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di media si penerima fellow bekerja. Saya galau (gelisah antara 
lanjut atau udahan). Perasaan ini terbawa hingga tahun 2015 
berakhir. 

Waktu terus berlalu, sementara batas waktu pendaftaran tidak 
lama lagi. Hingga tanggal 8 Januari 2016 berlalu, saya belum 
menuliskan satu huruf pun di file proposal yang sudah saya 
siapkan di laptop. Sementara pendaftaran proposal sudah 
ditutup tanggal 9 Januari 2016 pukul 23.59 WIB.  Tanggal 9 
Januari 2016, hingga siang hari berlalu, saya belum menuliskan 
satu huruf pun. Padahal, materi yang akan saya tulis sebenarnya 
sudah ada di dalam kepala. Tetapi entah kenapa belum tergerak 
sama sekali untuk menuliskan proposal.

Sehabis makan siang, saya tertidur. Sore sebelum maghrib, saya 
terbangun. Entah kenapa, setelah bangun tidur saya merasa 
mendapatkan pesan yang kuat agar mengikuti fellowship 
tersebut. Saya mempertimbangkan kembali tiga alasan 
sebelumnya. Yang menjadi keraguan saya sebenarnya adalah 
pro dan kontra di tempat saya bekerja dan ketidakyakinan kalau 
liputan yang saya hasilkan akan dimuat. 

Tetapi, saya berpikir, selama ini saya juga sudah beberapa 
kali menulis berita tentang LGBTI. Meskipun menjadi pro dan 
kontra, berita-berita tersebut tetap terbit. Saya pikir, seandainya 
proposal saya lolos dan ada liputan yang harus diterbitkan, 
peluang untuk tetap diterbitkan selalu ada. Meskipun untuk 
menuju ke sana (diterbitkan), harus melewati pro dan kontra 
dulu. “Tak apalah,” pikirku dalam hati. Selain itu, tiga alasan 
yang sudah saya kemukakan sebelumnya adalah sedikit 
modal bagi saya untuk memenuhi hasil yang dicita-citakan 
penyelenggara yakni: memperbaiki kualitas proses peliputan 
yang berkaitan dengan LGBTI, mengurangi stigma dalam proses 
pemberitaan tentang LGBTI serta menjadi lebih sensitif dan taat 
etik ketika memberitakan LGBTI.

Selepas maghrib, saya telepon Koordinator Liputan di tempat 
saya bekerja. Saya memberitahu secara lisan dan meminta 
izin untuk mengikuti fellowship Better Journalism for LGBTI 
sekaligus workshop yang diselenggarakan terkait fellowship 
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tersebut. Termasuk ketika proposal saya lolos, maka aka nada 
liputan terkait LGBTI yang harus terbit di Tribun Medan. Beliau 
mengizinkan. Dapat satu tiket, saya mulai mengebut menulis 
proposal. Semua pokok pikiran yang akan saya tulis, sebenarnya 
sudah ada dalam kepala, sehingga tak sulit bagi saya untuk 
menuliskan proposal tersebut. 

Pukul 22.07  WIB, saya selesai menuliskan proposal. Mengingat 
waktu yang terus berlalu, saya langsung mengirimkan proposal 
tersebut ke panitia fellowship. Pada pukul 22.08 WIB, email saya 
terkirim. Lega rasanya menyelesaikan satu tahapan fellowship 
tersebut. 

Tanggal 15 Januari 2016 saya menerima email dengan subjek 
email “Pengumuman Penerima Beasiswa Better Journalism for 
LGBTI 2016” yang dikirimkan AJI. Perasaan saya deg-degan. 
Apakah saya termasuk yang lolos? Saya buka dan ternyata, nama 
saya termasuk dalam 20 jurnalis penerima fellowship. Nama 
saya ada di nomor urut 14. Saya satu-satunya dari Medan. Ke-
19 jurnalis lain yang menerima fellowship berasal dari: Banda 
Aceh, Banyumas, Bengkulu, Gorontalo, Jakarta, Yogyakarta, 
Lampung, Langkat, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, 
Semarang dan Sintang. 

Tahapan selanjutnya dari fellowship adalah mengikuti 
workshop di Jakarta selama dua hari, tanggal 23-24 Januari 
2016. Workshop ini adalah tahapan yang wajib diikuti para 
penerima fellowship. Lewat fellowship ini, seluruh peserta 
akan diberikan pemahaman tentang keragaman gender dan 
seksualitas  dan pelanggaran terhadap hak-hak LGBTI yang 
terjadi selama ini terjadi dalam ranah pemberitaan. Selain itu, 
proposal seluruh peserta akan didiskusikan kembali bersama 
para peserta, mentor dan pembicara. Lewat diskusi tersebut, 
proposal diharapkan semakin baik dari sisi tema, tujuan dan 
hasil yang diharapkan. Dalam proposal yang saya ajukan, saya 
mengusung topik “Perjuangan Kelompok LGBTI di Sumatera 
Utara untuk mengakses ekonomi (pekerjaan)”  dengan sudut 
liputan (angle): “Bagaimana kelompok LGBTI di Sumatera 
Utara memperjuangkan hak-haknya untuk mengakses ekonomi 
(mendapatkan pekerjaan)”. Dalam workshop tersebut, proposal 
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saya mendapatkan cukup banyak masukan dan revisi dari 
peserta, mentor dan pembicara yang diundang dalam workshop. 

Tahap selanjutnya pascaworkshop adalah melakukan liputan 
mendalam sesuai dengan proposal yang telah diajukan untuk 
menghasilkan naskah liputan yang kemudian diterbitkan pada 
medianya masing-masing.Waktu yang disediakan pihak AJI 
Indonesia tidak banyak, hanya sampai tanggal 30 Maret 2016. 
Artinya paling lambat, tanggal 30 Maret 2016, liputan sudah 
harus terbit/disiarkan/ditanyangkan pada media masing-
masing penerima fellowship. 

Selama penulisan liputan, teman-teman di kantor cukup banyak 
yang tahu tentang topik apa yang saya liput dan tulis. Tak 
banyak pertanyaan atau pernyataan yang mereka sampaikan. 
Di media tempat saya bekerja, Tribun Medan, tanggapan dan 
sikap terhadap isu dan keberadaan LGBTI berbeda-beda. 
Ada yang menilai pro dan sebaliknya ada juga yang kontra. 
Bagi kelompok yang pro (termasuk saya), pandangan yang 
disampaikan terkait keberadaan LGBTI lebih didasarkan 
kepada persoalan kesetaraan, persoalan kesempatan hidup dan 
Hak Azasi Manusia (HAM). Sedangkan bagi yang kontra, lebih 
berpandangan kepada agama. Ketika agama menilai LGBTI 
adalah, maka selamanya sudah salah. 

Perbedaan tanggapan dan sikap ini akhirnya terbawa dalam 
diskusi-diskusi tentang LGBTI saat rapat budgeting atau saat 
menuliskan berita tentang LGBTI di media. Bagi teman-teman 
yang pro, berita-berita tentang LGBTI yang ditulis lebih bernilai 
positif (menghindari stigma negatif), tidak menyudutkan 
kelompok LGBTI dan berusaha untuk tidak menyangkutpautkan 
LGBTI dengan agama. Sebaliknya, bagi teman-teman yang 
kontra, hal yang terjadi adalah sebaliknya. Saya memaklumi 
hal tersebut. Dengan jabatan saya sebagai editor dan kerap 
mendapatkan pemahaman tentang bagaimana memberitakan 
isu LGBTI, jujur saya mempunyai “kuasa” yang lebih untuk 
mengedit berita-berita dari reporter terkait isu LGBTI yang 
saya nilai tidak ramah dan menyudutkan kelompok LGBTI. 
Tapi untuk editor lain yang kontra dengan saya, saya memilih 
untuk tidak mencampuri soal bagaimana style (gaya) yang dia 
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terapkan saat mengedit berita-berita dengan isu LGBTI. SIkap 
saya ini semata-mata agar tidak membuat perdebatan yang 
semakin meruncing.

Puncaknya terjadi saat Tribun Medan memuat liputan eksklusif 
tentang keberadaan grup LGBT USU selama empat hari di edisi 
cetak, yakni tanggal 12-15 Februari 2016. Edisi tanggal 12-14 
Februari dimuat di halaman 1 dan edisi tanggal 15 Februari 
dimuat di halaman 7. Cukup banyak teman yang mengenal 
saya yang mengirimkan SMS dan menelepon terkait berita 
eksklusif LGBT USU tersebut. Mayoritas mereka menyampaikan 
kekecewaan terhadap pemilihan angle dan wawancara Tribun 
Medan yang lebih banyak menyudutkan kelompok LGBT. 
Mereka berpandangan, untuk media sekelas dan senetral Tribun, 
tidak berimbang dalam pemberitaan. Mereka juga beranggapan 
Tribun Medan tampil dengan angle-angle yang menyudutkan 
kelompok LGBT. Jujur, saya merasa tak nyaman dan merasa 
sependapat dengan mereka yang menyampaikan protes. Tetapi 
saya berusaha menyembunyikan rasa tidak sependapat tersebut 
kepada mereka yang protes. Saya berusaha meyakinkan mereka 
yang mengirim SMS dan menelepon, bahwa Tribun Medan 
tetap objektif, berimbang dan tidak menyudutkan kelompok 
manapun, termasuk kelompok LGBT. 

Di redaksi, pro dan kontra di antara teman-teman redaksi, 
khususnya di level editor ke atas tetap saja terjadi terkait liputan 
LGBT USU ini. Saya memakluminya. Sesekali mereka juga 
menyinggung tentang liputan mendalam terkait LGBT yang 
sedang saya kerjakan. Mereka mempertanyakan mau ke arah 
mana liputan saya diarahkan. Saya jelaskan semampu saya. 

Kebijakan redaksi untuk menerbitkan liputan LGBTI USU hingga 
empat kali membuat saya sempat down untuk melanjutkan 
liputan LGBTI ini. Saya dihinggapi rasa pesimistis kalau liputan 
yang saya hasilkan nantinya akan ditolak redaksi. Tapi saya 
putuskan untuk tetap mengerjakan liputan tersebut. 

Kendala kembali dating saat saya mulai mengerjakan liputan. 
Eve, narasumber utama saya dalam liputan ini menyatakan 
tidak bersedia lagi menjadi narasumber. Menurutnya, salah satu 

Testimoni 2016



190 Perbankan dan Fintech | Aliansi Jurnalis Independen

alasannya adalah diakhawatir akan keselamatannya, karena 
pada saat yang bersamaan, pro dan kontra keberadaan LGBTI 
sedang gencar-gencarnya diperdebatkan masyarakat dan dimuat 
di berbagai media, baik elektronik maupun media cetak. Saya 
memahami alasan Eve. Meskipun saya mencoba meyakinkan 
Eve, bahwa namanya tidak akan saya cantumkan, Eve tetap tidak 
bersedia. Ketika saya minta Eve merekomendasikan nama lain 
yang bisa saya wawancarai, Eve hanya menggelengkan kepala. 
Saya mengalah. Saya tak bisa memaksa Eve terus menerus. 

Saya mencoba-coba menghubungi teman-teman untuk 
mendapatkan informasi tentang narasumber kelompok LGBT 
yang cocok dengan topik liputan saya. Hasilnya nihil. Selama 
sebulan lebih, saya belum mendapatkan narasumber pengganti 
Eve. Sejumlah teman merekomendasikan kenalan mereka dari 
kelompok LGBTI, tetapi tak satupun yang cocok dengan topik 
yang saya inginkan. Meskipun belum mendapatkan narasumber 
yang cocok, saya tak sampai mengalami galau tahap kedua. 
Saya tetap berkomitmen untuk mencari narasumber lain dan 
menyelesaikan liputan tepat waktu. 

Kabar baik berhembus tanggal 8 Maret 2016, saat saya 
menghadiri ulang tahun Aliansi Sumut Bersatu (ASB) di Hotel 
Grand Antaraes Medan. Ketua Cangkang Queer, Edison Butar-
butar meminta saya datang ke acara ulang tahun ASB tersebut 
karena akan diperkenalkan dengan kelompok LGBT yang 
sesuai dengan topik liputan saya. Saya datang. Dan benar. Dika 
memberkenalkan saya dengan Adinda Didi Rusdianto, seorang 
transwomen yang bekerja sebagai desain grafis di sebuah 
perusahaan ritel dan layout di sebuah perusahaan media cetak 
di Medan. Didi (demikian ia biasa disapa) akhirnya bersedia aku 
wawancarai secara mendalam terkait topik liputan yang sudah 
kusiapkan. Kami mengatur janji untuk wawancara. 

Setelah bertemu Didi, langkah berikutnya terasa semakin 
ringan. Melalui bantuan Edison, aku mendapatkan narasumber 
lagi yang cocok untuk liputan. Namanya, Laina (bukan nama 
sebenarnya), seorang shemale yang bekerja sebagai pengajar 
Bahasa Inggris di sebuah tempat kursus terkemuka di Medan. 
Tak hanya dengan Laina, Didi juga membantu saya untuk 
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mewawancarai atasannya di perusahaan ritel tersebut. 
Atasan Didi bersedia saya wawancarai dengan syarat tidak 
mencantumkan nama asli dirinya dan nama perusahaan. Atasan 
Didi mengaku masih khawatir jika nama asli dirinya dan nama 
perusahaan dicantumkan, maka akan menundang kemarahan 
sekelompok masyarakat. Saya menyanggupinya. 

Perlahan demi perlahan, narasumber yang cocok dengan 
liputan yang saya siapkan terus bertambah. Lewat Edison 
Butar-butar (Ketua Cangkang Queer), saya direkomendasikan 
dua narasumber transman yakni: Ame, Financial Manager 
sebuah perusahaan sekuritas di Medan dan Bobby (bukan 
nama sebenarnya), buruh sebuah perusahaan pabrik mebel di 
kabupaten Deliserdang. Lewat Ame pula, saya dibantu untuk 
dapat mewawancarai atasan langsungnya. 

Total saya menggunakan 10 narasumber dalam liputan ini. 
Ke-10 narasumber tersebut adalah: Adinda Didi Rusdianto 
(transwoman), Laina (shemale), Ame (transman), Bobby 
(transman), atasan langsung Didi di perusahaan ritel, atasan 
langsung Ame di perusahaan sekuritas, Bukit Tambunan 
(Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumatera Utara), Erwin (pimpinan 
perusahaan yang tidak menerima karyawan dari kelompok  
LGBT), Edison Butar-butar (Ketua Cangkang Queer), dan Irna 
Minauli (psikolog Minauli Consulting). Tapi karena kesibukan 
masing-masing narasumber, saya tak bisa mewawancarai semua 
narasumber sesuai dengan keinginan saya, yakni dalam waktu 
yang cepat. Hal ini tentu saja berdampak kepada deadline 
liputan yang ditetapkan pihak panitia yakni 30 Maret 2016. Saya 
meminta dispensasi waktu, hingga tanggal 10 April 2016. Panitia 
mengizinkan. Saya sendiri baru dapat melakukan wawancara 
dengan semua narasumber dan mengumpulkan data-data 
terkait liputan pada minggu pertama April 2016. 

Semua hasil wawancara saya transkrip dengan utuh dan data-
data yang saya peroleh saya pelajari. Semuanya saya olah dan 
susun sebaik mungkin menjadi sebuah liputan yang memenuhi 
kaidah Kode Etik Jurnalistik (KEJ), sesuai dengan tujuan dan hasil 
yang diharapkan dalam fellowship Better Journalism for LGBTI, 
menjunjung tinggi kesetaraan dan hak azasi manusia (HAM), 
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ramah untuk kelompok LGBTI dan tentu saja menginspirasi. 

Sekitar tanggal 7 April 2016, saya menyelesaikan liputan yang 
sudah clear (bersih) dan siap untuk diterbitkan di Tribun 
Medan edisi cetak. Rapat redaksi akhirnya mengizinkan liputan 
saya terbit tetapi di halaman dalam, bukan di halaman depan. 
Saya menerimanya. Selesaikah urusan? Belum. Saya kembali 
menemukan kendala, yakni space yang tidak tersedia karena 
banyaknya iklan. Mengingat panjangnya liputan yang saya tulis, 
saya memperkirakan space satu halaman penuh untuk memuat 
liputan tersebut. Sesuai dengan disepensasi yang diberikan 
kepada saya hingga tanggal 10 April 2016, saya berusaha 
menerbitkan liputan tersebut sebelum tanggal 10 April 2016. 
Rubrik yang memungkinkan untuk memuat liputan tersebut 
adalah rubrik Sumut di halaman 8 Tribun Medan. Tetapi karena 
banyaknya iklan, liputan saya tak bisa terbit hingga batas 
dispensasi waktu tanggal 10 April 2016. 

Saya menghubungi kembali panitia fellowship dan meminta 
dispensasi waktu seminggu atau hingga tanggal 17 April 2016. 
Saya memutar akal. Kalau mengharapkan terbit di hari kerja 
(Senin hingga Sabtu), maka liputan saya tak akan terbit karena 
banyaknya iklan di hari kerja. Saking banyaknya iklan, untuk 
memuat liputan bersambungpun spacenya tak mencukupi. 
Belum lagi, reporter yang biasanya memasok berita untuk rubrik  
Sumut tersebut, tak bisa dikorbankan hanya karena liputan saya. 

Saya melirik penerbitan pada tanggal 17 April 2016 (hari 
Minggu). Kenapa saya pilih hari Minggu, karena biasanya iklan 
yang terbit hari Minggu tidak banyak. Selain itu, reporter yang 
biasanya memasok berita untuk rubrik Sumut banyak yang 
off. Dengan demikian, cukup besar peluang liputan saya terbit 
dengan space yang maksimal. 

Pilihan saya tepat. Sama sekali tak ada iklan yang ditempatkan 
di rubrik Sumut untuk penerbitan edisi, Minggu, 17 April 2016. 
Akhirnya, liputan LGBTI yang saya tulis terbit di rubrik Sumut 
(halaman 8). Space yang saya gunakan mencapai 80 persen. Oleh 
redaksi, saya diminta untuk menerbitkan liputan tersebut dalam 
dua edisi saja, agar berita yang ditulis oleh reporter bisa terbit di 
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rubrik Sumut dengan memanfaatkan sisa space yang 20 persen. 
Sedangkan angle liputan yang belum terbit, diterbitkan pada 
penerbitan edisi Selasa, 19 April 2016 di rubrik yang sama. 

Selengkapnyas liputan LGBTI yang saya tulis terbit di edisi 
Minggu, 17 April 2016 dengan judul headline: “Kami Dibayar 
Murah, Kisah Kelompok LGBT di Dunia Kerja di Sumatera 
Utara” dan angle liputan “Sepanjang Berkontribusi Positif, Tak 
Masalah” dan “Berpenampilan Menarik, Sudah Diskriminasi”. 
Sedangkan pada edisi Selasa, 19 April 2016 terbit dengan angle 
berjudul “Pendidikan Cukup, Bisa Bekerja di Sektor Formal, 
Kisah Kelompok LGBT di Dunia Kerja di Sumatera Utara”. 

Tak hanya di edisi cetak, saya juga menerbitkan liputan tersebut 
di edisi onlie secara bersambung selama tiga hari yakni edisi 
Minggu, 17 April 2016 dengan link: http://medan.tribunnews.
com/2016/04/17/pekerja-lgbt-di-sumatera-utara-dari-dibayar-
murah-hingga-nyaman-bekerja-1, edisi Senin, 18 April 2016 
dengan link: http://medan.tribunnews.com/2016/04/18/
pekerja-lgbt-di-sumatera-utara-tak-masalah-sepanjang-
berkontribusi-positif-2, dan edisi Selasa, 19 April 2016 dengan 
link: http://medan.tribunnews.com/2016/04/19/pekerja-lgbt-
di-sumatera-utara-syarat-berpenampilan-menarik-saja-sudah-
diskriminasi-3.

Setelah liputan terbit di Tribun Medan versi cetak dan online, 
pernyataan yang kontra dari teman-teman kantor relatif nihil. 
Ada yang bertanya, tetapi menurut saya, substansinya bukan 
ke persoalan menentang, tetapi ketidaktahuan tentang LGBTI. 
Pertanyaan yang muncul lebih kepada istilah misalnya apa 
itu transman, transwoman, atau mengapa disebut bencong. 
Sedangkan tanggapan dari pembaca relatif minim. Kolom 
komentar di situs www.tribun-medan.com juga kosong. 
Tetapi secara umum, ketiga berita yang terbit di edisi online 
ini mendapat sambutan yang cukup baik dari pembaca. Untuk 
berita edisi Minggu, 17 April 2016 dilihat dan dibaca (views) 
1.232 kali, edisi Senin, 18 April 2016 dilihat dan dibaca (views) 
617 kali dan edisi Selasa, 19 April dilihat dan dibaca (views) 
1.514 kali.
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Bagi saya, menjadi peserta fellowship Better Journalism for 
LGBTI dan menghasilkan liputan LGBTI yang berkualitas, 
adalah kesempatan yang tak ternilai harganya. Terlebih di 
tengah-tengah sinisme banyak pihak terkait isu LGBTI ini. Saya 
berharap, tulisan-tulisan tentang LGBTI yang saya tulis dan 
terbit di media tempat saya bekerja menghadirkan kedamaian 
dan kesejukan bagi semua pihak untuk memahami isu LGBTI. 
Terima kasih AJI Indonesia atas kesempatan yang diberikan.

Winahyu Dwi Utami, LiputanMerahPutih17.com

Sebelumnya saya tidak begitu mengerti apa itu LGBT. Saya hanya 
pernah bertemu dan melihat laki-laki berpakaian perempuan 
mengamen di lampu merah atau tempat makan di pinggir jalan 
saat saya tinggal di Bandung pada rentang waktu 2008-20010. 
Saya mengenalnya dengan waria. Tidak pernah berinteraksi 
sama sekali dengan mereka karena ada ketakutan-ketakutan 
tertentu.

Banyak mitos-mitos jelek tentang kelompok tersebut. Misalnya 
mereka kelompok yang tega melukai bila kita salah ngomong 
dan bersikap. Mereka selalu membawa benda tajam dan lain 
sebagainya.

Saya mulai sedikit berinteraksi dengan seorang laki-laki yang 
ternyata waria ketika di tahun 2012 mengikuti sebuah workshop 
yang diadakan oleh aktivis lingkungan di Pekanbaru. Sejak 
tahun 2012, saya kembali menetap di Pekanbaru. Salah satu 
peserta workshop tersebut menarik perhatian saya.

Dia berpakaian laki-laki, berambut keriting panjang yang 
potongannya tidak beraturan. Sepertinya panjang alami tanpa 
ditata model tertentu. Yang menerik perhatian juga, ia makai tas 
hasil kerajinan masyarakat dipedesaan yang berbahan semacam 
tali sabut kelapa yang biasanya banyak dipakai kaum perempuan. 
Suaranya kecil tidak seperti suara laki-laki kebanyakan.

Dalam workshop tersebut, saya kagum dengan kemampuan 
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berpikirnya. Meskipun hanya tamatan setingkat SMA, 
namun analisisnya cukup baik. Pandangan-pandangan yang 
diberikannya cukup bernilai.

Setelah pertemuan itu, saya bertemu lagi di sebuah acara 
kampanye HIV/AIDS di sebuah hotel. Dia adalah salah seorang 
penggiat dari kelompok rentan. Selain itu, ternyata dia juga 
diminta bantuannya oleh KPU Pekanbaru untuk melakukan 
sosialisasi tentang Pemilu 2014 di kelompok marginal.

Pada pertemuan kedua ini, saya masih melihat tampilan yang 
sama dari sosok Virgin. Begitu ia biasa disapa dan dikenal oleh 
kalangan aktivis di Pekanbaru. Saya mulai aktif untuk mengajak 
ngobrol sosok tersebut. Ternyata Virgin sangat terbuka dan 
mau bercerita apa saja. Termasuk hal-hal pribadi dari dirinya. 
Dari sanalah saya mulai tahu siapa Virgin dan apa aktivitasnya 
sehari-hari.

Dari Virgin pulalah saya mengenal beberapa narsumber saya 
yang lainnya. Ia memperkenalkan saya dengan komunitas SLS 
di sebuah acara yang digelar pemerintah provinsi Riau akhir 
tahun 2015 lalu. Komunikasi dengan mereka terjalin dengan 
baik, sehingga tidak menyulitkan saat saya menulis tentang 
mereka.

Hanya saja, narasumber saya tersebut, masih menutup jati 
diri mereka. Mereka mau terbuka hanya dengan orang-orang 
tertentu yang mereka percaya. Syukur Alhamdulillah, mereka 
cukup percaya kepada saya sehingga saya mempu menggali 
pertanyaan untuk bahan tulisan. Bahkan mereka memberi 
lebih banyak informasi dari yang saya butuhkan. Bak snowball, 
mereka juga memberikan narasumber-narasumber tambahan 
yang sebelumnya tidak pernah ada dalam rancangan liputan 
saya.

Girindra Whardana, Inews Jateng

Bagi saya, meliput tentang LGBT juga berarti mengalahkan 
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homophobia dalam diri saya. Dua hari mengikuti workshop di 
Jakarta, sebagai bagian dari penerima fellowship peliputan LGBT 
yang diadakan oleh AJI Indonesia, tak serta merta menghapus 
“ketakutan” saya akan sosok mereka.

Sepulang workshop, dengan penuh kehati-hatian, saya 
menghubungi seorang aktifis kelompok LGBT, lewat telepon 
kantor. Saya sengaja menghindari penggunaan nomer henpon 
pribadi, agar tak “dikerjain” di kemudian hari. Dalam pikiran 
saya, LGBT punya “perilaku seksual yang tidak wajar”, dan suka 
“menggoda”. Prasangka prasangka yang ternyata tak terbukti di 
kemudian hari. 

Hasil pembicaraan di telepon membuat saya semakin was was. Ia 
bersedia ditemui, di rumahnya setelah jam 6 sore. Tempat yang 
sungguh privat, di “jam rawan” lagi. Di waktu yang disepakati, 
saya tak berani datang sendiri. Seorang kameramen menemani 
saya, meski belum waktunya untuk liputan dan pengambilan 
gambar.

Tak mudah juga menemukan tempat tinggalnya. Saya harus 
bertanya ke warga sekitar beberapa kali, sebelum memastikan 
alamatnya. Bertanya ke orang juga menjadi beban tersendiri bagi 
saya. Jika narasumber yang hendak saya temui sudah dikenal 
sebagai LGBT di lingkungan sekitarnya, bisa jadi saya dianggap 
sebagai bagian dari mereka. Ahh...sebuah awal liputan yang 
“berat”.

Di antara rumah rumah di sebuah gang yang gelap, saya 
mengetuk pintu salah satunya. Saat pintu dibuka, saya berjumpa 
untuk pertama kalinya, calon narasumber LGBT pertama saya. 
Seorang pria gay. Dengan agak was was saya masuk ke dalam 
rumahnya, setelah dipersilakan oleh pemiliknya.

Kesan hangat saya rasakan setelah beberapa saat di dalam. 
Sebuah rumah tua, dengan beberapa foto keluarga terpasang di 
dinding. Itu foto kakak saya saat diwisuda, cerita sang pemilik 
rumah. Ia sendiri mengaku sebagai seorang karyawan sebuah 
perusahaan swasta di Semarang. Setelah saya sampaikan maksud 
saya untuk membuat liputan tentang aktifitas kelompok mereka, 
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ia pun dengan penuh antusias menyanggupi. Kami pun sepakat 
bertemu kembali untuk proses pengambilan gambar liputan. 

Namun lagi lagi pertemuan kedua masih memunculkan rasa 
was was dari dalam diri saya. Kami berjanji akan bertemu di 
sebuah salon. Tempat yang bagi sebagian orang sangat identik 
dengan tempatnya orang orang “melambai”. Namun tugas 
liputan tak bisa ditawar tawar lagi. Di hari yang ditentukan, 
saya bersama seorang kameramen meluncur ke sebuah salon di 
sebuah kawasan perumahan yang cukup elit di Semarang.

Di tempat itu, saya kembali disadarkan. Bahwa segala prasangka 
negatif terhadap mereka warga LGBTQ, sama sekali tak 
beralasan. Dengan ramah dan wajar, kami diterima dengan baik, 
dan bisa menyelesaikan seluruh proses liputan tanpa halangan 
berarti. Justru saya banyak mendapat cerita hidup, yang 
menumbuhkan empati saya terhadap warga LGBTQ. Mereka 
juga ingin hidup wajar. Tapi label ketidakwajaran yang sudah 
sejak lama disematkan kepada mereka, membuat mereka seakan 
jadi warga kelas dua.

Beberapa hari kemudian, hasil liputan saya ditayangkan. 
Nyaris tidak penyuntingan yang berarti dari produser. Yang 
bisa diartikan hasil liputan saya tidak bermasalah dari sisi 
jurnalistik. Meski temanya, tentang LGBTQ dan agama, bukan 
isu biasa. Ada rasa lega juga. Misi saya untuk membuat liputan 
tentang sisi lain waria, yang bukan sekedar lucu lucuan seperti 
saat keikutsertaan mereka dalam lomba agustusan, akhirnya 
terselesaikan.

Sebulan kemudian, di sela kesibukan liputan, saya baru teringat 
janji saya untuk memberikan copy tayang hasil liputan kepada 
mereka. Saya pun segera meluncur ke salon, tempat terakhir saya 
bertemu mereka. Namun ternyata saya mendapati salon yang 
menempati sebuah bangunan ruko, sudah berganti menjadi 
kantor sebuah perusahaan ekspedisi. Saat saya tanyakan kepada 
orang di sekitarnya, tak ada yang tahu dimana salon itu pindah. 
Beruntung saya masih menyimpan nomor kontak pemilik salon. 
Saat saya hubungi, ia ternyata sudah pindah ke tempat lain. Saya 
pun segera bergegas menghampirinya.
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Di tempat baru ia bercerita tak mudahnya mencari tempat untuk 
meneruskan usaha salon, setelah masa kontrak di tempat yang 
lama usai. Hanya beberapa minggu setelah kami selesai liputan. 
Ia bersyukur mendapat sedikit ruangan dari seorang pemilik 
lembaga kursus yang bersimpati kepada kelompok mereka. 
Kepada saya ia juga berkabar tentang kondisi salah seorang 
pengurus kelompoknya, yang juga salah satu narasumber 
dalam liputan saya, kini tengah terbaring sakit. Dan hanya 
teman teman dekat yang merawatnya di rumah. Saya hanya 
bisa membayangkan. Seorang waria, yang sudah memasuki usia 
senja, sakit dan butuh perawatan, saat ia sudah tak lagi tinggal 
dengan keluarga. 

Namun ucapan pemilik salon membuat saya kembali merenung 
dalam - dalam. Kami (mereka) sudah sangat sering dihina, 
dijauhi, tidak dianggap dan nyaris tidak diakui keberadaannya. 
Namun kami tetap “survive”, dan hanya ingin menjalani sisa 
hidup dengan berserah kepada-Nya. Saya pun pulang dengan 
emosi dan pikiran yang berkecamuk. Masih adakah yang tega 
melekatkan berbagai macam label kepada mereka sesamanya 
manusia ?? Dan sepertinya, perjuangan menghapus segala 
bentuk diskriminasi terhadap mereka warga LGBTQ, masih 
akan panjang dan terjal...

Rio Tuasikal, KBR

“Kamu harus ngobrol dengan profesor saya,” ujar Mamih Yuli 
menutup wawancara.

Sore itu saya berbincang dengan waria tersebut mengenai 
studinya di S3 Hukum Universitas Jayabaya. Ide feature 
saya adalah menggambarkan kehidupannya di kampus usai 
Menristek Mohamad Natsir menyatakan bahwa kampus bukan 
tempat untuk LGBT. 

Berbekal nomor sekretaris yang diberikan Mamih Yuli, sepekan 
kemudian, saya bertemu dengan sang profesor di ruang kerjanya.
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“Silakan silakan..” suara hangat Profesor JH Sinaulan menyambut 
saya dan – begitu saya mengenalkan diri dan maksud saya – dia 
nampak begitu antusias. 

Tak ada yang istimewa dari sosoknya: rambutnya disisir rapi, 
setelan jas lengkap, seperti akademisi senior kebanyakan. 
Namun sikapnya mengenai waria di kampus akan membuat 
siapa pun mengacungkan jempol.

“Saya respek,” ujarnya ketika saya tanya soal Mamih Yuli.

Dia menaruh apresiasi besar karena Yuli adalah transgender 
pertama yang dia temui di bangku kuliah. Selama ini dia hanya 
tahu waria yang bekerja di jalanan. 

“Apa yang bapak pikirkan ketika melihat Mamih Yuli di seleksi 
mahasiswa?”

“Di formulir, dia terdaftar sebagai laki-laki. Dia mengenakan 
celana panjang hitam waktu itu.  Dia mengenalkan dirinya 
sebagai waria. Saya baru melihat yang seperti itu,” ujar doktor 
hukum yang sudah mengajar lebih dari 50 tahun ini.

Saya tersenyum.

“Waktu seleksi itu apa yang bapak tanyakan?”

“Pertanyaan biasa saja. Mengenai motivasinya menempuh studi 
doktoral, catatan akademiknya, dan lain-lain.”

“Tidak ada pertanyaan lain terutama mengenai identitasnya?”
“Tidak ada.”

“Kenapa tidak ada?”

“Karena saya mengukur kemampuan akademiknya. Dia calon 
mahasiswa seperti calon mahasiswa lain.”

Saya tersenyum kembali. Saya mempelajari kacamata dan 
kerangka berpikir yang dia kenakan. Dia secara bijaksana 
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memisahkan identitas Mamih Yuli, tidak menghakiminya, 
menghindari bias, dan hanya mengurusi hal-hal sesuai porsinya. 
“Kenapa dia terpilih jadi mahasiswa di sini?”

“Ide penelitiannya bagus. Tentang HAM waria. Itu baru, “ ujar 
lulusan Universitas Padajajaran ini. 

“Bagaimana bapak melihat waria yang berkuliah?”

“Kalau orang lain tidak mau menerima, bukan urusan saya. Tapi 
kalau saya melihat kemampuannya, kemampuan ilmiahnya.”

Saya menilai, dia memperlakukan Mamih Yuli sebagai manusia.
“Kami sebagai universitas yang nasionalis, tidak membedakan 
ras, agama, apa pun – yang penting kewajiban ilmiah dan 
administrasi terpenuhi,” tambahnya.

Saya mengapresiasi caranya menjalankan institusi pendidikan. 
Ruang akademik haruslah menjadi ruang bersama yang netral, 
bebas, di mana semuanya hanya diukur – dan dihakimi – dari 
metode ilmiah. 

Saya berpendapat, perspektif Profesor Sinaulan adalah antitesis 
dari milik Menristek M Natsir. 

Kehadiran Sinaulan ini, dan saya percaya akan Sinaulan-
Sinaulan lain di kampus-kampus lain, akan menjadi oase bagi 
waria yang menempuh pendidikan tinggi. 

Selama ini kampus menjadi tempat yang tidak menyenangkan 
bagi kelompok  waria yang sangat mudah dikenali dari 
penampilannya. Sudah banyak waria yang telah bersusah payah 
mencari biaya untuk berkuliah, akhirnya memutuskan berhenti 
karena tak tahan menerima stigma dengan potensi kekerasan 
fisik. Padahal, bagi waria, pendidikan bukan hanya soal ijazah 
– melainkan jalan keluar mereka dari jerat kemiskinan dan 
prostitusi.

Forum Komunikasi Waria Indonesia (FKWI) mencatat ada 200-
300 waria yang kuliah S1 di berbagai kota, ditambah sejumlah 
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kecil waria yang sedang S2. Di pundak mereka, masa depan 
waria akan berubah – begitu pun pandangan masyarakat 
terhadap kelompok tersebut.

Perjalanan itu tidak akan pernah mudah. Semakin berat karena 
selalu ada orang seperti M. Natsir yang sembrono, diskriminatif, 
dan penuh prasangka. Izinkan saya berdoa Profesor Sinaulan 
menggantikan posisinya.

Hartatik, Suara Merdeka

Menjumpai sosok (nama samaran) Saniya, Joana, Carlo dan Mala 
tidaklah semudah yang dibayangkan. Beragam jurus perkenalan 
pun dilakukan, mulai dari penelusuran akun jejaring sosial, 
komunitas hingga orang-orang yang pernah akrab dengan 
mereka. 

Tidak jarang sikap penolakan diberikan ketika baru 
memperkenalkan diri sebagai wartawan yang ingin mengenal 
mereka lebih dekat. Namun jauh sebelum membicarakan 
keempat sosok transgender dan transeksual ini, keputusan 
mengirimkan proposal peliputan isu LGBT ke AJI sebagai 
penyelenggara fellowship juga bukanlah pilihan yang mudah.

Bertugas di Kota Wali tentu membuat saya harus berpikir 
ulang ketika akan mengeksekusi informasi fellowship ini dari 
seorang sahabat bernama Nonie Aernee. Bahkan informasi yang 
disampaikan melalui pesan whatssapp itu sempat saya abaikan 
lebih dari satu bulan.

‘’Wah (topiknya) berat, jeung. Tahu sendiri Demak kayak apa 
religinya, sulit buat nyari narsumnya,’’ kataku menanggapi info 
fellowship LGBT.
‘’Ya ambil aja yang di Semarang,’’ balas Nonie.

Keputusan mengeksekusi tawaran fellowship ini baru mantap 
setelah bertemu dengan sahabat lainnya yang kini aktif sebagai 
pegiat isu perlindungan anak dan perempuan, Ninik Jumoenita. 
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Dari sosok perempuan cerdas nan supel ini saya mendapatkan 
pemahaman soal perspektif gender, termasuk hubungan relasi 
di dalamnya.

Perbincangan sekitar tiga jam di salah satu kafe di Kota Semarang 
itu memberikan saya spirit baru tentang apa itu keragaman. 
Spirit inilah yang menuntun jari jemari saya menuangkan ide 
dan gagasan ke dalam proposal berjudul ‘’ LGBTI di Dunia 
Pendidikan Indonesia’’. 

Proposal yang disusun selesai menjelang satu jam batas akhir 
pengiriman tersebut ternyata membawa peruntungan. Proses 
pun berjalan, bertemu 19 rekan jurnalis sebangsa dan setanah air 
(lebay mode on) hehee...berbagi pengetahuan dan pandangan 
dengan kakak-kakak senior di AJI maupun pemateri yang 
dihadirkan saat workshop menjadi kesempatan yang tidak 
mudah didapatkan.

Senang pastinya. Tapi keraguan kembali terbayang manakala 
satu per satau rencana penelusuran narsum dimulai. ‘’Baru 
dapat dua narsum utama,’’ gumamku. Itupun keduanya sudah 
lulus kuliah, sekalipun yang satunya tengah menempuh studi 
S2. 

Okelah saya coba mulai pendekatan pertama dengan sosok 
Saniya, perempuan transgender lulusan Fisipol UGM yang 
bermukim di Kabupaten Kendal. Beragam referensi mengenai 
sosok Saniya begitu mudahnya didapatkan dari penelurusan 
internet.

‘’Pasti mudah lah, apalagi dia sudah sering jadi pembicara dan 
membuka diri sebagai waria,’’ batinku lagi.

Setelah dua kali berkomunikasi melalui pesan whatsapp dan 
chat fesbuk, kami pun sepakat bertemu di salah satu rumah 
rekan Saniya. Sore itu, saya sambangi rumah rekannya yang 
berada di pelosok desa di Kendal dengan mengendarai sepeda 
motor butut. 

‘’Jadi gimana mba, apa yang mau ditanyakan,’’ tanya Saniya
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‘’Gini Mba Saniya, saya ingin tahu soal penerimaan kampus saat 
mba kuliah di UGM. Kebetulan saya lagi nulis soal penerimaan 
kampus terhadap mahasiswa transgender,’’ jawabku.
‘’Bentar-bentar jangan disini, nanti di rumah saya aja 
ngobrolnya,’’ sergahnya.

Kami pun sepakat untuk ngobrol di rumah Saniya yang berjarak 
tempuh sekitar 15 menit dari rumah temannya. Rumah asri 
tiga lantai di sebuah perkampungan itu Saniya bersama orang 
tuanya tinggal. 

Saat itu, obrolan kami pun tidak langsung menjurus soal kisah 
Saniya semasa kuliah. Butuh waktu sekitar dua tiga jam untuk 
bisa memancing perempuan transgender ini mau berbagi kisah 
hidupnya semasa kuliah di Yogyakarta. 

‘’Sekarang gini apa yang ingin ditanyakan Mba Tatik,’’ katanya 
ketika mau mulai membuka diri.

Obrolan pun mengalir, sampai tak terasa waktu menunjukkan 
pukul 21.00. Dan itu artinya saya harus lekas pamit undur diri, 
karena masih butuh satu jam lagi untuk sampai ke rumah di 
bawah guyuran hujan deras malam itu. 

Sosok kedua yang saya temui adalah Carlo, transman (female 
to male) yang duduk di semester 8 perguruan tinggi negeri 
terkemuka di Kota Lunpia. Pemilihan Carlo sebagai narsum 
kedua bermula dari informasi salah seorang relasi yang 
kebetulan menjadi dosen dimana Carlo berkuliah.

Perkenalan dan pendekatan dengan Carlo relatif lebih mudah 
dibanding Saniya. Setelah beberapa kali kirim pesan ‘’sok kenal 
sok dekat’’ alias SKSD melalui aplikasi line, Carlo pun mau 
menemui saya di sebuah kafe.

‘’Kalau jam 6 (sore) aja gimana mba, biar pulangnya enggak 
kemaleman hehehee...’’ tulis Carlo menanggapi ajakan saya 
yang minta ketemuan jam 7 malam.

Cair dan terbuka, begitulah sosok Carlo setelah saya sampaikan 
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apa maksud menunjuk dirinya sebagai narsum. Semula cowok 
transman ini merasa risih dengan pemberitaan di luar yang 
dinilai menyudutkan kaum LGBT. 

Namun saya berusaha menyakinkan dirinya bahwa tidak semua 
media memiliki perspektif tersebut. Berkali ulang saya yakinkan 
justru dengan bersuara, publik akan tahu bahwa siapa pun tidak 
mudah dan tidak ingin menjadi seperti mereka. 

Lalu sosok ketiga yang saya temui adalah Mala, perempuan 
transgender yang masih berkuliah di Fakultas Hukum salah satu 
perguruan tinggi swasta ternama di Semarang. Pertemuan saya 
dengan Mala hanya berselang sepekan dari Carlo. 

Meski begitu pendekatan saya dengan Mala berlangsung hampir 
satu bulan. Sebelumnya saya menemui dulu Silvy Mutiara dan 
Orry Lesmana, masing-masing ketua Persatuan Waria Semarang 
(Perwaris) dan ketua Rumah Pelangi Semarang. Melalui mereka 
saya mendapatkan informasi tentang siapa itu Mala. 

‘’Maaf mba, saya belum bisa ketemuan karena komunitas 
melarang kami bicara dulu di media,’’ tulis Mala melalui bbm 
sebelum saya bertemu Silvy.
‘’Oke deh, saya tetap sabar menunggu untuk ketemu Mala,’’ 
jawabku lemas.

