
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN  
 

A.  Latar Belakang Penelitian  

Manusia merupakan mahluk yang tidak pernah berhenti berubah. Mulai 

dari lahir hingga akhir kehidupan selalu terjadi perubahan, baik dalam 

kemampuan fisik maupun psikologis. Perkembangan kehidupan manusia terjadi 

secara bertahap, dan setiap tahap perkembangan memiliki karakteristik, 

perkembangan serta risiko-risiko yang harus dihadapi. Setiap rentang kehidupan 

seseorang akan selalu berhadapan dengan permasalahan masing-masing dan setiap 

periode perkembangan dalam kehidupan manusia memiliki peranan yang sangat 

penting.  

Erickson menyatakan : 1 

“Rentang kehidupan manusia ke dalam delapan tahap 
perkembangan. Salah satu tahap perkembangan yang adalah tahap 
perkembangan masa dewasa dini. Tahap perkembangan masa 
dewasa dini dimulai pada umur 18 tahun hingga 40 tahun. Salah 
satu tugas perkembangan dewasa dini menurut dipusatkan pada 
harapan-harapan masyarakat dan mencakup untuk memilih 
pasangan atau memilih teman hidup.” 
 
Dalam masyarakat dikenal istilah-istilah Lesbi, Gay, Biseksual dan 

Transgender, istilah- istilah ini merupakan orientasi seksual. Orientasi seksual 

merupakan istilah yang mengarah kepada jenis kelamin, yaitu seseorang 

1 http://www.psychologymania.com/2012/08/penyebab-homoseksual.html diunduh pada 
Jumat 11 Maret , pukul 17.00 WIB 
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merasakan ketertarikan secara emosional, fisik, seksual dan cinta yang bertahan 

lama terhadap orang lain tersebut. 

Orientasi seksual terbagi tiga yaitu heteroseksual, homoseksual dan 

biseksual. Heteroseksual merujuk kepada ketertarikan terhadap jenis kelamin yang 

berbeda, sementara itu, homoseksual merujuk kepada ketertarikan terhadap jenis 

kelamin yang sama dan biseksual merujuk kepada ketertarikan kepada kedua jenis 

kelamin. Heteroseksual disebut juga dengan istilah straight, sedangkan pria 

homoseksual dikenal dengan istilah gay, dan wanita homoseksual disebut dengan 

lesbian. 

Menurut Oxford Dictionaries  :2 

“Lesbian adalah perempuan  yang mengarahkan orientasi 
seksualnya kepada sesama perempuan. Istilah ini juga merujuk 
kepada perempuan yang mencintai perempuan baik secara fisik, 
seksual, emosional, atau secara spiritual” 
 
Istilah ini dapat digunakan sebagai kata benda jika merujuk pada 

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

ciri objek atau aktivitas yang terkait dengan hubungan sesama jenis antar 

perempuan. 

Hampir seluruh sistem sosial di dunia menolak kehidupan homoseksual. 

Di antara 204 Negara di dunia ini homoseksual dianggap illegal di 74 Negara. 

Kebanyakan Negara dimana perilaku homoseksual dianggap illegal ternyata 

kultur yang dominan adalah Islam, atau bekas Negara-negara komunis ataupun 

bekas koloni-koloni Inggris. Di Bahrain atau Bangladesh homoseksual di anggap 

2 http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/lesbian, diunduh pada Rabu 9 
Maret 2016, pukul 16.00 WIB.  
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illegal, dan secara resmi dinyatakan tidak pernah ada. Di Irak Undang-Undangnya 

juga tidak menyebutkan hal itu, namun homoseksual dianggap tabu dan dihukum 

14 tahun penjara. Di Kuba homoseksual di hukum 3 bulan hingga 1 tahun penjara. 

Di Spirus mereka bisa di hukum maksimal 5 tahun penjara. Di Pakistan pelaku 

homoseksual dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun di beberapa negara 

terdapat beberapa fenomena yang unik. Hukum melegalkan secara formal tentang 

kehidupan homoseksual, namun ditolak oleh sistem sosial atau sebaliknya, secara 

sosial sudah menjadi urusan yang privat dan tak perlu diributkan bahkan bentuk-

bentuk pengakuan sosial tersebut dapat dilihat seperti klub-klub gay, 

perkumpulan-perkumpulan khusus untuk kaum homoseksual, dimana hukum yang 

berlaku bersifat “sekuler” terhadap urusan tersebut. 

