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Ringkasan Eksekutif 

 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menawarkan paradigma baru untuk 

pembangunan yang berpusat pada penyertaan sosial kelompok yang paling 

termarjinalkan. Konsep “Jangan ada seorangpun yang tertinggal” memandu 

pendekatan yang dilakukan untuk mewujudkan agenda yang ambisius. 

Laporan Paralel yang dipersiapkan oleh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) ini dibuat 

untuk melengkapi Kajian Fakultatif Nasional dari Laporan Implementasi Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (TPB)  Pemerintah Indonesia, dan untuk memastikan 

bahwa Indonesia memenuhi aspek Hak Azasi Manusia (HAM) pada setiap tingkatan 

implementasi TPB. 

 

OMS Indonesia lewat Aliansi UHC (Univeral Health Coverage) Indonesia menjelaskan 

kemajuan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi Tujuan Ke-10 dan 

Tujuan Ke-16, khususnya yang terkait dengan Populasi Kunci (PK) termasuk gay, 

biseksual dan Lelaki Seks dengan Lelaki (LSL) lainnya, pengguna napza, pekerja seks, 

transgender, anak-anak dan remaja/pemuda yang hidup dengan HIV. Laporan ini 

dibuat berdasarkan berbagai sumber data, termasuk wawancara dan kasus-kasus 

yang terdokumentasi. 

 

Pada Tujuan Ke-10 tentang ketidaksetaraan, negara anggota setuju untuk mengawasi 

proporsi nasional orang yang hidup dengan penghasilan di bawah 50 persen dari 

median penghasilan, berdasarkan usia, jenis kelamin dan orang dengan kebutuhan 

khusus (10.2.1). Populasi Kunci, khususnya LGBTIQ dan pekerja seks, 

direpresentasikan secara tidak proporsional dalam kelompok ini dikarenakan adanya 

stigma, diskriminasi, dan kekerasan. Lebih jauh lagi, pemerintah tidak memilah data 

yang terkait dengan kemiskinan berdasarkan orientasi seksual, identitas gender, dan 

status sosial lainnya, sehingga kami tidak dapat mengetahui sepenuhnya jenis 

kemiskinan mana yang paling berdampak pada kelompok LGBTIQ dan pekerja seks. 
 

Agenda 2030 juga memberikan standar pengukuran untuk pemerintah dalam 

melakukan pengawasan tindakan diskriminatif: proporsi dari populasi melaporkan 

pengalaman diskriminatif pribadi atau pelecehan dalam kurun waktu 12 bulan 

berdasarkan larangan diskriminasi yang dikeluarkan Hukum HAM Internasional 

(10.3.1). Hal ini menjadi kekhawatiran utama masyarakat Indonesia, karena jumlah 

pernyataan publik yang bernada melecehkan dan diskriminatif terhadap PK telah 

bertambah sejak tahun 2016, terutama ujaran kebencian dari politikus yang 

menyasar individu-individu anggota kelompok LGBTIQ. 
 

Situasi untuk kelompok LGBTIQ di Indonesia semakin memburuk. Angka penyiksaan 

publik dan penghinaan terhadap individu anggota kelompok LGBTIQ terus 

bertambah di tahun 2018, terutama menjelang pemilu daerah dan nasional di area 

DKI Jakarta. Di sisi lain, Indonesia telah berkomitmen untuk menjadi negara yang 

bersih dari praktik prostitusi di tahun 2019. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, 

pemerintah telah membubarkan lokalisasi di seluruh Indonesia, yang menyebabkan 

terancamnya kehidupan dan penghidupan para pekerja seks beserta anak-anak dan 

keluarganya.  
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Fenomena ini berdampak besar bagi PK, baik di tingkat nasional maupun daerah. 

Kesemuanya ini akhirnya bermuara pada lahirnya dan pengadopsian peraturan serta 

kebijakan Anti-LGBTIQ oleh pemerintah beberapa daerah. 

Revisi dari Hukum Pidana (RKUHP) telah berhasil menggugurkan pengadopsian 

beberapa tindakan kriminalisasi terhadap PK. Rancangan Hukum Pidana yang 

sebelumnya menitikberatkan pada kriminalisasi terhadap: a) Seks sukarela di luar 

pernikahan; b) Seks sukarela sesame jenis; c) Praktik prostitusi; d) Penggunaan 

napza; e) Penggunaan alat kontrasepsi1. 