‘’Alluw dek Mala, saya sudah bisa ketemu kah. Kemarin saya 
ketemuan sama Mba Silvy lho, katanya enggak masalah kalau 
saya menemui adik,’’ kataku melalui pesan bbm selang tiga 
minggu dari bbm sebelumnya.
‘’Oh gitu ya mba, oke deh tapi jangan lama-lama ya,’’ jawabnya.

Sosok Mala bisa dibilang transgender yang blak-blakan, ngocol 
tapi tahu batasan diri dalam menjaga sikap. Baginya hidup 
sebagai perempuan transgender tidaklah mudah. Tapi bukan 
berarti transgender sulit untuk membaur dengan orang sekitar.

Mala pun tahu sosok serta kisah yang dialami Joana dan Saniya. 
Dari keduanya, Mala menilai seorang transgender dapat lebih 
mudah diterima masyarakat bila memiliki kapasitas diri dan 
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tidak banyak neko-neko.

Selanjutnya sosok narsum utama keempat adalah Joana. 
Perempuan transeksual yang melanjutkan studi S2 di 
Universitas Indonesia (UI). Perjalanan menggunakan kereta api 
dari Semarang ke Jakarta mengantarkan saya berjumpa dengan 
sosok Joana yang ramah dan cerdas.
Di Kedai Salihara, kami bertemu. Meski sebelumnya ia sempat 
menggerutu lantaran kedatangan saya terlambat satu jam lebih 
dari yang dijanjikan. 

‘’Saya tadinya mau balik lho Tatik, sampai sudah habis nasi 
goreng satu piring,’’ kata Joana membuka perkenalan kami.
‘’Maaf lho kak, tadi nunggu lama commuter lanjutan di Stasiun 
Manggarai,’’ terangku.

Tidak mudah mengulik masa lalu Joana, apalagi ketika saya 
menyebut nama universitas negeri semasa ia menempuh studi S1 
Fakultas Psikologi di Kota Semarang. Sama halnya pendekatan 
dengan Saniya, saya pun memakai jurus dari hati ke hati.

Bukan langsung bertanya bagaimana kisah dirinya semasa 
kuliah S1, tapi saya coba tanya tentang aktivitasnya saat ini. 
Imajinasi seakan terbuai ketika mendengar cerita Joana yang 
begitu seringnya bolak-balik Jakarta-Jerman. 

Selang satu jam, saya baru bisa perlahan-lahan memintanya 
bercerita bagaimana sosok Joana ketika masih kecil. Sampai 
akhirnya ia pun membuka kembali rasa trauma dirisak yang 
pernak dilakukan orang-orang di kampus.

‘’Saya tidak dendam, tapi saya juga tidak bisa melupakan 
sakit (dirisak). Biarlah saya balas sikap mereka cukup dengan 
senyuman, karena Tuhan lah yang akan membalas perbuatan 
mereka,’’ kata Joana menutup obrolan.   
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Sebuah pemandangan mencolok terlihat pada suatu sore di kampus 
Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung. Seorang pria dengan 
rambut kuning, mengenakan kaos hitam lebar, celana jeans dan sepatu 
boot dengan hak tinggi duduk di antara teman-temannya.  Ia adalah 

Lilis, seorang mahasiswa jurusan Tata Rias dan Busana ISBI.

Ahmad Fauzan, Kabarkampus.com

Lilis memiliki nama lengkap Musa Hendrik. Namun, ia senang 
berkenalan dengan nama Lilis. Mahasiswa berusia 24 tahun 
tersebut mengaku, nama Lilis tersebut adalah nama legend 
orang Sunda. Ia bangga mengenalkan diri sebagai Lilis kepada 
orang lain. Ia mengakui menyukai ekspresi gender feminin saat 
berbincang dengan Kabarkampus.

“Merasa banget, saya merasa feminin, “ kata lilis saat ditemui, 
Rabu, (25/09/2018).

Lilis adalah salah satu individu yang memilih mengekspresikan 
dirinya lebih feminin. Penampilan seperti ini masih menjadi 
sorotan di masyarakat. Dengan ekspresi mereka, banyak orang 
memandang miring dengan anggapan dan stigma negatif dan 
dikaitkan dengan pilihan atau orientasi seksual mereka.

MELAWAN ARUS 
MASKULINITAS

KEHIDUPAN MAHASISWA DENGAN 
EKSPRESI FEMININ

Ahmad Fauzan
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Dengan penampilannya, ia mengatakan tidak setuju jika 
pakaiannya disebut feminin. Baginya fashion itu tidak berjenis 
kelamin. Ia mencontohkan pakaian raja-raja zaman dahulu 
yang mengenakan rok dan sepatu berhak tinggi. Ketika makin 
modern, ekspresi fashion makin dikurangi dan dibedakan antara 
laki-laki dan perempuan. Baginya pakaian untuk laki-laki atau 
permpuan sama saja, yang penting nyaman dipakai.

“Tapi orang melihatnya, ekspresi fashion saya lebih ke 
perempuan,” ujar mahasiswa berusia 24 tahun ini.

Ia mengatakan berani mengekspresikan dirinya sejak duduk di 
Kelas 3 Sekolah Teknik Menengah. Hanya ada seorang siswa 
perempuan di sekolahnya saat itu. Berbeda dengan  siswa yang 
lain, ia menjahit sendiri celana seragam sekolahnya dengan 
bentuk yang ia inginkan. Ia juga aktif di sanggar teater dan 
komunitas seni. Teman-temannya pun menghargainya. Ia tetap 
mempertahankan ekspresi femininnya ketika ia memasuki 
bangku Perguruan Tinggi. Ia tetap menjadi diri sendiri. Apalagi 
tak banyak mahasiswa yang mengomentari gayanya, termasuk 
para dosen.

Meski demikian, bukan berarti Lilis tidak pernah mendapat 
perlakuan diskriminatif. Di kampus, ia pernah dilecehkan 
mahasiswa lain yang memegang-megang dirinya, karena ia 
menggunakan pakaian feminin. Kemudian, baru lima meter 
keluar kampus, ada saja yang mengatainya bencong. Belum 
lagi di lingkungan rumah. Baru keluar rumah, tetangga 
mengomentarinya dengan berbagai macam. Ada yang bilang 
aneh, ada juga yang bilang seperti perempuan.

Pada awalnya, Lilis risih dengan kondisi seperti itu. Ia juga 
kadang merasa berbeda dari orang lain. Namun makin ke 
sini, karena orang tua memberi dukungan dan membebaskan 
dirinya asal tidak mencoreng nama keluarga, ia pun tidak 
terlalu mendengar apa kata orang. “Selagi positif, ya sudah saya 
lakukan saja. Jadi semakin ke sini orang mau ngomong apa juga 
ngga terlalu didengar,” kata Lilis.

Lilis tak memusingkan omongan orang di sekitarnya. Lilis 
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membalas semua dukungan yang ia dapatkan dengan prestasi. 
Prestasi itu diantaranya adalah juara satu lomba Jabar Ngagaya. 
Ia juga memegang wardrobe salah satu radio di Bandung dan salah 
satu artis beken dari kota Bandung. Ia percaya, setiap pekerjaan 
di dunia ini bakal lebih sempurna bila dikerjakan oleh laki laki. 
Seperti pekerjaan memasak, bidang fashion, dan lainnya akan 
lebih profesional bila dipegang laki-laki. “Saya merasa Tuhan 
sudah memberi “gift” yang spesial kepada laki-laki,” katanya.

Begitu juga dengan Lilis, bakat itu juga ada padanya. Sebagai 
laki-laki yang feminin, ia merasa banyak memberi pengaruh 
dalam karya-karyanya. Ia bisa membuat rancangan yang 
dapat digunakan laki-laki dan perempuan. “Mulai dari cutting, 
ukuran, sama siluet, aku lebih memilih yang bisa dipakai lelaki 
dan perempuan. Mungkin itu karena feel,” ujarnya.

Meski Lilis mengakui dirinya feminin bahkan mengamini disebut 
ngondek, ia lebih suka berteman dengan laki-laki. Ia merasa, 
teman laki-laki itu lebih enak diajak “nguli”. Sehingga saat kuliah 
sekarang, ia jarang berteman dengan perempuan.“Apalagi 
mereka oke-oke aja sama aku,” ujarnya sambil tersenyum.

Lain Lilis, lain pula Rahmat yang akrab dipanggil Memita. 
Pada awalnya, Memita enggan menyebut dirinya feminin. 
Baginya, feminin itu tergantung dari cara orang memandang. 
Sementara, apa yang ia lakukan selama ini adalah upaya untuk 
mengekspresikan diri. “Aku ngga merasa feminin, karena apa 
yang aku lakukan adalah seni. Seni itu adalah dari mana kamu 
memandangnya,” kata Memita.

Dari segi penampilan tak terlihat ia berekspresi seperti Lilis. Ia 
mengenakan kemeja dan celana panjang biasa. Namun gaya 
bicaranya lembut. Ia tak keberatan dirinya disebut ngondek. “Itu 
sudah bawaan sejak lahir, memang begini adanya,” ujarnya.

Meski demikian penampilannya pun tak selalu dipastikan. 
Kadang sangat maskulin, kadang feminin. Ia bercerita pernah 
memakai celana kulot dengan belahan sampai ke paha ke mall. 
Kemudian, ia juga pernah menggunakan celana pendek ke 
kampus sampai paha alias celana “gemes”. Bahkan menggunakan 
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pakaian tersebut ke kampus lain di Bandung.  “Ya aku nyaman 
dengan ekspresi seperti itu. Dari pada membohongi diri sendiri, 
lebih baik diluapin aja. Toh aku ngga ngerugiin orang lain,” ujar 
mahasiswa 23 tahun ini.

Soal pakaian, Memita tak mau memusingkan opini orang lain. 
Baginya yang penting tidak merugikan orang lain. Ia juga tidak 
berharap orang lain mengurusi apa yang ia kenakan.“Aku ngga 
telalu musingin orang mau bilang A, B, C, atau D, yang penting 
aku nyaman dan ngga mengganggu orang,” kata Memita.

Orang tuanya pun tak begitu mempersoalkan gaya feminin 
Memita. Menurut Memita, keluarganya bersikap biasa saja, tidak 
pernah membicarakan apa yang ia kenakan. Begitu juga dengan 
teman serta dosennya di kampus, tidak banyak komentar. Dengan 
demikian ia pun tidak kagok dan bebas  mengekspresikan diri. 
Apalagi pakaian yang ia kenakan dihasilkan dari penghasilannya 
sendiri  dari menjahit pakaian, nge-wardrobe, dan pekerjaan 
freelance lainnya. Ia sudah tidak merepotkan orang tuanya lagi. 
Ia juga dipercaya teman-temannya menjadi ketua himpunan 
mahasiswa Jurusan Tata Rias dan Busana ISBI.

Memita bercerita berani tampil feminin sejak SMA. Ketika itu, ia 
mengambil jurusan Tata Busana yang sebagian besar siswanya 
adalah perempuan. Ia pun lebih senang bermain dengan teman 
perempuannya, begitu juga saat duduk di bangku kuliah yang 
lebih banyak perempuannya. “Bagiku, teman perempuan 
atau laki-laki sama saja. Asal mereka mau menerima aku dan 
ngga aneh-aneh. Tapi selama ini temanku memang banyak 
perempuan,” ujarnya.

Sama seperti Lilis, Memita pun mendapat banyak cibiran dari 
orang lain karena penampilannya saat ke pasar, atau bermain ke 
kampus lain. Ia pun pernah diganggu atau diejek dengan sebutan 
bencong. Namun ketika itu, Memita, langsung melabrak orang 
yang mengejeknya tersebut.  “Kalau kamu merasa terganggu 
jangan lewat sini. Karena saya ngga mau cari masalah sama 
kamu,” kata Memita mencontohkan bagaimana ia memarahi 
orang yang mengejeknya. Meski demikian, kata Memita, orang 
seperti dirinya sebenarnya tidak gampang tersinggung. Mereka 
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juga tidak gampang sakit hati. “Boleh dibilang orang ngondek 
itu ramai orangnya,” kata Memita dengan tersenyum.

Kabarkampus juga bertemu dengan Fikri Faalih Nugraha, 
mahasiswa Faikultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam 
Bandung (Fikom Unisba). Suaranya lembut dan gestur 
tubuhnya yang juga lemah lembut. Ia mengakui dirinya merasa 
lebih dominan berekspresi feminin.”Ngga ke fashion, tapi lebih 
pada pendekatan diri,” kata Fikri saat bertemu KabarKampus. 
Baginya, perasaan tersebut mengalir begitu saja. Ia tidak bisa 
mengubahnya.

Ia sering dipanggil Berbie. Fikri sendiri pada awalnya bingung 
kenapa dipanggil Berbie. Seingatnya, ia dipanggil Berbie saat 
kelompoknya menyanyikan lagu di acara ospek. Ketika itu ia 
menjadi maskot kelompoknya tersebut. Panggilan itu hanya 
untuk teman yang sudah lama mengenalnya di kampus.  Ia 
merasa tidak nyaman bila ada orang baru dikenal memanggilnya 
dengan nama itu.

Sehari-hari  laki-laki berbadan tinggi ini mengaku menggunakan 
pakaian yang sewajarnya alias pantas dipakai. Kalau pun ada 
pakaian perempuan yang ia suka, itu pun bersifat unisex. Bisa 
dipakai oleh laki-laki maupun perempuan. “Jadi kalau saya cari 
baju pun saya lebih suka yang unisex, biar bisa tukeran sama Ibu 
saya,” kata Fikri tersenyum.

Fikri merasa memiliki sifat feminin sejak Sekolah Dasar (SD). 
Namun saat SD, teman-temannya kaget dengan ekspresi gender 
dirinya. Sehingga ia sering mendapat diskriminasi dari teman-
temannya.Diskriminasi yang paling dirasakan adalah saat 
pelajaran olahraga. Waktu pemilihan tim basket atau futsal, ia 
dianggap pilihan buangan alias dianggap tidak bisa apa-apa.  
“Itu yang kadang paling bikin kesel,” ujarnya.

Pada saat kuliah, diskriminasi memang lebih sedikit. Teman-
temannya hanya sering menyebutnya tidak seperti laki-laki. 
Fikri pun hanya memandangnya sebagai candaan. Namun 
pernyataan tersebut akan berbeda bila disampaikan oleh 
orang yang ia kenal. Menurut Fikri, sebagai manusia tentu 
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ia sering baper alias terbawa perasaan. Tetapi kemudian dia 
mengabaikannya karena merasa tak ada gunanya.

Menurut Fikri sebagai manusia, rasa sakit hati itu ada. Cuma 
seiring berjalannya waktu, ia pun mulai cuek atau tidak peduli 
dengan perlakuan tersebut. Namun bila, bisa bicara langsung, 
ia ingin melarang orang tersebut bicara seperti itu dan agar 
menggunakan bahasa yang lebih halus.

Selama ini ia memang lebih banyak berteman dengan mahasiswa 
perempuan. Mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsinya 
ini  mengatakan sebenarnya terbuka berteman dengan laki-laki. 
Namun teman perempuan menurutnya, lebih terbuka dan bisa 
menerima dirinya, sementara yang laki-laki lebih sulit menerima 
dirinya.

“Mungkin mereka risih, padahal saya ngga mengganggu 
mereka,” ujarnya.

Ia merasa mereka tidak menjauhi secara langsung, padahal 
mereka belum mengenal dirinya. Tetapi ia mengetahui 
kehadirannya mendapatkan penolakan.

Menurutnya dengan kondisinya ini ia merasa lebih mudah 
melakukan pendekatan kepada orang lain. Pilihannya masuk ke 
jurusan Public Relation menurutnya sangat cocok untuk masa 
depannya. “Yang penting orang feminin itu punya atitut dan 
manner yang baik,” katanya Fikri yang pernah menjadi penyiar 
radio SMA ini.

Kisah lain adalah Fahmi, juga mahasiswa satu jurusan dengan 
Fikri. Di kampus ia dipanggil Ami atau Genpi. Ia mengakui 
merasa feminin, namun tetap berekspresi seperti laki-laki. Ia tak 
mau mengeksplorasi ekspresinya di kampus. “Sekarang aja, aku 
ngga pakai busana yang feminin, orang lain sudah menghakimi. 
Apalagi ke kampus pakai pakaian seperti itu,” kata mahasiswa 
berusia 19 tahun ini.

Ia tak ambil pusing dengan orang lain yang mengatakan dirinya 
seperti perempuan. Ia hanya menanggapi ringan dengan tertawa 
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jika ada yang mengatakan hal itu.Ia mengambil jurusan Public 
Relation dan mempercayai masa depannya dengan bekerja di 
bagian hubungan masyarakat.

Ami menyadari memiliki sifat feminin tersebut, ketika Sekolah 
Dasar (SD). Namun ketika SD, ia sengaja menjauh dari teman-
temannya. Ami takut sakit hati bila, teman-temannya tersebut 
menghakiminya.

Kemudian, saat SMP dan SMA, ia merasa lebih percaya diri 
dan tak mempedulikan omongan orang lain “Ejekan dan 
perundungan  sudah jadi  makanan saya sehari-hari. Sering 
dibilang kayak banci, kayak perempuan, kayak bencong, dan 
sebagainya,” ujarnya.

Saat kuliah, kata Ami, perundungan, tidak secara langsung 
mengejek di depannya, tetapi tertawa meledek di belakang. 
Meski sudah bersikap cuek, Ami kadang masih merasa baper 
atau terbawa perasaan, terutama bila melihat orang tertawa 
mengejeknya di belakang.Namun Ami bukan tak belajar untuk 
melewati hal-hal yang membuatnya sakit hati diperlakukan 
kurang menyenangkan seperti itu. Ia sering sekali menonton 
video, tentang pengalaman orang-orang yang memiliki ekspresi 
seperti dirinya. “Ya mereka ngga tahu perjuangan aku sampai 
seperti itu,” kata Ami.

Menurut Ami, banyaknya teman laki-lakinya yang takut atau 
menjauhinya. Ini  membuat Ami, kemudian memilih berteman 
dengan perempuan meski ia terbuka berteman dengan laki-laki. 
Ia menduga para laki-laki tersebut, takut diapa-apakah oleh 
dirinya. Padahal ia tidak memiliki keinginan untuk mencintai 
laki-laki.  “Mungkin mereka takut aja karena feminin itu dicap 
suka sesama jenis,” tutur Ami.

Oleh karena itu, Ami berharap orang-orang bisa terbuka dengan 
laki-laki dengan ekspresi gender feminin. Baginya Laki-laki 
feminin tidak selalu identik dengan penyuka sesama jenis. 
Sehingga laki-laki tidak perlu menjauh atau memiliki pikiran 
negatif terlebih dahulu. “Saya berharap, orang-orang tidak 
menilai laki-laki dengan ekspresi gender feminin, tanpa terlebih 
dahulu mengenalnya,” ujarnya.
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MEREKA DI MATA TEMAN LAKI-LAKI

Mereka yang  berekspresi feminin menganggap teman laki-
lakinya menjauhinya. Mereka dilabeli dengan berbagai stigma. 
Sebagian dari  mahasiswa laki-laki mengatakan tak keberatan 
tetapi mereka mempersyaratkan sesuatu. Beberapa mahasiswa 
memberikan tanggapan atas ekspresi feminin beberapa 
temannya di sekitar kampus.

Seperti Rizal Fadillah, mahasiswa tingkat akhir jurusan 
Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Univeristas Islam 
Bandung. Ia melihat sekitar 10-an mahasiswa yang feminin dan 
ia tidak kenal dekat dengan mereka. “Saya biasa saja dengan 
mereka, selama mereka tidak mengganggu saya,” ujarnya.

Menurutnya  mereka lebih suka berteman dengan mahasiswa 
perempuan dalam pergaulan sehari-harinya dan susah bergaul 
dengan mahasiswa laki-laki. Menurut Rizal, sebenarnya, bukan 
dirinya yang jaga jarak. Mereka saja yang tidak mau masuk 
ke dunia laki-laki. Mereka benar-benar menghindar. Namun 
menurut Rizal, ada juga temannya yang benar-benar tidak mau 
bergaul dengan laki-laki feminim, karena takut suka sama laki-
laki. Sehingga mereka memilih untuk tidak bergaul dari awal.

Meski demikian, penampilan teman-temannya yang feminin di 
Unisba masih dalam kategori wajar. Ia pernah melihat mahasiswa 
pakaiannya dan cara berdandannya sangat perempuan sekali. 
Mulai dari pakai lipstick, sepatu hak tinggi, dan sebagainya. 
“Yang kayak gini buat saya lari,” kata Rizal.

Burhan Fauzan , mahasiswa di kampus yang sama mengatakan 
tak mempersoalkan adanya laki-laki feminin atau bertingkah 
ngondek di kampusnya asalkan tidak mengganggu.  Ia merasa 
sangat terganggu jika ada yang sangat ekspresif menunjukkan 
kefemininannya dan menunjukkan dia menyukai laki-laki. “Itu 
mengganggu saya banget,” ujarnya saat ditemui usai bermain 
futsal.

Menurutnya, laki-laki feminin itu biasanya hanya berteman 
dengan mahasiswa perempuan, mereka menjauh dari  
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mahasiswa pria. Ia mencontohkan saat pertama kali kuliah 
ia mencoba berteman dengan seseorang, namun justru dia 
menjauh. Dari sana kemudian dia beranggapan mereka memang 
menjauh dari laki-laki, kemudian dia melihat temannya tersebut 
berpenampilan feminin. “Bukan kami yang menjauhi, tapi 
dia,” ujarnya. Dia juga berpendapat laki-laki feminin tidak 
selalu identik dengan gay atau penyuka sesama jenis. Hal ini 
diketahui ketika salah satu temannya yang feminin juga pernah 
mengungkapkan bahwa dia menyukai seorang perempuan.

Tanggapan yang lain datang dari Johan Herianto, mahasiswa 
jurusan teater ISBI. Menurutnya laki-laki feminin ini wajar. 
Demikian juga yang mempunyai orientasi seksual sejenis. “Itu 
sifat alamiah, karena setiap orang punya sisi yang paling lembut 
dan itulah yang membuat mereka nyaman,” kata Johan ditemui 
di kampusnya.  Bagi Johan, berteman dengan laki-laki feminin, 
memiliki kenyamanan sendiri. Dia kadang lebih mengerti laki-
laki itu sendiri. Bahkan memiliki kelebihan dari pada dirinya.

Di kampus ISBI, kata Johan tidak sedikit mahasiswa yang 
feminin. Terutama di jurusan seperti Tari dan Tata Busana. 
Namun kampus ini tidak mempersoalkan kondisi tersebut. 
Menurutnya jika pun ada yang mengatakan mereka bencong 
atau jangan main dengan mereka. Itu sifatnya becanda, bukan 
kemudian diasingkan.“Kalau saya nyaman dengan mereka,” 
kata Johan.

Seperti halnya dengan Johan, Muhammad Zulfareza, mahasiswa 
jurusan Antropologi ISBI ini melihat banyak mahasiswa 
berekspresi feminin di kampusnya, terutama di jurusan Tari dan 
Tata Busana. Hal itu tak dipersoalkan di kampusnya. Mahasiswa 
angkatan 2017 ini ini juga tak mempersoalkan mereka. Ia tetap 
berteman dengan mereka selama tidak mengganggu. Ia tak 
memungkiri di jurusannya masih banyak yang belum menerima 
kehadiran mereka yang berekspresi feminin. Mereka takut dan 
menganggap individu yang berekspresi feminin adalah penyuka 
sesama jenis. “Laki-laki yang feminin selalu identik suka laki 
laki. Meskipun feminin sebenarnya tidak selalu suka dengan 
laki-laki,” tambah Reza.
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Menurut Reza di kampusnya, tidak mempersoalkan yang 
demikian. Asal mereka mau bergaul, orang-orang akan 
menerima.“Di sini, justru diskrimniasi terhadap orang-orang 
yang sering menyendiri. Kalau suka menyendiri otomatis 
dibullying,” ungkap Reza.

KAJIAN HASIL SGRC UI

Arung Samudra, anggota Support Group and Resource Center 
on Sexuality Studies UI menjelaskan, ekspresi gender feminin, 
dari hasil diskusi kajian SGRC diantaranya karena faktor 
biologis. Laki-laki dengan hormon testoteron dan perempuan 
dengan hormon estrogen. Kedua jenis hormon tersebut saling 
berkorelasi. Sementara bila laki-laki banyak dipengaruhi hormon 
estrogen, biasanya menjadi feminin.

“Faktor Ilmiah inilah yang banyak mempengaruhi laki-laki 
menjadi feminin dibandingkan faktor sosial,” kata Arung yang 
merupakan sarjana Psikologi Universitas Indonesia ini.

Menurut Arung, faktor bawaan inilah berpengaruh besar 
dalam membentuk ekspresi gender. Meski keluarga mereka 
tidak menerima ekspresi tersebut, biasanya seseorang akan 
mengekspresikannya di tempat lain. Biasanya di kampus 
mereka akan lebih terbuka dibandingkan di rumah. Mereka 
juga akan lebih ekspresif dengan temannya di kampus. Arung 
mencontohkan, ada seorang temannya yang akan diwisuda. 
Namun sebelumnya mereka memperingatkan terlebih dahulu 
teman-temannya di kampus. Kemudian mereka lebih memilih 
berfoto saat gladi sebelum wisuda.

“Kebanyakan foto-fotonya sebelum di gladi wisudanya. Pada 
saat bersama orang tuanya, mereka berpakaian rapih, karena 
harus menyesuaikan dengan ekspektasi keluarga,” ujar Arung.

Namun kata Arung, ekspresi gender feminin bukan tak mendapat 
tekanan sosial. Ada peraturan tak tertulis yang menjadi tekanan 
sosial bagi mereka. “Seperti kok kamu lenjeh dan melambai 
banget. Walau pun sebenarnya banyak diantara mereka yang 
heteroseksual. Mereka punya pacar dan sebagainya,” katanya.
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Tak hanya itu, kata Arung, mereka juga didiskriminasi secara 
eksplisit. Seorang laki-laki adalah laki-laki. Sehingga ekspresi 
tertentu harus dikendalikan. Seorang laki-laki di mata masyarakat 
harus menjadi maskulin. Bila tidak maskulin kemudian akan 
dipanggil bencong. Biasanya, kata Arung, mereka yang berada 
di Fakultas Sosial, tidak begitu merasakan itu. Berbeda yang ia 
rasakan di Fakultas Teknik atau Sains yang menganggap penting 
maskulinitas. Bila masih berjalan berlenggang akan menjadi 
omongan. “Artinya ada ekspektasi yang menganggap ekspresi 
tertentu harus dikendalikan,” katanya.

KESETARAAN DI LINGKUNGAN AKADEMIK

Arung berharap, komunitas akademik, kampus atau universitas 
melakukan hal yang setara terhadap kelompok tertentu yang 
dianggap berbeda. Apalagi dalam dunia akademik itu, lensa 
akademik yang digunakan tidak bisa sepenuhnya religius. 
“Kadang data yang kita temukan tidak sesuai dengan harapan 
kita sebelumnya,” kata Arung.

Menurut Arung, banyak sekali temuan psikologi yang 
mengenalkan kelompok minoritas. Tidak hanya soal ekspresi 
gender, namun juga kelopok ras lainnya.  “Saya berharap 
masyarakat lebih menerima kelompok-kelompok tersebut,” 
ungkap Arung.
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Seperti di banyak tempat lain di Indonesia, memilih hidup sebagai 
transpuan di Papua bukan hal yang mudah.

Ardi Bayage, Suarapapua.com

Selvi sudah mengantongi gelar sarjana (S1) Jurusan 
Administrasi Negara dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Cendrawasih (UNCEN). Dengan bekal ijazahnya 
ini memungkinkan dia untuk bekerja di sektor formal. Tetapi, 
transpuan berusia 32 tahun ini memilih untuk mengelola salon 
miliknya sendiri. 

Ia merasa peluangnya kecil bekerja  di sektor formal seperti 
menjadi PNS  karena ekspresinya. “Tapi aku yakin saat tes CPNS 
tidak akan diterima, karena keadaanku seperti ini,” ujarnya saat 
ditemui  Suarapapua.com pada Selasa, 6 November 2018.  Ia 
merasa lebih baik mengembangkan kemampuan dan bakatnya 
di salon, merias orang yang akan menikah dan sebagainya. 

Memilih hidup sebagai transpuan bukan hal yang mudah. 
Ia mengalami lika liku selama ini. Ia pernah mendapatkan 
diskriminasi  dengan banyaknya ucapan, cibiran dari orang-
orang di sekelilingnya. Ia mengabaikan ucapan-ucapan itu dan 
menganggapnya sebagai lelucon saja. 

Beberapa anggota keluarganya pun melakukan diskriminasi. 
Ia sempat dimarahi karena ia dinilai membuat malu keluarga 

JALAN KERAS
TRANSPUAN PAPUA
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dengan melanggar norma dan adat budaya. “Bahkan om saya 
pun memukulku. Di luar itu, saya pernah dikatai  bencong, 
banci dan lain sebagainya,” ujarnya. 

Tak mau larut dalam cemoohan orang, Selvi memilih mengelola 
salonnya di Kabupaten Jayapura Kota Sentani, Pasar Lama. 
Jalan Komba, Provinsi Papua. Sebelum memiliki salon sendiri, 
dia pernah menjadi karyawan di beberapa salon. Saat di tempat 
kerja ia tak mendapat perlakukan diskriminatif, tetapi begitu 
keluar dari salon, ia mendapatkan cibiran dan ejekan.”Saya 
pernah disapa dengan kata-kata yang tidak etis.walaupun 
terjadi begitu saya biarin aja,” katanya.

Ia menamai salonnya Salon Selvia.  Lokasinya tak jauh dari 
jantung Kota Jayapura. Salonnya mudah dikenali, sebuah rumah 
yang bercat kuning. Rumah berlantai dua di komplek perumahan 
BTN Jayapura. Di sinilah dia melakukan aktivitasnya dan 
mencari penghidupan. “Yah Intinya saya bisa hidup dan bisa 
membantu keluarga saya”

Selama ini dia mengacuhkan  ejekan, cibiran, cemoohan dan 
beragam diskriminasi yang dialami. Namun ia menginginkan 
hal ini tak disangkutpautkan dengan kedua orang tuanya. 
Menurutnya kedua orang tuanya  cukup mengerti kondisinya. 
“Masalah hidup saya,  jangan sekali-kali kaitkan dengan orang 
tua saya, yang tidak tau apa-apa.”

Ia mengatakan tak menerima jika ada yang mengutak atik 
kehidupannya dan menyangkutkan dengan orang tuanya. Jika 
hal itu terjadi, kata dia, dia akan membalasnya. Selain itu dia 
juga akan melaporkan kepada pihak berwajib. 

Menurutnya, saat ini tak kurang dari 100 orang transpuan 
di Jayapura sudah bergabung dalam sebuah komunitas. Ia 
adalah ketua komunitas. Namun begitu ia mengatakan tak mau 
kehidupan mereka  disampaikan kepada orang tuanya. 

Selain Selvi,  ada pula Bert, 30 tahun  juga menjalani kehidupan 
yang sama. Dia  memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah 
lantaran berpikir tidak ada tempat untuk dia kerja di PNS, 
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bahkan pada perusahaan swasta. Saat itu ia pernah melamar 
bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah toko. Tetapi 
ia tidak diterima. “Sebelum saya keluar saya mendegar ada 
bisikan mengatakan. Banci tidak pantas untuk kerja,” katanya 
kepadasuarapapua.com  pada Sabtu 26 November 2018.

Melihat  kondisi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Trangender 
(LGBT) yang  mulai marak di perbicangkan,  ia merasa prihatin 
dan bersyukur. “Kalau melihat dengan daerah di luar Papau 
saya merasa sedih. Karena mereka Juga ciptaan Tuhan juga,” 
ujar Bert.   

Bert lahir dari kedua orang tua yang sederhana di pedalaman 
Provinsi Papua. Sejak kecil dirinya suka bergaul dan bermain 
sama perempuan, meski pun dia ditentukan sebagai seorang 
laki-laki. Ia terbiasa bermain hingga  dirinya beranjak dewasa. Ia 
menjalani hidupnya dengan semangat dan tak mempedulikan 
omongan orang lain. “Yang penting Tuhan masih memberikan 
saya kesempatan untuk bernafas hidup didunia ini. Tetap saya 
jalani,” ujar transperempuan yang berusia 30 tahun itu

LBGT DI PAPUA

Selvi menyebutkan keberadaan transpuan di daerahnya namun 
tak mengetahui jumlahnya secara detail. Banyak di antara mereka  
berada di daerah-daerah lain di Provinsi Papua dan Papua Barat. 
Mereka juga berpindah tempat karena banyaknya tekanan. 
“Saya akui karena ada tekanan dari masyarakat, pemerintah 
bahkan dari keamanan,” ujarnya. Tetapi yang bekerja di salon, 
ia mendata jumlahnya sekitar 100 orang. 

Menurutnya, datanya ini tidak termasuk mereka komunitas LGBT 
yang mencari hidup dengan caranya sendiri. Meski demikian, 
ia tetap menjalin komunikasi dengan beberapa temannya di 
daerah yang masih aktif. Biasanya mereka berkomunikasi dan 
saling menyemangati. “ Ada yang telepon, dia bilang semangat 
dan tidak berkurang jumlahnya ada yang ditekan, dicemooh,” 
ujarnya. 

Dari data Perkumpulan Keluarga Brencana Indonesia (PKBI) 
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Kota Jayapura, komunitas LGBT di Provinsi Papua secara 
umum mulai nampak sejak tahun 2016 ke atas. Hal tersebut 
Ketua PKBI Agus Fauzi seperti dilansir dari salah satu media di 
Papua. Ia enggan menyebutkan angkanya namun terlihat sering 
berkumpul di sebuah tempat.

Untuk urusan layanan publik, Kantor Kementerian Agama Kota 
Jayapura cukup terbuka untuk melayani mereka. Kepala Kantor 
Kementrian Agama Kota Jayapura, Syamsudin megatakan, 
dalam pelayanan mengimbau seluruh stafnya di kantor untuk 
lebih hormat dan melayani kepada  komunitas  LGBT. “Berikan 
hak mereka, berikan LGBT ruang dan kami harus menghormati 
mereka juga,” kata Syamsuddin di Kantor Kementerian Agama 
Kota Jayapura, Distrik Abepura, Jumat, 9 Maret 2018.

*Naskah bersumber dari Suarapapua.com, 10 Desember 2018
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Kelompok LGBT di Kota Malang konsisten mendampingi
kelompok rentan HIV/AIDS. Mereka mendidik, dan mencegah

penyebarannya.

Benni Indo, Suryamalang.com

Kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) 
sering mendapat stigma buruk sebagai penyebar Human 
Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (HIV/AIDS) . Ini adalah virus yang secara drastis dapat 
menurunkan sistem kekebalan tubuh, sehingga memungkinkan 
penyakit, bakteri, virus, dan infeksi lain menyerang tubuh 
manusia.

Stigma itu salah.  HIV/AIDS  bisa menjangkiti siapa saja. Mereka 
yang mengidap HIV/AIDS memiliki beragam latar belakang, 
mulai lelaki dan perempuan. Ada juga yang berlatar belakang 
pekerja swasta, buruh, petani, wiraswasta, pengusaha, aparatur 
sipil negara, ibu rumah tangga, mahasiswa, hingga anak-anak.

Memang tidak mudah bagi kelompok LGBT untuk melawan 
stigma itu. Di Kota Malang, stigma itu tidak dilawan. Kelompok 
gay yang tergabung dalam Ikatan Gaya Malang (Igama) justru 
berjuang membuktikan diri sebagai komunitas yang memiliki 
kepedulian sosial tinggi. Mereka membantu pemerintah dan 
masyarakat lain untuk mengurangi penyebaran HIV/AIDS.

Igama memiliki cara untuk menjangkau kelompok itu. Ketua 

BERGERAK KE LUBANG
SEMUT HIV/AIDS
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Igama, Andi S. mengatakan, meningkatnya pengidap HIV/AIDS 
akibat dari beberapa faktor. “Apakah yang sedang terjadi adalah 
fenomena gunung esnya yang mencair, atau memang adanya 
kesadaran mengakses layanan, kami belum tahu,” ungkapnya 
pada Oktober 2018 lalu.

Menurut Andi, berdasarkan temuan organisasinya, angka 
pengidap HIV/AIDS paling banyak didominasi lelaki seks lelaki 
atau LSL, yang menempati urutan kedua setelah ibu rumah 
tangga. LSL adalah laki-laki yang berhubungan seks sesama 
jenis tanpa memandang bagaimana mereka mengidentifikasi 
dirinya. Banyak LSL yang memilih untuk tidak mengidentifikasi 
diri sebagai seorang homoseksual atau biseksual. Istilah LSL 
sudah digunakan di bidang kedokteran sejak tahun 1990.

Melihat temuan ini, Igama berusaha memberikan edukasi 
sekaligus upaya pencegahan dini. Menurut Andi, jumlah LSL 
di Kota Malang sekitar angka 500 orang, atau bahkan lebih. 
Sedangkan di Kabupaten Malang, Igama mencatat ada 345 
orang.  Andi menggambarkan kegiatan Igama ini sebagai 
usaha menjangkau sampai ke lubang semut. “Kami dorong 
mereka untuk mengakses layanan pemeriksaan. Ketika mereka 
mengakses itulah, kasus mereka teridentifikasi,” papar Andi.

Bukan perkara mudah bagi Igama untuk bisa menjangaku meski 
berada dalam kelompok mereka sendiri. Butuh pendekatan dan 
interaksi yang intens agar mereka ini mau terbuka. Igama pun 
bergerak dengan biaya tak besar. Namun, Andi tidak merinci 
biaya yang dikeluarkan. “Meski pendanaan minim, kami 
berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan edukasi dan 
berkomunikasi dengan mereka,” katanya.

Andi mengatakan, kini, Kota Malang mengalami fase cukup 
gencar untuk membuka layanan HIV/AIDS.  Banyak LSL 
memeriksakan diri ke sejumlah Pusat Kesehatan Masyarakat 
(Puskesmas) di Kota Malang yang memiliki layanan untuk 
HIV/AIDS. “Banyak dari mereka datang ke Puskesmas Dinoyo 
dan Rumah Sakit Saiful Anwar,” kata dia mengimbuhkan.

Menurut Andi, perlakuan diskriminatif terhadap kelompok 
LGBT dalam mengakses layanan kesehatan di Kota Malang telah 
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berkurang. Saat ini, pelayanan kesehatan buat LGBT lebih baik. 
Dahulu, kata Andi,  sebelum melakukan pemeriksaan terhadap 
kelompok LGBT, petugas kesehatan kerap menceramahi mereka.

Andi berharap, layanan kepada kelompok LGBT terus dijaga 
agar kian lebih baik.  LGBT adalah warga negara yang harus 
mendapatkan layanan kesehatan tanpa ada perbedaan. Igama 
terus bekerja keras dalam pencegahan HIV/AIDS. Stigma 
negatif yang selama ini dipredikatkan kepada Igama kian luntur 
seiring dengan konsistensinya.

Kelompok yang memerangi HIV/AIDS  tak hanya satu atau dua. 
Selain Igama, ada juga Yayasan Mahameru. Farid Hafifi, anggota 
Yayasan Mahameru, mengatakan masyarakat seharusnya tidak 
mengambinghitamkan kelompok tertentu sebagai sumber 
penyebaran HIV/AIDS.  Sebab, virus HIV/AIDS bisa tertular 
kepada siapa saja, dan oleh siapa saja.

Menurut Farid, kelompok LGBT justru sangat mudah untuk 
dirangkul dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS. Mereka 
mengetahui informasi bahaya HIV/AIDS. “Menurutku, 
memberikan edukasi ke kelompok marginal seperti LSL dan 
transpuan lebih mudah dibandingkan dengan kelompok 
masyarakat lain,” katanya.

Tantangannya, kata Farid, bagaimana mengimplementasikan 
pengetahuan bahaya penularan HIV/AIDS ini. Sebab, tidak 
sedikit kelompok LGBT yang masih melakukan hubungan seks 
tidak aman meski mereka mengetahui risikonya.  “Mereka tahu 
tapi tidak mau tahu. Itu repotnya,” ujarnya.

Kondisi ini, kata Farid, terjadi karena posisi kelompok LGBT 
lemah. Farid mencontohkan, transpuan yang menjajakan 
diri, tak berdaya ketika pelanggan memberikan bayaran lebih 
dengan syarat ketika berhubungan seks tak memakai kondom.  
“Mereka tahu informasinya, tapi mereka tidak mau tahu ketika 
melakukan aktivitas seks. Mereka lemah,” ungkapnya.

Farid mengatakan, untuk mengantisipasi penularan HIV/AIDS, 
yang harus diwaspadai adalah kontak cairan kelamin dan darah.  
Ia meminta kelompok yang terlibat upaya pencegahan HIV/
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AIDS, baik swasta atau pemerintah, memberikan informasi yang 
benar. Media kampanyenya jelas, tapi tidak menakuti.

Kapala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas 
Kesehatan Kota Malang, Husnul Muarif mengatakan status 
kelompok tertinggi ODHA (orang dengan HIV/AIDS) di Kota 
Malang tidak diketahui. Posisi kedua adalah ibu rumah tangga, 
disusul karyawan swasta. Sedangkan kelompok LGBT berada 
di bawahnya.  “Ini belum semuanya. Penduduk Kota Malang 
yang mengakses Antiretroviral (ARV) jumlahnya 1.208 orang,” 
katanya.

Husnul mengatakan, Dinas Kesehatan melakukan 
pendampingan, salah satunya bekerja sama dengan Igama.  Ada 
juga yayasan yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk 
mendampingi Pekerja Seks Komersial, baik langsung maupun 
tidak langsung. Ada pula kelompok yang mendampingi 
pengguna narkoba suntik.

Husnul mengatakan, menggandeng kelompok berisiko tinggi 
sungguh sangat membantu. Ia paham Dinas Kesehatan tidak 
bisa bergerak sendiri tanpa bantuan dari komunitas maupun 
kelompok. “Kebanyakan mereka keluar pada malam hari. Kami 
butuh teman-teman LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) 
untuk menjangaku mereka agar kelompok berisiko bisa kami 
kendalikan dengan berperilaku seks sehat,” katanya.

Ia mengatakan, Igama telah memberikan edukasi seks sehat 
dan aman kepada kelompoknya. Dinas Kesehatan telah 
menggandeng Igama sejak tahun 2005. Dinas Kesehatan 
memiliki program bernama STOP.  Program ini menjadi strategi 
jalan cepat pengendalian HIV/AIDS yang berisi penyuluhan, 
menemukan ODHA, lalu mengobatinya secara berkelanjutan.

Husnul mengatakan penularan HIV/AIDS berisiko kepada 
siapa saja, termasuk pada petugas medis.  Transfusi darah juga 
berisiko tertular HIV/AIDS. “Masyarakat perlu mendapatkan 
informasi yang baik tentang risiko penularannya,” katanya.

*Naskah ini bersumber dari Suryamalang.com, 26 November 2018.
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Ujaran kebencian di rumah ibadah menimbulkan dilema berat bagi 
sebagian orang LGBT. Seperti manusia lain, mereka butuh beragama.

Camely Arta, Magdalene.co

Azan ibadah Jumat berkumandang. Seorang umat Islam, sebut 
ia bernama Randi, bergegas ke masjid  tak jauh dari tempat 
kerjanya di Jakarta Timur.  Sampai di masjid, ia gelisah. 
Jantung karyawan perusahaan swasta ini berdebar lebih cepat. 
Musababnya, dalam khotbah, khatib menyatakan bahwa LGBT 
(Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transeksual) adalah dosa. 