Dalam konteks penyimpangan sosial, homoseksualitas dikatakan 

menyimpang karena fenomena tersebut tidak sesuai dengan norma dan nilai yang 

berlaku dalam banyak kelompok masyarakat. Homoseksualitas dianggap sebagai 

sebuah media yang tidak wajar demi mendapatkan kepuasan seksual. Dalam 

kehidupan sosial, ada beberapa pandangan mengenai homoseksualitas. Sebagian 

masyarakat membolehkan interaksi homoseksualitas meskipun lebih banyak 

masyarakat yang mengutuk perilaku homoseksualitas tersebut. Dalam kaitannya 

sebagai bentuk perilaku menyimpang, secara sosiologis maupun 

umum, gay dan lesbian dapat diartikan sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan 

nilai-nilai kesusilaan dalam sudut pandang masyarakat luas maupun masyarakat 

tempat pelaku penyimpangan berada.  

 
 



4 
 

Menurut Sudikno Mertokusumo :3 

“Kaidah atau norma yang terdapat dalam masyarakat itu ada 
beberapa macam yaitu kaidah agama yang merupakan wahyu 
dari Tuhan agar manusia menjadi hamba Tuhan yang taat. 
Kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan adalah norma yang 
bertujuan agar manusia beradab, bersusila,berkelakuan yang 
baik, dan berbudi luhur.” 
 
M. Sudrajat Bassar menyatakan bahwa :4 

“Kesusilaan ialah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam 
berhubungan antara berbagai anggota masyarakat tetapi khusus 
yang sedikit banyaknya mengenai kelamin (seks) seorang 
manusia . Sedangkan kesopanan pada umumnya mengenai adat 
kebiasaan yang baik.”  
 
Robert M. Z. Lawang menyatakan bahwa :5 

“Perilaku menyimpang sebagai semua tindakan yang 
menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu 
sistem sosial masyarakat dan menimbulkan usaha dari mereka 
yang berwenang untuk memperbaiki hal tersebut. Gay dan 
Lesbian merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang 
yang bukan hanya secara gamblang telah menyalahi norma-
norma yang ada dalam banyak masyarakat namun juga turut 
mendorong terciptanya upaya sadar dari sebagian elemen 
masyarakat yang berwenang untuk menekan perkembangan 
komunitas gay dan lesbian dalam suatu masyarakat.” 
 
Meskipun beragam perilaku seksual dan identitas gender telah dikenal di 

wilayah Nusantara pada masa masa terdahulu, identitas homoseksual baru muncul 

di kota-kota besar pada awal abad ke-20. Baru pada akhir tahun 1960-an, gerakan 

LGBT mulai berkembang melalui kegiatan pengorganisasian yang dilakukan oleh 

kelompok wanita transgender, atau yang kemudian dikenal sebagai waria.. 

3 Sudikno Mertokusumo,Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty,Yogjakarta, 
2005,hlm.4 

4 M. Sudrajat Bassar , Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam  KUHP, Remaja Karya , 
Bandung, 1986, hlm.170 

5 http://reminatarigan.blogspot.co.id/2014/11/masalah-sosial-homoseksualitas_10.html , 
diunduh pada Sabtu 12 Maret 2016 , pukul 19.30 WIB 
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Mobilisasi semakin mendapatkan dorongan dengan maraknya HIV pada tahun 

1990-an, termasuk pembentukan berbagai organisasi di lebih banyak lokasi. Pada 

dasawarsa tersebut juga terjadi sejumlah pertemuan nasional awal, dengan disertai 

beberapa perkembangan penting dalam gerakan LGBT, antara lain pembentukan 

aliansi dengan berbagai organisasi feminis, kesehatan seksual dan reproduktif, 

gerakan pro-demokrasi dan HAM, serta kalangan akademis. Setelah peristiwa 

dramatis tahun 1998 yang membawa perubahan mendasar pada sistem politik dan 

pemerintahan Indonesia, gerakan LGBT berkembang lebih besar dan luas dengan 

pengorganisasian yang lebih kuat di tingkat nasional, program yang mendapatkan 

pendanaan secara formal, serta penggunaan wacana HAM untuk melakukan 

advokasi perubahan kebijakan di tingkat nasional. Namun keberhasilan ini 

sangatlah sederhana dipandang secara keseluruhan, dengan banyaknya organisasi 

dan individu yang berhasil melakukan perubahan-perubahan kecil namun tanpa 

terjadi perubahan besar, baik dalam perundang-undangan maupun penerimaan 

oleh masyarakat. 