 

Saat ini, anggota program PITCH Indonesia berusaha untuk mempengaruhi proses 

advokasi yang ada lewat Kelompok Kerja Teknis untuk HAM di Sekretariat TPB agar 

bisa memantau Rencana Aksi HAM Nasional. Pemerintah Indonesia telah 

menetapkan 4 kelompok rentan yang menjadi prioritas utama yaitu: perempuan, 

anak-anak, orang berkebutuhan khusus, dan masyarakat adat. Dalam hal ini, PK tidak 

termasuk dalam agenda pembangunan utama pemerintah. Mengingat kentalnya 

stigma, diskriminasi, dan kekerasan yang dihadapi oleh Populasi Kunci, serta 

berbagai kendala lain dalam perwujudan TPB, pemerintah Indonesia seharusnya 

berkomitmen penuh untuk menjalankan prinsip “Jangan ada seorangpun yang 
tertinggal” dan berusaha lebih keras untuk mendukung inisiatif pembangunan yang 

telah secara eksplisit menyebutkan dan mengikutsertakan populasi kunci. 

 

Aliansi masyarakat sipil Indonesia cukup efektif dalam memastikan laporan-laporan 

paralel memasukkan berbagai jenis perspektif, keahlian, dan pengalaman yang 

diperlukan. Laporan-laporan ini melengkapi Kajian Fakultatif Nasional dengan data 

yang hilang, menunjukkan kesenjangan dalam implementasi, menyoroti peran 

masyarakat umum dalam memerangi diskriminasi, kekerasan dan penyiksaan, 

dan/atau memberikan rekomendasi. Pemerintah Indonesia dan masyarakat umum 

dapat, dan harus memperkuat penyertaan PK ketika membuat pelaporan untuk 

implementasi TPB, juga harus mengarahkan para pemangku kepentingan untuk 

belajar dari kemajuan yang dicapai dan kendala serta tantangan yang ada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 RKUHP: 1) Pasal 446 bagian (1) huruf e pada rancangan 9 Juli 2018 tentang kriminalisasi seks di luar nikah; 2) 

Pasal 489 pada rancangan 2015 tentang Praktik Prostitusi; 3) Pasal 469 pada rancangan 2 Februari 2018 

tentang kriminalisasi Seks Sukarela Sesama Jenis; 4) Pasal 660-665 rancangan 9 Juli 2018 tentang Penggunaan 

Napza; 5) Pasal 443 jo Pasal 445 rancangan 9 Juli 2018 tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi. 
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 Pengantar  

 

A. PK: 

 

Populasi Kunci (PK) di Indonesia meliputi lesbian, gay, biseksual, transgender, 

interseks, dan queer (LGBTIQ); Orang yang Hidup dengan HIV (ODHIV); 

pekerja seks; pengguna napza; dan remaja putri serta perempuan dewasa 

muda (pemudi). 

 

Data terkait PK di Indonesia sangatlah kurang. Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia telah mengeluarkan data PK resmi, khususnya data 

estimasi ODHIV, pada bulan Maret 2019 yaitu sebanyak 640,443 individu. 

Sebagai tambahan, Kementerian juga mengestimasikan jumlah LSL, 

transgender, pengguna napza, dan pekerja seks beserta kliennya sebanyak 

6,665,705 orang. 

 

B. Metode dan Proses 

 

Pengumpulan data untuk laporan ini berdasarkan laporan dan studi yang 

dilakukan oleh Program PITCH Indonesia, Aliansi UHC Indonesia, Komnas 

Perempuan, Indonesia AIDS Coalition (IAC), Seknas Fitra, Country 

Coordinating Mechanism on GF-ATM Indonesia (CCM GF – ATM Indonesia), 

Free and Equal Rights, dan mitra-mitra lainnya. 

 

Pengumpulan data, wawancara, dan daftar kuesioner disebarkan kepada 

mitra mulai bulan April 2019 hingga bulan Mei 2019. Sebagian besar data 

berasal dari tahun 2016 hingga 2019. 

 

Metode yang digunakan adalah: 

1. Kemitraan dengan pemerintah yang memiliki mekanisme nasional untuk 

membuat dan mengelola data dari berbagai provinsi di Indonesia. 

Laporan Nasional tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 

Perempuan disediakan oleh Komnas Perempuan. 

2. Penyebaran kuesioner melalui email kepada mitra PITCH Indonesia, 

jejaring Aliansi UHC Indonesia, dan mitra-mitra lainnya. 

3. Pengelolaan kasus-kasus dan studi terdokumentasi dari mitra PITCH 

Indonesia, jejaring Aliansi UHC Indonesia, dan mitra-mitra lain. 

4. Penelitian dan pengembangan data dari kasus-kasus dan studi 

terdokumentasi. 