Menurut khatib, LGBT menjijikkan, berbahaya, dan dilaknat 
Allah. “Bahkan, pengkhotbah menyatakan LGBT layak untuk 
dibasmi,” kata pemuda berusia likuran akhir itu kepada 
Magdalane. 

Di tengah situasi yang membuatnya tercekam, Randi tetap duduk 
diam. Ia terus mendengarkan khotbah dari sang ustaz hingga 
selesai. “Saya seperti membeku,” katanya. Sebagai gay muslim, 
ia berpendapat masjid semestinya memberikan kesejukan di 
tengah berseliwerannya seruan kebencian, diskriminasi, dan 
persekusi terhadap kelompoknya.  

Randi menemukan sebaliknya. Tempat ibadah itu justru 

ADAKAH RUANG 
BAGI LGBT UNTUK 
BERAGAMA?
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menolak eksistensinya. Randi mengisahkan, dalam khotbah, 
khatib menyatakan ibadah orang LGBT  tak diterima Tuhan.  
“Boro-boro ibadah diterima. Ibarat kata, dianggap manusia aja 
enggak,” kata Randi.

Kisah pahit Randi yang telah ia alami dua tahun sebelumnya 
itu, tak membuat dia berhenti salat. Ia juga tetap menjalankan 
ibadah selain salat. Bedanya, kini Randi lebih jarang pergi ke 
masjid. Ia banyak menjalankan ibadah di kamar kos yang ia 
tinggali. Randi percaya manusia tak pernah tahu apakah Tuhan 
menerima ibadah manusia, atau menolaknya. 

Ia meyakini, ibadah adalah wilayah antara manusia dengan 
Tuhan. “Tujuan gue beribadah untuk mendekatkan diri kepada 
Tuhan, kepada Allah. Diterima atau enggak, itu urusan Allah. 
Sebagai muslim, gue tetap menjalankan ibadah,” kata dia, 
menambahkan.

Pengalaman Randi juga terjadi pada seorang pemeluk Kristen, 
sebut ia Nina. Sejak berusia Sekolah Dasar, Nina telah menyadari 
bahwa ia memiliki ketertarikan terhadap sesama perempuan.  
Kini, Nina yang berusia 30 tahun, menjalani profesi sebagai 
penulis lepas, dan tinggal di Jakarta.

Ia mengenang pengalaman saat masih remaja belasan tahun di 
Yogyakarta, tahun 2005 lalu. Seorang pendeta, dalam khotbah di 
gereja, mengibaratkan LGBT sebagai manusia yang menjatuhkan 
diri ke lubang dosa. Mendengar khotbah pendeta, Nina marah 
dan gelisah dalam hati. Meski begitu, ia tetap mendengarkan 
khotbah hingga usai. “Tapi, setelah khotbah itu, aku tidak 
pernah ke gereja lagi,” ujar Nina.

Khotbah pendeta itu juga tak meredupkan keyakinan Nina pada 
agama Kristen. Keimanan Nina bahwa Yesus juru selamat dan 
pembawa terang juga tak lekang.  “Menguatkan iman tidak 
harus dengan rajin ke gereja. Gereja memang gedung yang 
dibuat untuk ibadah.  Menurutku, ibadah bisa dilakukan berdua 
saja antara aku dan Tuhan Yesus,” ujarnya.

Camely Arta



235Aliansi Jurnalis Independen | Perbankan dan Fintech

PEMAHAMAN AGAMA TANPA KONTEKS

Kisah Randi dan Nina merupakan cerminan dari  LGBT atau 
kelompok minoritas gender yang terus bertanya kritis tentang 
relasi mereka dengan agama. Sentimen anti-LGBT di Indonesia 
beberapa tahun belakangan ini, juga tak lepas dari berbagai 
pandangan keliru terhadap kelompok LGBT. Dalam konteks 
agama, tidak dipungkiri bahwa mayoritas  pemuka agama kerap 
menyudutkan LGBT. Bahkan, banyak pemuka agama yang 
mengobarkan kebencian terhadap kelompok LGBT.

Situasi kian buruk karena negara yang mestinya melindungi 
kelompok minoritas, malah membiarkan. Bahkan, dalam 
banyak kasus, negara menjadi pemicu ketakutan publik.  
Misalnya, pemerintah Kabupaten Cianjur meminta khatib untuk 
berkhotbah tentang bahaya LGBT pada ibadah Jumat.

Lailatul Fitriyah, akademisi yang mengambil studi doktoral pada 
program Agama-agama Dunia dan Gereja Global di Jurusan 
Teologi, Universitas Notre Dame, Amerika Serikat mencemaskan 
pandangan ulama yang tak humanis pada kelompok LGBT. 
Menurut Laily, panggilan dia, ulama yang memusuhi LGBT 
adalah mereka yang memandang proses terbentuknya hukum 
Islam dan tradisi Islam sebagai sesuatu yang tertulis di atas batu.

Ulama ini, kata Laily, berasumsi bahwa sesuatu yang 
sudah menjadi hukum Islam tak bisa diubah lagi. Ulama ini 
berpendapat  hukum Islam yang berasal dari abad ke-11, 
misalnya, sampai sekarang harus tetap seperti itu. “Padahal, 
kalau kita belajar sejarah atau hukum Islam, proses terbentuknya 
sangat bergantung pada dinamika masyarakat,” kata dia.

Ia memaparkan, pada masa Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, 
sekitar abad ke-16, dinamika masyarakat menjadi patriarkal. 
Hukum yang ditulis pada saat itu menjadi lebih opresif terhadap 
perempuan ketimbang hukum yang bersumber pada abad ke-8 
atau ke-7, saat Nabi Muhammad baru wafat.

Hukum Islam, kata Laily, berubah sesuai dengan tuntutan 
masyarakat, dan sifat masyarakat.  Sayangnya,  sekarang 
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ini banyak ulama yang berpendapat  sesuatu yang telah 
menjadi hukum Islam, tak bisa diubah. Mereka, tambah Laily, 
berpendapat hukum Islam tidak bisa disesuaikan dengan 
perkembangan kondisi masyarakat.

Laily menjelaskan, ada asumsi di kalangan ulama bahwa di 
dalam Alquran tercantum larangan secara positif terhadap 
homoseksualitas, dan tidak bisa lagi diperdebatkan.  Padahal, 
kata Laily, sebagian besar isi Alquran adalah norma. “Norma 
adalah sesuatu yang lebih umum, bukan hukum yang mutlak,” 
tutur Laily.

Menurut dia,  narasi Nabi Luth yang sering digunakan 
landasan untuk menyerang kelompok LGBT bukan hanya soal 
homoseksualitas. Ayat-ayat itu, sambung Laily, tak menyebutkan 
ada praktik homoseksualitas secara konsensual yang dilakukan 
oleh masyarakat saat itu.  Yang jelas, kata dia, narasi tentang 
Nabi Luth ini menggambarkan bagaimana praktik seksualitas 
masyarakat pada saat itu lebih bersifat koersif, penuh dengan 
ancaman.

Artinya, pesan dari kisah Nabi Luth bukan lagi pada 
homoseksualitas. Tapi, pada bagaimana praktek seksual yang 
tidak konsensual, alias pemerkosaan. “Pesan itu yang kemudian 
dihilangkan ketika bicara narasi Nabi Luth sebagai dasar 
untuk melarang homoseksualitas,” kata Laily tegas. Menurut 
dia, pesan dari narasi Nabi Luth ini juga tidak disambungkan 
dengan pengetahuan sosio-historis. Mereka, kata Laily, hanya 
berlandaskan Alquran, tanpa melihat latar belakang dan 
konteksnya.

ALLAH MERENGKUH KECAIRAN

Pendeta Suarbudaya Rahardian dari Gereja Komunitas Anugerah 
di Jakarta Pusat, mengatakan LGBT adalah sebuah keragaman, 
orientasi seksual, dan ekspresi gender yang secara teologis 
dihayati sebagai anugerah Allah.  “Kami sebagai gereja percaya 
bahwa Tuhan yang diyakini dalam agama Kristiani adalah 
Tuhan yang mendobrak norma-norma heteronomativitas,” kata 
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Suarbudaya dalam wawancara dengan Magdalene.

Ia memaparkan, Roh Kudus adalah bagian dari keilahian yang 
diyakini dalam agama Kristen. Hal ini juga direpresentasikan 
dalam Alkitab sebagai entitas yang disapa sebagai Sophia, 
sebagai kebijaksanaan yang bersifat feminin. Tapi, di bagian, ia 
juga disapa sebagai maskulin.

Kecairan penyebutan ini mewarnai Allah Trinitas.  Sehingga, 
orang Kristen memiliki imajinasi kalau Allah saja merengkuh 
kecairan itu, apalagi manusia yang Dia ciptakan. “Itu sebabnya 
kami punya kesimpulan, di luar heteronormativitas, LGBT harus 
diberi ruang untuk diakomodasi oleh gereja, karena Allah pun 
juga demikian,” kata dia.

Suarbudaya diutus oleh Lembaga Misionaris Baptis dari Inggris 
untuk membuat satu komunitas di Jakarta bagi kelompok-
kelompok yang selama ini dimarginalkan oleh gereja. Suarbudaya 
prihatin dengan gereja konservatif yang melakukan persekusi 
teologis dan moral terhadap LGBT. Padahal, seharusnya gereja 
mendampingi kelompok marginal.

Menurut dia,  gereja arus utama harus bersuara untuk LGBT.  
Sebab, pada hari-hari ini, apalagi di Indonesia, LGBT adalah 
kelompok yang sangat rentan. LGBT merupakan kelompok 
yang ditindas, dianiaya, dikriminalkan, dan dipersekusi. 
Dalam konteks Alkitab, Suarbudaya mengatakan ada homofobia 
dalam agama Kristen, dan teks yang sangat heteronormatif. 
Bahkan, teks Alkitab memberi nasihat eksplisit untuk 
menganiaya kelompok LGBT. “Ini yang harus diluruskan,” kata 
dia.

Suarbudaya mengatakan, teks kitab suci tidak ditulis secara 
langsung untuk pembacanya di semua tempat dan semua 
zaman. Pada hakikatnya, teks kitab suci ditujukan pada satu 
masa tertentu, di situasi geopolitik tertentu, sosial tertentu, 
kepada orang tertentu.  Orang Indonesia abad ke-21,  tidak bisa 
membaca teks itu seolah-olah itu ditujukan kepadanya. Menurut 
Suarbudaya, perlu menggunakan lensa tertentu untuk bisa 
memahami teks tersebut. 
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Ia menggambil contoh teks tentang LGBT pada kitab Imamat 
yang secara harfiah menyatakan, “Laki-laki yang tidur dengan 
laki-laki harus dirajam sampai mati.” Kalau mau fair, kata dia, 
umat Kristen juga harus membaca teks lain pada pasal yang 
sama. Teks itu menyebutkan, seorang anak yang membantah 
orang tuanya harus dirajam pakai batu sampai mati. “Membaca 
teks itu, tak mungkin ada orang Kristen konservatif yang mau 
merajam anaknya sampai mati, karena anaknya misalnya, 
membantah untuk cuci piring,” kata dia.

HAK WARGA NEGARA YANG SAMA DAN TERJAMIN

Suarbudaya mengatakan, teks dalam Alkitab tidak bisa dibaca 
apple to apple dengan kondisi masyarakat saat ini. Lensa yang 
harus dipakai adalah lensa Yesus Kristus. Yakni, apa yang Yesus 
katakan mengenai sebuah isu jika ia masih hidup sekarang. Ia 
mengatakan, dalam kitab Roma 1, ada ayat favorit yang sering 
dikutip oleh kelompok anti-LGBT. “Orang akan meninggalkan 
persetubuhan yang wajar dengan istrinya, dan menyala-nyala 
birahi dengan sesama laki-laki.”

Ide tentang hubungan seksual yang menyala-nyala dengan 
sesama laki-laki itu dilarang Rasul Paulus. Sebab, ide tentang 
hubungan seksual sesama jenis itu merusak relasi yang sudah 
ada, yaitu relasi pernikahan. “Bagaimanakah jika seorang pria 
yang meninggalkan loyalitas kepada istrinya yang sudah sah, 
dengan hubungan ekstramarital, hubungan di luar nikah, dalam 
hal ini homoseksual,” ujar Suarbudaya. 

Hubungan ekstramarital seperti itu, kata Suarbudaya, juga 
bentuk yang dikutuk jika terjadi pada heteroseksual. Poinnya, 
kata dia, bukan tentang homoseksualnya.

Suarbudaya mengisahkan, pada zaman Kekaisaran Yunani, ada 
kata arsenakotai. Kata ini identik dengan penyembahan Dewi 
Artemis di kuil-kuil dengan melakukan hubungan seks anal 
dengan laki-laki muda yang belum dewasa. “Paulus melarang 
praktik itu karena jelas itu bukan konsensual, hubungan yang 
eksploitatif,” kata dia.
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Seperangkat larangan terhadap hubungan homoseksual itu 
harus dipahami dari pranata-pranata apa yang terjadi saat itu. 
Celakanya, hari ini banyak orang membaca teks itu dengan 
melepaskan konteksnya.

Di tengah arus utama gereja meminggirkan LGBT, Gereja 
Komunitas Anugerah Salemba mendeklarasikan secara 
terbuka menerima mereka pada Juni 2015 lalu. Tujuan gereja 
bukan membuat mereka menjadi hetero, melainkan menerima 
seutuhnya keadaannya.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Hak (Komnas 
HAM) Beka Ulung Hapsara mengatakan hak beragama LGBT 
tidak berbeda dengan warga negara yang lain. LGBT memiliki 
hak yang dijamin konstitusi untuk menjalankan ibadah sesuai 
dengan keyakinan masing-masing tanpa rasa takut akan 
ancaman, intimidasi, dan teror dari kelompok lain.

Beka mengatakan, Komnas HAM pada posisi meminta pada 
negara melalui aparatnya untuk menghormati LGBT. “Kami 
sekaligus minta negara melindungi kebebasan beribadah dan 
berkeyakinan kawan-kawan LGBT, sehingga tidak mengurangi 
hak asasi mereka,” katanya.

*Naskah ini bersumber pada terbitan Magdalene.co, 19 October 2018.
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Perempuan dan laki-laki yang telah bertransisi gender menyimpan 
dilema dalam memilih tata cara beribadah salat.

Sejak sekolah dasar, Tama, bukan nama sebenarnya, sudah 
merasakan  ada yang berbeda dengan dirinya. Ia yang kini 
berusia 32 tahun, lahir sebagai perempuan.  Namun sejak kecil, 
ia merasa tidak nyaman dengan tubuhnya.  

Ia tidak suka memakai rok saat ke sekolah. Ia juga tidak suka 
berambut panjang. Sebisa mungkin, Tama berpenampilan 
seperti laki-laki. “Waktu SMP, gue menyadari suka perempuan, 
dan gue shock. Gue suka perempuan, tapi gue enggak nyaman 
dengan jenis kelamin gue sebagai perempuan,” ujar pemuda asal 
Jakarta ini.

Asisten program manajer pada lembaga swadaya di Jakarta ini 
mengakui baru beberapa tahun belakangan dia benar-benar 
mencari tahu tentang isu seksualitas dan transgender. Setelah 
berusia 29 tahun, ia memutuskan untuk mengidentifikasikan 
diri sebagai transpria.  

Penerimaan dari sang ibu membantu Tama untuk melakukan 
transisi.  Persisnya, ibunda Tama pasrah. Sikap ibunda Tama 
sebenarnya tak begitu menerima. Tapi, perempuan yang 
mengandungnya itu juga tak menolak ketika Tama memilih jadi 
transpria.

BERPECI DAN SARUNG, 
ATAU PAKAI MUKENA
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Ia mengisahkan lahir dari ibu yang menganut Katolik, dan ayah 
beragama Islam. Ibunyalah yang mendorong Tama menjadi 
muslim. Ia pun melakukan pencarian agama yang pas ketika 
masih sekolah. Akhirnya, ia memilih Islam. Bagi Tama, agama 
menjadi pegangan ketika ia mengalami pertarungan dalam diri, 
dan memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup. 
Sebagai transpria, Tama menghadapi dilema ketika hendak 
salat. Ia bingung harus memakai baju koko dan peci, atau 
mukena. Dulu, demi mencegah hal-hal yang tidak ia inginkan 
dari lingkungan sekitar, Tama mengenakan mukena.  Alasan 
lain, mukena bisa untuk menutupi perbedaan yang ia rasakan 
sebagai orang yang terlahir perempuan. Meski begitu, mukena 
membuat dia tertekan dan tidak nyaman. “Setelah bertransisi, 
saya salat tak memakai mukena lagi,” katanya.

Kendala lain yang dihadapi Tama dalam menjalankan salat 
adalah lingkungan kantor yang belum terbuka terhadap isu 
transgender. Baru beberapa teman kantornya yang tahu bahwa 
ia transpria. Karenanya, Tama memilih mencari masjid yang 
jauh dari kantor.

Dilema serupa juga dihadapi  seorang transpuan yang tumbuh 
dalam keluarga muslim di satu kota di Sumatera. Anisa, nama 
samaran dia, kini berusia 25 tahun.  Ia mengatakan sering 
bertanya kepada Tuhan tentang kekerasan yang menimpa dia 
dan temannya sesama transpuan. 

Meski suka “protes” terhadap Tuhan, Anisa tak meninggalkan 
ibadah sebagai muslim.  Ia pernah bingung bagaimana pakaian 
yang perlu ia kenakan ketika salat. Maklum, ia pernah mengalami 
insiden bersama temannya ketika pindah dari Sumatera ke 
Jakarta pada tahun 2009 lalu. 

Seorang transpuan, temannya, yang ia gambarkan penampilan 
fisiknya “sudah perempuan banget”, ditertawakan oleh jemaah 
karena salat memakai peci dan sarung. “Aku pikir, kok begini 
banget, ya. Jangan-jangan, kalau aku salat di masjid digituin 
juga,” katanya. Sejak kejadian itu, Anisa memutuskan tak pergi 
ke masjid karena takut diusir. Ia khawatir ada orang yang 
berujar, “Ini ngapain laki salat kok  pakai mukena.”
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Belakangan, pertemuan Anisa dengan seorang ustaz membuat 
dia merasa dikuatkan. Sang ustad memberi pelajaran agar 
Anisa salat dengan pakaian apa pun yang ingin Anisa kenakan.  
“Akhirnya aku salat memakai mukena. Memang aku merasa 
lebih khusyuk ketika salat mengenakan mukena,” ungkapnya.

EKSISTENSI TRANSGENDER DALAM ISLAM

Bagi kebanyakan masyarakat Indonesia, agama adalah penting. 
Religiositas seperti ini juga ditemukan di kelompok transgender, 
meski kelompok garis keras dan konservatif kerap menuding 
transgender sebagai pendosa. Bahkan, kelompok radikal 
berulang kali mempersekusi transgender.

Abdul Muiz Ghazali, dosen dan peneliti pluralisme di Institut 
Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon, mengatakan, dalam konteks 
Islam, baik dalam Alquran maupun hadis, eksistensi transgender 
sudah ada. Dari aspek orientasi seksual, Alquran menyebut 
perihal ini dalam Surat Annur ayat 31 tentang perintah menutup 
aurat. “Perempuan beriman boleh membuka auratnya, antara 
lain di hadapan laki-laki yang tidak memiliki hasrat seks pada 
perempuan,” kata Abdul Muiz epada Madgalene.

Sedangkan dari aspek gender, transgender disebut dalam 
dua istilah dalam hadis: mukhannats, yaitu laki-laki yang 
penampilannya seperti perempuan, dan mutarajjilat, perempuan 
yang berpenampilan seperti laki-laki. “(Transgender) memang 
sudah ada sejak zaman Nabi. Yang tidak diperbolehkan adalah 
laki-laki yang tampil sebagai perempuan karena tidak mau 
berperang,” jelas Abdul Muiz.

Tentang pakaian dan tata cara salat, Abdul Muiz mengatakan 
bahwa baik peci maupun mukena tidak termasuk syarat sah 
salat. Dalam Islam, syarat sah ketika salat adalah menutup aurat. 
Sehingga, kalau laki-laki salat mengenakan mukena, maka 
salatnya sah karena telah menutup aurat. “Peci dan mukena itu 
merupakan budaya, dan itu tidak termasuk di dalam wilayah 
ritual keagamaan,” ujar Abdul Muiz.

Abdul Muiz menyatakan, ibadah transgender tidak dilihat 
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dari bagaimana mereka berpakaian ketika salat. Tapi, pada 
bagaimana ketulusan mereka untuk melaksanakan ibadah 
dan kenyamanan mereka. Abdul Muiz menyitir hadis yang 
menyebutkan bahwa Allah tidak melihat pada jasmani dan 
bentuk rupa, termasuk pakaian yang beribadah. Allah, kata dia, 
melihat pada hati nurani. Sehingga, transgender sah-sah saja 
melakukan ibadah. Salat adalah media untuk berkomunikasi 
dengan Tuhan serta menjemput kedamaian. “Orang kan enggak 
bisa membohongi dirinya. Maka, pakailah apa yang menurut 
dia nyaman,” ujarnya.

Hal yang sama disampaikan Lailatul Fitriyah, mahasiswa 
doktoral Program Studi Agama-agama Dunia dan Gereja Global 
di University of Notre Dame, Amerika Serikat. Laily, panggilan 
dia, mengatakan meski belum ada terminologi LGBT saat 
Islam turun, namun praktik homoseksualitas, lesbianisme, dan 
transgender, baik transpuan maupun transpria, sudah ada sejak 
masa abad ketujuh di jazirah Arab.

Namun, pada saat itu, orang-orang yang melakukan praktik 
itu tidak menempati posisi penting dalam masyarakat. Ketika 
mereka di tengah masyarakat, keberadaan mereka tidak terlalu 
dipermasalahkan. Mereka bukan ketua suku, aktor politik, atau 
panglima perang. “Biasanya posisi mereka sebagai seniman,” 
katanya.

Dalam hal praktik ibadah transgender, Laily menyatakan bahwa 
sebagian besar lingkup penjelasan dalam Alquran itu normatif. 
Alquran memang menyebutkan bahwa orang wajib salat, zakat, 
dan ibadah lainnya. Tapi, Alquran tidak menyebutkan saat 
beribadah perempuan harus mengenakan mukena, atau laki-
laki memakai sarung dan peci. Tata cara beribadah masuk dalam 
lingkup hukum Islam yang memungkinkan ada perbedaan 
karena ada konteks.

Laily menyatakan, berbicara tentang ibadah, maka harus 
merujuk pada Alquran Surat 17 Ayat 84 yang menyebutkan, 
“Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. 
Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar 
jalannya.” 
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Dari ayat ini, kata Laily, ada penekanan bahwa kemanusiaan 
harus diterima sesuai dengan disposisi alamiah yang ada di 
dalamnya. Ini bisa diinterpretasikan bahwa kalau seseorang 
merasa dirinya terafiliasi dengan gender perempuan, maka 
terima saja kondisi itu apa adanya. Begitu pula jika seseorang 
mengafiliasikan dirinya dengan gender laki-laki, maka silakan 
terima dengan nyaman. “Dalam ibadah, yang paling penting 
adalah niat dan keikhlasannya. Bukan pada apa yang harus 
dipakai ketika beribadah,” kata Laily.

Mendapatkan rujukan dari ahli agama tersebut, Tama pun 
tambah yakin dan nyaman dengan ibadahnya. Ia meyakini, tak 
mungkin Allah menciptakan semua orang dalam keadaan yang 
sama. “Islam yang gue tahu adalah Islam yang diverse. Siapa 
pun lo, tidak dilihat dari identitas gender lo, tapi dilihat dari 
ketakwaan lo,” ujar Tama.

Adapun Anisa, kini, memilih untuk tidak lagi salat. Menurut 
Anisa, sebagai manusia, banyak cara untuk berbuat baik. Ia 
melihat bahwa hampir di semua agama, narasi dan tafsir tentang 
LGBT, terutama transgender, selalu buruk.

Anisa tak menyalahkan agama. Ia tak nyaman dengan multitafsir 
orang pada ayat dalam kitab suci. Kini, ia berdoa dengan berbagai 
cara, dengan cara dia sendiri. “Doaku lebih sebagai ngobrol dan 
berkomunikasi dengan tubuhku, dengan diri sendiri,” ujarnya.

*Naskah ini bersumber dari terbitan Magdalene.co,  21 November 2018
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Ervan Wahyudin, RTV

HIV – AIDS BUKAN 
AKHIR SEGALANYA

VISUAL NARASI

Visual Presenter Baca
Lead

((** PKG **)) 

((**LEAD IN**)) 
HIV- AIDS SELALU DIKAITKAN 
DENGAN KELOMPOK L-G-
B-T// KARENA STIGMA INI/ 
ORANG DENGAN HIV/AIDS 
- ODHA SERINGKALI ENGGAN 
MENJALANI PENGOBATAN// 

PADAHAL/ PENDERITA 
HIV-AIDS TERBANYAK 
BERASAL DARI PASANGAN 
HETEROSEKSUAL// 
DENGAN TERAPI 
PENGOBATAN A-R-V/ 
SEORANG ODHA BISA 
KEMBALI SEHAT DAN 
TIDAK MENULARKAN 
PENYAKITNYA// 

Ervan Wahyudin



247Aliansi Jurnalis Independen | Perbankan dan Fintech

MEMPERINGATI HARI AIDS 
KALI INI KAMI HADIRKAN 
LIPUTAN SPESIAL/ “HIV 
BUKAN AKHIR SEGALANYA”// 

((** ROLL PKG**))

VISUAL : 
- RUMAH SAKIT 
- RUANG PERAWATAN  
  RUMAH SAKIT 
- ILUSTRASI SOAL HIV 
- OBAT2AN 
- HARUS HATI2..  
  JANGAN SAMPAI    
  ADA ADA MUKA   
  CLOSE-UP (NTAR   
  DIKIRAIN ODHA)

HUMAN IMMUNODEFICIENCY 
VIRUS - HIV/ BAGI SEBAGIAN 
ORANG MASIH DIANGGAP 
MENAKUTKAN// 

BUKAN HANYA ITU/ 
TINGGINYA STIGMA NEGATIF 
BAGI KALANGAN ODHA/ 
SEMAKIN MEMBUAT SIAPAPUN 
ENGGAN UNTUK TERBUKA/ 
APALAGI MELAKUKAN TES 
HIV// 

((** GRAFIK 1**))

PENGIDAP HIV/AIDS 
HINGGA DESEMBER 
2017

HETEROSEKSUAL 69%
PENGGUNAAN ALAT 
SUNTIK 9,1%
HOMOSEKSUAL 5,7%
PERINATAL IBU KE 
ANAK 2,9%

SUMBER : KEMENKES 
RI 

BERDASARKAN DATA 
KEMENTERIAN KESEHATAN/ 
KELOMPOK HETEROSEKSUAL 
MASIH MENDUDUKI 
PERINGKAT TERTINGGI 
DALAM JUMLAH PENDERITA 
HIV DI INDONESIA//

ORANG DENGAN HIV TIDAK 
AKAN TERLIHAT/ SEBELUM 
DIA MELAKUKAN TES 
DARAH// 

SEPERTI YANG DIALAMI 
ANTONIO// 
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SEKILAS TIDAK ADA YANG 
BERBEDA ANTARA ANTONIO 
DENGAN LAINNYA// NAMUN 
SIAPA SANGKA ANTONIO 
POSITIF HIV SEJAK SEJAK 
TAHUN 2012 LALU//

SEMPAT TERPURUK SEWAKTU 
DIVONIS HIV/ ANTONIO 
AKHIRNYA BANGKIT DAN 
KINI KEMBALI SEHAT / 
SERTA BERAKTIVITAS SEPERTI 
BIASA// 

VISUAL : SOUNDBITE 
ANTONIO ODHA 

FILE: 0234_0049_1
00.07.23 - 00.07.37
SOT: ANTONIO - ODHA
“browsing informasi dan sharing 
dengan dokter dokter bahwa HIV 
saat ini bisa dikendalikan dengan 
ARV teratur tadi, dengan harapan 
hidup sama dgn orang pada 
umumnya gitu. 

CLIP : 0064 - 0081
VISUAL : 
- ANTONIO DATANG   
  KE KLINIK
- DETAIL2 ANTONIO
- ANTONIO     
  MENUNGGU JADWAL  
  KONSELING
- ANTONIO    
  KONSULTASI 

TIDAK MUDAH MENJALANI 
HIDUP DENGAN HIV// 

ANTONIOPUN SEMPAT 
MENDAPAT DISKRIMINASI/ 
AKIBAT STIGMA NEGATIF DARI 
TEMAN TEMAN DEKATNYA// 
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VISUAL : SOUNDBITE 
WAWANCARA 
ANTONIO 

FILE: 0234_0049_2
SOT ANTONIO
ODHA 
00.05.22 - 00.05.45 
bahwa baju dan pakaian yang saya 
pake itu dibakar.. dia sudah tau 
dari kejadian itu oh ok berarti ada 
yang salah, padhal seharunya sy 
bisa kasih informasi dan edukasi 
HIV tidak seseeram itu

CLIP : 123_0073 - 
123_0082
VISUAL : 
- SET UP SEQ ROHIN 
- ROHIN DAN SEMUA  
  ODHA BERKUMPUL     
  DI PUSKESMAS   
  TERIMA EDUKASI 
- DLL 

KONDISI YANG SAMA JUGA 
DIRASAKAN ROHIN/ SALAH 
SATU ORANG DENGAN HIV 
AIDS//

ROHIN MENYADARI STIGMA 
NEGATIF MASIH MELEKAT DI 
MASYARAKAT// 

NAMUN DIA BERSYUKUR/ 
KELUARGANYA PEDULI 
KESEHATANNYA/ DENGAN 
MEMBERIKAN DUKUNGAN 
MORIL// 
 

VISUAL : SOUNDBITE 
WAWANCARA ROHIN

FILE 123_0074_01
SOT RODIN ODHA
00.02.30 - 00.02.41 
support saya dan itu saya syukuri 
ya, jadi selain dari diri sendiri 
klurag terdekat pasangan sangat 
membantu 
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PENULARAN HIV TIDAK 
MUDAH// 

VIRUS HANYA BISA MENULAR 
LEWAT HUBUNGAN SEKSUAL 
BERESIKO/ BERGANTI JARUM 
SUNTIK/ DAN GENETIK// 

((** GRAFIK 2 **)) 
PENULARAN HIV 

- HUBUNGAN 
SEKSUAL TIDAK 
MENGGUNAKAN 
KONDOM
- BERGANTI JARUM 
SUNTIK 
- GENETIK

SUMBER : KEMENKES 
RI 

SEMENTARA/ BERJABAT 
TANGAN/ BERPELUKAN/ 
BERTUKAR PAKAIAN/ ATAU 
INTERAKSI SOSIAL TIDAK 
AKAN MENULARKAN HIV// 

((**GRAFIK 3**)) 

HAL-HAL TIDAK 
MENULARKAN HIV 

- BERJABAT TANGAN 
- PERPELUKAN 
- BERTUKAR PAKAIAN 
- TIDUR BERSAMA 

SUMBER : KEMENKES 
RI 

KINI SEMAKIN BANYAK 
LAYANAN KESEHATAN 
KHUSUS PENANGGULANGAN 
HIV AIDS// 

SALAH SATUNYA KLINIK 
GLOBALINDO DI SETIABUDI 
JAKARTA SELATAN INI//

((** GAMBAR KLINIK 
GLOBALINDO**)) 
CLIP 0234 0107 – 0100
- VISUAL ESTABLISH   
  GLOBALINDO 
- VISUAL GEDUNG 
- VISUAL LAYANAN DI   
  GLOBALINDO 
- DLL
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PASIEN BISA MELAKUKAN 
TES DARAH/ KONSELING 
DAN PENGOBATAN ANTI 
RETROVIRAL VIRUS/  ATAU 
ARV// 

DOKTER HANIF SPESIALISASI 
HIV MENYATAKAN/ TES 
DARAH/ DAN TERAPI ARV 
BAGI HIV POSITIF SEJAK DINI/ 
BISA MENCEGAH PENULARAN 
HIV// 

NAMUN BAGI SEBAGIAN 
BESAR ORANG/ TES HIV 
MERUPAKAN MOMOK YANG 
MENAKUTKAN//

CLIP : 0234_0085 - 0096 
VISUAL : 
- GAMBAR 
DETAIL2 KONSELING 
- GAMBAR 
PERIKSA 
LABORATORIUM 
- GAMBAR OBAT 
ARV 
- GAMBAR 
PETUGAS 
LABORATORIUM 
PERIKSA SAMPEL 

CLIP : 0234 _0101_02
SOT dr. HANIF 
TENAGA MEDIS BIDANG HIV 
00.01.40 - 00.02.01 
“kalau temen2 odha mengakses 
obat arv dan mengonsumsi secara 
rutin biasanya viral load atau virus 
dalam tubuhnya tidak terdeteksi 
jadi sehat sama seperti yang tidak 
ada hiv dan menularkan pasangan 
seksualnya” 

VISUAL : SOUNDBITE 
WAWANCARA DR 
HANIEF 

BAHKAN ADA BEBERAPA 
PASANGAN YANG POSITIF 
HIV/ NAMUN ANAK MEREKA 
SERATUS PERSEN NEGATIF// 
SEBAB PASIEN INI MEMINUM 
OBAT ANTI RETROVIRAL 
SECARA RUTIN/ DAN 

CLIP 123_0042 - 123 _ 
0057 
VISUAL 
- ORANG ORANG   
  ODHA BERKUMPUL 
- DETAIL2 ODHA DARI  
  BELAKANG 
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- DOKTER BERIKAN   
  PAPARAN 
- VISUAL    
  TULISAN SIMBOL2    
  PENANGGULANGAN  
  HIV 

MENGUBAH PERILAKU KE 
ARAH YANG POSITIF//

VISUAL : 
WAWANCARA 
SOUNDBITE DOKTER 
MAYALITASARI 

FILE 123_0108_01
SOT DOKTER MAYALITASARI 
DOKTER DI PUSKESMAS 
PANCORAN
00.02.52 - 00.03.04 
banyak ya pasien mungkin seorang 
ibu,  tidak menularan anaknya 
tidak pada pasangannya 

((** GRAFIK 4 IN**))

MENCEGAH HIV/AIDS 

A = ANDA TIDAK 
BERHUBUNGAN SEKS
B = BERSIKAP SETIA 
DENGAN PASANGAN 
C = CEGAH DENGAN 
KONDOM 
D = DIHINDARI 
BERGANTI JARUM 
SUNTIK 
E = EDUKASI 
KESEHATAN 

PENCEGAHAN BISA 
DILAKUKAN DENGAN 
SEJUMLAH LANGKAH// 
ANDA TIDAK MELAKUKAN 
HUBUNGAN SEKSUAL/ 
BERSIKAP SETIA DENGAN 
PASANGAN/ CEGAH DENGAN 
KONDOM/ MENGHINDARI 
JARUM SUNTIK BERGANTIAN 
DAN EDUKASI KESEHATAN// 
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VISUAL : 
- GAMBAR TES   
  VCT GRATIS OLEH    
  KOMUNITAS PEDULI   
  AIDS DI JAKARTA 
- DETAIL2 ORANG    
  PERIKSA KESEATAN 
- GAMBAR KEGIATAN  
  HARI AIDS DI BLOK 
- SOSIALISASI    
  KESEHATAN 
- DLL  

KINI MASYARAKAT BISA 
SECARA GRATIS MELAKUKAN 
PEMERIKSAAN DARAH GUNA 
MENDETEKSI HIV AIDS/ BAIK 
DI KLINIK/ PUSKESMAS/ 
ATAUPUN KOMUNITAS LSM 
PENANGGULANGAN HIV//

JANGAN SEGAN/ PERANGI 
RASA TAKUT/ UNTUK 
MELAKUKAN TES -V-C-T// 

LAKUKAN TERAPI 
PENGOBATAN SECARA RUTIN/ 
MAKA AKAN MEMINIMALISIR 
PENULARAN/ HINGGA BISA 
TETAP SEHAT/ LAYAKNYA 
MASYARAKAT PADA 
UMUMNYA// 

DARI JAKARTA TIM LIPUTAN 
RTV // 
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Yayasan Gaya Dewata tak ingin LGBT mendapatkan cap buruk 
sebagai kelompok yang paling rentan tertular HIV/AIDS.

Eviera Paramita Sandi, Tribun-Bali.com

Menjadi seorang Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) 
bukanlah hal yang mudah, terutama di Indonesia.  Stigma 
negatif  sering  hinggap pada LGBT. Mereka dituding sebagai 
kaum HIV-AIDS (Human Immunodeficiency Virus/Acquired 
Immune Deficiency Syndrome). Virus HIV secara drastis dapat 
menurunkan sistem kekebalan tubuh, sehingga memungkinkan 
penyakit, bakteri, virus, dan infeksi lain menyerang tubuh 
manusia (AIDS). LGBT sering mendapatkan diskriminasi. 

Sebagai  daerah pariwisata dengan masyarakatnya yang 
heterogen, Bali nyaman buat komunitas LGBT. Mereka tidak 
banyak mendapatkan penolakan. Hal ini bisa dilihat dengan 
banyaknya tempat yang ramah untuk LGBT. Di sejumlah 
kawasan di Bali, misalnya Kuta, Legian, dan Seminyak terdapat 
banyak tempat atau klub khusus LGBT, komunitas LGBT, 
hingga acara untuk kelompok ini.

Kaum LGBT di Bali pun lebih mudah mendapatkan haknya 
untuk bekerja yang kebanyakan di sektor pariwisata. Di Bali, 
juga ada aktivitas Lembaga Swadaya Masyarakat LGBT yang 
mendapat dukungan dari masyarakat dan pemerintah setempat. 
Satu di antaranya adalah Yayasan Gaya Dewata. Yayasan yang  
bergerak pada isu hak kelompok  GWL (Gay, Waria, dan Laki-

LGBT BALI MELAWAN
STIGMA
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laki Seks Laki-Laki)  ini berdiri sejak tahun 1992 dan memiliki 
kantor di Denpasar dan Badung.

Menurut Direktur Yayasan Gaya Dewata, Christian 
Supriyadinata, awalnya yayasan ini bertujuan mewadahi 
kelompok GWL untuk  berbagi, dan saling membantu. Seiring 
berjalannya waktu, karena banyaknya kasus HIV/AIDS  yang 
ditudingkan kepada kaum homoseksual, Gaya Dewata berusaha 
memberikan pemahaman perihal ini. Gaya Dewata tak ingin 
mendapatkan cap buruk sebagai kelompok yang paling rentan 
tertular.  “Padahal HIV itu bisa menular karena perilaku, bukan 
karena dia gay atau bule.  Siapa pun bisa tertular penyakit ini,” 
kata Christian di Denpasar, 24 September  2018 lalu.

Gaya Dewata mempekerjakan staf yang  mendekati  LGBT untuk 
diberikan pemahaman tentang seks berisiko. LGBT juga diajak 
untuk melakukan tes HIV/AIDS secara rutin. Gaya Dewata 
memonitor dan memberi pengobatan bagi mereka yang berisiko 
atau sudah terjangkit HIV/AIDS.  “Setiap hari dari Senin sampai 
Jumat kami melayani  anggota komunitas yang membutuhkan 
informasi atau ingin periksa,” katanya.  Sebagai contoh, pada 
kurun waktuenam bulan, dari Januari hingga Juni 2018, sudah 
ada 3.150 gay dan 336 transgender yang dijangkau. Dari jumlah 
itu, yang  bersedia ikut tes HIV/AIDS sebanyak 863 gay, dan 68 
transgender.

MELALUI MEDIA SOSIAL

Salah satu cara Gaya Dewata menjangkau kaum GWL adalah 
melalui media sosial.  Di media sosial, banyak kaum LGBT yang 
bebas berekspresi. Ada yang masih tertutup, ada pula yang telah 
membuka orientasi seksualnya. Ada pula yang tergabung dalam 
grup-grup khusus yang hanya diketahui oleh sesama anggota 
komunitas. Seorang petugas lapangan Gaya Dewata, Juba 
menuturkan ia aktif mengikuti perkembangan komunitas LGBT 
di media sosial, facebook misalnya.

Di sana, ia yang seorang biseksual, juga bisa berkenalan dan 
menjalin relasi dengan sesama homoseksual. Selain melalui 
hotspot seperti di bar-bar khusus gay, ia berkenalan dan memberi 
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informasi melalui media sosial, misalnya chat khusus komunitas 
gay. Dari sini, Juba bertukar kontak dan janjian ketemu. “Dari 
situ semakin menyebar, dan menyebar sehingga banyak yang 
tahu saya,” papar bapak satu anak asal Jembrana ini.

Dengan virtual outreach ini, menurut Juba, memudahkan dia 
menjangkau  temannya sesama Laki-laki Seks Laki-laki (LSL). 
Di media sosial, Juba  berpenampilan perempuan,  dan memakai 
wig. Menurut Juba, dengan berpenampilan seperti itu, banyak 
orang yang tertarik padanya dan ingin berkenalan lebih jauh.  
“Dari situlah saya mulai memasukkan informasi, hingga 
mengajak mereka melakukan tes HIV/AIDS,” ungkap Juba 
yang bergabung di Gaya Dewata sejak 2013 itu.

Tak selamanya cara Juba mulus. Ada juga yang menolak 
ajakannya untuk tes HIV. Ada juga yang belakangan sakit hati 
karena sejumlah orang ingin berkenalan lebih jauh, tapi tidak 
dia turuti. Menurut Juba, yang mencaci lalu memblokir kontak 
dia juga ada.  Mengedukasi GWL untuk tes HIV, kata dia,  tak 
mudah. Sebab, tak semua dari mereka mengakui bahwa mereka 
LGBT. Juba mengungkapkan, di media sosial banyak dari 
mereka yang mengaku heteroseksual, padahal LSL. Sikap LGBT 
yang tertutup ini juga mempersulit pendataan. Sehingga, saat  
petugas kesehatan melakukan konseling, mereka  dimasukkan 
dalam kategori heteroseksual.

Berbeda dengan Juba, ada Garnetta. Ia lahir sebagai seorang 
pria. Sejak 2016, ia mengubah gendernya menjadi perempuan. 
Ia menyatakan diri secara terbuka sebagai waria. Garnetta 
mengakui banyak temannya sesama waria  yang lebih tertutup 
daripada gay. “Kadang,  setelah tahu dan saya ajak untuk tes HIV, 
mereka bilang iya besok, besok. Saya enggak bisa memaksa,” 
ujar Garni, sapaannya.

Garni tak lelah untuk terus mempersuasi teman-temannya agar 
melakukan safe sex . Ia juga mengingatkan teman-temannya agar 
tes HIV secara rutin.  Ia juga rajin memonitor rekan-rekannya 
yang sudah positif  HIV. Misalnya,  mengingatkan mereka agar 
minum obat, menemani periksa kesehatan, hingga menguatkan 
untuk tetap bersemangat hidup dengan melakukan terapi. 
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Selain itu, Garni terus memonitor rekannya sesama LGBT yang 
pindah ke kota lain, termasuk  memfasilitasi pengobatan melalui 
jaringannya di kota lain.