Maslow menyatakan bahwa : 6 

“Setiap orang memilih dua kategori kebutuhan akan penghargaan, 
yaitu harga diri dan penghargaan dari orang lain. Harga diri 
meliputi kebutuhan akan kepercayaan diri,kompetensi, 
penguasaan, kecukupan, prestasi, ketidaktergantungan dan 
kebebasan. Penghargaan dari orang lain meliputi prestise, 
pengakuan,penerimaan,perhatian,kedudukan,nama baik, kekuatan 
pribadi , kemandirian , dan kebebasan serta penghargaan.” 

6 Frank G, Goble, Mazhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow, Kanisius 
,Yogyakarta, 1987, hlm.76 
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Sebagai gambaran umum tentang hak asasi LGBT di Indonesia, hukum 

nasional dalam arti luas tidak memberi dukungan bagi kelompok LGBT walaupun 

homoseksualitas sendiri tidak ditetapkan sebagai tindak pidana. Baik perkawinan 

maupun adopsi oleh orang LGBT tidak diperkenankan. Tidak ada undang-undang 

anti-diskriminasi yang secara tegas berkaitan dengan orientasi seksual atau 

identitas gender. Hukum Indonesia hanya mengakui keberadaan gender laki-laki 

dan perempuan saja, sehingga orang transgender yang tidak memilih untuk 

menjalani operasi perubahan kelamin, dapat mengalami masalah dalam 

pengurusan dokumen identitas dan hal lain yang terkait. Sejumlah Perda melarang 

homoseksualitas sebagai tindak pidana karena dipandang sebagai perbuatan yang 

tidak bermoral, meskipun beberapa Perda yang terkait tidak secara tegas mengatur 

hukumannya. Diantaranya Perda Kota Palembang No 2 tahun 2004 tentang 

Pemberantasan Pelacuran, Perda Provinsi Sumatera Selatan No 13 tahun 2002 

tentang Pemberantasan Maksiat , Perda Kota Padang Panjang No 9 tahun 2010 

tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Sosial. 

Bangsa Indonesia menginginkan  negara yang menjamin kesejahteraan 

rakyat , yang menjamin keadilan dan hak asasi manusia. Negara demikian adalah 

negara hukum . Sebagai negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh 

negara berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Pasal 28D (1) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan : 

Setiap orang berhak atas pengakuan , jaminan, perlindungan dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan 
hukum. 
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A.V Dicey dalam Oemar Seno Adji  mengurai tiga ciri penting dalam 

negara hukum, yaitu :7 

Supremacy of the law, equality before the law,dan due process of 
law. Supremacy of the   law merujuk pada adanya pengakuan 
normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa 
semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman 
tertinggi. 

Equality before the law mempersyaratkan adanya persamaan kedudukan 

setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan 

dilaksanakan secara empirik. Tidak boleh ada diskriminasi dalam bentuk apapun 

yang menghalangi setiap penduduk negara atas hak persamaan kedudukan dalam 

hukum. Sedangkan due process of law merupakan rambu yang mempersyaratkan 

seluruh organ dalam negara termasuk pemerintahan bergerak atas perundang-

undangan yang berlaku berdasarkan prinsip legalitas.  

Atas dasar maraknya dan bertambahnya komunitas-komunitas LGBT di 

Indonesia , terjadi berbagai kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh 

sekelompok orang di berbagai kota besar, contohnya kasus yang menimpa LG 

yang kabarnya menjadi korban dari IB. Nama IB mendadak menjadi buah bibir 

usai dilaporkan telah melakukan pelecehan seksual terhadap pria berinisial LG. 

Kabar itu kian meluas setelah beredarnya rekaman percakapan telepon yang 

diduga antara IB dengan LG. 

Fenomena LGBT menyeruak ke kalangan artis-artis pria papan atas Tanah 

Air. Setelah sebelumnya IB diisukan mengajak kencan seorang pria, giliran SJ 

7 Oemar Seno Adji, Perkembangan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Sekarang 
Dan Massa Yang Akan Datang, Pantjuran Tudjuh,  Jakarta, 1981,  hlm 35. 
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dilaporkan ke polisi dengan kasus pelecehan seksual. Sejak puluhan tahun lalu 

(kurang lebih 20 tahun lalu) isu-isu LGBT sudah ada di kalangan Artis Pria 

terutama yang bersinggungan dengan dunia model/peragawan. Kabar 

menyebutkan apabila seorang ABG lelaki ingin terkenal dengan segera maka ia 

harus merelakan tubuhnya ditiduri promotor/pemilik agency kelas atas yang 

kebanyakan merupakan LGBT.  

Kasus yang menggegerkan publik beberapa tahun yang lalu adalah ketika 

seorang Gay bernama Ryan terbukti menjadi pembunuh berdarah dingin yang 

memutilasi kekasih-kekasihnya dengan alasan cemburu maupun untuk merampas 

harta kekasih-kekasihnya tersebut. Kembali ke berita SJ , dikabarkan seorang 

remaja pria berumur 17 tahun melapor ke Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara 

bahwa SJ telah melakukan pencabulan terhadap dirinya di rumah milik SJ di 

kawasan Kelapa Gading. Dari informasi yang telah  dihimpun, sebelumnya 

korban dibawa oleh SJ ke rumahnya. Korban diminta menginap di rumahnya 

hingga akhirnya terjadi peristiwa pencabulan. Korban sempat menolak tetapi 

karena perawakan korban lebih kecil akhirnya korban hanya pasrah. Keesokan 

harinya setelah korban diizinkan pulang oleh SJ, korban langsung mendatangi 

Polsek Kelapa Gading untuk melaporkan apa yang dideritanya sehingga 

selanjutnya SJ ditangkap oleh petugas dari polsek tersebut. 

Peristiwa seperti ini tentu saja harus membuat lebih waspada agar 

fenomena LGBT ini bisa dikendalikan dan tidak menjadi momok yang 

menakutkan bagi para orang tua. Demi kemanusiaan LGBT memang tidak perlu 

dihilangkan  tetapi harus ditangani oleh pemerintah dengan baik. LGBT yang 
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memang sejak lahir berkarakter seperti itu dihimbau ataupun ditekan untuk tidak 

membesarkan komunitasnya. Masyarakat juga harus disosialisasikan dengan 

transparan bahwa LGBT itu seperti apa dan apa dampaknya sehingga tidak terjadi 

polemik lagi maupun pengaruh negatif yang ditimbulkan dari fenomena ini.  

Berdasarkan uraian di atas , maka peneliti merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “LGBT 

DALAM PERSFEKTIF HUKUM PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI 

MANUSIA” 

B. Identifikasi Masalah  

Dalam pembahasan latar belakang ada beberapa hal yang ingin diidentifikasi 

adalah : 

1. Bagaimana hukum pidana di Indonesia mengatur Lesbian, Gay , Biseksual 

dan Transgender (LGBT)? 

2. Bagaimana LGBT dalam perspektif hukum HAM di Indonesia?  

3. Upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi 

permasalahan LGBT tersebut? 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui dan mengkaji hukum pidana di Indonesia khususnya 

dalam KUHP dalam mengatur Lesbian, Gay , Biseksual dan Transgender 

(LGBT). 
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2. Untuk mengetahui dan mengkaji LGBT dalam perpektif hukum HAM di 

Indonesia. 

3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya yang harus dilakukan pemerintah 

dalam menanggulangi kasus LGBT. 

D. Kegunaan Penelitian  

1. Kegunaan Teoritis Untuk Ilmu Hukum  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi karya tulis ilmiah yang dapat 

ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu hukum 

pada umumnya, baik oleh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Pasundan maupun oleh masyarakat luas mengenai permasalahan-

permasalahan yang diakibatkan oleh maraknya komunitas-komunitas LGBT 

yang sebagian besar dapat merugikan masyarakat dalam persfektif hukum 

pidana, serta menyeimbangkan ketentuan-ketentuan yang berhubungan  

dengan persfektif hukum HAM terhadap kaum LGBT itu sendiri. 