Bas, koordinator lapangan Gaya Dewata ini  mengungkapkan 
sulitnya mengajak mereka yang sama sekali belum paham 
informasi tentang  seks aman dan risiko HIV. Berkomunikasi 
melalui media sosial, tak cukup untuk mempersuasi LGBT agar 
mau tes HIV. Dalam situasi seperti ini, Bas mengajak mereka 
bertemu langsung sehingga mau tes.  Bahkan, beberapa di antara 
mereka ada yang  telah sampai di tempat layanan kesehatan, 
tapi akhirnya mundur  dengan alasan takut. “Ada yang  takut 
vaksin, takut jarum, takut darah, dan banyak lagi,” kata Bas. Ia 
mengatakan, menjadi pendamping harus sabar.

Apa yang dilakukan komunitas LGBT yang berhimpun dalam 
Gaya Dewata merupakan upaya untuk melepaskan stigma 
bahwa LGBT adalah kaum yang paling rawan tertular HIV/
AIDS. Sebab, HIV/AIDS bisa terjadi pada siapa saja. Tak hanya 
homoseksual, heteroseksual juga berisiko. Misalnya, mereka 
menggunakan narkoba atau seks bebas. Garni mengatakan, 
yang menyebabkan HIV/AIDS adalah perilaku, bukan gender. 
Waria yang punya kafe di Seminyak ini mengatakan, yang 
menularkan HIV/AIDS bukan karena perasaan suka dengan 
sesama. “Perilaku seks yang tidak amanlah yang menyebabkan 
penularan HIV/AIDS,” kata dia.

KASUS HIV/AIDS  DI BALI

Berdasarkan data kumulatif dari Dinas Kesehatan Provinsi 
Bali, sejak tahun 1987 hingga September 2018,  ada 19.683 orang 
dengan HIV/AIDS. Kasus paling banyak ditemukan pada kaum 
heteroseksual dengan jumlah 8.063, homoseksual 2.690, Injecting 
Drug Use (IDU) 794, perinatal 341, tato 9, dan lainnya 271.

Dari jumlah itu, yang terbanyak terinfeksi virus ini adalah 
kelompok usia 20-39 tahun dengan jenis kelamin laki-laki.  
Sedangkan daerah yang paling banyak terdapat kasus HIV/
AIDS  adalah Kota Denpasar, disusul Badung, dan ketiga 
Buleleng. Semua pasien yang terinfeksi virus ini ditemukan 
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melalui layanan tes HIV yang tersebar di seluruh kabupaten 
kota tanpa memandang asal provinsi mereka.

Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 
di Dinas Kesehatan Provinsi Bali, I Nyoman Sudiyasa 
mengatakan kasus HIV/AIDS adalah kumulatif.  Artinya, 
sekali seseorang tercatat sebagai ODHA (Orang dengan HIV/
AIDS)  maka seumur hidupnya ia akan tercatat kecuali kalau ia 
sudah meninggal. Data kasus HIV akan selalu bertambah setiap 
tahunnya dan mustahil bisa menurun.  “Sebab, yang ada hanya 
penambahan kasus, tidak ada pengurangan karena belum ada 
ODHA yang sembuh 100 persen,” kata dia, Sabtu 27 Oktober 
2018.

Menurut dia, catatan kasus HIV/AIDS berlangsung sepanjang 
hayat.  Obat ARV (antiretroviral) hanya membatasi jumah virus 
yang ada dalam tubuh penderita. Sehingga, kualitas hidup 
ODHA dapat diperbaiki dan beraktivitas normal. Syaratnya, 
ODHA harus meminum ARV setiap hari.  Dengan meminum 
ARV secara rutin, virus dalam tubuh ODHA akan turun ke 
jumlah yang sangat rendah sehingga sulit menular ke orang lain, 
hingga 96 persen. Bahkan, bila disertai perilaku hidup sehat, bisa 
mencapai 100 persen.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Ketut Suarjaya, 
pengobatan HIV/AIDS di Provinsi Bali bisa diperoleh di layanan 
Perawatan Dampingan dan Pengobatan.  Mulai tahun 2017, 
pengobatan menggunakan pendekatan test and treat.  Setiap 
pasien yang ditemukan, jika siap dan tidak ada infeksi lain atau 
kontraindikasi, akan langsung diberikan pengobatan.

Program HIV/AIDS menerapkan prinsip STOP (Suluh, 
Temukan, Obati, dan Pertahankan). Suluh artinya setiap 
masyarakat diharapkan tahu HIV/AIDS.  Temukan makin 
banyak orang yang mau tes HIV. Sebab, penularan HIV lebih 
banyak melalui orang yang tidak mengetahui statusnya. Obati, 
artinya setiap pasien yang positif harus rutin minum ARV. 
Adapun Pertahankan adalah, pasien yang ditemukan dan 
minum obat harus didukung dan mereka harus minum obat 
seumur hidup.  “Jangan dikucilkan, jangan distigma, dan jangan 
didiskriminasi,” kata Suarjaya.
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PERAN GAYA DEWATA

Adanya aktivitas penanggulangan HIV/ AIDS bagi kalangan 
LGBT, seperti yang dilakukan Yayasan Gaya Dewata, sungguhg 
penting dan sangat membantu.  Pengelola Program Media 
Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Bali, Yuniambara, 
mengatakan program  komunitas, termasuk Gaya Dewata ini 
dinilai sangat membantu.  “ Itu sangat membantu sekali, meski 
sebetulnya anggaran  dari pemerintah provinsi untuk mereka 
tidak ada. Menyedihkan sekali sebenarnya,” kata  Yuniambara.
Selama ini, KPA bermitra dengan Gaya Dewata dalam 
menjalankan program penanggulangan ODHA. Tugas KPA 
adalah memonitor, berkoordinasi, dan mengevaluasi, termasuk 
kegiatan Gaya Dewata. Peran Gaya Dewata penting agar 
kelompok LGBT terkumpul dalam satu koordinasi sehingga 
KPA bisa mengarahkan yayasan tersebut pada kegiatan positif 
untuk sesama kelompoknya, dan lingkungan di sekitarnya.

Pernyataan senada datang dari Kepala Seksi Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 
I Nyoman Sudiyasa. Menurut dia, untuk  penanganan HIV/
AIDS, jika hanya mengandalkan pemerintah, hasilnya tidak 
akan maksimal. Ia menyatakan dukungan seluruh komponen 
masyarakat sangat diperlukan. “Peran LSM yang bergerak di 
bidang ini sangat membantu kami terutama dalam penemuan 
kasus dan pendampingan untuk pengobatannya,” kata Sudiyasa.

*Naskah ini bersumber dari TRIBUN-BALI.COM, 3 November 2019
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Gisela Swaragita
The Jakarta Post
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Internalized homophobia may cause unhealthy mental condition such 
as depression and self-hate.

Gisela Swaragita, The Jakarta Post

When talking about homophobia, one would think about the 
repression that come from outside and force the LGBT people 
to stay closeted.  However, activists have said that in the society 
where the heterosexuality is considered normal, LGBT people 
can develop the feeling of fear and disgust towards themselves 
for their own sexual orientation. In that particular condition, 
they would feel that being non-heterosexual and non-cis are 
wrong and sinful.

Lini Zurlia, a queer feminist activist from South East Asia gay 
activism organization ASEAN SOGIE Caucus, said feeling guilty 
of being gay was a phase that LGBT people often went through. 
“When society represses your sexuality in the name of religion, 
morality or family resilience, unnecessary guilt can internalize 
within yourself,” she told The Jakarta Post through phone call 
recently.

INTERNALIZED
HOMOPHOBIA:
THE COST OF
HETERONORMATIVE
SOCIETY
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She said, these repression could cause LGBT people who are still 
in denial to become homophobic too. “It is called internalized 
homophobia. When people try too hard to deny they are actually 
gay, this can be expressed as aggressive hate toward the LGBT 
community because they do not want to be identified as one of 
them,” she said.

According to Teguh Wijaya Mulya, a psychology lecturer in 
Universitas Surabaya, internalized homophobia also may cause 
unhealthy mental condition such as depression and self-hate. 
“Internalized homophobia is not a mental illness, but a negative 
way of thinking,” Teguh told The Jakarta Post through text 
message recently. 

“However, reports have said that internalized homophobia 
is associated with things that are bad to mental health, such 
as depression, bad body image, and even suicidal tendency, 
and self-hate.” “We live in a society who bombard us with 
heteronormative messages, pictures, and assumptions. It is not 
a surprise that those ‘who are not heterosexual’ tend to feel 
abnormal,” he said.

To feel that being LGBT is wrong, sinful, or abnormal may 
hamper an LGBT individual’s process to come in —a process 
where an LGBT person happily accepts themselves for their 
non-heterosexual orientation. This condition may leave them in 
denial and unhappy with themselves.

However, Teguh said that internalized homophobia could 
happen even to those who were already coming out —telling 
others about their sexual orientation.

“A research says a gay may have come out to others several 
times, but the person still needs years to finally fully coming in,” 
he said. “Even, some LGBT individuals feel that coming in is not 
a black-and-white process, but a long process that have to be 
undergone for life.”

He added, on the other hand, there are those who feel at ease 
to come in and do not experience homophobia, but choose not 
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to come out because they live in an environment that is very 
violent to LGBT. “In the context where the state is ignorant to 
LGBT persecution, being closeted is a logical consideration. Not 
necessarily because of internalized homophobia,” he said.

Teguh said feeling alone, singled out, helpless, and hopeless are 
the real torture for a person with depression. “Realizing that we 
are not alone is a crucial step to get out of the feeling of being 
an outcast. Community, friends, and mentors will contribute to 
reduce such feelings,” he said. “If you feel depressed, you have 
to go out and move. Take a chance to meet supportive friends, 
communities, and mentors. If you keep it to yourself, depression 
will kill you. The more you keep shut in bed, the more helpless 
you will be.”

However, many times people are not ready to be supportive to 
help their LGBT peers. “Do not lecture them as if you know what 
he or she feels,” he said. “If you are a heterosexual, do not say 
that you ‘understand’ what he or she feels. It is like a husband 
who tells his wife ‘I know how you feel when you go through 
labor pain.’ You can try to understand, but you will never fully 
understand,” he said.

“Also, do not tell them to go to a psychologist or a psychiatrist 
unless you are sure that the mental health professionals have 
positive perception towards LGBT. Generally, Indonesian 
psychologists or psychiatrists still think of LGBT as disturbance, 
although such way of thinking is against international agreement 
and understanding,” he said.  “Instead, we can introduce them 
to community, friends, or NGOs who work in LGBT issues. If the 
person is religious, giving them access to religious figures who 
are supportive to LGBT people will be a good action,” Teguh 
said. “Other than that, we also can introduce them to resources 
such as books, websites, and films that affirm their struggle,” he 
said.

According to LGBT activists, fighting internalized homophobia 
should be started by fighting the homophobia that is rooted from 
the society. Dede Oetomo, founder of gay activism organization 
GAYa NUSANTARA, blames the common heteronormative 
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narration in Indonesia for internalizing the guilt and shame 
within LGBT people. “LGBT people who are born in a 
heteronormative society would feel guilty and sinful when they 
start understanding their sexual orientation,” Dede told the Post 
through phone call recently.

“See, they are born in the story where mothers and fathers are 
heterosexual. When people have children, they would expect 
their children to be heterosexual, too. If I am a man and turned 
out I like men, I would feel like I am an outcast in the big narration 
of the society,” he said.

He mentioned the rampant use of religious arguments to repress 
the LGBT people. “Many people practice religiosity in a shallow 
context. We are still debating whether it is allowed to have dogs 
at pets,” he said laughing, citing the Islamic tradition that see 
dog saliva as bearers of impurity.

He also mentioned the massive blame fundamentalists threw to 
LGBT community when earthquake and Tsunami stroke Central 
Sulawesi in September 2018.

“No wonder people say LGBT people are sinful and cursed, 
and can cause azab (great destruction due to God’s anger) like 
tsunami […] That is the narration that is circulating in this 
society,” Dede said. “If LGBT people can cause tsunami, why 
didn’t tsunami struck Berlin and London?”

Dede said, to combat the homophobic society and prevent 
internalized homophobia within LGBT people, we have to 
present a counter narrative that is not heteronormative. “The 
story of lesbians, gay, bisexuals, transgender people never occur 
as a dominating narration when people raise their kids,” he said. 
“Indonesian kids need LGBT role models. I imagine, if a closeted 
12 years-old have LGBT role models, he or she would not feel 
guilty and instead would feel empowered.”

He also suggests parents to introduce gender diversity to kids in 
a positive way. “For example, if you go out with your kids and 
you see a transgender street musician, that is your time to make 
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a good narration about transgender to your kids,” he said.

Tunggal Pawestri, feminist activists, said the dominant 
patriarchal culture contributed to homophobia in general. 
“Patriarchy is manifested in many forms. One of which is by 
thinking that men is better than women, or stereotyping where 
there are some gender roles that are attributed to men only. So 
this must contribute to the fact that LGBT people cannot express 
their gender or show their non-heterosexual orientation,” she 
said through text message recently.

“These are the key factors of why homophobic perspective and 
behavior is still rampant. Within the patriarchal logic where 
hetero-cis-male are considered authoritative, homosexuality is 
considered the opposite from the ‘general’ values of how women 
and men should behave,” she said.

Therefore, Tunggal said, because gender equality is the core of 
feminist struggle, feminists have to fight against homophobia 
in the society. “Understanding gender-based injustice and the 
domination of patriarchy are our asset to understand LGBT 
people’s struggle. As feminists, it is mandatory to fight against 
homophobia in the society.”

Trixie, not his real name, a 23 year-old gay in South Tangerang 
said he has witnessed misogyny among LGBT people. “I saw 
many people in Grindr wrote ‘no ngondek’ in their bio,” he said 
through text message to the Post recently. Grindr is a social 
networking app for gay, bi, trans, and queer people. Ngondek 
is an Indonesian term for femininity shown through speech style 
and body language.

“I mean, you’re gay just like the rest of us. Don’t think you’re any 
better because you are masculine,” he lamented. “I think it is the 
manifestation of toxic masculinity. Why being feminine is bad? 
That is the main question.”

He added that LGBT people should instead focus on the efforts to 
realize a less homophobic society. “Whether you are masculine 
or feminine, all of us gays are being marginalized by actual 
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homophobes out there who use religious theorems to condemn 
us,” he said.

Gay men talk about overcoming homophobia that comes from 
within

“If people hate LGBT and say they can’t accept LGBT, well, these 
people really waste their time because LGBT hate themselves,” 
Teguh Iman Affandi, 31, an activist of gay activism NGO, Suara 
Kita and an openly gay man, said laughing.
Teguh said he was born in a very conservative Islam family and 
grow up in a very fundamentalist environment.

“My mother is a very conservative muslim. One of my sisters is 
now considering to wear niqab —face cover, to show her faith,” 
he said. “In college, I joined a muslim student organization. 
The study environment in my college, although it is a public 
university, is also very Islamic.”

With such environment, Teguh grew up believing homosexuality 
is a grief sin. He cited the story of Luth ibn Haran, or Prophet 
Lot, in the Koran which became the general basis of Islam 
disagreement towards homosexuality.
“According to the fragment, men should not love other men 
sexually. I grew up believing that narration,” he said.

Therefore, when he started feeling flings towards male school 
mates in elementary school and junior high school, Teguh 
decided to keep them secret. During high school and college 
years, he decided to distract himself from sexual and romantic 
needs to school activities.

“My mother started to question me why I never brought girlfriends 
home. But I said to her I did not want to have girlfriends because 
dating is against the religion,” he said laughing. “She did not 
realize that I did not like girls.”
Sadly, being secretive only made him become violent towards 
other LGBTs who freely express their sexuality.

“During my college years, I became a bully to other male friends 
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who are ngondek. I also do not want to go to the gym because I 
heard there are many gay people in the gym!” he said. “I also did 
not want to be friends with transgender people. I do not want 
to be seen being with other LGBT people because I was scared 
people would identify me as one of them.”

However, Teguh could not throw his anxiety about his sexuality 
at the back of his head forever. One day, he decided he wanted 
to reach out and find a community that can help him tame his 
perturbation. “I found Suara Kita through Facebook. At that time, 
the group opened a registration for film making workshop,” 
he said. “It was interesting for me because the group openly 
informed to us that they work for gender diversity, but it also 
gives creative workshops.”

For Teguh, it was not easy to enter the workshop venue at that 
time. “I had arrived at the gate door, but I could not step inside. 
I was afraid and nervous. I really did not want to enter the 
building and being caught being with LGBT people,” he said. 
However, after spending almost half hour outside the gate, he 
stepped in and joined the workshop.

“Since then I became a part of the society. I even work full time 
now for the NGO,” he said. Since spending the time with other 
people with the similar struggles, as well as joining discussion 
about gender diversity, Teguh now can accept himself and his 
sexuality.

Teguh’s friend in Suara Kita, 42 years old Bambang Prayudi, also 
have similar encounter with internalized homophobia. “I knew 
that I was not like other boys when I realized I like a male school 
mate in elementary school,” Yudi, Bambang’s nick name, told 
the Post in an interview recently. “However, I always tried to 
keep that feeling to myself. I always pretended to be a real man.” 

Yudi said he always put on a masculine mask to avoid the 
society’s suspicion.
“I always join a gang of boys in high school and college. I join 
masculine sports like football and basketball. I always join them 
during cigarette conversation although tobacco smoke made 
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me feel dizzy,” he said. “I even date girls during high school 
and college, although I always have feeling to other men at that 
time.”

Yudi said he also hated openly gay people at that time. “I became 
furious when I know that LGBT marriage in Netherland was 
legalized. I thought HIV/AIDS was God’s punishment towards 
gay people,” he said.

When he was 25, he started to feel tired with the masculine mask 
he always put on. He felt the creeping depression whenever 
he was alone. “I had a serious girlfriend at that time. We were 
planning to get married,” he said. “I had a good job at a reputable 
bank. We had saved money to fund a dream wedding. We had 
got our family’s blessing. However, I still can’t lie to myself,” he 
said.

One day, he decided to leave her girlfriend. He changed his 
phone number and moved house so that she could not reach her. 
“I even told my parents to shoo her away if she came to their 
house looking for me. I told my family that she was a material 
girl who only wanted my money. I made them hate her. I was 
terrible,” he said. After freeing himself from the heteronormative 
relationship, he found his office mate as new stressors.

“My boss and my office friends always wanted to hook me 
up with a girl. They think that a man could never be complete 
without a wife,” he said. “I know they wanted to do good things 
for me but it only stressed me out!”

Tired of guilt and self-hatred, Yudi hired a psychologist to “cure” 
him from his homosexuality. “I wanted to be healed, I wanted 
to be normal,” Yudi said. “However, after several sessions, the 
psychologist only told me to try a relationship with men if it 
what made me happy.”

Unable to find what he want through a psychologist, Yudi went 
to an ulema to ‘cure’ him through Islamist way. “Still, the ulema 
did not help me,” he said. 
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Finally, one day he installed Grindr to try to connect with other 
LGBT. “I did not use my photo and I did not use my real name. If 
I wanted to check my account, I had to go to the toilet and open 
the app there,” he said. Through Grindr, he met another man 
who would then became his first gay partner. The relationship 
helped him to understand and accept his homosexuality. 

However, Yudi said that dealing with internalized homophobia 
is a long process. “Even when I already moved to Jakarta and 
joined Suara Kita, at first I still did not want to be caught walking 
together with a transgender friend,” he said. 
“Only when I join a gender diversity workshop several years ago, 
they set us to spend the night in the bedroom with a transgender 
woman. It was the first time I spend the night with a transgender 
and had a very interesting, eye-opening conversation with 
her. Afterwards, I don’t have any fear of being together with a 
transgender anymore,” he said.

After overcoming their guilt over sexual orientation, both Yudi 
and Teguh think that find a supportive community is the key 
to find relieve. “In my opinion, people become homophobic 
because they are ignorant,” Teguh said. 

“You have to learn to overcome your fear by learning more 
about your sexuality. I hope discreet LGBT people out there who 
are still in denial would open their heart to understand and love 
themselves. You have to take control,” he said. “Being closeted 
is okay, but the important thing is you should not hate your self, 
and you know that if you need support there are a lot of positive 
communities out there who would love to listen to you and help 
you out.”

*This article was originally published in The Jakarta Post’s print edition 
on Novevmber, 2018.
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Sejumlah transgender perempuan memiliki istri. Mereka 
melakukannya karena lelah melawan tuntutan nilai heteronormatif di 

masyarakat.

Dwi Utami, Independen.id

Mak Tita, 44 tahun, begitu dia biasa dipanggil. Tubuhnya 
langsing semampai dengan tinggi 168 sentimeter, dan berat 
badan 56 kilogram, bobot yang cukup ideal untuk seorang 
perempuan. Kulitnya sawo matang, rambut hitam sebahu hasil 
diluruskan berbelah tengah dan ditata sederhana.

Tatapan matanya tajam dengan garis bibir tegas memancarkan 
karakter dirinya yang kuat. Lipstik glossy berwarna pink tua 
menghias bibir tipis di antara rahang yang kokoh. Sentuhan 
yang tidak terlalu erat saat berkenalan membuat saya menduga 
pemilik tangan ini pernah melakukan pekerjaan kasar.

Tita bekerja di salon di kawasan Panam, Pekanbaru. Dari 
tampilannya, banyak hal yang berbeda pada dirinya 
dibandingkan dengan dua temannya di salon tersebut. Sebagai 
transpuan, tidak ada yang berubah pada fisik Mak Tita.

Ia tidak memiliki payudara, tidak mengubah hidung maupun 
bibirnya. Semua masih natural tanpa suntikan silikon. “Aku 
takut suntik silikon. Takut sama efek sampingnya. Biarlah 
seperti ini saja kak. Menjadi waria tidak harus merubah bentuk 
fisik,” kata Mak Tita setelah kami terlibat obrolan akrab pada 
pertengahan September 2018 lalu. Ia pribadi yang terbuka dan 

PERANG DIRI
TRANSPUAN BERISTRI
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mudah akrab. “Aku waria tomboi,” begitu ia menilai dirinya.

Yang khas dari dandanan Mak Tita adalah bulu mata palsu tebal
dan alis yang digambar dengan celak warna hitam. Skinny pants
atau celana pensil ketat dipadu dengan blouse off shoulder menjadi 
pakaian favoritnya. Ia mulai berdandan dan berpenampilan 
perempuan setiap hari sejak merantau ke Pekanbaru sekitar 12 
tahun silam.

Sebelumnya ia tinggal di sebuah kampung kecil di Sumatera 
Selatan. “Aku bahagia seperti ini, karena aku menjadi diriku 
sendiri. Inilah diriku sebenarnya,” ucap Tita dengan senyum. 
“Dulu waktu masih di kampung, aku tidak bisa sering-sering 
berdandan dan berpakaian perempuan. Aku berbini dan punya 
anak. Aku harus bisa membawa diri di tengah keluarga,” 
katanya.

Mak Tita adalah satu dari sekian banyak transpuan beristri. 
Ia memiliki empat orang anak dan satu orang cucu. Usia 
pernikahannya sudah berjalan selama 22 tahun, penuh riak 
gelombang dan tanpa cinta. Meskipun kedua orang tua dan 
calon istrinya dulu tahu Tita tidak menyukai perempuan, namun
pernikahan itu tetap dilakukan demi kehormatan keluarga dan 
bentuk bakti Tita pada kedua orang tua. “Aku tidak tertarik sama 
perempuan. Itu sudah aku sadari sejak akil balig,” jelas Tita.

Sebagai anak laki-laki, Tita kecil sangat kemayu. Ia tidak bisa 
berjalan tegap dan berbicara tegas layaknya seorang laki-laki. 
Bahkan saat bermain, pilihan permainannya adalah mainan 
yang dimainkan anak perempuan seperti bola bekel, lompat 
tali, boneka dan semacamnya. Ia tidak pernah mau dan tertarik 
untuk bermain bola bersama anak laki-laki sebaya.

Di rumah pun, ia selalu melakukan pekerjaan domestik yang 
biasa dikerjakan anak perempuan. Menyapu, mencuci piring 
dan pekerjaan dapur lainnya dilakukan Tita dengan atau tanpa 
disuruh orang tuanya. Pekerjan kasar di ladang pun biasa ia 
lakukan. “Semua bentuk pekerjaan aku bisa kerjakan. Tidak 
pernah ada larangan dari orang tua. Dulu, sebelum merantau ke
Pekanbaru, aku kerja di ladang menderes karet,” ungkapnya.
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Karena pembawaannya yang kemayu, tak jarang Tita kecil 
mendapat olok-olokan dari teman-temannya. Baginya ucapan 
‘bencong’, ‘banci’ sudah sangat akrab di kuping. Semua bentuk 
ejekan itu ia telan saja tanpa perlawanan. Bahkan sampai 
sekarang, hinaan dan hujatan masih sering ia terima.

Tita menikah di usia yang masih sangat muda, 18 tahun. Saat 
keluarganya meminta Tita menikah, ia tak menolak. Bahkan ia 
mencari sendiri perempuan yang akan menjadi pendampingnya 
Pilihan Tita jatuh kepada salah seorang temannya di kampung. 
“Orang yang menjadi istriku harus tahu bagaimana aku dan 
bisa menerima keadaanku seperti ini. Makanya aku menolak 
dijodohkan dan lebih memilih mencari sendiri,” terang anak 
pertama dari empat bersaudara ini.

Tita mengatakan tidak memiliki perasaan seperti perasaan yang 
dimiliki orang-orang kepada istrinya. Saat berhubungan intim, 
Tita membayangkan sosok laki-laki agar bisa melakukannya. 
“Apa yang aku lakukan kepada istri lebih kepada rasa tanggung
jawab, bukan karena rasa cinta,” terang penyuka olahraga volly 
ini.

Dari pernikahannya, Tita memiliki empat orang anak, tiga di 
antaranya laki-laki. Dan semua anak tahu ayahnya seorang 
transpuan. Bahkan anak keduanya ikut merantau bersamanya 
dan tinggal di lingkungan para transpuan sejak usia 8 tahun. 
“Anakku laki-laki tulen. Dia tidak menjadi seperti aku meskipun 
tinggal di lingkungan transpuan di salon. Jangan takut, kami 
ini bukan penyakit menular,” jelas Tita. “Saya dari kecil sudah 
melihat ayah dandan. Saya juga kenal semua teman ayah. Tapi 
saya tidak seperti ayah dan teman-temannya,” kata KF, anak 
kedua Mak Tita di tempat terpisah.

KF yang kini berusia 19 tahun dan bekerja di salah satu 
perusahaan di Inderagiri Hilir mengaku pernah disuruh belajar
pangkas rambut oleh ayahnya. Namun pada waktu itu ia langsung 
menolak. Ia tidak ingin bekerja di salon seperti ayahnya. “Tapi 
setelah cukup lama berpikir, akhirnya saya bersedia mengikuti 
anjuran ayah untuk kursus memotong rambut. Kata ayah, saya 
harus punya skill biar bisa mandiri. Saya tidak tamat SD karena 

Dwi Utami



275Aliansi Jurnalis Independen | Perbankan dan Fintech

bandel,” terang KF.

Meskipun ayahnya seorang transpuan, KF mengaku bangga 
memiliki ayah seperti Mak Tita. “Ia ayah yang bertanggung 
jawab dan tidak pernah marah. Meskipun penampilan seperti 
perempuan, ia tetap ayah saya.” KF mengakui waktu ia masih 
kecil sempat malu memiliki ayah yang berpakaian perempuan.

Seiring bertambahnya usia dan kedewasaan, ia justru bangga 
memiliki ayah transpuan. “Teman perempuan saya tahu kalau 
ayah transpuan. Saya tidak menutup-nutupi siapa ayah saya. 
Bahkan jalan di pusat perbelanjaan dengan ayah, saya tidak 
malu,” kata KF. Namun di dalam hati kecil KF, ia ingin ayahnya 
berpenampilan seperti ayah-ayah lainnya. “Ayah sudah tua. 
Saya ingin ayah berubah,” ungkap KF jujur.

Mak Tita hanya tersenyum menanggapi keinginan KF. Karena 
upaya untuk mengubah diri sebenarnya sudah lama ia lakukan. 
Anjuran menikah dari orang tuanya adalah salah satu cara agar 
ia bisa menjadi laki-laki seutuhnya. Akan tetapi, meskipun ia 
menikah dan memiliki anak-cucu, orientasi seksualnya masih 
seperti dulu.

BERPERANG DALAM DIRI

Mami Lala, 45 tahun, mungkin salah satu contoh LGBT yang 
di mata publik sudah ‘sembuh’ atau ‘tobat’. Transpuan asal 
Sumatera Selatan ini memang sejak menikah tahun 2008 lalu, 
tidak lagi mengenakan rok dan bergincu. Namun pemilik dua 
buah salon di Pekanbaru ini masih mengenakan blouse ketat 
berbahan spandex saat bekerja di salonnya.

Setelah puluhan tahun menjadi transpuan, sarjana perbankan 
ini memutuskan menikah dan merubah penampilan. Dari 
tiga perempuan yang dikenalkan keluarga, ia memilih satu 
perempuan yang menurutnya sangat mengerti dirinya. 
“Keluarga, khususnya ibu, memintaku menikah. Sebagai bentuk 
bakti kepada ibu dan faktor umur, aku akhirnya memutuskan 
untuk menikah,” ungkap Lala.
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Dari pernikahan itu, ia dikaruniai seorang anak laki-laki yang 
kini duduk di bangku kelas empat Sekolah Dasar. “Aku sangat 
sayang sama anakku. Alhamdulillah dia tidak seperti aku. 
Karena menjadi orang seperti aku ini sangat tidak mudah dan 
aku bersyukur dia tidak mengikuti jejakku,” jelasnya. “Aku 
tidak mau anakku tahu aku transpuan. Makanya aku memilih 
lokasi salon yang jauh dari wilayah pergaulan anak dan istri,” 
kata dia. 

Di depan istri, anak dan lingkungan tempat tinggalnya, Mami 
Lala tidak pernah ber-make up atau mengenakan pakaian 
perempuan. “Kalau bersama mereka, aku berpakaian maskulin 
dan memakai topi. Aku juga lebih banyak diam. Pakaian seperti 
ini (blouse perempuan), aku pakai saat bekerja di salon saja.
Sebenarnya dorongan ingin dandan dan menjadi cantik masih 
ada, namun aku redam. Aku ingin berubah, meskipun di dalam 
hati berperang,” ungkap Lala sambil tersenyum tipis.

Apakah Lala mencintai istrinya? Gambaran perasaan Lala, lebih 
kurang sama seperti perasaan Mak Tita ke istrinya. “Di dalam hati 
ini berperang. Tapi aku terus belajar,” ucap Lala. Ia menyadari 
kecenderungannya menyukai laki-laki dari pada perempuan 
sejak masih SD. Ia lebih suka bermain boneka bersama teman-
teman perempuannya.

Setelah tamat sekolah tinggi perbankan, ia lalu berangkat ke 
Jakarta untuk kursus komputer. Alih-alih mengikuti kursus 
komputer, ia malah memilih kursus salon di Rudy Hadiswarno. 
“Disuruh kursus komputer, aku malah kursus salon. Jiwaku 
tak bisa bekerja di kantor. Aku lebih suka dunia kecantikan,” 
ungkap Lala. 

Begitu besarnya dorongan menjadi perempuan, pada tahun 
2004, Lala sempat berencana operasi organ tubuh. Ia sudah 
menyiapkan uang ratusan juta rupiah hasil kerjanya belasan 
tahun untuk berangkat ke Thailand. Namun saat meminta izin 
ibunya, sang ibu menangis meminta ia mengurungkan niat itu. 
“Akhirnya aku membatalkan rencana operasi itu. Empat tahun 
kemudian aku menikah,” kenang Lala.
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MEMENUHI NILAI HETERONORMATIF

Apa yang dialami Tita dan Lala tergolong umum di masyarakat 
Banyak faktor yang menyebabkan mengapa hal tersebut bisa 
terjadi. Menurut Aktivis Keberagaman Gender di Jakarta, Teguh 
Iman Affandi, transpuan atau gay yang memutuskan menikah 
cukup banyak. Kalau masyarakat beranggapan bahwa mereka 
sudah tak lagi transpuan atau gay, menurut Teguh hal tersebut 
bisa terjadi lantaran mereka lelah melawan tuntutan nilai-nilai 
heteronormatif di masyarakat.

Mereka menerima saat diminta menikah oleh keluarga atas 
berbagai alasan, meskipun sebenarnya pihak keluarga tahu 
mereka tidak menyukai perempuan. “Ini sama artinya mereka 
dipaksa memenuhi nilai-nilai heteronormatif masyarakat di 
lingkunganya,” terang Teguh.

Apa yang terjadi pada Tita dan sang istri menunjukkan bahwa 
mereka telah menemukan titik negosiasi dalam hubungan yang 
dibangun. Istri memahami ekspresi gender sang suami. Namun 
bila orientasi seksual sang suami tetap cenderung kepada laki-
laki, hubungan tersebut tentu saja menjadi siksaan baginya. Bisa 
jadi kedua belah pihak tidak nyaman. “Akibatnya, baik istri 
maupun suami menjadi korban dari nilai-nilai heteronormatif 
yang dipaksakan tersebut,” jelas Teguh.

Hal yang tidak jauh berbeda juga dialami oleh Lala. Namun 
demikian, lanjut Teguh, setiap orang bebas memiliki pilihan. 
Seperti halnya Lala yang kini memilih ekspresi gender maskulin 
dan menikah, walaupun sebelumnya ia seorang transpuan. 
“Kami sebagai orang luar tidak perlu berlebihan dalam 
menyikapi. Tidak perlu memberi label negatif atas realitas yang 
ada,” ucap orang penting di Suara Kita ini. Lembaga ini peduli 
dengan isu keragaman gender. “Yang penting dipahami dari 
semua ini bahwa kenikmatan tertinggi di dunia adalah menjadi 
diri sendiri,” tegas Teguh.

BUKAN PENYAKIT

Kalau masih banyak masyarakat yang beranggapan LGBT 
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adalah suatu penyakit dan bisa menular, realitas yang terjadi 
pada Mak Tia, KF, dan Mami Lala sudah bisa menjelaskan 
bahwa anggapan tersebut keliru. “Kisah Mak Tita, KF dan Mami 
Lala adalah gambaran bahwa LGBT bukan penyakit yang bisa 
menular dan disembuhkan,” ungkap Psikolog dari kantor Pusat 
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 
(P2TP2A) Kota Pekanbaru, Mirtha Yolanda, MPSi.

Dunia medis dan ilmu kedokteran sudah mengeluarkan LGBT 
dari daftar penyakit. “Dalam dunia medis dan ilmu kedokteran 
ada Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM) 
untuk menentukan kondisi kejiwaan seseorang, termasuk di 
dalamnya adalah kasus LGBT. DSM telah mengalami beberapa 
kali perubahan dan pada buku edisi ke-3 menyatakan bahwa 
LGBT bukanlah kelainan mental,” kata Yolanda.

Spesialis bedah saraf, Dr. Roslan Yusni Hasan, Sp.BS 
menegaskan, dalam ilmu psikiatri, ilmu kejiwaan dan dalam 
Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa edisi kedua 
tahun 1984 bahwa gay hanyalah dianggap penyakit kejiwaan 
apabila orang yang bersangkutan mengalami depresi.

Artinya, jika harus ‘disembuhkan’, yang disembuhkan bukan 
orientasi seksualnya melainkan depresinya. Anggapan bahwa 
seseorang yang tadinya bukan gay, lalu menjadi gay lantaran 
banyak menghabiskan waktu dengan kalangan gay adalah salah. 
Seseorang menjadi gay karena ia sudah punya bakat menjadi gay 
yang dibawa dari lahir.

Dokter yang bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta ini 
mengatakan peran lingkungan hanya membantu memunculkan 
sosok dia yang sebenarnya. “Kalau seseorang memang tidak 
memiliki bakat LGBT, mau memiliki teman yang semuanya dari 
kelompok tersebut, tidak mungkin dia menjadi LGBT,” kata dia.

Terlahir sebagai gay, lesbian, biseksual, atau transgender bukanlah 
sebuah pilihan. Ini adalah keadaan yang sudah terbentuk sejak 
sebelum lahir. Dan seandainya pun itu dianggap pilihan, 
juga bukan masalah. Maksudnya, dianggap pilihan karena 
tergantung dari bagaimana manusia tersebut menyikapinya. 
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“Misalnya ada orang yang memiliki kecenderungan menyukai 
lelaki dan perempuan, tetapi ia tetap memilih untuk menyukai 
perempuan saja walaupun ketertarikannya terhadap laki-laki 
jauh lebih besar,” terang ahli bedah saraf yang lebih dikenal 
dengan nama Ryu Hasan.

Pendapat yang berkembang di masyarakat bahwa individu 
yang berjenis kelamin laki-laki, gendernya tentu maskulin dan 
arah orientasi seksualnya kepada perempuan atau orang yang 
berjenis kelamin perempuan, gendernya pasti feminin dan 
orientasi seksualnya tentulah ke laki-laki, tidak selamanya benar 
secara ilmu biologi modern. Faktanya memang tidak demikian.

Tak jarang ditemui seseorang yang jenis kelaminnya laki-laki, 
gendernya feminin dan orientasi seksualnya ke perempuan. 
Lakilaki seperti ini tindak-tanduknya bisa sangat kemayu atau 
feminin, tapi dia berkeluarga dan punya anak seperti orang 
kebanyakan. Ada juga orang yang jenis kelaminnya laki-laki, 
gendernya maskulin, dan orientasi seksualnya kepada laki-
laki. Penampilan orang seperti ini biasanya sangat macho. Perlu 
dipahami, jenis kelamin biologis tidak sama dengan gender, 
juga berbeda dengan orientasi seksual. “Ketiganya merupakan 
variabel yang berdiri sendiri-sendiri, dan jika variabel ini 
dikombinasikan akan memberikan hasil akhir yang sangat 
bervariasi,” ungkap Ryu Hasan.

Dokter yang juga pengajar di beberapa universitas ini 
menjelaskan bahwa pada awal pembentukan manusia di dalam 
rahim hingga usia 8 minggu, semua janin manusia berjenis 
kelamin perempuan. Lalu sebagian di antaranya ada yang 
kemudian berubah menjadi laki-laki. Perubahan kadar hormon-
hormon tertentu menjadi sebab perubahan dari sebagian 
janinjanin perempuan menjadi laki-laki. 

Akan tetapi, ‘gangguan’ yang ditimbulkan oleh gen-gen 
dalam kromosom Y (penentu jenis kelamin laki-laki) ini tidak 
selalu ekstrem dan tidak seragam, sehingga kelaki-lakian yang 
dihasilkan pun juga tidak seragam. Hal ini disebabkan oleh 
tertariknya gen-gen sekunder kelaki-lakian yang memang tidak 
sama pada setiap individu. Akibatnya, banyak individu yang 

Dwi Utami



280 Perbankan dan Fintech | Aliansi Jurnalis Independen

ciri kelamin primer dan atau ciri sekundernya tidak ekstrem 
laki-laki.

Inilah yang menyebabkan mengapa banyak cowok yang 
kecewek-cewekan, dan ini jauh lebih banyak dari pada cewek 
yang kecowok-cowokan. “Keadaan seperti ini bukan suatu 
kelainan, tapi variasi normal. Secara sederhana, cowok yang 
kecewek-cewekan bisa dibilang sebagai individu yang ingin 
‘kembali’ ke jenis kelamin asalnya. Lha wong memang asalnya 
perempuan kok,” ucap Ryu.

Sebelum organ seks terbentuk, otak sudah terbentuk. Sehingga 
otak yang berperan mengatur pembentukan organisasi 
organisasi di bawahnya. Adapun yang memicu otak bekerja 
demikian adalah lonjakan dari hormon testosteron.

Ada banyak variasi dalam otak kita yang menghasilkan 
perangkat sirkuit-sirkuit keterampilan perilaku individual. 
Variasi genetis serta bekerjanya hormon-hormon yang ada di 
otak selama masa perkembangan janin menjadi fondasi bagi 
perbedaan sirkuit-sirkuit yang terbentuk.

Setelahm lahir, pengalaman-pengalaman hidup akan 
mempengaruhi dan mengaktifkan sirkuit-sirkuit otak yang khas 
pada setiap individu. Keadaan ini akan semakin memperkuat 
berbagai perbedaan tersebut. Salah satu jenis variasi yang ada 
dalam suatu rangkaian sirkuit pada otak seksual itu adalah 
ketertarikan romantis atau yang disebut dengan orientasi 
seksual. 

*Naskah bersumber dari independen.id, 20 November 2018
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Tanpa peluang di sektor formal, transperempuan di Kota Semarang 
tetap bekerja. Mereka berusaha menghapus stereotip terhadap ekspresi 

gendernya.

Zakki Amali, Serat.id

NADA suara Maya Lathiefah meninggi saat berkisah persekusi 
transperempuan. Karyawan sebuah hotel di Kota Semarang, 
mengunggah identitas tamu di akun media sosial. Pemilik 
identitas terusik lantaran ekspresi gendernya jadi pergunjingan 
warganet di akun media sosial karyawan.Tindakan tak etis 
itu membuat Maya berang. Ia mengadukan pelanggaran 
privasi konsumen kepada pengelola hotel. Insiden itu berakhir 
damai dengan kesediaan manajamen hotel meminta maaf dan 
memberikan kompensasi.

Keseharian Maya sebagai koordinator Divisi Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Persatuan Waria Semarang (Perwaris) 
berkutat pada bidang advokasi transperempuan, laki-laki yang 
mengekspresikan diri sebagai perempuan. Kekerasan berbasis 
gender belum pernah menimpa Maya. Ia berdiri di garis 
terdepan saat transperempuan menjadi korban. Maya, seorang 
transperempuan, 30 tahun lalu lahir di Lumajang, Jawa Timur. 
Ia  telah menyadari ekspresi gendernya sebagai perempuan 
sejak kanak-kanak. Ia merantau ke Kota Semarang setelah lulus 
SMA dari kota kelahirannya.

Sarjana hukumnya ia raih dari perguruan tinggi swasta di Kota 
Semarang, beberapa tahun lalu, yang membawanya selangkah 
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lagi menjadi advokat. Semua kasus bakal ia ditangani, termasuk 
kekerasan terhadap transperempuan. “Orang seperti aku paling 
cocok jadi sarjana hukum. Di mata hukum semua sama. Tak ada 
perbedaan gender. Saya sudah melalui beberapa tahapan untuk 
jadi advokat. Tinggal sumpah advokat saja. Wajah sudah agak 
kelihatan judes dan galak, ya kan,” katanya, kepada Serat.id, 26 
Oktober 2018.

Ia sempat belajar akuntansi dan sastra Indonesia. Namun, ia tak 
tamat, karena sibuk bekerja. Maya sebetulnya selangkah lagi 
jadi sarjana sastra, tersisa skripsi di ujung perkuliahan. Tapi, dia 
memilih mengumpulkan pundi-pundi uang sebagai supervisor 
di restauran di Depok, Jawa Barat.

Ketertarikan Maya pada ilmu hukum berlatar pada kebutuhan 
kelompoknya untuk mengadvokasi secara mandiri dan 
cepat dalam pembelaan hak asasi manusia. Menurut dia, 
transperempuan berkaitan dengan ekspresi gender. Negara 
harus menjamin hak-haknya. “Fokus advokasi tidak isu gender 
semata. Tapi teman-teman, kalau ada persoalan ke saya,” kata 
dia.