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah 

dan aparat penegak hukum dalam menangani masalah  LGBT di Indonesia. 

E. Kerangka Pemikiran  

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila yang bertujuan 

untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, spiritual, dan materiil yang merata. 
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Tujuan Bangsa Indonesia yang tertuang dalam Alenia ke III Pembukaan UUD 

1945, yang berbunyi: 

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan 
didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan 
kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan 
dengan ini kemerdekaannya.” 

 Negara Indonesia merdeka, secara jelas diakui oleh para pendiri negara ini 

berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Kemerdekaaan yang dicapai tidak 

semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi juga atas kuasa 

Tuhan Yang Maha Esa.  Arti negara hukum tidak akan terpisahkan dari pilarnya 

itu sendiri yaitu paham kedaulatan hukum, paham itu adalah ajaran yang 

menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tiada kekuasaan 

lain apapun, terkecuali kekuasaan hukum semata yang dalam hal ini bersumber 

pada Pancasila selaku sumber dari segala sumber hukum, negara hukum memiliki 

ciri-ciri sebagai berikut : 8 

1. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan 
maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, 
setiap tindakan negara dibatasi oleh hukum. 

2. Asas legalitas yang artinya setiap tindakan negara harus 
berdasarkan hukum yang telah diadakan atau lebih dibuat 
terlebih dahulu yang juga harus ditaati oleh pemerintah 
beserta aparaturnya. 

3. Pemisahan kekuasaan maksudnya agar hak-hak asasi itu 
betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan-
kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-
undangan dan mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak 
berada dalam satu tangan.  

8 C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,Balai Pustaka, Jakarta 
,hlm.18 
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Suatu negara tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum, apabila negara 

tersebut tidak dapat memberikan penghargaan dan jaminan atas HAM. Hukum 

positif terdiri atas hukum positif yang dibuat oleh Tuhan seperti dalam kitab-kitab 

suci dan hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri. 

Menurut Yulies Tiena Marsiani : 9 

“Supremasi hukum haruslah dilaksanakan dengan sungguh-
sungguh , Indonesia sebagai negara kesatuan yang berdasarkan 
atas hukum perlu mempertegas sumber hukum yang bertujuan 
untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar bahwa 
negara Indonesia adalah negara hukum dan juga untuk menjadi 
pedoman bagi peraturan perundang-undangan Republik 
Indonesia. 

Berdasarkan Bab X Undang-Undang Dasar 1945 terdapat beberapa Pasal 

diantaranya: 

Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa :  

“ Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan 
hukum.” 

 

Pasal 28 G ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa :  

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan 
yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak 
memperoleh suaka politik dari negara lain.” 

 

9Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 
2006,hlm.24 
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Dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM sendiri terdapat 

beberapa Pasal antara lain : 

Pasal 1 

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada 
hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha 
Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung 
tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum , pemerintah, dan setiap 
prang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat 
manusia.  

Pasal 4  

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, 
pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak 
diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan 
dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum 
yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat 
dikurangi dalam keadaan-keadaan apapun dan oleh siapapun. 

Pasal 33  

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau 
perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan 
martabat kemanusiaan. 

Ketentuan tersebut di atas menentukan bahwa tujuan perlindungan warga 

negara Indonesia untuk menjamin hak asasi manusia diarahkan kepada 

peningkatan keadilan rakyat yang semakin merata. Untuk mencapai tujuan 

tersebut dan menggerakan berbagai pembangunan di bidang hukum dan HAM. 
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Menurut Dasim Budimansyah menyatakan :10  

“Bahwa manusia adalah mahluk Tuhan Yang Maha Esa yang 
berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara 
seimbang dan secara serasi dalam ketaatan kepada-Nya. 
Manusia dianugrahi hak asasi dan memiliki tanggung jawab 
serta kewajiban untuk menjamin keberadaan , harkat ,dan 
martabat kemuliaan kemanusiaan , serta menjaga keharmonisan 
kehidupan”. 