Maya memandang persoalan HAM dan hukum perlu dibela, tapi 
tanpa fanatisme pada kelompoknya. Berdasarkan kesepakatan 
di Perwaris, pembelaan bersifat total hanya pada korban, 
bukan transperempuan sebagai pelaku kejahatan. “Kami tak 
mendukung total waria yang salah. Ada konsekuensi dari 
kesalahan. Baru kalau sudah waria jadi korban, kami bela mati-
matian,” ujar dia.

Organisasi advokat, kata Maya, tak punya alasan menolak 
transperempuan jadi advokat. Ekspresi gender tak terdapat 
dalam syarat jadi advokat.  “Jadi advokat itu cara saya mencari 
rezeki dengan jalan yang baik. Jalan baru bagi saya. Tidak 
masalah ikut organisasi advokat mana pun. Saya siap memenuhi 
semua syaratnya.”

Profesi advokat yang akan digeluti Maya membalikkan stereotip 
transperempuan di masyarakat yang dicitrakan sebagai 
pengamen, pekerja seks, dan hal buruk lainnya. Fakta ini tak 
ditampik Ketua Perwaris Semarang, Silvi Mutiari. Sebagian 
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besar anggotanya memilih hidup di jalanan, karena hampir tak 
ada ruang pekerjaan buat kelompok ini dalam sektor formal.  
“Waria menyambung hidup dari pekerjaan di sektor informal, 
seperti pengamen. Ini memang pilihan sulit, karena waria tak 
punya keterampilan. Tingkat pendidikan juga memengaruhi 
untuk pilihan profesi  dan pekerjaan waria,” kata Silvi, awal 
Oktober 2018.

BERAGAM PEKERJAAN

Dalam laporan penelitian Badan Program Pembangunan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nations Development 
Programme (UNDP), dan United States Agency for International 
Development  (USAID) berjudul Hidup Sebagai LGBT (Lesbian, 
Gay, Biseksual, dan Transgender) di Asia: Laporan Nasional 
Indonesia Tinjauan dan Analisa Partisipatif (2013) terungkap 
pekerjaan mengajar, perbankan dan salon penata rambut untuk 
kelas menengah ke atas merupakan tempat yang aman bagi para 
transperempuan menyambung kehidupan.

Vallen, 33 tahun, seorang transperempuan kelahiran Kota 
Semarang menjalani pekerjaan yang memiliki kesesuaian dengan 
laporan itu. Ia menekuni bisnis salon penata rambut dan tata rias 
di Lokalisasi Sunan Kuning Kota Semarang. Dia pernah menjadi 
pengamen bertahun-tahun sejak lulus Sekolah Menengah Atas. 
Nasibnya mujur berada di lingkungan yang mengesampingkan 
gender dalam pekerjaan dan bersosialisasi. “Saya di sini baik-
baik saja. Tidak ada yang mencibir. Kalau pun ada, biarkan saja. 
Sudah kebal dengan cibiran,” kata Vallen, Sabtu, 18 Agustus 
2018.

Vallen, merupakan sedikit dari transperempuan dengan 
pekerjaan yang layak. Dia mulai mennggeluti usaha bidang tata 
rias dari bawah. Semula ikut bekerja dengan pengusaha mode 
ternama di Kota Semarang lalu berangsur memulai usaha secara 
mandiri.

Selama 10 tahun terakhir, ia membuka salon pribadinya di 
Resosialisasi Argorejo yang dikenal sebagai lokalisasi ‘Sunan 
Kuning’. Di sana terdapat 13 salon. Sembilan salon di antaranya 
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dikelola transperempuan. Perputaran uang di salon itu membawa 
harapan bagi kehidupan Vallen, karena setiap hari, para pekerja 
seks menggunakan jasanya untuk tata rias dan rambut.

Salonnya cukup sederhana. Berada di bagian depan wisma 
lokalisasi Sunan Kuning. Berkukuran tiga kali tiga meter dengan 
satu pintu, salon ini memiliki dua kursi untuk pelanggan. Dia 
seorang diri mengelolanya, kadang kerja keras saat menangani 
dua pelanggan sekaligus. Vallen membayar Rp 1,2 juta per bulan 
untuk sewa bangunan, sudah termasuk biaya listrik.

Dalam sebulan, rerata penghasilanya Rp 7 juta. Pendapatan 
itu terkurangi untuk membayar sewa bangunan, makan, 
transportasi, sisanya disimpan di bank. “Usaha di sini enak. 
Rata-rata per hari ada 10 pelanggan. Per orang Rp 50 ribu untuk 
tata rias dan catok rambut. Mereka wajib dandan di sore hari 
saat akan melayani tamu,” kata Vallen.

Vallen kini tengah dilanda ketidakpastian setelah berembus 
kabar penutupan lokalisasi itu pada tahun 2019. Ia berencana 
meminjam uang ke bank untuk menambah modal usaha salon di 
rumahnya di Kota Semarang. Tapi, perbankan menolak dengan 
alasan usahanya di lokalisasi terancam tutup. Vallen bakal 
menjadi korban tak sengaja dalam penutupan lokalisasi oleh 
negara. “Mau tak mau kalau lokalisasi tutup, saya pindah usaha 
di rumah. Prediksi saya tak seramai di sini,” ujar dia.

Berbeda dengan Vallen, Silvi Mutiari memilih pekerjaan sesuai 
dengan hobinya memandu acara atau master of ceremony (MC). 
Menurut dia, hobi yang dibayar adalah pekerjaan terbaik. 
“Orang memanggil saya tak hanya memandu acara, tapi juga 
melawak. Mungkin mereka senang dengan guyonan spontan 
dan ceplas-ceplos saya,” kata dia.

Pekerjaan sebagai MC telah ia jalani sejak tahun 2005 sampai 
saat ini. Acara pertama yang dipandu adalah reuni. Dari sana, 
undangan menjadi MC terus mengalir. Berbagai pihak yang 
berkepentingan, mengundang Silvi. Dari acara nikahan, halal bi 
halal, hingga reuni. “Musim nikah itu panen bagi saya. Banyak 
permintaan untuk MC,” ujar dia.
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Silvi juga kerap memandu acara instansi pemerintahan dan 
kepolisian. Jejaring Perwaris dengan instansi-instansi pemerintah 
dan lembaga negara membawa Silvi berkenalan dengan 
banyak orang. Hal ini juga bermanfaat  untuk organisasinya. 
Diskriminasi dari aparat di Kota Semarang nyaris tak ada. Justru 
diskriminasi terjadi saat mencari pekerjaan di sektor formal, yang 
nyaris tertutup bagi transperempuan. “Momen jadi MC saya 
gunakan untuk mencari jaringan yang berguna bagi organisasi. 
Pemerintah dan kepolisian di sini baik sama waria. Saya sering 
dilibatkan jadi MC. Kalau ada apa-apa, koordinasinya mudah,” 
imbuh dia.

Silvi mencontohkan kasus waria yang dibunuh pada tahun 2016 
lalu. Saat kejadian, kata dia, polisi berkoordinasi dengan Perwaris 
untuk mengidentifikasi korban. Perwaris telah menunjukkan 
eksistensinya sebagai kelompok pendukung transperempuan 
dan ajang berbagi keterampilan, termasuk mencari pekerjaan 
yang layak.

MENGHAPUS STEREOTIP

Madam Gida, 29 tahun, meniti fase tersulit dalam eksistensinya 
sebagai transperempuan, karena ada penolakan dari ayah dan 
ibunya yang menganggap buruk pekerjaan sebagai MC. Dia 
menghapus stereotip dalam keluarga dengan bekerja keras. 
“Sekarang order MC paling sepi itu lima sampai sepuluh kali 
per bulan. Paling ramai itu 20 kali sebulan. Karena itu, ayah 
akhirnya mau menerima saya sebagai transperempuan. Sebelum 
meninggal beberapa bulan lalu, ayah ikut bantu lihat cara saya 
bekerja. Dia ikut menyiapkan baju yang akan saya pakai,” kata 
dia, Jumat, 2 November 2018.

Gilda bertanggung jawab sebagai penghibur di Bintang Asri 
Management, organisasi pengelola acara. Tidak saja perlu 
soliditas tim dalam acara, MC punya peran menghidupkannya. 
“Percaya diri itu kunci keberhasilan MC. Apa pun acara dan 
kondisi saat di atas panggung, wajib percaya diri,” kata dia.

Gilda ringan tangan berbagi keterampilan MC, termasuk cara 
tata rias, dan tata rambut kepada sesama anggota Perwaris. Tapi, 
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tak semua anggota tertarik. Ada sebagian anggotanya yang lebih 
memilih pekerjaan yang mudah, nyaris tanpa keterampilan, 
seperti pengamen jalanan. “Perwaris belum secara khusus 
punya program keterampilan. Baru sebatas berbagi pengalaman 
saja. Kalau ada yang tertarik, kami ajari dan ajak kerja,” ujar dia.
Jejaring transperempuan terbentuk dari perasaan senasib 
dan seperjuangan. Gilda punya cerita dengan anggota 
transperempuan, Hanny, 30 tahun. Keduanya saling menguatkan 
sejak mengekspresikan diri sebagai transperempuan dari 
tahun 2012 sampai sekarang. Keduanya bertemu di kafe di 
Jalan Singosari Raya, Semarang Selatan, Kota Semarang, awal 
November 2018. Dengan rambut panjang dan tanpa tata rias 
mencolok, mereka berbincang di sudut ruangan khusus perokok.
Gilda memanggil Hanny dengan sebutan ‘kakak’, sedangkan 
Hanny memanggil Gilda dengan sebutan ‘madam’,  panggilan 
yang saling menghormati sesama transperempuan. Gilda, 
orang pertama bagi Hanny yang menyarankan menjadi 
transperempuan tahun 2009.  Dua tahun kemudian, Gilda 
memperlihatkan secara terbuka ekspresi gendernya.

Mereka jadi bintang di ruangan itu, karena pengunjung lain telah 
mengenalnya sebagai MC dan pemandu senam di acara instansi 
mereka. Tanpa canggung, mereka berpelukan dan cipika-cipiki 
saat pamit pulang. Tiga tahun sejak Hanny memilih jadi waria, 
ia tidak berhubungan dengan keluarga. Hanny merasa nyaman 
sebagai waria, tak bisa ditawar lagi. “Saya paham orang tua tak 
setuju, karena citra negatif waria kerja di jalanan. Sekarang kan 
tidak. Saya punya pekerjaan jelas dan dapat hidup mandiri,” 
kata Hanny.

Hanny punya beragam keterampilan. Instruktur senam, tari 
modern, tarik suara, dan tata rias.  Kini, ia tak lagi jadi instruktur 
tari. Ia merasa tak ada ruang bagi transperempuan mengajarkan 
tari kepada anak-anak sekolah. Semula, ia bisa jadi instruktur 
tari di sekolah karena guru-guru tahunya ia mengekspresikan 
gender sebagai laki-laki. Sejak menjadi transperempuan, Hanny 
berhenti dari kegiatan sebagai instruktur tari.

*Naskah ini bersumber dari Serat.id,  7 November 2018. Belakangan, 
Zakki Amali menjadi jurnalis Tirto.id
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LGBT kerap ditolak saat melamar pekerjaan. Banyak dari mereka 
dipecat karena orientasi seksualnya.

Yosephine Adriana Widia Primastika, Tirto.id

Diskriminasi terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender 
(LGBT) di Indonesia masih sangat kentara. Kasus yang mencuat 
belakangan ini adalah sikap beberapa pemerintah daerah yang 
menolak LGBT di wilayahnya. Di Kabupaten Cianjur, ada 
surat edaran bupati agar khotbah Jumat memasukkan materi 
penolakan LGBT. Kota Balikpapan juga menggodok Peraturan 
Wali Kota tentang LGBT.

Diskriminasi terhadap kelompok LGBT tak hanya menyebabkan 
persekusi. Diskriminasi juga berdampak pada pemenuhan hak 
mereka. Misalnya, hak untuk mendapatkan pekerjaan. Ini yang 
dialami Sekar, bukan nama sebenarnya, 48 tahun. Mulanya, 
Sekar adalah dosen di universitas swasta di Jawa Timur. 

Sekar dipecat sepihak oleh petinggi kampus tempa dia bekerja. 
Sekar enggan menyebut nama kampus itu. Ia khawatir akan sulit 
mencari tempat kerja baru jika membuka nama kampusnya. 
“Nggak ada alasan yang spesifik, tahu-tahu nggak boleh (ngajar) 
aja,” ujar Sekar, Oktober 2018 lalu.

Tentu, pemecatan itu mengejutkan Sekar. Selama empat tahun ia 
mengajar di kampus itu, tak ada masalah.  Sekar tak menerima 
surat pemberhentian meski dia bukan dosen tetap. Berdasarkan 
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informasi yang beredar di kampus, ia diberhentikan dengan 
alasan lesbian. “Saya nggak pernah ngomong (lesbian) tapi 
mereka sudah menduga, sudah banyak yang tahu kegiatan 
saya,” tutur Sekar.

Belakangan, Sekar dapat informasi bahwa ia dipecat setelah 
adanya pertemuan rektor se-Jawa Timur untuk mewaspadai 
terorisme, Negara Islam Irak dan Suriah-ISIS, LGBT, dan 
feminisme. Pertemuan itu berlangsung tiga pekan sebelum 
perkuliahan semester baru. Sekar diberhentikan sepekan setelah 
pertemuan itu. 

Padahal pada  semester baru, nama Sekar sudah tercatat sebagai 
pengampu beberapa mata kuliah.“Kepala jurusan dan dekan 
saya juga nggak tahu. Karena saya dipecat, mereka bingung cari 
dosen pengganti. Rektor memberitahu kepala jurusan perihal 
saya ini,” ujar Sekar.

Sekar menyatakan banyak temannya yang lesbian dan tak 
mudah mendapatkan pekerjaan.  Banyak teman Sekar ditolak 
bekerja di perusahaan. Pihak perusahaan berusaha mengetahui 
orientasi seksual mereka. “Kata mereka, tidak boleh menerima 
pekerja dari kelompok LGBT,” ujar Sekar.

Kenty Nur  Wulandari, 30 tahun memiliki pengalaman agak 
berbeda dengan Sekar. Kenty seorang transgender perempuan.  
Ketika lahir, Kenty ditentukan sebagai laki-laki. Ia memulai 
kehidupan sebagai transgender sejak lima tahun terakhir. Ia 
bekerja sebagai operator produksi di perusahaan melamin milik  
pengusaha asal Taiwan di kawasan Jababeka 1.

“Saya mulai nunjukin ekspresi gender perempuan pada kisaran 
tahun 2012-2013. Saya sudah kerja di pabrik. Mulai saat itu, saya 
nyaman dandan perempuan. Saya ngerasa cantik, saya ngerasa 
perempuan. Mulanya menunjukkan dengan manjangin rambut,” 
kata Kenty.

Kenty bercerita, sebagai transgender perempuan, tak mudah 
baginya untuk bisa diterima bekerja di perusahaan. Saat awal 
Kenty memanjangkan rambutnya, ia sempat ditegur oleh bagian 
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personalia perusahaan dengan alasan ia adalah seorang pria. 
Bagian personalia itu membawa Kenty ke kepala perusahaan. 
“Sampai depan mister itu, (saya bilang) ‘nanti saya nggak cantik 
kalau berambut pendek’. Manajer perusahaan yang orang asing 
itu tak mempermasalahkan,” tutur Kenty.

Ia prihatin dengan tingginya diskriminasi terhadap kelompok 
LGBT dalam memperoleh pekerjaan. Padahal ekspresi gender 
itu tak mempengaruhi kinerja. Ia meminta masyarakat tak 
mendiskriminasi komunitasnya hanya karena beda orientasi 
seksual. 

Kenty mengatakan, LGBT juga manusia yang membutuhkan 
pekerjaan untuk kehidupannya. Teman-teman LGBT Kenty juga 
banyak yang pintar. Beberapa di antaranya, kata Kenty,  tidak 
mempunyai pendidikan formal, tapi memiliki kemampuan yang 
tidak kalah dengan mereka yang berpendidikan tinggi.

Bagi Kenty, LGBT bukanlah penghambat bekerja. Perbedaan 
mereka hanyalah orientasi seksual. Selama ini masyarakat 
menganggap laki-laki umum bersifat maskulin dan maco, 
sedangkan perempuan bersifat feminin dan anggun.

Dulu di depan keluarganya, Kenty tak pernah menunjukkan 
ekspresi seksualnya sebagai perempuan. Kini keluarga Kenty 
telah menerima dia sebagai transgender. Bahkan Kenty menjadi 
tulang punggung keluarga. Selain bekerja di pabrik, Kenty 
memiliki pekerjaan sampingan sebagai penyanyi di pesta-pesta 
pernikahan. Tak jarang tetangga di sekitar kontrakan, dan rekan 
sekantornya mengundang Kenty untuk menghibur tamu.

Sulitnya LGBT mengakses pekerjaan membuat mereka memilih 
pekerjaan nonformal sebagai sandaran hidup. Banyak dari 
mereka membuka usaha salon, menjadi pengamen, atau Pekerja 
Seks Komersial.

DISKRIMINASI LGBT DI PERUSAHAAN

Tahun 2015 lalu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak menerbitkan hasil penelitian berjudul 
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“Pandangan Pekerja terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, 
dan Transgender (LGBT) di Jabodetabek: Studi Kualitatif  
Pengetahuan Sikap dan Praktek Pekerja Mengenai LGBT.  Hasil 
penelitian menunjukkan adanya pandangan yang menganggap 
LGBT dipengaruhi oleh lingkungan mereka. Pandangan itulah 
yang menyebabkan diskriminasi terhadap kelompok LGBT. 
Akibatnya, hingga kini LGBT belum mempunyai kesempatan 
yang sama dalam pekerjaan sektor formal.

Penelitian lain yang dipublikasikan oleh Lembaga Bantuan 
Hukum  Masyarakat pada Mei 2018 dengan judul “Bahaya Akut 
Persekusi LGBT” menunjukkan tingginya diskriminasi terhadap 
kelompok ini. Laporan itu menyebutkan, sepanjang tahun 2017 
terdapat 973 orang yang menjadi korban stigma, diskriminasi, 
dan kekerasan berbasis orientasi seksual, identitas, dan ekspresi 
gender.  

Hasil penelitian juga menyebutkan masyarakat masih 
menganggap LGBT sebagai perilaku menyimpang. Bahkan, 
media massa memberitakannya sebagai penyimpangan. Mereka  
menganggap LGBT menyalahi kebiasaan, atau menyeleweng 
dari hukum, kebenaran, dan agama. Padahal, semua itu produk 
konstruksi sosial semata.

Salah satu anggota tim peneliti LBH Masyarakat, Naila Rizqi 
Zakiah, mengungkapkan stigma terhadap LGBT berpengaruh 
terhadap pelanggaran HAM dan kekerasan lain. Termasuk, 
hambatan dalam akses pekerjaan. Yang menarik, berdasarkan 
penelitian itu, pelaku diskriminasi terbanyak adalah organisasi 
kemasyarakatan (ormas) dan aparat penegak hukum. “Padahal 
aparat seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat,” 
kata Naila.

Cerita soal diskriminasi LGBT di lingkungan pekerjaan juga 
sering didapat Naila dari komunitas ini. Di Surabaya, misalnya, 
ada seorang transpuan yang tidak bisa masuk pabrik karena 
penampilan feminin. Di ijazah dia laki-laki tapi jika masuk 
pabrik berpenampilan feminin.

Naila menjelaskan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 
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tahun 2003 melarang diskriminasi dalam bentuk apa pun.  Pasal 
32 ayat 1 undang-undang ini menyebutkan penempatan tenaga 
kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, 
serta adil, dan setara tanpa diskriminasi. “Seharusnya tak ada 
alasan bagi perusahaan untuk mendiskriminasi LGBT,” kata 
Naila.

*Naskah ini bersumber dari Tirto.id, 18 November 2018
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Di tengah gereja dan banyak pendeta menolak kelompok LGBT, 
seorang pendeta terpanggil menemani mereka.

Yoseph E. Ikanubun, Kabarmanado.com

Diskriminasi terhadap komunitas Lesbian, gay, Biseksual dan 
Transgender (LGBT) terjadi di berbagai sektor. Pendidikan, 
lapangan pekerjaan, maupun kedudukan di mata hukum. Salah 
satu faktor pemicu adalah stigma negatif yang diberikan oleh 
tokoh agama terhadap komunitas LGBT. Ini seperti yang dialami 
oleh Rajawali Coco, dan Ayu.

Coco, 30-an tahun, agak terlambat memasuki ibadah Minggu di 
salah satu gereja di Manado. Saat bersama beberapa kawannya 
mengambil tempat duduk, sepintas mereka mendengar seorang 
pendeta sedang berkhotbah tentang tolong menolong. “Namun 
ketika melihat kami masuk, tiba-tiba materi khotbahnya berubah. 
Pendeta bicara tentang kisah Sodom dan Gomora di Alkitab. 
Tentang dosa kaum homoseksual,” ujarnya saat berbincang-
bincang di penghujung Oktober 2018 silam.

Coco mengidentifikasi dirinya sebagai seorang gay. Di Manado 
dan beberapa daerah di Sulawesi Utara, dia bersama beberapa 
kawannya mendirikan lembaga Sanubari Sulut atau dikenal 
dengan Salut. Melalui lembaga ini, Coco bersama kawan-
kawannya aktif dalam program peningkatan kapasitas dan 

MENAKAR SIKAP GEREJA
TERHADAP KOMUNITAS
LGBT
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advokasi komunitas LGBT.

Selain aktif di berbagai program advokasi komunitas LGBT, 
Coco juga bekerja sebagai manajer di tempat hiburan malam. 
Sebelumnya, dia bekerja di Manado, lalu pindah ke salah satu 
kota di Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulut. “Untuk 
menambah penghasilan, saya membuka café di rumah saya di 
Manado,” ujarnya.

Diskriminasi bahkan stigma sebagai orang berdosa yang diterima 
oleh Coco karena orientasi seksualnya bukan pertama dia alami. 
Beberapa kali dia ikut kegiatan di gereja. Bahkan, Coco sempat 
dipercayakan sebagai ketua organisasi pemuda. Namun setelah 
warga jemaat mengetahui dia gay, mereka mengucilkannya. 

Dia mengungkapkan, perlakuan diskriminatif dari pihak gereja 
melalui khotbah para pemuka agama itu dianggap sebagai 
sebuah kebenaran dan menjadi dasar untuk mendiskriminasi 
komunitas LGBT. “Akhirnya tafsir teks kitab suci itu yang 
dipakai, suara dari mimbar dianggap suara Tuhan. Kemudian, 
mereka mendiskriminasi kami,” tandasnya.

Perlakuan diskriminatif terhadap komunitas keberagaman 
gender itu semakin menguat setelah tahun 2016. Perkawinan 
sesama jenis di Amerika, berpengaruh pada mereka. Banyak 
akses dibatasi, gereja juga membatasi diri. 

Dia mengatakan, untuk komunitas LGBT yang berekspresi laki-
laki atau perempuan masih cenderung diterima di gereja. Jika 
laki-laki yang memakai baju perempuan, kata dia, langsung 
dicap sebagai LGBT. “Laki-laki dengan ekspresi feminin banyak 
mengalami perlakuan ini,” ujar pendiri Lembaga Salut ini.

Hal lain diungkapkan Coco dalam kaitannya dengan kehidupan 
mereka di lingkungan lembaga keagamaan. Ada seperti 
standar ganda perlakuan yang mereka alami. Meski mendapat 
diskriminasi, namun gereja juga masih menerima uang 
persembahan. 

Menurut Coco, mereka yang diidentifikasi sebagai lesbian 
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atau banci namun banyak menyumbang di gereja untuk 
pembangunan rumah ibadah, masih mendapat tempat. Namun, 
jika mereka adalah komunitas LGBT dari kelas ekonomi bawah, 
masuk ke rumah ibadah selalu mendapat cibiran.

Meski terus berjuang untuk mengadvokasi diri dan komunitas 
LGBT, ada satu masa di mana Coco berontak terhadap dirinya. 
Dia mengatakan, kalau tahu hidup sebagai LGBT itu berat, 
dia juga ingin menjadi laki-laki atau perempuan tulen dalam 
pandangan heteronormatif. “Kalau bisa saya mau pesan sama 
Tuhan, agar dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan,” 
paparnya.

Dia mengatakan, dalam posisi seperti itu siapa yang mau 
disalahkan, orang tua, Tuhan, atau Nabi Lot seperti dalam kisah 
Alkitab. Dalam kondisi seperti ini, dia berharap semua pihak, 
termasuk gereja, memahami bahwa keberagaman gender ini 
bersifat natural, given.

Mengimbangi stigma dosa yang disematkan kalangan tokoh 
agama terhadap komunitas LGBT, Coco dan kawan-kawan 
juga aktif melakukan kajian-kajian teologis terkait eksistensi 
kehidupan mereka. Menurut dia, bicara teologi itu sangat 
berat. Meski begitu, Coco bersama teman-temannya perlu terus 
melakukan penguatan secara spiritual. 

Apa yang dialami Coco, juga dialami Ayu yang berusia 30-
an. Bahkan jika dibanding dengan dirinya, perlakuan yang 
diterima Ayu lebih menyakitkan. Berjenis kelamin biologis laki-
laki dengan ekspresi gender feminin, Ayu jadi bahan lelucon, 
bahkan di kegiatan-kegiatan keagamaan. Tak hanya itu, dia juga 
tidak diperkenankan mengikuti kegiatan-kegiatan olahraga dan 
seni di lingkungan gerejanya.

Berbeda dengan Coco yang memiliki pekerjaan lebih baik, Ayu 
menjual jasa dengan bekerja di beberapa salon. Penghasilannya 
tidak tetap. Kondisi ekonomi yang jauh dari mapan, ditambah 
ekspresi gender yang feminin, membuat dia sering mendapat 
perlakuan tidak adil. “Ada banci masuk gereja, kaum berdosa, 
juga kalimat lainnya sudah sering saya dengar,” ujar Ayu.
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Ayu memilih berpindah gereja untuk menghindari diskriminasi, 
namun hal itu pun tidak berhasil. Ia masih mengalami perlakuan 
yang sama. Sempat terlintas di benak Ayu untuk menjauhi 
kegiatan ibadah, namun dia menyadari konsekuensinya adalah 
stigma sebagai kaum berdosa akan semakin kuat. Ayu tak punya 
pilihan.

PANDANGAN GEREJA KATOLIK

Pembahasan tentang LGBT ini tertuang dalam Statuta 
Keuskupan Manado tahun 2018, Pasal 53 tentang Perhatian 
Pastoral bagi Anggota Umat yang Lesbian, Gay, Biseksual, 
Transgender (LGBT).Meski di sisi lain mengakui LGBT sebagai 
sesama ciptaan Tuhan, namun stigma dosa terhadap komunitas 
ini masih melekat kuat.

Ketua Komisi Komunikasi Sosial (Komsos) Keuskupan Manado, 
Pastor Steven Lalu Pr mengatakan, dalam statuta itu disebutkan, 
LGBT adalah bagian dari umat Allah dan tidak terpisah dari 
Gereja. “Mereka harus diterima dan dicintai sebagai pribadi 
manusia yang diciptakan oleh Allah dan dipanggil menuju 
kekudusan,” ujar Pastor Steven.

Masih dalam statuta itu, lanjut dia, disampaikan kepada 
para Gembala jiwa-jiwa dan komunitas umat beriman perlu 
membedakan antara kecenderungan alamiah kepada LGBT, 
pengaruh lingkungan yang membuat seseorang berkembang 
menjadi LGBT dan praktik seksual LGBT yang melawan norma 
moral seksual. 

Menurut dia, kecenderungan seksual alamiah harus diterima 
sebagai fakta dan tidak boleh dinilai secara moral. Praktik 
kegiatan seksual LGBT itulah yang harus dilarang, termasuk 
usaha perkawinan sejenis yang meminta pengakuan resmi dari 
gereja dan masyarakat.

Pastor Steven menambahkan, Gereja Katolik tidak melayani 
perkawinan sejenis, tidak mau menerima praktik seksual orang-
orang LGBT, Namun, gereja menerima pribadi mereka sebagai 
sesama saudara dalam iman dan bagian dari umat Allah yang 
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harus dilayani dan diselamatkan. 

Pastor Steven mengatakan, pernyataan dalam statuta 
keuskupan ini hendak menyatakan bahwa gereja tidak pernah 
membenarkan perilaku LGBT. Tetapi atas dasar cinta memberi 
pengakuan terhadap keberadaan manusia LGBT. “Gereja 
mendorong mereka yang memiliki kecenderungan ini untuk 
berusaha supaya tidak jatuh dalam dosa LGBT,” ujarnya.

PANDANGAN TEOLOGI ATAU SIKAP KRISTEN 
TENTANG LGBT

Ketua Badan Pengurus Nasional (BPN) Persekutuan Perempuan 
Berpendidikan Teologi di Indonesia (Peruati), Pdt Ruth Ketsia 
Wangkai MTh mengatakan, pandangan teologi atau sikap 
Kristen terhadap komunitas LGBT itu beragam. Teologi itu, 
menurut dia, juga tidak tunggal tapi beragam dan siapa yang 
akan menyampaikan teologi itu tergantung orang. “Kalau teologi 
saya pribadi, mungkin berbeda dengan pandangan teologi, 
teman-teman Kristen Protestan. Saya juga berbeda dengan 
pandangan teologi gereja di mana saya menjadi pendeta,” 
ungkap Ruth kepada kabarmanado.com, Sabtu 20 Oktober 2018.

Ruth adalah pendeta dari Gereja Masehi Injili di Minahasa 
(GMIM), yang merupakan salah satu anggota Persekutuan 
Gereja-Gereja di Indonesia (PGI). Sikap GMIM menolak 
keberadaan komunitas LGBT.

Dia mengungkapkan, teologi itu sebuah refleksi dari pengalaman 
manusia berinteraksi dengan sesama. Menurut Ruth, komunitas 
ini tidak bisa dibedakan karena sama-sama ciptaan Tuhan. Itulah 
keragaman. Ruth menegaskan, dia melihat komunitas LGBT ini 
dari sisi kemanusiaan, tanpa melihat perbedaan gender dan 
orientasi seksual. “Aspek kemanusiaan yang diutamakan. Sama-
sama ciptaan Tuhan,” kata dia menandaskan.

Perihal penggunaan sejumlah teks dalam Alkitab untuk 
mendiskriminasi komunitas LGBT sebagaimana cerita Sodom 
dan Gomora yang disampaikan Coco, Ruth mengatakan, selama 
ini ada kelompok penolak yang mengambil beberapa teks alkitab. 
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Antara lain Kitab Kejadian 19, tentang Sodom dan Gomora. 

Dia kemudian meneliti dan membaca ulang teks tersebut. 
Menurut Ruth, teks itu tidak bicara tentang homoseksual, 
atau kejahatan homoseksual. Dia bicara tentang perilaku dan 
kejahatan orang-orang yang bisa saja heteroseksual, mungkin 
juga homoseksual yang ada di dalamnya. Tapi, teks tidak 
spesifik bicara kejahatan kaum homoseksual.

Ruth mengatakan, cerita itu tentang kejahatan orang-orang 
Sodom dan Gomora yang entah apa identitas gender dan 
orientasi seksual mereka. “Itu tidak merujuk ke situ (orientasi 
seksual). Yang penting kitab kejadian itu bicara kejahatan,” kata 
dia.

Dia menjabarkan, kejahatan memang kalau dilihat dari beberapa 
teks yang merujuk pada Sodom dan Gomora misalnya Yesaya, 
Yehezkiel dan Yeremia. “Ada kejahatan sosial atau mereka yang 
tidak peduli terhadap orang miskin dan janda-janda. Kejahatan 
sosial, bukan kejahatan identitas atau orientasi seksual tertentu,” 
ujar dia.

Ruth mengatakan, sebenarnya ada kejahatan berbasis gender, 
tapi gereja cuma mengangkat homoseksual. “Mungkin karena 
istilah sodomi itu dari kata Sodom. Kecenderungan tafsir teks 
itu pada kejahatan seksual, padahal tidak bicara soal itu,” ujar 
pengajar di Universitas Kristen Indonesia Tomohon ini.

Ruth menegaskan, setelah mengkaji teks itu secara tersurat 
dan tersirat tidak bicara soal kejahatan homoseksual. “Bisa saja 
kejahatan dari orang-orang heteroseksual,” ungkap teolog yang 
juga pegiat Gerakan Cinta Damai Sulut ini.
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Panggilan hidup itu adalah hadir untuk membela hak-hak 
kelompok termarginalkan. Itulah jawaban Pendeta Ruth Ketsia 
Wangkai MTh ketika stigma sebagai pendeta pro Lesbian, Gay, 
Biseksual dan Transgender (LGBT) dilekatkan padanya.

Kisah Ruth berawal saat mereka menggelar kegiatan Konsultasi 
Teologi Rahim di Tomohon, Sulawesi Utara pada tahun 2013. 
Sebagai Ketua Badan Pengurus Nasional (BPN) Persekutuan 
Perempuan Berpendidikan Teologi di Indonesia (Peruati), 
pendeta dari Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) ini 
juga mengundang pengurus Peruati dari berbagai daerah di 
Indonesia. Selain pengurus Peruati, juga hadir komunitas LGBT, 
ada sekitar sepuluh orang. Ketika itu ada sesi khusus waktu itu 
disampaikan Pendeta Steven Sulaiman dari STT Jakarta.

Nah, isu tentang LGBT apalagi dengan kehadiran komunitas 
LGBT saat kegiatan itulah kemudian memicu kontroversi. 
Forum terbelah menjadi dua. “Ada pendeta yang menerima 
komunitas LGBT sebagai ciptaan Tuhan, ada yang menilai itu 
penyimpangan,” ujarnya.

Setelah kegiatan itu, Ruth terdorong untuk melihat lebih dekat 
siapa komunitas LGBT ini. Bagi Peruati, komunitas LGBT 
diterima sebagai subjek dan mulai membangun hubungan kerja 
sama. Pendeta yang pernah studi di Dar Comboni Institute, 
Cairo, Mesir ini mengatakan, kedekatan antara Peruati dengan 
komunitas LGBT dibangun melalui kerja-kerja advokasi. 
Kemudian,  mengenal secara personal. Peruati juga membangun 
jejaring lintas daerah seperti Manado, Jakarta dan beberapa kota 
di Sumatera.

SI PEMBELA YANG 
TERSISIH
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Setelah kejadian 2013, serta kerja-kerja advokasi bersama 
komunitas LGBT, banyak pihak kemudian memilih 
berseberangan dengan Ruth. Berawal dari kegiatan Konsultasi 
Teologi Rahim pada 2013, berbuntut panjang hingga sekarang. 
Dia mengatakan, lebih banyak kontra terutama dari teman-
temannya sesama pendeta di jemaat.

Stigma itu bahkan terus melekat ketika Sinode Am Gereja (SAG) 
Sulutteng (Sulawesi Utara dan Tengah) hendak membuat Festival 
Keragaman di Kota Bitung. Seorang pengurus SAG Sulutteng 
menyampaikan bahwa keragaman tidak hanya mencakup 
agama, suku, dan budaya, melainkan juga gender. “Ketika para 
pendeta mendengar kata LGBT, seolah jadi momok buat mereka. 
Langsung mereka ingat saya. Ada yang mengatakan memang 
Ruth itu pro-LGBT,” tutur dia.

Ruth mengatakan melayani kelompok LGBT sudah menjadi 
panggilan hati dan jiwa. Ia menyatakan tidak mungkin untuk 
keluar dari komiten itu. Ia berujar, siapa lagi yang mau membela 
komunitas LGBT. 

Pendeta kelahiran Minahasa ini mengatakan, LGBT merupakan 
kelompok yang terpinggirkan, sama seperti apa yang dialami 
kaum perempuan waktu lalu ketika menjadi kelompok marginal. 
Sebagaimana dulu, kata Ruth, masa sekarang ketika perempuan 
menikmati kesetaraan, justru balik menindas kelompok lain 
seperti LGBT.

Tentang pandangan beberapa kalangan bahwa LGBT bisa 
“disembuhkan” seperti melalui terapi konversi, Ruth menyatakan 
pendapat yang berbeda. Dia menegaskan, penyembuhan lewat 
terapi konversi itu tidak bisa.

Ruth mencontohkan kisah seorang gay yang terpaksa menjalani 
terapi konversi untuk mendapat “kesembuhan” sebagai seorang 
laki-laki heteroseksual. Berada di bawah tekanan, dihantui dosa 
melalui ajaran gereja, gay itu mengikuti terapi tersebut. 

Ada melalui pastoral konseling, juga latihan fisik tertentu. Dia 
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mengatakan, latihan fisik untuk waria agar berubah menjadi 
laki-laki dengan ciri fisik yang maskulin, tidak bisa dilakukan. 
“Tidak bisa. Itu intrinsik ada dalam diri. Kalau berubah, itu 
karena ketakutan, karena ada paksaan. Tapi akan kembali lagi 
ekspresinya,” ujar Ruth.

*Naskah bersumber dari kabarmanado.com, 15 November 2018
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Menjadi transpuan bukan hal yang mudah. Para transpuan di Batam 
terus berjuang untuk bertahan hidup.

Margaretha Nainggolan, Batamnews.co.id

Jelang tengah malam di pinggir jalan Terminal Jodoh, Batam 
19 Oktober 2018 lalu, Lila duduk sendiri di kursi papan. 
Mengenakan kaos hitam ketat dengan potongan dada rendah 
dan celana pendek, ia menunggu pelanggannya. Lila, transpuan 
ini terpaksa mangkal keluar kos karena pelanggan setianya tak 
juga menghubunginya.

Lila sudah tiga tahun menjalani pekerjaan ini. Sebelumnya, ia 
bekerja sebagai pegawai salon. Namun ia terpaksa berhenti 
karena tidak sanggup lagi bekerja setiap hari tanpa libur. Lila 
berasal dari Pematangsiantar, Sumatera Utara memutuskan 
merantau karena merasa kampung halamannya tidak menerima 
kondisi dia yang sudah berubah. Bahkan, ayahnya sendiri juga 
tidak terlalu menyukainya.  

Ia memutuskan berhenti sekolah ketika duduk di bangku SMP 
karena lingkungan yang tidak bersahabat. Tatapan benci dan 
cemoohan kerap kali diterima Lila. Waktu itu, ia memang sudah 
mengubah penampilannya walaupun belum memanjangkan 
rambutnya. “Sudah centil kak, makanya diejekin terus sama 
teman-teman, guru juga,” kata Lila. 

SULITNYA TRANSPUAN
BATAM MEMPEROLEH
PEKERJAAN

Margaretha Nainggolan



306 Perbankan dan Fintech | Aliansi Jurnalis Independen

Putus sekolah, Lila kemudian belajar di salon sambil juga 
bekerja di salon tersebut. Setelah kemampuannya dirasa cukup, 
Lila memutuskan untuk merantau ke Batam. Tujuannya, untuk 
menghindari tatapan aneh dari lingkungan sekitarnya dan tidak 
ingin membuat malu keluarganya. 

Rambut panjang berwarna pirang ia biarkan tergerai. Tak lupa ia 
juga memoles wajahnya dengan riasan. Karena penampilannya 
itu, Lila mengaku sulit mendapatkan pekerjaan. Pernah ia 
melamar bekerja di rumah makan sebagai pelayan. Namun 
ditolak, alasannya karena ia berpenampilan seperti perempuan. 
“Karena penampilannya sudah begini,” kata transpuan yang 
sudah berumur 23 tahun tersebut. 

Sementara ini, pilihan terakhirnya adalah dunia prostitusi ini. Di 
sini, ia menemukan ‘kebebasan’. Ia merasa bebas dandan sesuai 
keinginan hatinya, tidak ada yang mencemooh, tidak ada juga 
yang memarahinya dan tidak ada yang melarang.

Dari pekerjaannya itu, Lila mendapatkan penghidupan yang 
hanya cukup untuk makan sehari-hari. Sekali kencan, Lila 
mematok harga Rp 50 ribu. Tak setiap hari ia mendapatkan 
pelanggan. Ia mengatakan kondisi ekonomi saat ini membuat 
penghasilannya jauh berkurang, terkadang satu malam ia tidak 
mendapat pelanggan. “Kalau beruntung, satu malam itu bisa 
tiga kali kencan tapi itu jarang sekali,” ucapnya. 

Lila masih menyimpan mimpi. Ia ingin sekali berhenti dari 
pekerjaan tersebut. Ia bercita-cita untuk membuka salon 
sendiri.Tetapi ia merasa mimpinya itu ketinggian, karena 
pendapatannya dari melayani tamu  tak menentu dan hanya 
cukup untuk bertahan hidup. 

Sama seperti Lila, transpuan lain yang mengaku bernama Putri, 
juga terlihat nongkrong . Ia pun mengatakan  terpaksa bekerja 
seperti ini. Setiap malam keluar kos untuk “mangkal” di tempat-
tempat gelap. 

Malam itu, Putri mengenakan gaun merah ketat dipadukan 
stocking cokelat, tak lupa ia melengkapi penampilannya 
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dengan wig berwana hitam. Beberapa waktu lalu, ia terjaring 
razia Satuan Polisi Pamong Praja dan rambutnya dibabat habis.
Karena itulah ia menutup kepalanya dengan wig. 

Sebelum terjun di dunia prostitusi, ia pernah bekerja 
membantu menjaga mini market.  Pihak mini market tersebut 
memperbolehkan  Putri bekerja di sana tetapi mereka 
memberikan syarat kepada agar tidak berpenampilan layaknya 
perempuan.

Putri menyanggupinya dan bekerja hampir setahun tetapi 
kemudian ia pun dipecat karena banyak yang merasa risih 
dengan keberadaannya. Ia mengakui gerak tubuh dan cara 
bicaranya tidak bisa sepenuhnya seperti laki-laki. “Akhirnya 
saya dipecat,” ujar Putri, 26 tahun. 

Ia bercerita saat pertama kali terjun di dunia prostitusi, melayani 
kencan saat ia masih berumur 21 tahun. Saat itu ia  mematok 
harga Rp 100 ribu sekali kencan, tetapi sekarang  tarifnya turun, 
hanya Rp 50 ribu untuk sekali kencan. 

Lima tahun lalu, pesaingnya belum banyak seperti sekarang. 
Sehingga ia memutuskan untuk mengurangi tarif kencannya. 
Kondisi yang tak menentukan ini, membuat Putri pesimistis. 
Ia berharap bisa lolos dari pekerjaan tersebut. Setahun terakhir 
ini, ia sedang menabung untuk modal membuka usaha kecil-
kecilan. Ia bermimpi dapat membuka kedai sendiri. 

Selain Lila dan Putri, masih ada banyak waria lain yang sebagian 
besar memilih pekerjaan tersebut. Putri yang juga sebagai 
anggota komunitas waria Batam. Setahu dia, tak kurang ada 
185 anggota dalam komunitas ini. Sebagian anggota memilih  
bekerja di salon ataupun bekerja di klub malam. Tetapi saat ini, 
anggotanya jarang kumpul, sehingga sulit untuk mengetahui 
jumlah angota komunitas mereka.  “Ketua kami juga sudah 
hilang kontak,” ujarnya.

Sulitnya para waria  mendapatkan pekerjaan diakui oleh 
Pemerintah Kota Batam. Kepala Dinas Ketenagakerjaan 
(Disnaker) Kota Batam, Rudi Sakyakirti mengatakan peluang 

Margaretha Nainggolan



308 Perbankan dan Fintech | Aliansi Jurnalis Independen

kerja bagi transpuan di sektor formal, tertutup untuk mereka. 
Menurut dia negara hanya mengakui dua jenis kelamin yaitu 
laki-laki dan perempuan.  “Hal ini yang membuat perusahaan-
perusaahan juga tidak menerima mereka,” ujar Rudi beberapa 
waktu lalu. 

Peluang itu hanya terbuka pada sektor informal, seperti salon.  
Tetapi pemerintah pun tak bisa menjangkau mereka yang 
berusaha hidup pada sektor informal. “Kalau sektor informal 
tidak bisa saya pantau,” ujarnya. 

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Hasyima 
mengatakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk membantu  
para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sudah 
cukup optimal. Pemerintah akan memberikan pelatihan bagi 
mereka termasuk para transpuan seperti Lila dan Putri. “Mereka 
(transpuan) mau apa? Mau memasak? Mau salon, kami bisa 
berikan pelatihan, beberapa kali sudah jalan,” ujar Hasyima. 

Namun, kata dia, banyak kendala yang ditemui. Pihaknya sulit 
menemukan keberadaan para transpuan tersebut. Jika ada, 
pasti itu setelah terjaring razia. Kendala lainnya yang ditemui 
Dinas Sosial, para transpuan sering berpindah-pindah tempat. 
Sehingga sulit untuk memantau keberadaan mereka.

Hal tersebut yang membuat pelatihan yang mereka buat sangat 
sepi peminat. Sejak tahun 2016 sampai dengan 2018, pelatihan 
yang dibuat hanya sekali saja. “Itu pun hanya tahun 2017 saja, 
tahun ini tidak ada,” kata  Hasyima. 

Pelatihan tersebut berupa keterampilan khusus salon bagi 
transpuan. Waktu itu hanya tiga orang transpuan yang mengikuti 
pelatihan tersebut. Mereka digabung dengan pekerja seks 
komersial (PSK). Dinas memberikan pengumuman pelatihan 
sudah diberitahukan melalui kecamatan dan kelurahan. 
“Memang dasar peminatnya saja yang sedikit,” ujarnya. 

Sebelum mendapat pelatihan ketrampilan, pemerintah berusaha 
mengubah penampilan para transpuan. Mereka yang terjaring 
razia, rambutnya akan dipotong bahkan dipotong habis 
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hingga botak. Sebuah upaya yang menurut pemerintah bisa 
‘mengembalikan’ mereka menjadi laki-laki sepenuhnya. “Kami 
mau mereka berubah, itu alasannya,” kata dia. 

Pelatihan yang mereka berikan juga tidak hanya salon tapi 
juga pelatihan lain yang didasarkan pada permintaan  dari 
para peserta itu sendiri. Sejauh ini, kebanyakan dari mereka 
menginginkan adanya pelatihan salon. 

Alasannya, keterampilan bersalon ini karena para peserta tidak 
mempunyai pendidikan yang memadai. Mereka umumnya 
hanya drop out dari sekolah. “Kalau mereka mau masak, kami 
latih kok, asal orangnya memenuhi syarat, setidaknya ada 20 
orang, karena anggaran juga minim,” kata Hasyima.

Dia menceritakan hasil dari pelatihan tersebut, salah satu peserta 
telah membuka salon sendiri. Salon tersebut terletak di kawasan 
Batuaji.  Hasyima mengakui perkembangan salon hasil pelatihan 
tidak terlalu dipantau. Menurut dia, sejauh ini tidak ada laporan 
terkait transpuan tersebut terkena razia lagi. 

Selama ini, dari hasil pantauannya belum ada transpuan 
yang kembali ke dunia prostitusi jika telah membuka usaha. 
Kemungkinan besar itu terjadi karena usaha mereka berhasil. 
“Masyarakat Batam juga sudah membuka diri kepada mereka,” 
jelasnya. 

Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Batam 
Udin P Sihaloho menambahkan bahwa pelatihan-pelatihan 
kepada transpuan sudah ada. Ia menampik tudingan pemerintah 
bersikap diskriminatif terhadap para pekerja seksual transpuan. 
Menurut dia, dari pihak mereka sendiri yang beranggapan 
demikian. “Nyatanya pemerintah masih memberikan perhatian 
kepada mereka, sedangkan untuk kaum difabel saja juga kami 
adakan pelatihan” ujar Udin. 

Apalagi, menurut dia, secara fisik para transpuan tersebut masih 
sempurna. Sehingga peluang bekerja masih besar, walaupun 
diakuinya pekerjaan untuk sekfor formal tidak ada. Tetapi 
pekerjaan sektor informal masih terbuka lebar, tinggal mereka 
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berupaya serius untuk melatih diri. “Misalnya mereka mau 
menjahit, kami berikan pelatihan nantinya,” katanya. Namun 
jika para transpuan tersebut ingin mendapat pelatihan yang lain, 
tidak hanya salon, menurutnya bisa diajukan.Termasuk juga 
bagi yang ingin membuka usaha sendiri. 

Program kredit usaha rakyat bagi usaha kecil menengah 
(UKM) terbuka lebar bagi masyarakat, termasuk juga bagi para 
transpuan. Ada dana bergulir yang bisa dimanfaatkan jika ingin 
mengembangkan usaha. “Tahun 2018 saja, kalau tidak salah ada 
Rp 6,5 miliar untuk dana bergulir,” katanya.

Memang dana ini disiapkan pemerintah bagi para pelaku UKM 
yang telah mempunya usaha setidaknya dua tahun berjalan. 
Sedangkan Putri dan Lila belum punya kesempatan membuka 
usaha baru karena terkendala modal. 

Menurut Udin, kesempatan kerja bisa dibuat sendiri oleh para 
transpuan. Asalkan dapat memaksimalkan berbagai pelatihan 
yang diberikan, supaya terbebas dari pekerjaan lamanya. Namun 
begitu, keberhasilan para waria memang diakuinya tergantung 
dari penerimaan masyarakat. 

Tidak semua dapat menerima penampilan transpuan yang 
sebagian besar berubah. “Dilema juga, kami juga tidak bisa 
memaksa masyarakat untuk bisa menerima mereka 100 persen,” 
ujar Udin.

Namun begitu, menurut dia, masyarakat bisa menerima jika para 
transpuan tersebut membuka diri. Anggapan bahwa mereka 
dikucilkan, kata dia, sebaiknya dibuang jauh-jauh. 

Selama ini belum ada laporan dari masyarakat yang diterima oleh 
DPRD, terkait kejadian yang diakibatkan transpuan yang sudah 
membuka usaha sendiri. “Selama mereka tidak melakukan yang 
aneh-aneh, mereka akan diterima dengan sendirinya,” ucapnya. 

*Naskah bersumber dari Batamnews.co.id, 1 Desember 2018
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Media sosial dapat memuat ekspresi yang membahayakan pada LGBT.

Ignatius Dwiana, Satuharapan.com | Independen.id

Keinginan untuk berinteraksi sosial dan menjalin pertemanan 
menjadi alasan seseorang membuat akun dan berjejaring di 
media sosial. Demikian halnya dengan Rudi,  nama samara, 27 
tahun, seorang pekerja di Jakarta. 

Rudi yang berasal dari Bekasi ini merupakan bagian dari 
komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). 
Dia membuat akun dan menggunakan media sosial dengan 
alasan itu. 

Dalam berjejaring di media sosial, Rudi memilih untuk 
memprivat akunnya karena pertimbangan soal keamanan 
dirinya. Dia mengungkapkan bahwa situasi sekarang tidak 
mendukung bagi individu seperti dirinya. Apalagi menuju 
tahun-tahun politik, seperti pemilihan kepala daerah, pemilihan 
legislatif, hingga pemilihan Presiden.

Walau memprivat akun bukan berarti Rudi sosok yang menutup 
diri. Dia mengaku memiliki sejumlah minat dan ketertarikan 
pada hal-hal tertentu untuk pengembangan dirinya. Dia pun 
bergabung ke dalam banyak grup. Selain itu, dia juga terlibat 
dalam aktif dalam pelbagai kegiatan sosial. Tetapi tidak 
banyak yang mengetahui bahwa dia merupakan bagian dari 
komunitas LGBT. Dia memilih aktif berkegiatan sosial dengan 
menyembunyikan orientasi seksualnya. 

DI MEDIA SOSIAL PUN
MEREKA TETAP DIKEJAR
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Rudi mengaku punya hubungan harmonis dengan mereka yang 
bukan LGBT. Kecuali  dengan mereka yang sejak awal dilingkupi 
kebencian dengan LGBT. Dia mengakui juga sering menerima 
informasi negatif yang beredar tentang LGBT di media sosial. 

Rudi mengaku tidak mau ribet bereaksi sehingga dia memblokir 
akun orang semacam itu. Tetapi dia merasa orang-orang 
yang membenci LGBT biasa membuat akun baru lagi untuk 
terus menyebarkan informasi negatif. Akibatnya, situasi ini 
berdampak pada hidupnya. “Semua ter-blow up melalui media 
sosial dan ini mempengaruhi saya. Di kehidupan riil saya jadi 
memilih untuk lebih berhati-hati,” ujarnya.

Banyaknya informasi negatif yang disebarkan di media sosial 
terkait LGBT dibenarkan Teguh dari Suara Kita, sebuah lembaga 
yang konsern pada keberagaman seksualitas dan gender. 
Dia mengungkapkan lembaganya ini juga sering menerima 
cyberharrashment/cyberbullying. Apalagi menuju tahun-tahun 
politik, makin banyak tersebar isu yang menghina aspek-aspek 
feminin dan mempersoalkan ekspresi gender dan orientasi 
seksual. 

Tetapi Suara Kita telah mendidik Teguh untuk terbiasa 
menghadapi hal-hal seperti itu. “Jadi kalau ada informasi tidak 
benar yang berseliweran, paling saya melakukan counter-counter 
kecil.”

LGBT DIPERDEBATKAN

LGBT sendiri merupakan topik yang diperdebatkan di media 
sosial. Dalam penelusuran di bulan Oktober 2018, suara-suara di 
jejaring media sosial seperti Facebook dan Twitter terpecah. Ada 
yang ramah dan mendukung, tetapi ada yang menolak. Bahkan 
ada yang menyerukan persekusi atas mereka. Berikut beberapa 
contoh akun yang memuat ujaran tentang LGBT.

SAFEnet yang konsern atas isu-isu digital juga menaruh 
perhatian atas isu LGBT ini. Nabilah Saputri dari SAFEnet 
membenarkan persoalan media sosial yang tidak ramah atas 
LGBT. Dia berpendapat media sosial dapat memuat ekspresi 
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yang membahayakan LGBT “dengan mengatasnamakan 
identitas mayoritas tertentu yang menyampaikan yel-yel atas 
nama normalitas.”

Andreas Harsono dari Human Rights Watch (HRW) berpendapat 
histeria anti LGBT merupakan proses yang berkembang. Muncul 
akhir 2015 ketika Aceh mulai menjalankan qanun jinayah (hukum 
kriminal). Setelah  qanun jinayah dijalankan, polisi syariah 
langsung menangkap dua perempuan muda pasangan lesbian. 
“Pada Januari 2016, histeria dari Aceh tersebut mulai menular 
ke Jakarta.” 

Isu anti LGBT ini pun merambah ke dunia pendidikan. Hal 
ini tercermin dari pernyataan Menteri Riset Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir pada 24 Januari 2016 yang 
akan melarang organisasi mahasiswa LGBT di kampus-kampus 
universitas. “LGBT ini tidak sesuai dengan tataran nilai dan 
kesusilaan bangsa Indonesia. Saya melarang. Indonesia ini tata 
nilainya menjaga kesusilaan,” kata Muhammad Nasir seperti 
dikutip dari Detik.com (24/1/2016).

Pernyataan Muhammad Nasir ini dalam laporan sejumlah media 
berdampak pada pelarangan kegiatan terkait LGBT di sejumlah 
perguruan tinggi. Seperti di Universitas Indonesia, Universitas 
Negeri Islam (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas 
Diponegoro (Undip) Semarang, Universitas Jenderal Soedirman 
Purwokerto, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas 
Gadjah Mada (UGM), dan Universitas Andalas (Unand). 

Andreas Harsono memaparkan lebih jauh. “Dalam beberapa 
minggu, pernyataan-pernyataan anti-LGBT, mulai dari yang 
tidak masuk akal hingga ke pewahyuan akan bencana, ramai 
mewarnai media di Indonesia. Dalam sebuah seminar kesehatan 
ibu hamil, seorang walikota mengingatkan ibu-ibu muda untuk 
berhenti makan mie instan. 

Menurut dia, para ibu harus memberikan waktu dan perhatian 
untuk memasak makanan bernutrisi untuk anak, bukan memberi 
makanan instan. Karena itu, menurut dia, tak heran jika saat ini 
banyak LGBT. Selain itu, Menteri Pertahanan melabeli aktivisme 
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hak-hak LGBT sebagai proxy war terhadap bangsa Indonesia 
yang dipimpin oleh orang asing, dan perang itu lebih berbahaya 
dari bom nuklir.”

MEDIA SOSIAL TERUS DIPANTAU

Keberadaan LGBT di media sosial terus menerus dipantau. 
Andreas Harsono menyebutkan biasanya polisi yang 
melakukannya dan memakai Undang-Undang Pornografi untuk 
menjerat individu LGBT.

Teguh berpendapat baik Undang-Undang Pornografi dan 
Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 
ini mengancam ruang ekspresi LGBT di media sosial.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) 
memiliki perhatian tersendiri pada situs atau grup LGBT. 
Karena konten-konten itu disebutnya mengandung unsur 
ketelanjangan, pornografi, dan sesama jenis.  “Pendekatan kami 
adalah pendekatan konten. Karena kontennya mengandung 
unsur pornografi,” ucap Humas Kemenkominfo Ferdinandus 
Setu.

Kemenkominfo mengakui adanya cyberharrashment/ cyberbullying 
maupun ujaran kebencian terhadap LGBT di media sosial. Tetapi 
Kemenkominfo menanggapi itu bukan merupakan bagian dari 
kewenangan mereka. 

Dasarnya, karena ujaran kebencian itu tidak menyebutkan nama 
seperti diatur dalam Pasal 27 ayat 4 UU ITE. “Ketika hanya 
menyebut kelompok, itu susah. Siapa yang kita anggap di-bully 
di situ. Artinya itu belum masuk kategori telah melanggar UU 
ITE. Itu tidak menjadi objek pengaturan UU ITE saat ini.”

Terkait persebaran kebencian kepada LGBT menggunakan 
media sosial ini ditanggapi penyedia layanan media sosial. 
Perwakilan Twitter menyatakan mereka menyediakan ruang 
digitalnya untuk menampung pelbagai ekpresi atas dasar 
kebebasan berekspresi dan dialog terbuka. 
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Peraturan di Twitter menyatakan dengan jelas untuk tidak 
mempromosikan kekerasan terhadap atau menyerang secara 
langsung atau mengancam orang lain. Baik itu atas dasar agama, 
ras, kebangsaan, orientasi seksual, maupun gender.

“Jika anda melihat sesuatu di twitter yang melanggar aturan 
ini harap laporkan kepada kami,” kata perwakilan Twitter 
Indonesia & Filipina yang tidak bersedia disebutkan namanya.  
Sementara Facebook sudah dihubungi tetapi tidak memberikan 
balasan.

MENGATASI KEBENCIAN DAN DISKRIMINASI

LGBT faktanya ada di Indonesia dan merupakan bagian dari 
keberagaman Indonesia. Tetapi mereka menjadi sasaran 
kebencian dan ancaman kekerasan di media sosial.

Polda Metro Jaya sudah dimintakan tanggapan terkait kebencian 
dan ancaman kekerasan di media sosial. Tetapi sampai dengan 
laporan ini ditulis mereka belum memberikan tanggapan.

Andreas Harsono berpendapat dalam konteks hak asasi 
manusia maka kebencian, diskriminasi, dan kekerasan di media 
sosial tidak dapat dibiarkan. Menurutnya, Pemerintah dan 
Kemenkominfo harus bertanggungjawab. Hal itu pun dapat 
dilaporkan pada beberapa lembaga negara. “Seperti Komnas 
Perempuan, Ombudsman, dan Kementerian Hukum dan HAM.” 

Teguh mengaku heran dengan orang-orang yang sangat 
membenci LGBT. Dia pun bertanya-tanya. “Benci banget sama 
LGBT tetapi ketika ditanya, “Memangnya punya berapa teman 
LGBT? Pernah ketemu LGBT tidak? Kalau belum pernah ketemu, 
masa bencinya bisa sebegitu banget.”

*Naskah ini bersumber dari independen.id, 28 November 2018
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Diskriminasi terhadap LGBT menjalar di sekolah dan kampus. 
Menghambat kelompok ini untuk mendapatkan pendidikan tinggi.

Marina Nasution, Independen.id

Raz (26), bukan nama sebenarnya, cukup beruntung. Transpuan 
ini berhasil meraih gelar sarjana di salah satu universitas negeri di 
Medan, Sumatera Utara. Kini, ia bekerja sebagai guru di sebuah 
sekolah swasta di Provinsi Sumatera Utara. Dengan penghasilan 
bulanan yang diperolehnya, anak bungsu dari lima bersaudara 
ini bisa membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga. “Ya, 
alhamdulillah, sekarang bisa membahagiakan ibu,” kata Raz, 
Minggu 11 November 2019.

Begitu juga dengan transpuan lainnya, Ari (21). Ia percaya 
pendidikan tinggi bisa meningkatkan status sosial seseorang di 
tengah masyarakat. Karena itu pelatih tari yang masih berstatus 
mahasiswa di salah satu universitas di Medan ini bertekad 
menyelesaikan pendidikannya dengan baik. “Pendidikan itu 
nomor satu, pendidikanlah yang bikin masyarakat itu nggak bisa 
memandang sebelah mata,” kata Ari bersemangat.

Lain halnya dengan Rusli (40). Hanya penyesalan yang 
diperolehnya saat ini. Asiong, sapaan akrabnya, hanya tamat 
Sekolah Menengah Pertama. Ia mengecap bangku Sekolah 
Menengah Atas tetapi hanya tiga bulan. Kemudian, ia berhenti 
sekolah akibat kerap mendapat perundungan dari teman sekelas 
karena ekspresi gendernya yang begitu kentara. “Dalam satu 
kelas jumlah 40 orang, aku sendiri yang diejek-ejek, ‘íh..si Rusli 

SULITNYA PENDIDIKAN
BAGI TRANSPUAN
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wadam, si Rusli wadam,’ ya kan sedih. Lama-lama malulah aku, 
nggak mau lagi aku datang ke sekolah,” ucapnya.

Keputusan berhenti sekolah sempat diprotes orangtua. Wali 
kelas pun menyayangkan tindakannya sebab ia siswa yang 
pandai terutama dalam pelajaran matematika. Bujukan wali 
kelas sempat membuat Asiong mau kembali. Namun, itu hanya 
sementara. Beberapa hari kemudian, teman-temannya tetap saja 
merundungnya. 

Asiong akhirnya memutuskan berhenti sekolah. “Kukoyak 
semua bukuku. Orangtua bilang nanti aku menyesal kalau 
nggak sekolah, kujawab biar aku kerja aja. Lagian waktu itu, 
pendidikan tamat SMP kan udah bisa dapat kerja di pabrik,” 
katanya.

Sejak putus sekolah, berbagai pekerjaan Asiong lakoni. Ia pernah 
bekerja sebagai pengupas udang di pabrik, pramusaji restoran 
di hotel, pekerja seks dan kini menjadi pendamping lapangan 
di salah satu lembaga swadaya masyarakat bidang penyuluhan 
narkoba di Medan. “Sekarang ini aku menyesal karena satu 
tempat kerja itu semua orang kuliahan. Awak tamat SMP sendiri, 
perasaan malu itu pasti tetap ada,” katanya.

Stigma dan diskriminasi di lingkungan sekolah sering kali 
menjadi penghambat kelompok transpuan dalam mencapai 
pendidikan tinggi. Hasil monitoring yang dilakukan Arus 
Pelangi di 14 kota di Indonesia sepanjang Januari-Agustus 2016 
menunjukkan dari 161 kasus kekerasan yang dialami kelompok 
Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), negara berada 
di peringkat pertama sebagai pelaku kekerasan terhadap LGBT, 
menyusul institusi pendidikan, organisasi massa, organisasi 
profesional dan media.

Stigma dan diskriminasi bahkan terjadi pada tingkat tertinggi 
institusi pendidikan. Tahun 2016, rektorat Universitas Sumatera 
Utara melarang komunitas LGBT di kampus. Tahun yang 
sama, civitas akademika Universitas Islam Bandung membuat 
spanduk bertuliskan kalimat “Kami Mengutuk LGBT”. 
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Tahun 2017, rektorat Universitas Andalas sempat mengeluarkan 
surat pernyataan bagi calon mahasiswa peserta Seleksi Nasional 
Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) yang lolos. Isinya 
menyatakan bahwa calon mahasiswa tersebut tidak termasuk 
dalam kelompok LGBT. “Form itu masih berlaku sampai saat ini. 
Form bebas narkoba, free sex dan LGBT. Kan di Sumatera Barat 
juga LGBT sudah dilarang. Tidak boleh itu masuk kampus,” kata 
Tafdil Husni, Rektor Universitas Andalas saat diwawancarai 
melalui telepon akhir November lalu.

Bahkan, Januari 2016, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi Mohamad Nasir sempat mengeluarkan pernyataan 
pelarangan LGBT masuk kampus yang dinilai gegabah oleh 
sejumlah pihak yang prokemanusiaan. “LGBT ini tidak sesuai 
dengan tataran nilai dan kesusilaan bangsa Indonesia. Saya 
melarang. Indonesia ini tata nilainya menjaga kesusilaan,” kata 
Mohamad Nasir.

Dewi Biotika Gangga dari Lembaga Bantuan Hukum Medan 
menilai tindakan institusi pendidikan melarang LGBT di 
kampus sebagai tindakan diskriminatif dan inkonstitusional. 
Dia mengutip Pasal 6 (b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

Sesuai aturan, perguruan tinggi harus bersifat demokratis dan 
berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi 
hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, 
persatuan dan kesatuan bangsa. “Kalau mereka tidak diberi 
akses karena gendernya, menurut saya, itu perilaku yang sangat 
diskriminatif,” kata Dewi.

Akses pendidikan berdampak besar bagi kehidupan kelompok 
LGBT. Hasil survei Sanggar SWARA tahun 2014 terhadap 224 
komunitas transpuan muda dampingan berusia di bawah 30 
tahun di 17 provinsi di Indonesia, salah satunya Sumatera Utara, 
mencatat mayoritas transpuan menyelesaikan pendidikan SMP 
(45,5%), SMA (42,4%), SD (8,9%), dan hanya 2 orang yang lulus 
dari perguruan tinggi.

Dampaknya, transpuan tidak memiliki kemampuan akademik 
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yang mumpuni sehingga kalah bersaing dalam dunia kerja 
formal. Hal ini membuat pekerjaan sebagai pengamen dan 
pekerja seks seolah menjadi satu-satunya pilihan yang tersedia 
bagi transpuan.

Hasil survei itu menunjukkan umumnya transpuan bekerja 
sebagai pekerja seks (55,4%), pengamen (29%), penata di 
salon rumahan (10,3%), karyawan (3,1%) dan sisanya sebagai 
karyawan lepas seperti make up dan penghibur di klub malam. 
Secara umum, transpuan muda tidak memiliki pendapatan tetap 
dengan rata-rata penghasilan Rp500 ribu-Rp 1 juta per bulan. 
Sebanyak 96,4%  mereka tinggal sendiri di rumah kontrakan 
atau kamar kos, dan 3,6% tinggal dengan keluarga.

Senada dengan temuan survei tersebut, penelitian Cangkang 
Queer, organisasi perjuangan hak-hak LGBT di Sumatera Utara 
pada 2016 lalu mempaparkan, sebanyak 7,89% kelompok LGBT 
adalah pengangguran dan sebanyak 15,79% bekerja serabutan. 

Ketua Cangkang Queer, Amee Adlian menyatakan hingga saat 
ini hambatan para transpuan untuk mengakses pendidikan masih 
sangat besar. Salah satu penyebabnya, sejak usia muda para 
transpuan diusir dari keluarga yang tak bisa menerima identitas 
dan ekspresi gender mereka. Alhasil, banyak transpuan harus 
hidup di jalanan, kehilangan minat dan sumber pembiayaan 
untuk melanjutkan pendidikan. “Transpuan perlu punya sistem 
pendukung untuk mengasah bakat dan keahliannya,” ujar 
Amee.

Menurut dia, berbagai pihak seharusnya mendorong pemenuhan 
akses pendidikan bagi kelompok LGBT khususnya transpuan, 
seperti apa pun ekspresi gendernya agar cita-cita pendidikan 
nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bisa tercapai.

*Naskah bersumber dari independen.id, 6 Desember 2018
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ODHA kerap mendapatkan diskriminasi pelayanan kesehatan. Mereka 
ingin diperlakukan wajar.

Prisca Papilaya, Independen.id

Menyandang status sebagai Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) 
sekaligus Lelaki Seks dengan Lelaki (LSL) bukanlah hal mudah 
bagi Rama, nama semaran. Human Immunodeficiency Virus/
Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS)  adalah 
virus yang secara drastis dapat menurunkan sistem kekebalan 
tubuh, sehingga memungkinkan penyakit, bakteri, virus, dan 
infeksi lain menyerang tubuh manusia.

Stigma negatif dalam lingkungan sosial sering menghalanginya 
memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai sejak menjadi 
ODHA. Padahal seperti pasien lainnya, Rama membutuhkan 
pelayanan kesehatan umum bukan hanya yang berkaitan dengan 
HIV/AIDS. “Akan tetap ada di mana pun. Kami berangkat dari 
rumah sampai ke layanan pasti akan menemukan namanya 
stigma dan diskriminasi,” katanya ketika ditemui awal Oktober 
2018 lalu.

Rama menjadi ODHA sejak 2010 lalu. Dia pernah menjadi korban 
penolakan pelayanan kesehatan umum karena memberitahukan 
kondisi kesehatannya sebagai penyandang ODHA. “Kalau 
kami nggak memberitahu ujug-ujug dikasih bor yang sama terus 
ada pasien lain, kan kasihan. Tapi dengan memberitahu, kami 
ditolak,” katanya.

DISKRIMINASI LAYANAN
BAGI ODHA
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Pengalaman serupa juga dirasakan oleh Samputra, penyandang 
ODHA LSL yang bekerja di Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM) yang berfokus pada isu HIV/AIDS di Jakarta. Ia pernah 
menerima perlakuan diskriminatif di sebuah rumah sakit besar 
milik pemerintah di kawasan Jakarta Barat. Samputra juga 
menjadi buddies, orang yang dilatih untuk menangani ODHA di 
rumah sakit dan di rumah. “Saya nge-buddies tahunan. Perawat 
cowoknya menolak, disarankan membayar buddies,” ucapnya.

Samputra menjadi buddies selama lebih dari 10 tahun terakhir di 
berbagai rumah sakit di Jakarta. Selama itu, dia melihat sejumlah 
kasus diskriminasi yang dilakukan oleh pihak tenaga kesehatan 
terutama kepada pasien rawat inap HIV/AIDS. Perbedaan 
yang paling mencolok ketika berkaitan dengan sentuhan fisik. 
“Mereka tidak akan pernah membawa (pasien) ke kamar mandi. 
Keluarganya pasti akan ditelepon. Alasannya kalau malam ada 
obat yang harus diambil di bawah,” kata Samputra.

Samputra berharap ada standar operasional prosedur yang jelas 
bagi penanganan pasien ODHA. Dia berharap setiap tenaga 
medis dibekali pengetahuan yang cukup untuk membantu 
pasien ODHA. “Harapan saya untuk perawat yang ada di ruang 
khusus ODHA, mereka diberi pelatihan tentang dasar-dasar 
HIV/AIDS agar tidak menyinggung dan berjarak sehingga bisa 
mengganggu psikis pasien,” katanya.

Kementerian Kesehatan memperkirakan jumlah ODHA pada 
2017 sebanyak 631.000 orang. Seperenam di antaranya ada di 
DKI Jakarta, sedangkan sisanya tersebar di sejumlah daerah, 
mulai yang tertinggi di wilayah Papua, Bali, Sumatera, Sulawesi, 
Kalimantan dan Nusa Tenggara.  

Menurut survei Kementerian Kesehatan, sebanyak 49% ODHA 
yang berada di DKI Jakarta berasal dari komunitas LSL. Hingga 
saat ini jumlah ODHA secara nasional yang terdeteksi secara 
fisik baru 54%. Kementerian Kesehatan mencatat jumlah kasus 
HIV terus meningkat setiap tahun sementara jumlah penderita 
AIDS relatif stabil.

Menurut Irwanto, Guru Besar Fakultas Psikologi sekaligus 

Prisca Papilaya



325Aliansi Jurnalis Independen | Perbankan dan Fintech

peneliti masalah HIV/AIDS dari Universitas Atma Jaya Jakarta, 
pandangan dan stigma negatif terhadap ODHA LSL tak 
lepas dari keterbatasan pemahaman masyarakat. Pandangan 
dan sikap negatif yang kerap diterima oleh ODHA LSL dari 
lingkungan sosial, tidak lepas dari pemahaman masyarakat yang 
terbatas mengenai ODHA dan LSL. Dengan pemahaman yang 
terbatas dan paparan informasi yang kerap kali menyudutkan, 
masyarakat memiliki kecenderungan untuk menyematkan label 
negatif pada golongan ODHA LSL.

Bukan hanya karena kaitannya dengan penyakit fisik yang 
dibawa, namun karena orientasi seksual yang juga dianggap 
sebagai “penyakit” sosial. Ia menambahkan, ada kecenderungan 
menyalahkan komunitas homoseksual, pekerja seks komersial 
dan pengguna obat-obatan terlarang sebagai pembawa dan 
penyebar HIV/AIDS. “Jadi kebencian, ketakutan, dan juga 
ketidaktahuan sebetulnya tentang komunitas itu, menyebabkan 
memang masyarakat otomatis mengisolasi,” kata Irwanto.

Bukan hanya pada pelayanan kesehatan, stigma dan diskriminasi 
terhadap ODHA LSL mengalir jauh sampai pada pembuatan 
kebijakan umum. Irwanto mencontohkan pembuatan pasal-
pasal perzinaan dan kriminalisasi terhadap kelompok Lesbian, 
Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). “Semangat untuk 
mendiskriminasi itu sudah seperti benalu yang ingin menempel 
di mana saja terutama di mainstream policy,” katanya.

Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengakui perlakuan diskriminatif 
masih terjadi karena pemahaman petugas kesehatan yang masih 
minim terhadap HIV/AIDS. Berbagai upaya telah dilakukan 
oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk mengurangi perlakuan 
diskriminatif ini. “Kami biasanya bikin workshop peningkatan 
wawasan kepada teman-teman medis, mengadakan mentoring 
klinis di tempat-tempat yang dianggap stigmanya cukup tinggi,” 
kata Finan, Program Manager HIV/AIDS Dinas Kesehatan DKI 
Jakarta.

Kendati demikian, Finan mengakui program tersebut belum 
sepenuhnya berhasil. “Karena kadang-kadang sudah dikasih 
tahu ke si A, kasih tahu ke B tapi mindset-nya belum berubah,” 
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tegasnya. Namun, Dinas Kesehatan DKI mengklaim kasus 
penolakan pelayanan kesehatan bagi pasien ODHA terus 
menurun. Finan menolak ada perlakuan khusus bagi pasien 
ODHA. Dia beralasan pelakuan khusus bagi pasien ODHA 
justru memicu perlakuan diskriminasi. “Itu yang mau kami 
kikis. Pelan-pelan hal seperti itu sudah nggak ada lagi di DKI,” 
katanya.

*Naskah bersumber dari independen.id, 16 November 2018.
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Sejak 2017 Puskesmas Simpang Kawat membuka jam khusus bagi 
kelompok LGBT. Keterbatasan dana mengancam layanan kesehatan 

malam ini.

Suwandi, Jambipro.com

Kotak besar berisi baju pengantin diturunkan dari mobil 
dengan tergesa. Peralatan make-up disimpan sebisanya. Bima 
menerabas gerimis. Memacu sepeda motor di jalanan yang 
basah. “Saya takut mereka pulang,” kata Bima sembari menyalip 
truk bermuatan batubara yang berderet-deret, Minggu malam 
11 November 2018.

Dari sorotan lampu motor, dua orang lelaki sudah menunggunya 
di depan Puskesmas. Saat itu sudah pukul 10 malam. Salah 
seorang berusia 58 tahun menyapanya dengan hangat setelah 
memarkir motor. Mereka bertiga lalu masuk disambut senyuman 
dan candaan penuh keakraban. “Saya ingat. Kalian yang tiga 
hari lalu, ikut study club (belajar tentang HIV/AIDS). Syukurlah, 
akhirnya siap,” kata Raodah, Kepala Puskesmas Simpang Kawat 
kepada dua lelaki yang datang bersama Bima.

HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus/Acquired 
Immune Deficiency Syndrome) merupakan virus yang secara 
drastis dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh, sehingga 
memungkinkan penyakit, bakteri, virus, dan infeksi lain 
menyerang tubuh manusia.

Setelah menyalakan pendingin ruangan, Raodah meminta 

WASWAS NASIB
LAYANAN RAMAH LGBT
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beberapa orang yang sedang duduk dalam ruangan 2x3 meter 
itu keluar. Dia pun menjelaskan tahapan pemeriksaan terlebih 
dahulu sebelum menjalani sesi konsultasi. “Saya pikir ruang 
privasi harus diberikan,” kata Raodah sembari menutup pintu.

Setelah hampir satu jam, dua orang lelaki tadi tanpa ragu menuju 
ruangan laboratorium. Di sana, telah ada beberapa petugas 
yang ramah melayani. Satu diantaranya berusaha mengurangi 
ketegangan dengan bercanda. Pasangan lelaki ini menjalani 
serangkaian tes Voluntary Counseling and Testing (VCT) dengan 
metode rapid test.

Hasil pemeriksaan status pasangan lelaki seks lelaki (LSL) ini 
baru akan dibuka setelah mereka minta. Untuk membantu 
mengatasi trauma, Bima mendampingi mereka selama sebulan. 
Selama konseling pasca tes, Bima melatih emosional pasangan 
ini agar positif, disiplin dan menjaga pola hidup sehat.

Pendampingan pasca-tes ini perlu. Bima berkisah, positif 
menderita HIV/AIDS pada 2004 silam. Kala itu, dia tak bisa 
menerima sepenuhnya. Sehingga penanganan tak maksimal. 
Sehingga kondisi  Cluster of Differentiation 4 (CD4) berkisar 900, 
tiba-tiba drop sampai 7 poin pada 2006.

CD4 adalah jenis sel darah putih yang berperan penting dalam 
memerangi infeksi. “Saya pikir sudah game over. Takdir berkata 
lain. Saya bisa bertahan hidup sampai sekarang,” kata Bima 
sembari menghela nafas panjang di ruang tunggu Puskesmas.

Sejak kejadian itu, Bima akhirnya mulai menjalankan pola 
hidup sehat dan disiplin mengkonsumsi obat. Dia juga rutin 
memonitor kesehatan di pelayanan kesehatan secara berkala, 
untuk mengetahui kondisi viral load setiap 3 sampai 6 bulan. 
Viral load adalah jumlah partikel virus dalam 1 mililiter atau 1 cc 
(cubic centimeter) darah. 

Semakin banyak jumlah partikel virus dalam darah berarti 
semakin tinggi risiko Anda untuk menularkan virus dan 
mengalami komplikasi HIV, seperti infeksi oportunistik dan 
AIDS. Sebagai tulang punggung keluarga dan memiliki dua 
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orang anak, Bima terus berjuang untuk terus hidup.  “Saya 
sudah 14 tahun bertahan,” katanya.

Menjalani hidup sebagai orang dengan HIV/AIDS bukanlah 
hal mudah. Stigma negatif dan perlakuan diskriminatif sudah 
acap kali diterima penderita HIV/AIDS. Beruntung kini ada 
Puskemas Simpang Kawat. Selain membuat kelompok rentan 
berisiko nyaman, keberadaan Puskesmas ini telah memberikan 
ruang bagi Bima untuk menemukan sebanyak-banyaknya 
penderita maupun orang dengan perilaku seks bebas untuk 
memutus rantai penyebaran HIV/AIDS.

Puskemas Simpang Kawat merupakan sinergi Dinas Kesehatan 
Kota Jambi dengan Yayasan Kanti Sehati sejak 2017 lalu. 
Ketua Yayasan Kanti Sehati Jambi David Chandra Harwindo 
menjelaskan, fasilitas kesehatan yang ramah terhadap kelompok 
Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) ini bertujuan 
untuk mengisolir penyebaran HIV/AIDS. “Pemeriksaan status, 
untuk deteksi dini kepada para orang dengan risiko tinggi, 
mutlak dilakukan secara masif,” katanya.

Yayasan Kanti Sehati memperkirakan terdapat 1.571 orang 
dengan HIV/AIDS (ODHA) di Kota Jambir. Dari 1.571 penderita 
HIV/AIDS, sebanyak 943 orang adalah heteroseksual, 355 orang 
pengguna jarum suntik, 93 orang transpuan dan 180 orang 
Lelaki Seks Lelaki. Pada survei 2013 lalu, terdapat empat kasus 
anak SMP yang positif HIV/AIDS. 

Selain membantu tes infeksi menular seksual (IMS), Puskemas 
Simpang Kawat ini melakukan pendampingan konseling, 
pemulihan trauma, dukungan diplomasi akses kesehatan, 
advolasi kepada pemerintah untuk layanan kesehatan berupa 
terapi Antiretroviral (ARV), Pengawas Minum Obat (PMO) dan 
memastikan ketersediaan obat. Menurut David, pendamping 
seperti Bima mampu menembus batas-batas privasi yang sulit 
dimasuki.

Untuk mewujudkan rasa aman bagi kelompok LGBT ini, Kepala 
Puskesmas Simpang Kawat Raodah melatih timnya selama 
lima tahun. Dia berharap layanan pada jam malam ini mampu 
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menurunkan risiko kematian HIV/AIDS. Sejak dibuka 2017, 
Puskesmas Simpang Kawat sudah melayani hampir 1.000 orang 
pasiesn baik yang positif maupun negatif. “Mereka datang 
sendiri dan merasa aman karena kami tangani dengan benar,” 
katanya.

Sayangnya, nafas pelayanan jam malam Puskemas Simpang 
Kawat ini terancam. Keterbatasan dana menjadi pemicunya. 
Selama ini pelayanan Puskemas Simpang Kawat berasal dari 
Global Fund. Namun, pada 2018, kucuran dana dari Global 
Fund terhenti. Dana Dinas Kesehatan Kota Jambi juga belum 
mengucur. Padahal, dana yang dibutuhkan untuk membiayai 
penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS di Kota Jambi 
berkisar Rp 2 miliar hingga Rp 3 miliar. “Itu angka ideal ya,” 
kata David.

Tanpa dukungan dana, Puskesmas Simpang Kawat terancam 
tutup. Raodah telah melobi Dinas Kesehatan Kota Jambi agar 
tetap bisa melayani pada malam hari pada 2019 mendatang. 
Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Ida Yulianti saat dihubungi 
mengakui penutupan layanan Puskesmas 24 jam atas instruksi 
Wali Kota Jambi. 

Menurut dia, pelayanan jam malam berganti nama dengan 
sistem rawat inap untuk Puskemas tertentu. Pelayanan rawat 
inap Puskemas Simpang Kawat baru akan diresmikan 2019 
mendatang. Sehingga Ida yakin pelayanan jam malam pada 
puskesmas tersebut tidak akan terganggu.

Untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan 
HIV/AIDS, Pemerintah Kota Jambi berjanji akan 
mengucurkannya pada tahun depan. “Sudah kami ajukan,” kata 
Ida tanpa menyebut nominal dan untuk keperluan layanan apa.
Menanggapi potensi penutupan pelayanan jam malam ini, 
Ferdia Prakarsa dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Jambi 
berharap Pemerintah Kota Jambi mendukung penanganan 
masalah sosial masyarakat secara komprehensif. 

Menurut dia, pelayanan jam malam di Puskesmas Simpang 
Kawat telah mampu menghapus stigma dan diskriminasi 
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terhadap kelompok LGBT. “Sekarang yang ikut dalam pelayanan 
itu bukan hanya dari kelompok LGBT tetapi heteroseksual dan 
pengguna jarum suntik. Mereka berbaur dan tidak ada pelecahan 
maupun pandangan negatif dari petugas Puskesmas,” ujar Ferdi.

*Naskah bersumber dari Jambipro.com, 27 November 2018.
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Seni Tari Lengger Lanang terancam punah. Meningkatnya sentimen
negatif terhadap kelompok LGBT meresahkan penari lengger untuk

tampil secara bebas dan terbuka.

Shinta Maharani, Tempo.co

Agus Widodo was-was. Penari lengger lanang ini berhati-berhati 
bila menerima tawaran untuk manggung di saat meningkatnya 
ajakan menolak dan mengharamkan kelompok Lesbian, Gay, 
Biseksual dan Transgender (LGBT). “Saya rajin bertanya ke 
pengundang aman atau tidak sebelum mau pentas lengger. 
Takut digrebek,” ucap Agus yang bernama panggung Agnes. 

Lengger lanang merupakan tari lintas gender yang banyak 
dipentaskan laki-laki. Tari rakyat Banyumas ini berkembang 
secara turun temurun sebagai bagian dari ritus kesuburan.
Budayawan Banyumas Yusmanto memperkirakan, tari rakyat 
ini sudah ada sejak masa Kerajaan Majapahit.

Penari lengger adalah laki-laki yang berdandan seperti 
perempuan. Dalam Bahasa Banyumas, lengger berasal dari dua 
kata yakni leng yang berarti lubang sebagai simbol jenis kelamin 
perempuan dan ger berasal dari kata jengger yang artinya 
mahkota ayam jago sebagai simbol laki-laki. 

Agus dikenal sebagai satu di antara lengger lanang muda yang 
sedang moncer di Banyumas dan sekitarnya. Ia pernah diundang 

TRAGEDI 1965 DAN
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menari di Festival and Celebrating The 40th Anniversary of 
Korea-Indonesia Diolomatic di Korea Selatan pada Desember 
2013.

Menari sejak usia 7 tahun membawa Agus akhirnya memutuskan 
menjadi penari lengger. Dia mulai menampilkan tarian lengger 
sejak 2004 di Banyumas dan sekitarnya. Pilihannya menjadi 
penari lengger mendapat tentangan sejumlah orang. Beberapa 
di antaranya menganggap Agnes yang berjenis kelamin laki-laki 
tidak pantas mengenakan pakaian perempuan ketika menari. 

Di luar panggung, Agus mengenakan pakaian laki-laki. Berbeda 
ketika di atas panggung. Dia mengenakan pakaian lengger 
lengkap dengan riasan sanggul berkonde, sampur, kemben, jarit 
dan riasan wajah seperti penari perempuan. “Saya total menjadi 
lengger saat di panggung,” katanya. 