 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah organisasi masyarakat Islam 

mengeluarkan pendapat terhadap kelompok masyarakat lesbian, gay, biseksual, 

dan transjender (LGBT). MUI dan sejumlah ormas menilai, komunitas LGBT 

bertentangan dengan konstitusi dan hukum agama. Menurut Ketua Umum MUI 

LGBT diharamkan Islam dan bertentangan dengan Sila Pertama dan Sila Kedua 

Pancasila. Selain itu, LGBT bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 29 

ayat (1) dan Pasal 28 serta tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan. MUI mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 

tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan yang menyatakan bahwa aktivitas 

LGBT diharamkan karena merupakan suatu bentuk kejahatan. 

Dengan demikian untuk menelaah kasus LGBT di Indonesia, Komisi 

Penyiaran Indonesia (KPI) mengeluarkan surat edaran yang berisi larangan-

larangan sebagai berikut :11 

1. Gaya berpakaian kewanitaan; 

10 Dasim Budimansyah, Pembelajaran Pendidikan Kesadaran HAM, Genesindo, 
Bandung , 2009,hlm.20 

11Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia No K/KPI/02/16 tentang  Penyiaran 
Mengenai Pria yang Kewanitaan 
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2. Riasan (make up) kewanitaan; 

3. Bahasa tubuh kewanitaan, (termasuk namun tidak 
terbatas pada gaya berjalan, gaya duduk, gerakan tangan, 
maupun perilaku lainnya); 

4. Gaya bicara kewanitaan; 

5. Menampilkan pembenaran atau promosi seorang pria 
untuk berperilaku kewanitaan; 

6. Menampilkan sapaan terhadap pria dengan sebutan yang 
seharusnya diperuntukkan bagi wanita; 

7. Menampilkan istilah dan ungkapan khas yang sering 
dipergunakan kalangan pria kewanitaan. 

KPI  menilai hal-hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan penghormatan 

terhadap norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat serta 

perlindungan anak-anak dan remaja. Siaran dengan muatan demikian dapat 

mendorong anak untuk belajar dan/atau membenarkan perilaku tidak pantas 

tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut 

sebagaimana diatur dalam Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia 

Tahun 2012 Pasal 9, Pasal 15 Ayat (1), dan Pasal 37 Ayat (4) huruf a. Selain itu 

sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 

2012 Pasal 4, lembaga penyiaran juga diarahkan untuk menghormati dan 

menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi, penelitian 

yang menggambarkan fakta-fakta yang timbul dari masalah-masalah yang peneliti 

teliti yang kemudian akan dianalisis sebagai berikut : 
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1. Spesifikasi Penelitian 

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro menyatakan :12 

“Spesifikasi dalam penelitian  bersifat deskriptif analitis, 
yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan 
praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut 
permasalahan” 

Deskriptif analitis adalah penelitian yang dimaksudkan untuk 

mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala 

keadaan yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian 

deskriptif analitis juga merupakan gambaran yang bersifat sistematik, 

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta secara ciri khas tertentu yang 

terdapat dalam suatu objek penelitian. Dengan kata lain penelitian dapat 

mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada 

saat dilapangan. Dengan itu peneliti menggunakan bahan hukum primer, 

sekunder dan tersier. Dan penulispun menganalisis dan memaparkan 

mengenai obyek penelitian dengan memaparkan situasi dan masalah untuk 

memperoleh gambaran mengenai situasi dan keadaan, dengan cara 

pemaparan daya yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian 

dianalisis untuk menghasilkan beberapa kesimpulan mengenai permasalah 

yang di teliti perihal LGBT dalam perspektif hukum pidana dihubungkan 

dengan Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 

untuk kemudian di analisis. 

12 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 
1985, hlm. 97. 
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2. Metode Pendekatan 

Pada penelitian ini, metode pendekatan yang dipergunakan dalam 

penelitian adalah metode dengan cara pendekatan yuridis-normatif, yang 

secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal yang ada dalam 

KUHP yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan di atas. 