Menurut Agus, diskriminasi terhadap lengger lanang kerap 
terjadi. Cibiran dan cacian menjadi hal biasa ketika memilih 
menjadi penari lengger. “Mereka menyebut saya banci dan 
memandang penari lengger sebelah mata,” katanya.

Ketika pentas, perlakuan buruk juga kerap mereka terima. 
Penonton yang mabuk mengolok-olok mereka dengan sebutan 
bencong sembari meraba-raba bagian tubuh mereka. “Saya 
takut dan trauma,” kata Fizay Nurhamid ketika menceritakan 
pengalamannya tampil di Kebumen, Jawa Tengah, pada 2017 
lalu.

Fizay yang bernama panggung Fifi mulai menari lengger sejak 
2011. Laki-laki dari Cilacap ini dulu dikenal sebagai penari 
kesenian jaran kepang di komunitas seni kuda kepang Mekar 
Budaya Kencana. Dia mengikuti jejak kakeknya yang menari 
lengger. Sepekan sejak kejadian di Kebumen, Fizay kembali 
menerima tawaran. Tetapi, dia menampik tawaran itu karena 
masih trauma.

Otniel Tasman, koreografer yang menciptakan tari kontemporer 
dari tradisi lengger Banyumasan juga memiliki pengalaman 
buruk saat hijrah ke Solo, Jawa Tengah. Suatu hari dosennya di 
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ISI Surakarta bahkan menertawakannya ketika menari lengger. 

Otniel kemudian dilarang menari lengger di pendopo padahal 
waktu itu dia sudah siap mau pentas. “Lengger dianggap hanya 
sebatas hiburan saja apalagi ketika laki-laki yang menarikannya,” 
ujarnya.

Banyak yang risih menonton tarian lengger. Danang salah 
satunya. Penonton Festival Lengger yang berlangsung September 
lalu itu mengaku enggan menonton tarian tersebut.Namun, 
malam itu, Danang terpaksa datang menonton karena harus 
mengantarkan tamu ke Desa Kaliori, tempat berlangsungnya 
acara. “Saya agak takut, risih, dan tidak nyaman,” katanya.

Meski mendapat cap jelek, Agus dan Fizaymasih berusaha 
menunjukkan dirinya mampu menjadi penari lengger yang 
baik. Mereka ingin mempertahankan kesenian tradisional yang 
hampir hilang karena masyarakat lebih memilih pertunjukan 
organ tunggal. 

Maestro tari lintas gender Didik Nini Thowok mengakui jumlah 
penari lengger kini semakin menipis akibat diskriminasi. Sebagian 
dari mereka tidak diterima, dikucilkan dan diskriminasi. “Tidak 
gampang bertahan sebagai lengger lanang. Buat yang tidak kuat 
dan takut akan sulit bertahan,” katanya.

***

Foto Presiden Sukarno bersetelan jas masih terpajang di ruang 
tamu rumah keluarga Dariah. Potret itu mengingatkan kejayaan 
Dariah sebagai penari lengger lanang di masa akhir Orde Lama 
hingga Orde Baru. Rezim Orde Baru memberangus kesenian 
rakyat termasuk lengger lanang karena dianggap dekat dengan 
Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), organisasi yang dianggap 
bagian dari Partai Komunis Indonesia.

Hanya segelintir laki-laki yang bisa menarikan tarian ini. Salah 
satunya Dariah. Ia mengawali menjadi penari lengger dari satu 
kampung ke kampung lainnya. Bersama sekelompok musik 
sederhana seperti calung, kendang, gong kecil dan gambang, 
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Dariah mbarang (mengamen)di wilayah Banyumas.

Nama Dariah  moncer pada periode 1930 hingga 1960-an. Pria 
yang bernama asli Sadam ini menjadi idola pada waktu itu di 
Banyumas. Tariannya yang lemah gemulai layaknya perempuan 
selalu menjadi magnet bagi warga Banyumas.

Sejak diberangus, Dariah menghabiskan hidupnya di Desa 
Plana, Kecamatan Somagede, Banyumas, Jawa Tengah, bersama 
keponakannya, Misti. Mereka tinggal di rumah berdinding bata 
dengan cat yang mengelupas di sana sini. Dariah menghabiskan 
hidupnya sebagai perempuan. Dia memakai baju perempuan 
dalam aktivitas sehari-hari di rumah dan beralih menjadi penata 
rias pengantin di desa-desa di Banyumas dan Purbalingga demi 
menyambung hidup. 

Pada 12 Februari 2018 lalu, Dariah meninggal pada usia 97 
tahun. Keluarga mengenang Dariah hidup dalam ketakutan 
akibat peristiwa 1965. “Semua hartanya habis karena peristiwa 
1965,” kata Nur Kholifah, anak Misti kepada Tempo di awal 
November 2018 lalu.

Pada 2011 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahi 
Dariah gelar Maestro Seniman Tradisional. Untuk menghormati 
Dariah, Pemerintah Desa Kaliori, Banyumas dan komunitas seni 
desa menggelar Festival Kendalisada pada 14-16 September 
2018 lalu.

*Naskah ini bersumber dari tempo.co,  November 2018.
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Mendapatkan laporan tindak kekerasan dari transpuan, polisi malah 
merekam dan mengunggahnya ke Youtube.

Khairiyah Fitri,  Ambonnesia.com | Kumparan.com

Dengan wajah bengkak dan biru, Nuke mendatangi Pos Polisi 
di Kawasan Tantui, Ambon, Maluku, sekitar pukul 02.00 dini 
hari.  Transpuan berusia 28 tahun ini baru saja cekcok dengan 
kekasihnya dan berujung pada tindak kekerasan.

Sayang, kedatangan Nuke justru berbuah mengecewakannya. 
Petugas yang menerimanya menyuruh pulang karena tidak ada 
yang memproses pengaduannya. “Tunggu saja di pos depan, 
atau kembali besok,” tutur Nuke menirukan kata petugas polisi. 
Nuke mengisahkan kejadikan setahun sebelumnya itu pada 
Oktober 2018 lalu.

Nuke bersikukuh tetap tinggal di Pos Polisi. Dia khawatir 
pelaku menghampiri dan kembali melayangkan pukulan. 
Ketika menceritakan apa yang dialami, dua aparat Kepolisian 
menanggapinya dengan candaan. “Kalau sudah cinta, selesaikan 
saja secara kekeluargaan,” tiru Nuke. Ia kecewa. “Setahu saya di 
mana-mana kalau datang melapor ya diurus. Tapi, ini lambat, 
malah disuruh tunggu. Saya kan juga warga negara,”keluhnya.
Pengaduan Nuke berakhir tanpa ujung. Hingga kini, Kepolisian 
tak menindaklanjuti pengaduannya. Pelaku juga bebas 
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berkeliaran.  Bukan kali ini saja pengaduan oleh kelompok 
transpuan berujung tanpa penyelesaian di Kepolisian. Sekitar 
tiga bulan sebelum Nuke mengisahkan pengalaman buruknya, 
Luna dan Sakira juga mengalami hal yang sama. 

Pada Januari 2018 lalu, Luna melaporkan percekcokan dengan 
Sakira di Pos Polisi Kawasan Tantui. Tak dinyana, polisi 
mengajukan pertanyaan yang mengagetkannya. “Pakai bra 
atau tidak? Pernah tidur dengan Roy?” tanya seorang penyidik 
mencari musabab pertikaiannya dengan Sakira.

Bukan hanya itu, seorang polisi bahkan merekam proses 
penyidikan, kemudian menyebarkannya di media sosial. 
Rekaman yang diunggah di situs Youtube itu, ketika itu 
telah ditonton 643.935 kali. ”Saat itu Sakira menelepon saya 
membawakan dia air ke kantor polisi, padahal mereka sudah 
melakukan siaran langsung di facebook,” kata Siska, salah 
seorang saksi.

Karena tersebar, adik Siska sempat mengirimkan rekaman 
tersebut kepadanya dengan maksud untuk mengkonfirmasi 
kebenarannya. Sebab, dalam rekaman itu Luna terlihat mirip 
dengan Siska. “Saat video itu viral banyak yang menyangka 
Luna, karena banyak yang bilang kami mirip. Sedangkan Luna 
dan Sakira ketika ditanya mereka tidak mau menjawab. Bahkan, 
Sakira tidak mau keluar rumah,” kata dia menceritakan.

Sayangnya, Luna dan Sakira tak bisa dikonfirmasi. Ia sedang di 
Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya. Dia dikontrak bekerja di 
sana. Sedangkan Sakira dikabarkan pulang kampung.

Ketua Gaya Warna Lentera Maluku Halim Silawane menyesalkan 
perlakuan aparat Kepolisian tersebut. Menurut dia, diskriminasi 
bukan hal baru bagi kalangan transpuan dan sudah sering 
terjadi.  

Halim sempat melaporkan kasus yang menimpa anggotanya itu 
untuk diadvokasi namun terkendala badan hukum. “Mereka 
menganggap transpuan tidak ada artinya di mata masyarakat 
padahal sudah dijelaskan kami di Maluku tidak melakukan hal-
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hal yang melanggar hukum atau adat istiadat,” katanya.

Kepala Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 
Perwakilan Maluku Benediktus Sarkol menilai, jaminan hak 
bagi kelompok minoritas berbasis identitas gender sampai hari 
ini masih menjadi kontroversi. Menurut dia, pelanggaran HAM 
berbasis identitas gender kerap terjadi meski konstitusi menjamin 
persamaan warga negara di depan hukum. “Kerja penyidik 
bukan suatu tontonan. Seharusnya mereka mengerjakan 
tugasnya sesuai dengan prosedur pemeriksaan,” katanya.

Benediktus mempertanyakan kinerja penyidik Kepolisian 
dengan beredarnya rekaman tersebut. Dia menyatakan, prosedur 
pemeriksaan tersangka maupun saksi telah diatur secara jelas 
dalam Undang-Undang khususnya tindak hukum pidana. Di 
antaranya, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-UndangKapolri 
Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian 
Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 8 
Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM 
dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik 
Indonesia.

Menyikapi tindakan anggotanya, Kepolisian Daerah Maluku, 
ketika itu, menyatakan akan menyelidikinya. Kepala Bidang 
Hukum Polda Maluku Komisaris Besar Polisi Sli Harno 
mengatakan polisi akan memproses jika ada laporan pelanggaran 
HAM dari masyarakat, termasuk dari kelompok minoritas. 
“Kami berharap kami menjadi lebih baik dalam melaksanakan 
tugas penegakan hukum,” kata dia.

*Naskah bersumber dari Ambonnesia.com | kumparan.com, 14 
Desember 2018.
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Pemerintah Kota Padang membentuk Tim Rukiah untuk 
‘menyembuhkan’ LGBT. Tak dikenal dalam ilmu kesehatan global.

Yose Hendra, Beritagar.id

Puluhan baliho menjuntai pada tiang-tiang lampu di Jalan Khatib 
Sulaiman, satu poros protokol Kota Padang, Sumatra Barat. 
Sepanjang 2,6 kilometer, papan kampanye tersebut menyiarkan 
pesan seragam: “Padang Bersih Maksiat: Zina, LGBT, Narkoba, 
Miras, Judi.”

Pemerintah Kota Padang tengah menggalakkan kampanye 
‘pembersihan’ Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). 
Tak hanya kampanye, otoritas setempat juga menyiapkan 
tim khusus guna merukiah komunitas LGBT. “Kami juga 
menyiapkan tim khusus dengan melibatkan Forkopimda 
(Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dan Tim Rukiah. Karena 
disinyalir perilaku LGBT berada dalam pengaruh setan,” kata 
Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah.

Ia menyampaikan pernyataan ini pada peringatan Maulid Nabi 
Besar Muhammad SAW, di Masjid Agung Nurul Iman, Padang, 
Jumat 7 Desember 2018. Kader Partai Keadilan Sejahtera itu juga 
minta dukungan dari warga, Forkopimda, ninik mamak (kaum 
adat) dan alim ulama.

LGBT, dalam kacamata Mahyeldi, merupakan bagian dari 
maksiat. Tak heran bila rencana ‘pembersihan’ LGBT berkelindan 
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dengan niat menutup tempat maksiat. “Tempat-tempat yang 
berbau maksiat, dan tempat hiburan yang tidak punya izin akan 
kami tutup. Mohon dukungannya,” kata dia.

Adapun Tim Rukiah yang disiapkan Pemkot Padang melibatkan 
sejumlah organisasi, seperti Majelis Mujahidin Indonesia, Majelis 
Takziyah, Ukhuwah Islamiyah, Sanak Hijrah, dan Relawan 
Hijrah. Jel Fathullah, Wakil Amir Majelis Mujahidin Indonesia, 
mengkonfirmasi keterlibatan organisasi tersebut. “Kami sebagai 
relawan dalam kerja sama itu,” kata Jel, yang berperan sebagai 
pembina Tim Rukiah, Sabtu 15 Desember 2018. Jel menyebut 
Tim Rukiah beranggotakan 20 orang. Mereka tak hanya 
punya kemampuan merukiah tetapi juga memiliki kecakapan 
berdakwah.

Lucky Abdul Hayi, Komandan Laskar Majelis Mujahidin Padang, 
didapuk jadi pemimpin Tim Rukiah. “Dalam agama tidak ada 
namanya banci atau gay,” kata Lucky, Sabtu 15 Desember 2018. 
“Kadang LGBT dianggap sebagai takdir. Ini bahaya, kesalahan 
dalam pendidikan.  Maka perlu pemberian dakwah kembali ke 
fitrah.”

***

Tengah November 2018, sebelum kabar soal ide rukiah berembus, 
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang menangkap 
18 orang terduga LGBT yang terdiri dari 10 perempuan dan  8 
waria. Kepala Satpol PP Kota Padang, Yadrison, menyebut 
penangkapan itu sebagai bentuk komitmen berperang melawan 
maksiat. 

Menurut dia, LGBT tak berkesesuaian dengan adat dan budaya 
Padang. “Kami berada di ranah Minang yang mempunyai 
falsafah, Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah,” kata 
Yadrison. Razia agaknya masih akan terjadi. Pemkot Padang  
telah mengantongi 12 lokasi yang disinyalir sebagai titik kumpul 
LGBT. 

Ihwal penangkapan 18 terduga LGBT, Tim Rukiah mengaku 
belum dapat perintah untuk ‘mengusir jin’. “Tapi, Pemkot sudah 
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menghubungi, akan diberikan ke kami kalau perlu dirukiah,” 
kata Lucky Abdul Hayi.

Lucky berbagi cerita perihal pemberantasan LGBT, yang 
disebutnya sebagai program banyak instansi, lembaga, dan 
komunitas. “Rapat sudah dilakukan. Pihak kami menangani 
pembinaan dan dakwah. Pemkot Padang menangani bidang 
ekonomi dan skill. Baznas (Badan Amil dan Zakat Nasional) 
membantu untuk pemodalan usaha, Satpol PP bertugas di 
lapangan,” katanya.

Lucky mengklaim layanan dakwah dan rukiah diberikan cuma-
cuma sebagai bentuk aksi sosial. Sejauh ini, organisasinya telah 
menyiapkan lima klinik guna merukiah LGBT. “Bagi kami, 
rukiah adalah dakwah. Kalau terdeteksi ada gangguan jin 
bisa dirukiah. Tapi, kalau tidak ada gangguan jin akan diberi 
pemahaman,” katanya.

Tim yang dipimpin Lucky sejauh ini sudah merukiah tiga orang 
yang diduga LGBT, yang diantar keluarga masing-masing pada 
November 2018. “Dua karena gangguan jin, satu lagi tidak,” 
kata Lucky. “Setelah sebulan rukiah dan didakwahi, sudah ada 
perubahan, mereka mulai rajin salat.”

Perukiah ini meyakini bila seorang LGBT banyak meronta 
dalam proses rukiah bisa dipastikan yang bersangkutan 
mendapat gangguan jin. Selama proses rukiah, Si Fulan --sebut 
saja begitu namanya-- akan diminta mengikuti bacaan Alquran. 
Lebih spesifik, surat-surat yang dibacakan yakni Al-Fatihah, Al-
Baqarah (1-5), Al-Kahfi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.

Pembacaan ayat Alquran dilakukan terus menerus hingga ‘jiwa 
yang bersangkutan tenang dan jin terempas’. Namun, meski ‘jin 
terusir’, tak serta merta ada ‘kesembuhan’. Lucky bilang butuh 
waktu enam bulan untuk memberikan dakwah agar seseorang 
bisa menanggalkan status LGBT.

Selama proses itu, Si Fulan, dibatasi dengan lingkungan sosialnya 
terutama yang berkenaan dengan LGBT. Sebagai ganti, ia akan 
diintegrasikan dalam komunitas yang berlandaskan ‘iman’. 
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Kelak, mereka yang sudah ‘sembuh’ akan diminta melakukan 
syiar, mengajak kawan-kawan lama mereka dalam komunitas 
LGBT untuk melakukan ‘pertobatan’.  Model syiar ini mirip 
sistem pemasaran multi level marketing (MLM).

RUKIAH BUKAN SOLUSI

Para penentang LGBT di Kota Padang sering menyebut rukiah 
sebagai  ‘penyembuhan’. Lema itu memposisikan LGBT sebagai 
penyakit mental. Hal itu bertolak belakang dengan pandangan 
dunia kesehatan global. Pandangan perihal LGBT bisa dilihat 
lewat perjalanan Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (DSM), dokumen yang memuat klasifikasi penyakit-
penyakit mental, terbitan Asosiasi Psikiatri Amerika (APA).

Pada 1968, DSM masih mengakomodasi homoseksual sebagai 
gangguan mental. Situasi berubah pada 1973, setelah APA 
melakukan pemungutan suara soal homoseksualitas. Hasilnya 
5.854 psikiater sepakat menghapus homoseksualitas dari DSM, 
dan 3.810 berkukuh mencantumkan. Puncaknya, pada 1987, 
homoseksualitas lenyap dari DSM.

Pada 2016, APA juga pernah menyurati Perhimpunan Dokter 
Spesialis Kedokteran Jiwa  Indonesia (PDSKJI) pada 2016. 
Mereka meminta PDSKJI mempertimbangkan ulang keputusan 
untuk mengklasifikasikan homoseksualitas sebagai masalah 
kejiwaan.

Adapun Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menghapus 
homoseksualitas dari dokumen International Classification of 
Diseases (ICD) pada 1990. Pada Juni 2018, giliran transgender 
dihapus dari dokumen klasifikasi penyakit itu.

Jeje, seorang gay yang berdomisili di Kota Padang, juga 
menganggap orientasi seksual sebagai sesuatu yang menyatu 
dengan diri seseorang. Ia pun tak sepaham dengan metode 
rukiah sebagai metode ‘penyembuhan’ LGBT. “Orientasi seksual 
ada dalam diri, bukan pengaruh dari jin atau roh gaib,” katanya. 
Orientasi seksual sudah menyatu sama orangnya. Bahkan, 
walau bisa berhubungan dengan lawan jenis, tapi perasaan 
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terhadap sesama jenis itu tetap ada,” katanya. Jeje merujuk 
pada kisah kawannya yang pernah melewati proses rukiah dan 
tak mengalami perubahan. “Salatnya lebih rajin, tapi orientasi 
seksnya tidak berubah,” kata dia.

Kawan dia lainnya bahkan memilih menikah demi memenuhi 
tuntutan lingkungan ihwal perubahan orientasis eksual. “Sudah 
beristri, punya anak, tapi masih suka sesama jenis,” ujarnya.  
Namun, dua kawan Jeje ini menolak untuk dimintai konfirmasi. 
Keduanya merasa isu LGBT sedang panas sehingga menurut 
mereka berisiko untuk membicarakannya.

Jeje pun menganggap penangkapan dan usulan rukiah LGBT 
justru membuka peluang baru untuk terjadinya persekusi 
terhadap kaum minoritas seksual. “LGBT sekadar, melenggak 
lenggok di jalan, lalu ditangkap,” kata dia mengeluh.

Aktivis sosial yang berbasis di Padang, YefriHeriani, juga punya 
pandangan senada. “Bisa-bisa ini melahirkan kekerasan baru, 
persekusi baru,” kata Yefri. Ia menganggap pemerintah daerah 
di Sumatra Barat kerap membenturkan realitas sosial dengan 
tafsir Alquran. “Padahal kalau berbicara LGBT, Allah pasti 
melindungi semua umatnya. Maka kewajiban negara memberi 
perlindungan,” kata dia.

Bila LGBT dianggap masalah, menurut Yefri, proses 
penyelesaiannya juga harus memanusiakan manusia. “Basisnya 
penghargaan hak-hak yang berorientasi pada penciptaan yang 
Maha Kuasa,” kata Yefri.

*Naskah ini bersumber dari Beritagar.id, 19 Desember 2018.
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Pelayan khusus ibadah berlatar belakang LGBT terdiskriminasi oleh 
pandangan gereja. Tak surut untuk terus memberikan pelayanan 

ibadah.

Isa Anshar Jusuf, BeritaKawanua.com

“Maka pergilah Abram dari Mesir ke Tanah Negeb dengan 
isterinya dan segala kepunyaannya, dan Lotpun bersama-sama 
dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak 
dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat 
persinggahan, dari Tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana 
kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai, ke tempat 
mezbah yang dibuatnya dahulu di sana; di situlah Abram 
memanggil nama Tuhan.”

Itulah nukilan kitab kejadian pasal 13, yang dibacakan Ace, 
nama samaran, saat memimpin ibadah remaja pemuda kristen, 
22 September 2018 lalu. Ace adalah seorang  dari kolompok 
Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yang aktif 
memberikan pelayanan ibadah di daerahnya. Ia sempat menjadi 
Penatua Pelayan Khusus atau pemimpin ibadah selama dua 
periode pada kategori remaja dan pemuda. Belakangan, ia 
diganjal oleh peraturan tata tertib sehingga dikeluarkan dari 
Sinode.

Aturan yang dikeluarkan pada tahun 2017  ini menyebutkan 
orang yang terdeteksi sebagai LGBT tidak bisa menjadi pelayan 
khusus.  “Rasa sakit memang ada. Kan ini soal kami beribadah,” 
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kata Ace. Ia menceritakan, saat aturan ini muncul, beberapa orang 
turun ke tempat remaja berkumpul untuk mengkampanyekan 
jangan pilih Ace karena LGBT.

Bahkan, ada beberapa yang sampai menyasar rumah, hanya 
untuk menceritakan bahwa Ace adalah seorang LGBT sehingga 
tidak boleh dipilih sebagai Pelayan Khusus.  “Padahal, saya 
itu sudah dua periode dari pemuda dan remaja, jadi Pelayan 
Khusus. Tapi, seperti kampanye-kampanye, mereka turun ke 
rumah-rumah untuk membicarakan saya supaya tidak dipilih 
karena saya LGBT,” ungkap Ace mengenang. Menurut Ace, 
saat pemungutan suara, ternyata banyak juga yang memilihnya 
menjadi Penatua, meski kalah. “Tapi itu sudah berlalu,” kata 
Ace yang tersenyum mengingat momen itu.

***

Mengenakan kemeja batik biru dengan motif warna-warni, Ace 
serius membacakan kitab Kejadian Pasal 13 ayat 1 sampai 18. 
Malam itu, Ace memimpin ibadah remaja tingkat jemaat yang 
dilaksanakan di salah satu rumah warga. Ia mengingatkan kepada 
para remaja yang ikut beribadah untuk tidak menggunakan 
telepon seluler selain untuk keperluan membaca alkitab. 

Sesekali, Ace melempar pertanyaan kepada para remaja 
berkaitan dengan bacaan alkitab yang ia bawakan. “Kalau tak 
saya ingatkan, nanti malah sibuk selfie dan hanya pasang status 
di media sosial. Jadi, saya ingatkan kalau sedang ibadah, telepon 
seluler dimatikan atau hanya untuk baca alkitab saja,” tutur Ace, 
usai ibadah.

Para remaja yang hadir antusias beribadah. Ibadah yang biasanya 
hanya satu arah, dibuat menjadi lebih hidup. Para remaja diajak 
untuk berinteraksi langsung. Belum lagi, jika berhasil menjawab 
pertanyaan atau aktif menyampaikan pemikiran mereka, 
Ace selalu mengganjarnya dengan hadiah berupa snack atau 
pun cokelat. “Senang sekali dengan Kak Ace. Selalu ada yang 
berkesan tiap dipimpin Kak Ace,” ungkap remaja yang ikut 
ibadah.
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“Kakak orang yang perhatian dengan tidak ada sekat dengan 
kami. Tidak pernah sekali pun Kakak lupa memberikan 
nasehat untuk rajin beribadah. Menurut Kakak, kalau kita rajin 
beribadah, saya pasti akan disayang Tuhan,” ujar remaja peserta 
ibadah.

Menurut Ace, remaja dan pemuda akan lebih tertarik beribadah, 
ketika mereka diberi kesempatan terlibat aktif. Misalnya, 
membaca ayat, mengemukakan pendapat, dan mencari contoh 
di kehidupan nyata apa yang menjadi bahan bacaan alkitab. Usai 
memimpin ibadah tingkat remaja, Ace langsung menghadiri 
pesta ulang tahun yang dirangkaikan dengan ibadah tingkat 
pemuda di wilayah yang sama. “Ibadah itu kan antara kita 
dengan Tuhan,” kata Ace.

Ia menceritakan, ketika ia tidak lagi terpilih menjadi Pelayan 
Khusus, karena adanya upaya menolak dia karena LGBT, ia 
sempat menjauh dari ibadah apa pun. Belakangan, ia merasa 
kian  berdosa karena  meninggalkan panggilan untuk berbuat 
baik. “Belum lagi saya melihat anak-anak remaja terpecah, 
seperti blok. Saya tidak ingin seperti itu. Saya ingin semua 
remaja rajin ibadah.  Akhirnya saya bisa menerima perlakuan 
mereka yang lalu, dan tetap berpegang  bahwa beribadah itu tak 
harus menjadi Pelayan Khusus,” kata Ace.

Keteguhan Ace untuk tetap mengabdi dan juga arus dukungan 
dari para remaja dan pemuda di wilayahnya, membuat sejumlah 
pihak kemudian kembali memasukkan nama Ace, sebagai 
pengurus gerejawi.  “Saat ini saya menjadi badan pemeriksa 
keuangan gereja dan wakil komisial,” tutur Ace.

****

Mengabdi di jalan Tuhan juga dilakukan oleh Ian. Walau belum 
coming out, mengungkapkan secara terbuka orientasi seksualnya, 
Ian mengaku kecenderungan dirinya menyukai lelaki sudah 
ia rasakan sejak Sekolah Dasar. Namun, ia masih takut untuk 
mengungkapkan ke keluarga meski selama ini sangat suka 
bersolek dan bergaya feminin.
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Pada Jumat 14 September 2018 lalu, bersama dengan puluhan 
remaja jemaatnya, Ian berangkat ke daerah Motoling, Minahasa. 
Mereka mengikuti Pekan Seni dan Kreasi Remaja Gereja Masehi 
Injili di Minahasa (GMIM) yang berlangsung dua hari, 14-15 
September 2018. Ian merupakan komisial remaja di jemaat 
tersebut.

Ian mendampingi rekan-rekannya sesama remaja untuk ambil 
bagian dalam perlombaan paduan suara se-sinodial GMIM. 
Ian bersama beberapa rekan komisial, menjadi panitia, dan 
mempersiapkan segala keperluan sebelum manggung.

Ian menceritakan, sejak kecil ia suka bergaya dan berdandan ala 
perempuan. Bahkan, ia tak bisa mengubah gaya berjalannya yang 
lebih mirip perempuan daripada laki-laki. Namun demikian, ia 
masih merasa ketakutan untuk mengungkapkan kecenderungan 
itu. Sebab, kakak dan saudaranya selalu memarahi dia. “Mereka 
marah, tetapi membiarkan saya bergaya dan bercerita seperti 
perempuan,” kata Ian.

Ian memiliki kemampuan dalam bidang tarik suara. Dengan suara 
yang melengking tinggi, ia memilih untuk terus bermazmur dan 
membawakan lagu-lagu kidung pujian.  Walau masih remaja, ia 
kadang ikut perlombaan di tingkat pemuda atau kaum bapak, 
untuk mengisi suara tinggi dalam paduan suara gerejawi.

“Puji Tuhan, selama ini saya tidak pernah ditolak beribadah. 
Mungkin, karena sejak kecil jemaat di sini sudah tahu gaya saya 
yang seperti ini. Tapi, kalau di tempat lain, kadangkala ada yang 
mem-bully. Tapi, saya anggap angin lalu, karena pelayanan ya 
tetap pelayanan,” kata Ian.

MASYARAKAT MANADO TOLERAN

Tak seperti di daerah lain yang menjadikan LGBT sasaran 
kekerasan, masyarakat Kota Manado dan sekitarnya lebih 
toleran. Survei Situasi Hak Asasi Manusia dan Akses Keadilan 
Kelompok LGBT di Indonesia yang digelar Arus Pelangi, 
organisasi yang memperjuangan kesetaraan hak-hak LGBT, 
menempatkan Kota Manado dan Sulawesi Utara sebagai daerah 
yang ramah dengan LGBT. 
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Survei ini dirilis pada tahun 2017 lalu. Meski ada 30 kasus 
kekerasan terhadap LGBT pada rentang 1998-2016, responden 
asal Sulawesi Utara menyatakan kasus tersebut bukan kategori 
kekerasan berat. Di Sulawesi Utara juga tak ada kebijakan 
pemerintah yang bersifat diskriminatif terhadap LGBT.  Temuan 
diskriminasi terjadi pada peribadatan.  

Rajawali Coco, koordinator Sanubari Sulawesi Utara (Salut 
Sulut), organisasi yang konsen pada isu LGBT mengatakan, 
komunitasnya bebas mengekspresikan diri saat melakukan 
perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik. “Pejabat di 
Kota Manado tidak memperkenankan para petugas perekaman 
mempersulit LGBT saat mengurus KTP dan lainnya,” tutur 
Coco.

Sesuai dengan hasil survei, komunitas LGBT menyebutkan juga 
tak menemukan kesulitan ketika mengurus asuransi kesehatan. 
Begitu juga ketika mengakses layanan kesehatan baik milik 
pemerintahan maupun swasta, komunitas LGBT sama sekali 
tidak mendapatkan halangan. 

Pada bidang pendidikan, ada satu responden yang menjawab 
sempat dipersulit, walaupun akhirnya diterima. Sebanyak 29 
responden lainnya menyatakan tidak pernah mendapatkan 
diskriminasi hingga mereka menyelesaikan studi.  Di sekolah, 
secara bulat 30 responden mengaku tidak mendapatkan 
diskriminasi dari  peserta didik lain.

Pada tempat tinggal, para LGBT di Sulawesi Utara mengaku 
sama sekali tidak ada tindakan pengusiran walau mereka 
dikenal sebagai LGBT. Meme, salah satu Lesbian yang hidup 
di kos-kosan menyatakan  tidak ada yang ambil pusing terkait 
dengan orientasi seksual, selama di tempat kos tidak menyalahi 
aturan. 

“Para penghuni kos lainnya juga tidak mempemasalahkan 
saya. Bahkan saya berbaur dengan mereka,” kata Meme yang 
kini bekerja sebagai waitress. Dari sisi keluarga, para LGBT yang 
dijadikan responden, mengaku tidak pernah ada upaya korektif 
dari keluarga untuk menjalani ‘penyembuhan’.
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Akademisi Universitas Kristen Indonesia Tomohon, Denny 
Pinontoan mengatakan ada kekhawatiran agama dipahami dari 
satu sisi saja. Sehingga, kata dia, muncul ruang-ruang kekerasan 
yang menimpa komunitas LGBT. Kekerasan itu bukan hanya 
fisik, tapi juga psikologis. “Keterbukaan informasi yang 
tidak disaring, bisa menjadi petaka untuk masyarakat dalam 
memandang LGBT,” kata Pinontoan.

Hingga saat ini, cibiran dan perundungan masih terjadi kepada 
komunitas LGBT yang hendak beribadah.  LGBT dianggap tidak 
pantas berada di dalam gereja bersama dengan masyarakat 
lainnya.   Hal ini, menurut Pendeta Ruth Wangkai M.Th, akibat 
masyarakat masih menganggap LGBT dari sisi perilaku seksual 
yang menyimpang.

Ketua Badan Pengurus Nasional Persekutuan Perempuan 
Berpendidikan Teologi (Peruati) ini juga prihatin karena 
masyarakat langsung menuding LGBT sebagai penyebar 
Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (HIV/AIDS) . Suatu virus yang secara drastis dapat 
menurunkan sistem kekebalan tubuh, sehingga memungkinkan 
penyakit, bakteri, virus, dan infeksi lain menyerang tubuh 
manusia.

Menurut Ruth, pandangan ini muncul karena sejak lama 
masyarakat mendapatkan informasi yang hanya berpaku pada 
persoalan perilaku seksual yang diceritakan berdasarkan satu 
kisah saja di dalam kitab suci. Mereka yang berprasangka ini 
tak mengkaji banyaknya ayat yang mengemukakan soal kasih 
antara sesama manusia, dan bagaimana keberagaman itu sudah 
ada sejak dulu. “Ada bagian-bagian, masyarakat lebih memilih 
melupakan ajaran soal kasih dan keberagaman. Mereka hanya 
melihat satu sisi saja dari persoalan,” kata Ruth.

Ace, seorang LGBT pelayan ibadah dan aktivis keberagaman 
menyatakan banyak masyarakat yang tidak memahami 
persoalan antara orientasi seksual dan perilaku seksual yang 
menyimpang. Masyarakat, menurut Ace, hanya memandang 
LGBT dari sisi perilaku seksual yang menyimpang. “Padahal, 
perilaku seksual yang menyimpang itu tak melulu LGBT. Para 
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heteroseksual juga banyak yang menyimpang, tetapi tidak 
permasalahkan karena sejak awal yang dinilai menyimpang 
hanyalah LGBT,” tutur Ace.

***

Rajawali Coco, koordinator Salut Sulut, organisasi keberagaman 
di Manado, menceritakan pengalamannya ketika ingin 
mencintai perempuan. Ia mengakui selama setahun, ia pernah 
mencoba untuk menjadi pria yang berhubungan dengan wanita. 
Ia menceritakan pengalamannya ini pada Minggu, 23 September 
2018, di salah satu tempat di Manado Town Square.

“Saya ini sudah suka sama lelaki sejak SD (Sekolah Dasar). Tapi, 
sekitaran tahun 2010 saya coba untuk menyukai wanita. Setahun 
saya bergaul di gereja, masuk dalam persekutuan doa, dan 
berpacaran dengan wanita. Itu satu tahun lamanya,” kata Coco.

Coco mengungkapkan, keinginannya untuk mencintai 
perempuan disebabkan oleh doktrin yang ia terima bahwa lelaki 
suka lelaki adalah penyakit dan bisa disembuhkan.  Akibat 
kurang pengetahuan, ia mencoba ‘menyembuhkan’ dirinya. 
Ketika itu, dia belum tahu kromosom, dan orientasi seksual.

Setahun mencoba untuk cinta perempuan, ia gagal. Coco 
merasakan dorongan untuk menyukai lelaki ternyata lebih besar. 
Belum lagi, selama satu tahun berusaha mencintai perempuan, 
ia mendapatkan perundungan di gereja. “Setiap hari ketemu, 
bukannya dukungan yang saya dapat. Saya justru terus di-bully, 
dikata-katain. Pokoknya tidak nyaman,” kata Coco.

Coco hanya bertahan setahun mencoba untuk mencintai 
perempuan. Belakangan, ia berterus terang bahwa ia sama sekali 
tak menyukai pacarnya. “Waktu itu pacar saya itu tidak terima. 
Sebab, selama ini kami baik-baik saja. Saya bilang ke pacar saya 
kalau saya lebih tertarik kepada lelaki,” kata Coco.

Beruntung, kata Coco, akhirnya pacarnya bisa menerima. 
Mereka putus hubungan dengan baik-baik, dan tetap menjalin 
pertemanan. “Sekarang saya sering guyon kepadanya.  Saya 
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selalu bilang begini, ngana so dua kali kaweng, kita tetap lebe suka 
pa lekong, (Kamu sudah dua kali menikah, saya tetap masih suka 
kepada lelaki),” kata Coco sembari terbahak.

*Naskah bersumber dari BeritaKawanua.com, 14 November 2018
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Seorang transgender “dipaksa” keluar dari perusahaan karena 
mengekspresikan identitas gendernya. 

Rahma Amin, Koran Harian Radar Makassar

Perhelatan kawin sedang musim di Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan pada Oktober 2018 lalu. Orang menyebut Kabupaten 
Pangkep, 30 menit berkendaraan darat dari Makassar.  Mereka 
yang berbisnis jasa merias pengantin sedang panen. Seorang di 
antaranya adalah Muhammad Sakir yang punya nama panggilan 
Eky.

Ia seorang transgender perempuan yang dipaksa keluar dari 
perusahaan terkenal di Sulawesi Selatan, PT Semen Tonasa 
akibat mengekspresikan diri. Setelah “dipaksa” keluar dari 
perusahaan itu, Eky banting setir ke bisnis salon. “Sekarang ini 
lagi ramai hajatan kawin,” kata Eky.

Sebelum berbisnis salon, Eky yang lahir 13 Mei 1990 itu, 
telah bekerja enam tahun di PT Semen Tonasa. Perusahaan 
ini beroperasi di Kabupaten Pangkep. Lulusan Diploma 3 
Jurusan Teknik Sipil Universitas Hasanuddin ini telah bekerja 
di perusahaan tersebut sejak tahun 2012 lalu. Sebelumnya, Eky 
bekerja di perusahaan tripleks sembari menjalankan bisnis jasa 
dekorasi pengantin.

Pada awal 2018 lalu, Eky akhirnya memilih mundur dari 
PT Semen Tonasa setelah mendapatkan perlakuan tak adil 
akibat identitas sebagai transgender perempuan.  Perusahaan 

HAK KERJA WARIA YANG
TERSISIHKAN
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mengelurkan dia karena dianggap merusak nama baik dan citra 
perusahaan yang ada di bawah paying grup PT Semen Indonesia 
itu.

Cerita Eky “dipaksa” mundur bermula pada kejadian tahun 
2015 lalu, saat ia mengikuti kegiatan tahunan Komunitas Waria 
di Pangkep. Berdandan dan berpakaian layaknya perempuan 
biasa Eky lakukan saat di luar kantor. Sebab, begitulah ia 
mengekspresikan identitas gendernya di tengah masyarakat. 
Video acara waria yang tidak diketahui direkam oleh siapa, 
beredar di media sosial dan viral. Banyak orang menonton video 
itu, tak terkecuali jajaran direksi perusahaan.

Bersama dua orang temannya yang juga karyawan PT Semen 
Tonasa, Eky menerima Surat Peringatan 1 dari perusahaan 
sebagai sanksi atas ekspresi gender yang ia tampilkan di depan 
umum. “Kejadiannya itu tahun 2015 lalu. Saya juga heran 
mengapa video itu bisa beredar di media sosial dan jatuh di 
tangan para pimpinan PT Semen Tonasa,” kata Eky mengisahkan.

Atas kejadian itu, Eky diminta oleh perusahaan menandatangani 
selembar surat pernyataan bermeterai Rp 6.000 berisi perjanjian 
tidak akan mengulangi perbuatan serupa. Jika melanggar 
perjanjian, Eky dan dua rekannya akan dijatuhi sanksi pemecatan.

Selama dua tahun setelah kejadian itu, Eky mengaku tidak 
pernah lagi mengenakan pakaian feminin, pakaian favorit yang 
selama ini membuatnya nyaman. Hingga, pada tahun 2017, Eky 
melanggar perjanjian itu.  Ketika itu, Eky mendapat undangan 
dari Wakil Bupati Pangkep, Syahban Sammana. Eky diminta 
untuk pentas pada syukuran yang dihelat di rumah pribadi 
wakil bupati.

Eky sempat berpikir untuk menolak undangan itu. Ia tahu, 
konsekuensi memenuhi undangan adalah pemecatan. “Saya 
berada dalam dilema. Sebab, yang mengundang adalah orang 
terhormat dan saya merasa tidak enak hati untuk menolaknya,” 
kata Eky.

Setelah berfikir keras, Eky melanggar perjanjian dengan 
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perusahaan. Karena acara syukuran wakil bupati digelar terbuka, 
lagi-lagi aksi Eky beredar di media sosial melalui rekaman video. 
Perjabat penting perusahaan juga menonton rekaman itu. 

Surat Peringatan kedua pun melayang setelah insiden itu. 
Tak hanya itu, Eky mengaku sempat diinterogasi oleh 
petinggi perusahaan. Dalam sidang yang dihadiri Kepala Biro 
Keamanan, Ketua Serikat Karyawan, Kepala Departemen, 
Sekretaris Perusahaan dan beberapa  jajaran tinggi perusahaan, 
Eky mengaku sempat dicecar berbagai pertanyaan yang 
menghakiminya. “Saya seperti disidang atas kejahatan besar 
yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan masalah 
pekerjaan di perusahaan,” kata Eky.

Eky, Ketua Waria Kabupaten Pangkep sejak tahun 2013 
itu, menyatakan tak habis pikir pihak perusahaan akan 
memperlakukannya tidak adil. Sebab, kata dia, selama ini pihak 
perusahaan tahu persis identitas gender Eky yang kerap tampil 
feminin. Beberapa kali, ia diminta menghibur ketika kantor 
sedang ada hajatan. “Biasa sih sebenarnya, saya diminta joget 
di depan pimpinan, direktur malah, menghibur mereka ketika 
ada acara di kantor,” kata Eky.  Ketika ia mempertanyakan 
apa kesalahan dia, pihak perusahaan memberikan penjelasan 
bahwa  Eky melanggar norma asusila dan mencoreng nama baik 
perusahaan. 

Tak hanya Surat Peringatan kedua, Eky juga tak mendapatkan 
jatah penuh bonus tahunan yang menjadi haknya. Sebanyak 
15 persen dari total Rp 30 juta bonus yang mesti diterimanya 
sebagai hasil dari penjualan perusahaan yang meningkat pada 
tahun 2017, tidak ia dapatkan. 

Lingkungan kerja yang tak bersahabat membuat Eky memilih 
keluar dari PT Semen Tonasa. Cibiran, cacian, diskriminasi, 
dan hinaan dari rekan kerjanya membuat Eky tak lagi nyaman 
bekerja di perusahaan itu. Eky kerap mendapatkan ujaran bahwa 
ia tak normal, banci, dan membawa sial perusahaan. “Gaji besar, 
tapi kerja tidak nyaman, buat apa juga. Akhirnya saya mundur,” 
kata Eky.
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Sebelum mundur, Eky sempat mendapatkan saran dari 
komunitasnya untuk memperkarakan perlakuan perusahaan 
kepada dia, dan dua rekan kerjanya sesama LGBT.  Namun, Eky 
urung memperkarakan, dan memilih keluar dari perusahaan 
yang telah enam tahun memberinya gaji besar.

Keluarga besar Eky juga menyayangkan keputusan dia keluar 
dari perusahaan itu. Ayah dan ibu Eky juga marah atas keputusan 
dia keluar dari PT Semen Tonasa. Bahkan, dia diusir dari rumah 
akibat keputusannya itu. Dua tahun lamanya Eky menyepi, dan 
tidak kembali ke rumah karena persoalan itu. 

Hingga, akhirnya, keluarga Eky bisa menerimanya kembali 
setelah ia berhasil membangun usaha jasa tata rias. “Sekarang 
pendapatan saya sebanding dengan pendapatan yang saya 
terima dari perusahaan. Bahkan, di waktu tertentu, bisa lebih. 
Keluarga pun sudah bisa menerima saya lagi,” kata Eky.

PANGKEP DAN PENGAKUAN PADA LIMA GENDER

PT Semen Tonasa adalah produsen semen terbesar di kawasan 
Indonesia Timur. Perusahaan ini menempati lahan seluas 715 
hektar di Desa Biringere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten 
Pangkep, sekitar 68 kilometer dari Kota Makassar. Pangkep salah 
satu daerah di Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai kabupaten 
yang masyarakatnya menghargai keberadaan lima gender.

Masayarakat mengenal ‘Oroane’ yang artinya pria atau lelaki, 
‘Makkunrai’ atau perempuan, dan ‘Calalai’ sebagai gender 
ketiga yang diakui dalam budaya Bugis. ‘Calalai’ ini perempuan 
yang berpenampilan layaknya laki-laki. Ada pula ‘Calabai’, laki-
laki yang berpenampilan seperti perempuan, dan ‘Bissu’ sebagai 
gender kelima. ‘Bissu’ ada di luar empat gender tersebut.

Atas kebudayaan Pangkep yang plural itu, Eky mengatakan, 
harusnya pihak perusahaan bisa toleran terhadap karyawan 
yang memiliki gender berbeda,  seperti dirinya. “Masyarakat 
di sini sangat menghargai perbedaan gender itu, dan mereka 
tidak mempermasalahkan waria. Harusnya, Tonasa bisa melihat 
itu,”katanya.
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Kepala Human Human Resources Development PT Semen 
Tonasa, Rachmat ST menyatakan perusahan sangat menghormati 
perbedaan gender, sebagaimana aturan yang dikeluarkan 
pemerintah. Bahkan, kata dia, karyawan dari kalangan LGBT 
mempunya hak dan perlakuan yang sama dengan karyawan 
lain.

Perihal Eky, Rachmat mengatakan bahwa mantan karyawan di 
departemen penelitian dan pengembangan teknik itu memiliki 
kasus yang tak berkaitan dengan gender. “Masalah dia berkaitan 
dengan etika perusahaan. Yang bersangkutan, di luar jam kerja, 
selalu berpenampilan seperti perempuan, bahkan mengaku 
sebagai perempuan,” kata dia.

Eky yang dinobatkan sebagai Ratu Waria di Pangkep juga 
dipermasalahkan oleh perusahaan. Menurut Rachmat, perilaku 
Eky tidak sesuai dengan etika perusahaan yang berlaku untuk 
semua karyawan PT Semen Tonasa.  Perilaku Eky, kata dia, 
mencoreng nama baik perusahaan.  Sehingga, perusahaan 
sempat memanggil dan membina Eky agar bisa menjaga citra 
perusahaan dengan tidak lagi berpenampilan seperti perempuan.

Menurut Rachmat, hak dan kewajiban pekerja, sesuai Undang-
Undang Ketenagakerjaan, adalah sama.  Meski begitu, kata dia, 
ada norma dan etika di setiap perusahaan yang menjadi code 
of conduct. “Itu berlaku di semua  perusahaan, termasuk PT 
Semen Tonasa,” paparnya. Selain itu, menurut Rachmat, sejak 
bergabung dengan komunitas waria, kinerja Eky menurun. 
Berdasarkan rekam kinerja karyawan, kata Rachmat, Eky mulai 
jarang masuk di unit kerjanya. “Yang bersangkutan ditempatkan 
di departemen litbang teknik. Dia sering tidak masuk karena 
ikut kontes waria,” kata Rachmat.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
pun tidak mampu menjadi payung hukum yang dapat menjamin 
hak dan perlindungan bagi karyawan dengan identitas gender 
yang berbeda, seperti transgender perempuan di sektor 
pekerjaan formal. Meski di dalamnya termaktub pasal yang 
isinya memberikan perlindungan pekerja untuk kaum minoritas, 
namun realisasinya masih multitafsir. Sebab, kekhususan 
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masalah keberagaman gender tidak dibahas secara rinci.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Pengawasan Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, 
Gawan Lussa mengatakan Undang-undang Ketenagakerjaan 
menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan 
yang sama tanpa diskriminasi untuk memperolah pekerjaan. 
Undang-undang juga menyatakan setiap pekerja atau buruh 
berhak memperolah perlakuan yang sama tanpa diskriminasi 
dari pengusaha.

Hanya saja, kata dia, aturan ini cuma mengakui dua jenis 
kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Sehingga, ketika ada 
masalah yang membelit tenaga kerja dengan identitas gender 
berbeda dari dua itu, maka mereka akan kesulitan untuk 
diakomodasi. Selain itu, kata dia, sosialisasi dan pelatihan baik 
kepada perusahaan maupun tenaga kerja hanya menyasar 
pekerja laki-laki dan perempuan. “Selama ini, tidak ada laporan 
yang kami terima soal diskriminasi pekerja waria di sektor 
formal,” kata Gawan.

Tentang pemotongan bonus tahunan dan pemberian Surat 
Peringatan, Gawan mengatakan hal itu merupakan pelanggaran 
terhadap hak pekerja. Sebab, tak ada kaitan antara ekspresi 
gender dengan aktivitas kerja di perusahaan. “Kalau tidak ada 
dalam PKB (Perjanjian Kerja Bersama), itu pelanggaran. Tapi, 
kalau itu ada dan disepakati antara pekerja dan perusahaan, itu 
pelanggaran,” kata Gawan.

BANYAK KASUS TAK DILAPORKAN

Kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) 
sangat rentan menjadi korban ketidakadilan di tempat kerja, 
khususnya pada pekerjaan formal seperti yang dialami Eky.  
Dari kelompok ini, yang paling rentan waria karena paling 
mudah diidentifikasi dari penampilan fisiknya.

Komunitas Sehati Makassar (KSM), organisasi yang 
mengadvokasi kasus kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan 
yang dialami kelompok LGBT mencatat ada beragam kasus 
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perlakuan tidak adil yang dialami waria di tempat kerja. Pada 
umumnya dilatari oleh ekspresi gender. Mereka kerap menjadi 
korban perisakan sesama teman kerja, maupun teguran dari 
atasannya.

Ketua Komunitas Sehati Makassar, Eman Memay Harundja 
menyayangkan situasi ini. Ada banyak kasus waria jadi korban 
perisakan di kantor, tapi tidak dilaporkan ke komunitas.  Ini 
kerap menimpa waria yang belum berserikat. “Ada keengganan 
untuk mengungkapkannya sehingga banyak kasus yang tidak 
dilaporkan atau terdokumentasikan,” kata Eman. Ruang lingkup 
kerja waria pun terbatas, kebanyakan pada sektor informal. 
Amat jarang ditemukan waria bekerja di sektor formal. Kalau 
pun ada, mereka harus menyembunyikan identitasnya.

Eman mengatakan, perlu usaha keras dalam memperjuangan 
hak untuk bekerja bagi kelompok minoritas seperti waria. Negara 
harus hadir dalam menjamin hak bekerja setiap warganya 
seperti yang tertuang dalam konstitusi. Hak bekerja bagi setiap 
warga negara juga dijamin Undang-Undang No.13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan.

Perlindungan atas hak hak fundamental dan kebebasan juga 
dijamin sepenuhnya dalam Konvensi Internasional mengenai 
Hak Asasi Manusia. Negara wajib melindungi dan memenuhi 
hak pekerja. “Pemilik dan pengelola perusahaan tidak boleh 
mempermasalahkan gerak tubuh atau penampilan seseorang, 
seperti sifat feminin. Kapasitas dan prestasi pekerja yang perlu 
diperhatikan oleh perusahaan,” kata dia.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan 
Indonesia untuk Keadilan (Apik) Rosmiati Sain mengungkapkan, 
kesulitan waria mengakses pekerjaan di sektor formal  erat 
kaitannya dengan kebutuhan dan pelayanan publik yang belum 
adil kepada kelompok waria. Misalnya, pengurusan surat-surat 
administrasi kependudukan yang belum sepenuhnya dipahami 
oleh aparat birokrasi.

Undang-undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik penting 
diketahui setiap warga negara. Undang-undang ini memberikan 
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kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan 
penyelenggara dalam pelayanan publik. Dalam praktiknya, 
masih banyak pelayanan publik yang tidak memberi akses yang 
sama kepada semua lapisan masyarakat. 

Diskriminasi dalam pelayanan publik terutama sering dialami 
oleh kelompok marginal dalam masyarakat, seperti kelompok 
miskin dan minoritas. Padahal prinsip pelayanan publik adalah 
tidak memihak individu atau kelompok mana pun. Waria, ketika 
melamar pekerjaan, membutuhkan Kartu Tanda Penduduk 
dan dokumen administrasi kependudukan lain. Mereka kerap 
terkendala karena tidak dilayani oleh birokrasi. “Itu kendala 
pertama ketika ingin mencari pekerjaan di sektor kerja formal,” 
kata Ros, sapaan Rosmiati. 

Ketika telah mendapatkan pekerjaan, waria masih kerap 
menghadapi masalah. Mereka berhadapan dengan diskriminasi. 
Kebanyakan masyarakat, juga perusahaan, belum paham tentang 
keragaman ekspresi gender. Masyarakat dan perusahaan harus 
paham, bahwa Indonesia telah meratifikasi konvensi berkaitan 
dengan hak, perlindungan, pemenuhan, dan penghargaan 
terhadap kelompok rentan seperti transgender itu. “Negara, 
dalam hal ini pemerintah, harus melindungi kelompok minoritas, 
waria misalnya.  Negara bertanggung jawab untuk melindungi 
hak seluruh warganya, tanpa ada diskriminasi,” kata Ros.

Katua Komunitas Sehati Makassar, Eman Memay Harundja 
menyatakan pemerintah harus mampu melihat kebutuhan 
dan kepentingan semua warganya ketika merumuskan aturan 
ketenagakerjaan. Gender tidak hanya laki-laki dan perempuan. 
“Sudah seharusnya ada aturan khusus yang bisa mengakomodasi 
pekerja transgender di sektor pekerjaan formal,” katanya. 

*Naskah bersumber dari Koran Harian Radar Makassar, 15 November 
2018
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Waria kerap diidentikkan dengan Pekerja Seks Komersial (PSK). 
Padahal, banyak dari mereka yang berupaya membangun karier. 

Kristiawan Balasa, Suara Pemred

Wanda (41), tengah mengecat rambut seorang pemuda di 
salonnya, di Jalan Tebu, Pontianak Barat, Pontianak, Kalbar, 
awal November. Tangannya cekatan memoles kuas dan memberi 
batas, rambut mana yang diwarnai biru. Tiga belas tahun lalu, ia 
justru lebih akrab dengan spatula dan wajan penggorengan. 

Sebagai waria, Wanda memilih menjalani hidup seperti air; 
mengalir. Dia tak berpikir soal karir. Asal nyaman dan diterima, 
semua dilakoni. Beragam pekerjaan pernah ia jajal. Mulai dari 
pelayan karaoke, buruh bangunan, buruh pabrik kayu, koki, 
hingga kini berlabuh sebagai penata rias dan punya usaha salon 
sendiri. Semua dimulai dari niat dan nekat. 

Lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun 1992, dia bekerja 
sebagai pelayan di karaoke Sitok Yo’, Pemangkat, Kabupaten 
Sambas. Sejatinya, dia bercita-cita jadi guru. Usai tamat 
Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Pemangkat, tanah kelahirannya, 
dia mendaftar ke sekolah Pendidikan Guru Agama (PGA) di 
Kota Singkawang. 

Para lulusan PGA ketika itu, bisa langsung mengajar di Sekolah 
Dasar (SD) sebagai guru agama.  “Sebenarnya lulus, tahu-tahu 
almarhum orang tua minta sekolah tak usah jauh, di Pemangkat 
saja jadi nyaman. Akhirnya berhenti saya. Jalan jadi guru ada, 
tapi ternyata jalannya belum di situ,” ceritanya. 

WARIA, KARIR DAN
HAMBATAN PENDIDIKAN
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Profesi guru lekat dengan keluarganya. Walau kedua orang tua 
petani, beberapa keluarganya jadi pendidik. Seorang kakaknya, 
mengajar di Kota Pontianak. “Seandainya aku mengajar, 
tak mungkin juga aku pakai lipstik dan lainnya, pasti aku 
menunjukkan guru yang baik. Tapi kalau masalah kelakuan 
(kemayu) kan tidak mungkin juga. Pandai meletakkan diri 
intinya,” katanya. 

Lantaran karaoke tempatnya bekerja tutup, dan pekerjaan sulit, 
Wanda mengadu nasib ke Pontianak. Tak punya pengalaman, 
dia coba peruntungan di supermarket Sri Ratu, di daerah Sungai 
Raya. Dia ditolak, dan kembali ke Pemangkat. Pulang kampung, 
dia malah merapat ke Kabupaten Sanggau. Saat itu, perusahaan 
kayu PT Erna Djuliawati tengah besar. Wanda kebagian jatah 
bikin bahan mentah. 

Selang setahun, dia kembali ke Pontianak. Ibu kota provinsi 
agaknya bikin silau mata. Dia melamar di Hotel Kapuas Palace 
dan Hotel Mahkota. Sambil menunggu pengumuman, dia 
kerja bangunan. Sebulan setelahnya, yang ditunggu datang. 
“Di Kapuas Palace saya tidak lolos pas tes bahasa Inggris. Di 
Mahkota lolos tapi kena di kitchen. Tak apa, jadi masuk Mahkota, 
itu tahun 1995,” sebutnya. 

Di Hotel Mahkota, dia bekerja 10 tahun. Perampingan karyawan 
membuatnya berhenti tahun 2005. “Alhamdulilah, tidak ada 
diskriminasi, kami kayak keluarga semua, dari suku, gender, 
tidak ada masalah. Yang penting bagaimana adaptasi dengan 
orang. Kalau sifat saya buruk, pasti buruklah bawaannya, kalau 
baik ya baiklah dia. Aku masuk secara baik dan keluar secara 
baik,” jelasnya. 

Bekerja di hotel, dia tak pernah dandan berlebih. Paling hanya 
baju yang dibikin ketat. Supaya tampak bodi, katanya. Ketika 
kami bertemu pun, tampilannya natural. “Tapi jiwa saya 
memang begini. Lebih baik polesan natural tapi tetap feminin. 
Kalau rambut pendek gini dandan banyak-banyak, ditertawakan 
orang nanti,” ceritanya sambil tertawa. 

Selama merantau, pernah sekali niatnya kuliah timbul. Sayang, 
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ketika ikut tes dan mengambil jurusan Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar (PGSD), dia gagal. Setelahnya, ambisi itu hilang ditelan 
rutinitas. Wanda pun beberapa kali melamar ke perusahaan 
dan instansi pemerintah, terutama sekolah. Namun perkara 
pendidikan jadi halangan. Ketika itu, lulusan D2 dan D3 yang 
banyak dicari. 

Punya waktu luang, Wanda banyak silaturahmi dengan teman 
di Persatuan Waria Pontianak (Perwapon). Dia pun belajar 
menata rambut dan rias. Sempat tiga kali ikut salon kawan, 
empat tahun lalu, dia membuka sendiri di Pontianak Barat.  
“Kalau memang masalah kerja beda sih, tapi kalau salon ketika 
kami jalani alhamdulilah enak, tapi macam-macamlah orang. 
Tantangannya, ya seperti itu.” 

Di keluarga, transpuan yang punya nama panggilan Joyah 
atau Joy lantaran suka heboh ini juga diterima. Hanya, kadang 
ponakan meningkahinya dengan bertanya ‘kapan menikah’. 
Sisanya, tak ada masalah. 

Satu perubahan yang dia rasa, perkara sikap. Sampai SMA, dia 
pendiam. Sekarang, mulutnya tak henti mencuap. Itu upaya 
membuat para pelanggan salonnya betah dan nyaman. Di salon, 
dia tak mempermasalahkan hendak dipanggil siapa, kakak 
atau abang.  “Orang Jakarta, panggil kakak itu abang. Kalau 
orang Pontianak ya tetap kakak itu perempuan. Tapi terserah 
mau panggil apa yang penting baik. Yang penting bukan nama 
binatang,” sebutnya. 

Dengan tetangga, dia bertegur sapa. Namun, lantaran salonnya 
terletak di tepi jalan utama, dia jarang keluar. Terlebih ketika 
musim kampanye sekarang. Isu Lesbian, Gay, Biseksual, dan 
Lesbian (LGBT) yang kerap digaungkan membuatnya takut. 
“Saya sih masa bodoh selagi saya tak ganggu. Kalau saya 
diganggu, kalau sudah kelewatan ya saya tegur. Hidup ini kan 
mau jahat gampang, kalau mau baik yang susah,” katanya.

Jika Wanda bermodal niat dan nekat, Bunda Yuni (61) betul-
betul serius mempersiapkan karir. Sejak kecil keluarganya 
menanamkan pentingnya pendidikan. Keluarga menerima 
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jati dirinya. Di rumah, dia biasa berpakaian perempuan. “Aku 
kuliah berpenampilan cowok, tapi ketika balik ke rumah, balik 
lagi perempuan. Walau gerak gerik tetap begini,” ceritanya. 

Bunda Yuni pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dia seorang 
guru. Mengajar di SD dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 
Sekolah jadi kegemarannya, hingga dia menamatkan pendidikan 
strata dua. “Karier itu yang membuat kualitas hidup kamu, 
karier itu dibangun dari studi, kamu tak bisa jadi guru, jadi PNS, 
kalau tidak sekolah,” katanya. 

Ada satu kisah yang membuatnya terus ingat pentingnya sekolah. 
Saat itu dia masih SD dan malas sekolah. Ayahnya mengajak 
jalan-jalan. Bukan ke pusat keramaian, dia malah dibawa ke 
gang yang tengah diaspal. Sang ayah pun mendekatkannya 
pada aspal yang tengah digoreng. “Panas, Pak,” katanya. “Panas 
ke? Sekolah. Kalau kau tak sekolah, kau bisa kerja kayak gini? 
Bisa tak? Baru dekat sudah panas, apalagi ikut aduk?” 

Kejadian itu buat Bunda Yuni terpacu, hingga akhirnya selesai 
diploma dua Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) 
Universitas Tanjungpura (Untan) jurusan Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar (PGSD) tahun 2000, dan mengajar di SDN 03 
Pontianak. 

Ketika aturan mewajibkan guru lulusan strata 1, dia kembali 
kuliah dengan mengambil prodi Pendidikan Seni Tari dan 
Musik. “Waktu S1 jurusan seni di Untan belum ada, lalu ambil 
dari IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Yogyakarta, 
tapi kuliah di sini,” jelasnya. 

Ketekunanya berbuah, lulus S1, Pemerintah Kota Pontianak 
membuka beasiswa kuliah S2. Semua lewat proses seleksi. Dari 
200 yang mendaftar, 40 lolos. Bunda Yuni salah satunya. “S2 
di Untan, kuliah kelas reguler B, jadi malam kuliahnya. Orang 
tak tahu kuliahnya kapan, begitu lulus semua heran,” katanya 
sambil tertawa. 

Bunda Yuni pensiun di usia 58. Badan Kepegawaian Daerah 
Pontianak sejatinya memintanya tetap mengajar dua tahun ke 
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depan. Namun, kecelakaan mobil tahun 2013, membuatnya sulit 
berjalan.  “SK (Surat Keputusan) pegawai negeri otonom, yang 
penting saya pensiun penuh,” sebutnya. 

Kini Bunda Yuni hidup nyaman dengan anak angkatnya. Dia 
punya uang pensiun Rp3,5 juta per bulan, dan sebuah salon 
tempatnya menikmati purnatugas. Semua tak lepas dari peran 
keluarga. Terutama sang ayah yang kerap memberinya nasihat. 
“Saya suka laki-laki, kalau dipaksakan jadi lelaki untuk apa, 
hati saya perempuan. Yang harus ada itu hati saya. Bapak 
saya bilang, ‘Jadilah dirimu sendiri, segala risiko dunia akhirat 
tanggung kamu sendiri’. Makanya saya bisa kuliah, jadi PNS, 
saya cuek, belum tentu orang lebih baik dari saya,” kisahnya. 

Bunda Yuni merupakan Ketua Forum Komunikasi Waria 
Kalimantan Barat. Tantangan waria ke depan menurutnya 
adalah, bagaimana menanamkan pentingnya studi, karier dan 
kualitas hidup. “Jangan pedulikan orang mau ngomong apa. 
Kalau dari segi agama memang salah, tapi banyak orang berbuat 
salah,” katanya. 

Berpuluh tahun jadi PNS, dia memegang teguh kalimat ayahnya. 
Memang ketika mengajar, ekspresi gendernya tak kentara. Dia 
berpenampilan layaknya lelaki. Feminitas diwujudkan dengan 
memakai blazer. Tapi pernah suatu kali, sewaktu mengajar tata 
rias di SMKN 5 Pontianak, dia absen melepas bulu mata.  

“Anak-anak bilang, bunda kenapa tidak cantik hari ini. Saya 
tanya, tak apa-apakah? Mereka jawab tak masalah, yang kita 
tuntut bukan penampilan, tapi ilmunya. Jadi kadang saya pergi 
ngajar, maskara saya belum dibuang,” kelakarnya. 

Bunda Yuni yakin, Tuhan menempelkan rezeki di setiap anggota 
tubuh. Tapi harus diasah dengan pendidikan. Seorang Lionel 
Messi atau Cristiano Ronaldo, punya rezeki di kaki mereka. Itu 
pula yang menurutnya, mengapa banyak waria berkecimpung 
di bidang kecantikan. 

“Karena itu yang bisa jadi karier mereka, itu mood mereka. Jadilah 
hobimu, kesukaanmu, penghasilanmu. Itu yang namanya 
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penemuan diri, banyak orang tidak menemukan itu. Atau ketika 
dia menemukan, dia tidak bisa mengomersialkan,” sebutnya. 
Bekerja di salon sangat komersil. Gunting rambut tak sampai 
10 menit, dibayar Rp15 ribu. Mencatok rambut dengan waktu 
dua jam, diganjar Rp400 ribu. Tentu bisa jadi karir bagus yang 
meningkatkan kualitas hidup. Hanya saja di lapangan, banyak 
yang menganggap waria menyimpang. Padahal mereka punya 
karier. 

“Banyak yang menganggap dia normal, malah tidak normal 
dalam kehidupannya, mereka menganggur. Saya, karena 
kegiatan kedinasan kenegaraan saya sudah selesai, sekarang 
dengan kondisi seperti ini, yang bisa saya kerjakan ya di salon. 
Saya merasa enak,” sebutnya.

Berdasarkan data Persatuan Waria Pontianak (Perwapon), 
sedikitnya tercatat 110 waria ada di Pontianak. Sebanyak 80 
persen di antaranya bekerja di bidang kecantikan. Sisanya, tak 
dipungkiri ada yang jadi Pekerja Seks Komersial (PSK). Namun 
mereka tak lagi mangkal di jalan. 

Ketua Perwapon, Tiara menyebut sejatinya angka pasti sulit 
didapat. Kebanyakan waria merupakan kaum urban. Mereka 
mengadu nasib, tak sedikit yang tak diterima keluarga. “Kami 
merangkul dengan mendata, kami melihat apa kebutuhan 
mereka. Misalnya kesehatan, kami selalu memeriksa, jangan 
sampai mereka menularkan penyakit, baru larinya ke bantuan 
Dinas Sosial,” sebutnya. 

Dinas Sosial Pontianak tak jarang mengadakan pelatihan, hingga 
pemberian modal usaha di bidang kecantikan. Hal itu lantaran 
rata-rata waria hanya lulus SMP. Sulit bagi mereka mencari 
pekerjaan. Namun ada pula yang kuliah, tapi hitungan jari. “Jadi 
lebih banyak praktik, termasuk kerja salon. Kepandaian mereka 
semua otodidak, tidak sekolah dulu. Ada satu anak masih 
mangkal di jalan, tamatan kuliah, tapi kami susah aksesnya 
sekarang,” katanya. 

Tiara menilai, sejatinya masyarakat Pontianak terbuka dengan 
waria. Tiap tahun, pasti ada mahasiswa mewawancarainya. 
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Warga pun biasa. Faktor pendidikan yang buat mereka 
kesulitan mengakses pekerjaan bidang lain. “Kalau kami mau 
diterima orang sebenarnya dari diri sendiri, kalau semau hati, 
sama dengan menjerumuskan diri sendiri. Tapi saya selalu 
menekankan, jangan sampai bikin apa-apa, pakaian dan 
kelakuan harus dijaga,” terangnya. 

Jika pun bekerja di sektor lain, hal penting adalah bagaimana 
mengadvokasi tempat. Namun kebanyakan waria memang 
menyesuaikan penampilan dengan tuntutan pekerjaan, dan 
norma di sekitar. “Kalau melawan takutnya dipecat, jadi mereka 
menyesuaikan, keluar dari tempat itu, ya bebas,” katanya. 

KECENDERUNGAN TERMARGINALKAN 

Pengamat sosial Universitas Tanjungpura Pontianak, Viza Julian 
mengatakan, pada dasarnya masyarakat punya kecenderungan 
untuk takut, dan memusuhi kelompok di luar mereka. Pada 
saat kelompok tersebut inferior atau lebih lemah, biasanya akan 
termarginalkan oleh masyarakat yang mayoritas dan superior. 
“Ini terjadi pada semua kelompok masyarakat minoritas, 
termasuk di antaranya kelompok LGBT,” sebutnya. 

Ada beberapa faktor yang membuat kelompok tersebut 
termarjinalkan. Pertama, fakta bahwa mereka minoritas. Kedua, 
sepanjang sejarah, LGBT dianggap sebagai kelompok yang 
menyimpang dari kebiasaan umum masyarakat. Memperlakukan 
mereka secara tak adil, dianggap kewajaran. 

Ketiga, sebagian besar agama terutama agama samawi, diajarkan 
menempatkan golongan ini sebagai golongan yang melanggar 
perintah Tuhan. Hal tersebut seakan memberi pembenaran 
perlakuan buruk terhadap mereka. 

Meski demikian, perlakuan negatif terhadap mereka bisa 
berkurang atau menghilang, jika mereka tidak menunjukkan 
identitas. Seperti tidak mengekspresikan gender ketika bekerja. 
Namun, hal itu tentu disertai dengan kemampuan bekerja 
dengan baik. “Maka mereka akan dihargai dan diterima,” 
sebutnya. 

Kristiawan Balasa
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Terlepas dari itu, menurutnya LGBT bukan fenomena yang 
hanya dipengaruhi faktor sosial, seperti yang banyak dipahami 
masyarakat sekarang. Faktor bawaan juga berpengaruh. Banyak 
orang yang seumur hidupnya dididik sebagai lelaki, namun 
dalam tumbuh kembangnya jadi waria. “Hormon bisa menjadi 
penyebab ini. Ketidakseimbangan antara progesteron dan 
estrogen merupakan sesuatu yang berpengaruh pada perilaku,” 
katanya. 

Seorang yang didik sebagai lelaki seumur hidup, namun 
memiliki kadar estrogen tinggi, tentu sulit melawan dorongan 
alamiahnya. Di daerah lain, bahkan banyak kasus seseorang 
mengorbankan kehidupannya yang mapan, untuk jadi seorang 
waria. “Meskipun mendapat tentangan dari semua pihak, tapi 
dia tetap memilih jati dirinya,” katanya. 

*Naskah ini bersumber dari Suara Pemred, 21 November 2018
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Ervan Wahyudin

Menurut saya, tidak mudah memang untuk meliput isu LGBT. 
Pasalnya, narasumber merasa belum aman. Sudah bukan hal 
yang baru lagi, para tmn2 LGBT ini masih sering mendapat 
diskriminasi dalam bentuk apapun. 

Akan tetapi dengan pendekatan secara personal dan menjamin 
keamanan mereka, liputan LGBTpun bisa dilaksanakan dengan 
lancar. 

Saya beruntung bisa mendapatkan pengalaman workshop 
keberagaman gender dari AJI dan Ardhanary. 

Dari situ kita bisa memahami bahwa ada banyak jenis gender 
seseorang yang tidak bisa dihakimi. Mereka juga mempunyai 
persamaan hak sebagai warga negara. Sayangnya hal itu belum 
dapat mereka terima layaknya warga lainnya. 

Semoga saja, pemerintah melek dengan kondisi seperti ini 
sehingga tidak terjadi diskriminasi pada LGBT di Indonesia.

Zakki Amali

Memulai menulis komunitas transpuan di Kota Semarang tak 
semudah bayangan saya serupa liputan biasa, menghubungi 
narasumber, mengatur waktu lalu bertemu untuk wawancara. 
Sedikit menantang, terutama berpacu dengan deadline.

Tanpa mengenal narasumber, ada dua kemungkinan yang saya 
hadapi, ditolak atau diterima. Saya beruntung jadi bagian opsi 
kedua. Kendala komunikasi teratasi melalui kolega jejaring 
komunitas LGBT di Kota Semarang.

Saya memperoleh nomor telepon Ketua Persatuan Waria 
Semarang (Perwaris), Silvi Mutiari lalu menghubunginya. 
Bertemu seorang diri di rumahnya, menyempil di tengah 
pemukiman padat Kota Semarang, saya disambut ramah oleh 
Silvi. 
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Ia bersedia menghubungkan saya dengan beberapa transpuan 
di Kota Semarang. Ada calon advokat, pengorganisir acara dan 
pemandu acara laris, seperti halnya Silvi. Seorang transpuan juga 
saya temui, tengah terancam pekerjaannya, karena ada rencana 
penutupan lokalisasi, tempat dia membuka salon kecantikan, 
melayani pekerja seks menata rias.

Hari itu, bertemu 2 jam dengan Silvi tanpa mewawancarainya. 
Kami hanya berbicara soal persepsi transpuan terhadap jurnalis. 
Tanpa ragu, saya mengamini pandangan Silvi soal kesan jurnalis 
yang tak ramah terhadap kelompoknya dalam berbagai momen, 
sehingga tone berita memojokkan transpuan. Contoh sederhana, 
saat transpuan jadi korban kejahatan. Bukan penjahat sebagai 
subjek berita, melainkan identitas gender korban. Realitas ini 
membuat jurnalisme terlempar dalam ruang gelap, tak memberi 
suara kepada minoritas.

Silvi mewakili suara kelompoknya, minoritas sekaligus militan. 
Menghadapi pandangan negatif dengan menunjukkan kerja-
kerja nyata untuk keluarga dan lingkungannya. Bukan hal 
baru sebetulnya, tapi bagi transpuan, bekerja layak adalah 
kemewahan.

Mereka seperti kelompok LGBT yang saya temui dalam rangkaian 
workshop AJI Indonesia-Ardhanary Institute 2018, menanggung 
beban dari masyarakat yang fobia terhadap identitas gender.

Media serupa pisau bermata dua, memilih jadi medium untuk 
menyuburkan fobia masyarakat atau meredamnya. Liputan ini 
lahir dari pilihan kedua. Kepada Silvi, saya berkata akan meliput 
transpuan dari sisi biasa, sebagai manusia yang bertahan hidup 
dengan berbagai pekerjaan. 

Tanpa mengenal identitas gender, seharusnya transpuan 
memperoleh hak kerja yang sama dengan laki-laki dan 
perempuan. Media punya tanggung jawab mengkontrol 
kebijakan negara agar terbuka peluang kerja yang luas untuk 
transpuan sebagaimana dijamin haknya sebagai warga negara. 
Meski kita tahu, tak ada kepastian pemenuhan hak, transpuan 
tetap menciptakan jalannya sendiri dalam dunia kerja, saat 
negara masih terlelap.
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Yoseph E Ikanubun

Meliput isu Lesbian Gay Biseksual dan Transeksual (LGBT) 
mempunyai tantangan tersendiri bagi para jurnalis, dan hasilnya 
juga menjadi tantangan untuk pihak yang diberitakan dalam hal 
ini komunitas LGBT. 

Hal ini sangat berbeda dengan meliput isu ekonomi atau 
politik misalnya, di mana para pelaku usaha ini memang ingin 
usahanya dipromosikan. Atau para politisi yang ingin lebih 
popular melalui pemberitaan terkait aktivitas atau keberadaan 
mereka.  

Bagaimana dengan meliput atau mewawancarai komunitas 
LBGT? Sebagai kelompok yang selama ini mendapat 
diskriminasi di ruang-ruang publik, termasuk stigma dosa 
yang dilekatkan oleh agama, membuat mereka sangat tertutup. 
Jangankan kepada jurnalis dan media, terhadap lingkungan 
yang paling dekat seperti keluarga saja mereka tertutup. Apalagi 
bagi komunitas LGBT yang belum “out comming” atau secara 
terbuka menyatakan orientasi seksualnya dan diketahui pihak 
luar. 

Komunitas LGBT ini tidak butuh publikasi, atau promosi 
atas keberadaan mereka. Di sinilah jurnalis dan media cukup 
kesulitan untuk mendekati mereka. Maka perlu pendekatan lain 
dengan memberikan pengertian bahwa pemberitaan di media 
tidak sekadar memberi informasi soal keberadaan mereka, 
yang mungkin bisa malah berdampak buruk. Melainkan 
pemeritaan itu sebagai bagian dari memperjuangkan hak-hak 
mereka sebagai warga Negara, dan sebagai manusia yang harus 
mendapat perlindungan Negara. 

Masih ada lagi satu hal yang paling penting untuk bisa mendapat 
akses melakukan wawancara atau berkomunikasi dengan 
komunitas LGBT. Membangun “trust” atau kepercayaan. 
Kepercayaan ini bisa terbangun ketika jurnalis dan media juga 
mampu untuk berpikir secara terbuka, bisa sedikit masuk dan 
memahami keberadaan mereka. Tidak sekadar datang dengan 
segepok pertanyaan, apalagi pertanyaan-pertanyaan yang 
menyudutkan mereka.
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Pengalaman saya saat menyelesaikan liputan untuk fellowship 
ini tidak mengalami kesulitan dalam berkomunikasi atau pun 
mewawancarai komunitas LGBT. Karena memang dalam 
kurun 4 tahun terakhir ini, AJI Manado memberikan pelatihan-
pelatihan jurnalistik dan berbagai wprkshop bagi komunitas 
LGBT di Sulawesi Utara.   

Yosephine Adriana Widia Primastika

Membuat tulisan tentang Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, 
dan Queer (LGBT-Q) bukanlah perkara mudah. Tentu kita tahu, 
akhir-akhir ini, isu tentang LGBT-Q kian terdengar kencang. 
Mulanya masyarakat menjadikan agama sebagai alasan untuk 
mengusir kelompok tersebut, memosisikan mereka sebagai 
penyebab rusaknya moral bangsa, hingga membawa ke politik 
dengan membentuk kebijakan (misalnya: peraturan daerah).

Sayangnya, di tengah minimnya pemahaman (dan 
ketidakingintahuan) masyarakat tentang gender, beberapa 
pelaku media justru memanfaatkan itu untuk mendulang 
klik dengan judul yang semakin mendatangkan stigma bagi 
kelompok LGBT-Q, misalnya dengan membuat judul “Si A 
membunuh si B karena cemburu dengan pasangan homonya”.

Sampai saat ini, hanya sedikit media yang sudi menyuarakan 
hak-hak mereka melalui tulisan mereka, apalagi mengangkat 
kehidupan humanisme dari kelompok LGBT-Q. Akibatnya, 
stigma masyarakat terhadap mereka makin menguat, kehidupan 
kelompok LGBT-Q dibayangi oleh persekusi dari masyarakat, 
dan berpengaruh terhadap kesehatan mental mereka.

Hal-hal itulah yang akhirnya membuat kelompok LGBT-Q 
memilih bungkam kepada media. Tak banyak dari kelompok 
LGBT-Q yang mau dijadikan narasumber akibat ketidak 
percayaan mereka terhadap media. 

Sebagai contoh pengalaman saya ketika saya harus melalui 
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diskusi panjang dengan salah seorang narasumber di salah satu 
tulisan saya soal diskriminasi LGBT di tempat kerja. Kala itu, ia 
sempat menolak untuk saya wawancara karena takut tak lolos 
di tempat kerja yang sedang ia lamar. Itu bisa dipahami, karena 
saat itu dia baru saja dipecat dari instansi pendidikan tempat ia 
bekerja akibat keterlibatannya di sebuah organisasi pendukung 
hak LGBT-Q. Padahal ia bekerja di sebuah Fakultas Psikologi 
yang semestinya memiliki pikiran keilmuan soal LGBT-Q lebih 
baik dari lainnya.

Akhirnya dia pun menerima permohonan saya setelah 
mengetahui haknya sebagai narasumber. Untuk lebih memberi 
rasa aman pada dia, diksi yang digunakan untuk tulisan pun saya 
pertimbangkan dengan kehati-hatian agar produk jurnalistik 
yang saya buat tak menimbulkan persekusi yang lebih brutal.

Ignatius Dwiana Mulyanto

Percakapan tentang LGBT terbelah. Ada kelompok yang 
mendukung hak-hak LGBT. Tetapi ada yang anti dengan LGBT. 
Itu yang saya temukan di media sosial.

Kelompok yang anti LGBT menyebarkan kebencian. Mereka 
merasa berhak mempersekusi. Bahkan sama sekali  tidak 
memandang pihak yang dipersekusi adalah manusia. Dengan 
menyerukan hukuman mati dan pemusnahan.

Saya juga merasakan tuturan kecemasan narasumber ketika 
menyinggung semangat anti LGBT di media sosial.

Pihak terkait dalam hal ini, seperti Kementerian Kominfo dan 
polisi seperti tidak mau tahu. Bahkan walaupun jelas kelompok 
LGBT terancam, tetapi tidak ada perlindungan bagi mereka. 
Kelompok LGBT benar-benar diisolir dalam ruang sunyi.
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Shinta Maharani

Diskriminasi dan kekerasan bertubi-tubi terhadap lesbian, gay, 
biseksual, dan transgender (LGBT) mendorong saya untuk 
mengikuti workshop dan fellowship keberagaman gender 
Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. Di Yogyakarta, pondok 
Pesantren Waria Al-Fatah misalnya mendapat serangan dari 
kelompok intoleran yang mengatasnamakan agama tertentu. 
Mereka didatangi dan diusir dari rumah mereka sendiri.

Dampaknya adalah mereka tak bisa belajar Agama Islam. Ibadah 
mereka terhenti gara-gara tekanan kelompok intoleran. Negara, 
khususnya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan polisi 
tak memberikan jaminan perlindungan rasa aman terhadap 
mereka. Di daerah lain, Aceh misalnya, waria juga mengalami 
diskriminasi dan  kekerasan. Saya membaca dari sejumlah 
pemberitaan di media massa. Situasi itu menggambarkan 
pelanggaran HAM serius terhadap LGBT. 

Setiap jurnalis punya tanggung jawab untuk membuat karya 
jurnalistik yang tidak mendiskriminasi LGBT. Tapi, belum 
semua jurnalis tuntas memahami keberagaman gender, prinsip 
Hak Asasi Manusia, dan kode etik jurnalistik. Situasi itu sangat 
berbahaya bagi kelompok minoritas yang rentan mengalami 
kekerasan dalam berbagai pemberitaan. Kode Etik Jurnalistik 
jelas melarang jurnalis melakukan diskriminasi terhadap 
seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, 
jenis kelamin. Pasal 8 bunyinya wartawan Indonesia tidak 
menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau 
diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, 
ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak 
merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa 
atau cacat jasmani. 

Jurnalis dan media massa bisa menjadi aktor pelaku kekerasan 
terhadap LGBT bila mereka tak taat pada kode etik dan 
melanggar prinsip-prinsip Deklarasi Universal Hak Asasi 
Manusia. Saya berusaha mencari tahu bagaimana sikap jurnalis 
Indonesia terhadap LGBT. Beberapa di antara mereka tidak 
memahami perbedaan orientasi seksual dan perilaku seksual. 
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Mereka bahkan ada yang mengganggap LGBT sebagai penyakit 
menular. Padahal, organisasi kesehatan dunia atau WHO secara 
tegas menyebutkan LGBT bukan penyakit. Tentu saja saya 
merasa prihatin terhadap situasi tersebut. 

Dari situlah saya kemudian merasa punya tanggung jawab 
untuk menghasilkan karya jurnalistik yang berperspektif HAM 
dan keberagaman gender. 
Saya memulai liputan “Tragedi 1965 dan Kebencian LGBT 
Meminggirkan Lengger Lanang” yang terbit di Tempo.co dengan 
melakukan reportase seni tari lengger lanang di Banyumas, 
Jawa Tengah. Lengger lanang merupakan tari lintas gender 
yang banyak dipentaskan laki-laki. Tari rakyat Banyumas ini 
berkembang secara turun temurun sebagai bagian dari ritus 
kesuburan.

Di sana saya  menemui keluarga seorang maestro lengger 
lanang yang sangat dihormati, Dariah. Saya berusaha menggali 
pengalaman diskriminasi yang dialami Dariah melalui 
keluarganya karena yang bersangkutan meninggal. Dariah 
berjaya sebagai penari lengger lanang di masa akhir Orde Lama 
hingga Orde Baru. 

Rezim Orde Baru kemudian memberangus semua kesenian 
rakyat termasuk lengger lanang karena dianggap dekat dengan 
Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), organisasi yang dianggap 
bagian dari Partai Komunis Indonesia. Keluarga mengenang 
Dariah hidup dalam ketakutan akibat peristiwa 1965. Semua 
hartanya habis karena peristiwa 1965. Dariah kemudian harus 
berjibaku memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup.

Selain Dariah, saya mendatangi penari lengger lanang generasi 
setelah Dariah untuk mencari informasi tentang diskriminasi 
yang mereka alami. Konservatisme yang kian tumbuh subur 
mengancam keberadaan mereka. Tatkala pentas lengger, mereka 
merasa terancam akan didatangi kelompok intoleran. Sebagian 
dari penari lengger lanang juga mendapatkan perlakuan yang 
tidak baik ketika mereka pentas, misalnya olokan sebagai banci. 

Untuk menguatkan temuan reportase bahwa lengger lanang 
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mengalami diskriminasi, saya menemui budayawan Banyumas 
yang memahami lengger lanang dan sejarah diskriminasi 
yang mereka alami. Mentor dalam liputan ini, Edy Can sangat 
membantu menajamkan liputan. 

Lewat liputan itu, saya menampilkan fakta-fakta diskriminasi 
yang LGBT alami di Indonesia. Saya berharap negara  
menjalankan perannya untuk melindungi kelompok minoritas 
dari segala bentuk kekerasan.  Sudah sepatutnya negara 
mematuhi konstitusi, memberilan jaminan perlindungan dan 
rasa aman kepada kelompok rentan.

Workshop dan Fellowship Keberagaman Gender buat saya 
sangat penting untuk menguatkan perspektif dan tanggung 
jawab jurnalis menyajikan berita yang tidak diskriminatif 
dan penghormatan terhadap orientasi seksual yang beragam. 
Penyajian berita yang mendalam tentang keberagaman gender, 
taat Kode Etik Jurnalistik, dan punya dimensi HAM yang kuat 
akan membantu masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan 
yang baik tentang LGBT. Harapannya masyarakat menjadi 
tercerahkan dan menghormati gender yang beragam, yang 
sudah ada di Indonesia sejak lama. 

Testimoni 2018