Menurut  Ronny Hanitijo Soemitro: 13  

“Metode pendekatan  digunakan dengan mengingat bahwa 
permasalahan-permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan 
perundangan yaitu hubungan peraturan perundangan satu dengan 
peraturan perundangan lainnya serta kaitannya dengan penerapan 
dalam praktek .” 

Soerjono Soekanto menyatakan : 14  

“Disertai dengan menggunakan data berupa bahan hukum primer, 
sekunder dan tersier, seperti peraturan perundang-undangan, buku, 
literatur, maupun surat kabar dengan memaparkan data-data yang 
diperoleh selanjutnya dianalisis” 

Dalam penelitian hukum yang mengutamakan pada penelitian 

norma-norma atau aturan-aturan, studi kepustakaan dan ditunjang oleh 

studi lapangan mengenai LGBT dalam perspektif hukum pidana 

dihubungkan dengan Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia dalam penelitian hukum normatif, yakni penelitian 

terhadap asas-asas hukum  terhadap kaidah-kaidah hukum, yang 

merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tak pantas. 

Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer 

dan sekunder, sepanjang  bahan-bahan tadi mengandung kaidah hukum. 

Metode pendekatan tersebut digunakan dengan mengingat bahwa 

13 Ibid, hlm  97 
14  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2007, hlm.52 
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permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan 

yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya serta 

kaitannya dengan penerapan dalam praktik. 

3.  Tahapan  Penelitian 

Berkenaan dengan digunakannya metode penelitian yuridis-

normatif, maka penelitian dilakukan melalui dua tahapan, yaitu : 

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu suatu 

teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan 

menggunakan media kepustakaan dan diperoleh dari 

berbagai data primer serta data sekunder. 

Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui : 

1. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan :15  

“Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang 
mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan obyek.” 
 

2. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan :16 

“Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang 
erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan 
dapat membantu menganalisis dan memberikan 
penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-
buku, tulisan-tulisan para ahli, hasil karya ilmiah dan 
hasil penelitian.” 
 
Menurut Hilman Hadikusuma :17 

15 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo  
Persada, Jakarta, 2012, hlm.13. 

16 Soerjono Soekanto, Loc.Cit. 
17 Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, 

Mandar Maju, Bandung,1995, hlm.65 
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“Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari 
penelitian kepustakaan dan dokumen , yang merupakan 
hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah 
tersedia dalam bentuk buku atau dokumen yang 
biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik 
pribadi.” 
 

3. Hilman Hadikusuma menyatakan :18  

“Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada 
relevansinya dengan pokok permasalahan yang 
memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan 
bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, 
artikel, surat kabar, koran, jurnal hukum, seminar dan 
internet.” 
 

b. Soerjono Soekanto menyatakan:19 

“Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu 
mengumpulkan dan menganalisis data primer yang 
diperoleh langsung dari lapangan untuk memberi gambaran 
mengenai permasalahan hukum yang timbul di lapangan 
dengan melakukan wawancara tidak terarah (nondirective 
interview)” 

 

4.  Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Dokumen 

Menurut Soerjono Soekanto: 20 

“Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang 
dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan 
contentanalysis” 

18 Ibid, hlm.52 
19 Soerjono Soekanto,Op.Cit, hlm.228 
20 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit, hlm.66 
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Contentanalysis yaitu mengkaji literatur-literatur, karya ilmiah para 

sarjana, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan ilmiah dan 

melalui penelitian untuk mendapatkan data lapangan guna 

mendukung data sekunder terhadap hal-hal yang erat hubungannya 

dengan LGBT dalam perspektif hukum pidana dihubungkan 

dengan Undang-Undang No 39 tahun 1999. 

b.  Wawancara 

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro :21  

“Wawancara adalah proses tanya jawab secara lisan dimana dua 
orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses wawancara 
(interview) ada dua pihak yang menempati kedudukan yang 
berbeda satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau 
penanya atau disebut dengan intervier” 

Diadakannya wawancara ini untuk dapat memperoleh data 

secara langsung yang berasal dari lembaga intansi yang terkait 

dengan masalah LGBT. 

5. Alat Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin 

data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah 

yang berhubungan dengan penelitian ini, di sini penulis akan 

mempergunakan data primer dan sekunder, yaitu data yang 

diperoleh dengan cara sebagai berikut : 

 

21 Ronny Hanitijo Soemitro, Op.Cit, hlm.71-73. 
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a. Alat pengumpulan data hasil penelitan kepustakaan 

Penelitian kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-

konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun 

penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok 

permasalahan. 

Kepustakaan tersebut dapat berupa :22 

- Peraturan perundangan 

- Karya ilmiah para sarjana 

- Dan lain-lain sumber. 

Penelitian kepustakaan yang disajikan oleh penulis memuat 

tentang berita catatan-catatan hasil inventarisasi bahan 

hukum primer, sekunder dan tersier.alat pengumpulan data 

berupa catatan-catatan, alat tulis dan keperluan catatan 

lainnya terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan 

LGBT dalam perspektif hukum pidana dihubungkan 

dengan Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia. 

b.   Alat pengumpulan data hasil penelitian lapangan  

Penelitian lapangan adalah cara memperoleh data yang 

bersifat primer. Dalam hal ini diusahakan untuk 

22 Ibid, hlm 98 
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memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab 

(wawancara) dengan berbagai intansi terkait, maka 

diperlukanlah alat pengumpulan terhadap penelitian lapang 

berupa daftar pertanyaan dan proposal, Kamera, alat 

perekam (tape recorder), atau alat penyimpanan. 

6. Analisis Data 

Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan 

maupun dari data hasil penelitian lapangan akan dianalisis dengan 

menggunakan metode yuridis kualitatif yaitu tata cara penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif, data deskriptif yaitu apa yang 

dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga 

perilakunya yang nyata.  

Menurut Soejono Soekamto :23  

“Analisis yang diteliti dan dipelajari adalah obyek 
penelitian yang utuh yang bertujuan untuk mengerti dan 
memahami melalui pengelompokkan dan penyeleksian 
data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut 
kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan 
dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum 
yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh 
jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.” 

 

23 Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm 228 
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7. Lokasi Penelitian 

1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 

Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung, Jawa Barat.  

2) Perpustakaan Mochtar Kusumatmadja Fakultas Hukum Universitas 

Padjajaran (UNPAD), Jalan Dipatiukur No . 35   Bandung, Jawa 

Barat  

3) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jalan Latuharhari No 4B, 

Menteng, Jakarta Pusat 

4) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Jalan Pasteur No 25, 

Bandung, Jawa Barat.  

8. Jadwal Penelitian 
 

No Kegiatan Februari 
2016 

Maret 
2016 

April 
2016 

Mei 
2016 

Juni 
2016 

Juli 
2016 

1  Persiapan 
Penyusunan Proposal 

      

2 Bimbingan Penulisan 
Proposal 

      

3 Seminar Proposal       
4 Persiapan Penelitian       
5 Pengumpulan Data       
6 Pengolahan Data       
7 Analisis Data       
8 Penyusunan Hasil 

Penelitian ke dalam 
bentuk Penulisan 
Hukum 

      

9 Sidang Komprehensif       
10 Perbaikan       
11 Penjilidan       
12 Pengesahan       
Keterangan : Jadwal sewaktu-waktu dapat diubah. 
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9.Road Map Penelitian 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tahap I  
Bulan ke II minggu ke II 

Persiapan Penyusunan Proposal  

Tahap IV 
Bulan ke IV minggu ke II 

Persiapan Penelitian 

Tahap III 
Bulan ke IV minggu ke I 

Seminar Proposal  

Tahap II 
Bulan ke III minggu ke I 

Bimbingan Penulisan Proposal  

Tahap VIII 
Bulan ke V minggu ke IV 

Penyusunan Hasil Penelitian 

Tahap VI 
Bulan ke V minggu ke I 

Pengolahan Data  

Tahap VII 
Bulan ke V minggu ke II 

Analisis Data 

Tahap V 
Bulan ke IV minggu ke III 

Pengumpulan Data 

Tahap IX 
Bulan ke VI minggu ke II 

Sidang Komprehensif  

Tahap X 
Bulan ke VII minggu ke I 

Perbaikan   

Tahap XI 
Bulan ke VII minggu ke II 

Penjilidan 

Tahap XII 
Bulan ke VII minggu ke II 

Pengesahan 
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