5. Wawancara dengan para pemangku kepentingan utama, dalam hal ini 

Sekretariat CCM GF-ATM Indonesia – Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia, dan IAC. 
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6. Menambahkan informasi relevan lainnya yang didapat melalui penelitian 

daring. 

7. Validasi data dan persetujuan dari organisasi dan individu yang menjadi 

sumber. 

 

Laporan ini dibuat melalui kolaborasi antara Program Mitra PITCH Indonesia 

dan pemangku kepentingan lainnya. Sarana verifikasi yang diberikan kepada 

mitra untuk melakukan validasi atas keotentikan dan orisinalitas informasi 

diringkas dalam laporan. 
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2. Tujuan 
 

2.1  Tujuan Ke-10: Mengurangi ketidaksetaraan 

di dalam dan antar negara 

 
 

A. Keseluruhan naratif dan pesan-pesan utama 

Tujuan Ke-10 tentang pengurangan ketidaksetaraan menjadi titik yang fundamental 

untuk pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kesenjangan pembangunan, 

terutama untuk rasio Gini; program nasional untuk penghapusan kemiskinan baik 

untuk desa terjauh, desa terisolasi, desa tertinggal, maupun untuk desa berkembang; 

perkembangan ekonomi di desa tertinggal; warga negara yang hidup dengan 

penghasilan di bawah 50 persen dari median penghasilan nasional; dan penerapan 

ketenagakerjaan pada program-program perlindungan sosial. Telah disebutkan pula 

bahwa ekonomi inklusif dibutuhkan dalam rangka mencapai pembangunan Indonesia 

makmur. Hal ini mengesampingkan stigma dan diskriminasi, kendala struktural yang 

dihadapi oleh PK. 

 

 Kesuksesan dalam mencapai tujuan ini 

Melalui pengentasan kemiskinan dan perbaikan layanan dasar, pemerintah Indonesia 

telah berkomitmen atas keadilan dalam pembangunan yang akan menyelesaikan 

kesenjangan yang terjadi pada kelompok penghasilan. Pemerintah juga memberikan 

solusi untuk kesenjangan yang dimaksud dengan cara memperbaiki konektivitas antara 

darat dan laut. Berdasarkan DFI, Oxfam Indonesia pada tahun 2017 dan 2018 secara 

signifikan telah melakukan perbaikan dalam komitmen sehubungan dengan 

ketidaksetaraan2. Namun tidak untuk pembangunan sumber daya manusia. 

 

• Kesenjangan yang masih ada 

Indonesia harus menyelesaikan beberapa problematika kesenjangan yang masih ada 

jika ingin mencapai Tujuan Ke-10, khususnya perbaikan kemitraan berbagai pemangku 

kepentingan untuk mengatasi permasalahan ketidaksetaraan yang terjadi di dalam 

negeri. Hal ini juga berdampak pada kelompok-kelompok paling rentan dan paling 

termarjinalkan yang berada di posisi terbawah pada garis kemiskinan nasional3. PK 

tidak termasuk di dalamnya dan datanya tidak terpilah. 

 

Meskipun demikian, aspek pentingnya masyarakat yang inklusif harus dipertimbangkan 

dalam semua program yang diimplementasikan oleh pemerintah. Hal ini termasuk juga 

program perlindungan sosial yang berfokus pada kemakmuran rakyat Indonesia seperti 

yang disebutkan dalam Nawa Cita (9 Pilar), termasuk PK yang terdampak lebih berat 

akibat model pembangunan yang ada saat ini. Nawa Cita yang menjadi panduan 

kerangka kerja pembangunan Indonesia, juga memiliki kekurangan dalam penyelesaian 

urusan stigma dan diskriminasi terhadap PK. 
 

 
2 Rancangan Akhir Kajian Fakultatif Nasional Pemerintah Indonesia, hl. 105, paragraf 2, kalimat pertama 
3 Rancangan Akhir Kajian Fakultatif Nasional Indonesia, hal. 116, paragraf 1 
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• Hukum, kebijakan, mekanisme dan struktur yang relevan 

Dalam rangka akselerasi pencapaian Tujuan Ke-10, pemerintah Indonesia membuat 

Rencana Kerja Jangka Menengah (2015 – 2019)4. Pemerintah mencoba untuk 

membangun Indonesia dari pelosok dan mengerahkan upaya ekstra untuk desa-desa 

tertinggal melalui Program Dana Desa5. Walaupun pemerintah Indonesia telah 

mencanangkan Program Dana Desa, namun PK belum bisa mendapatkan 

manfaatnya. 
 

Indikator untuk mengukur komitmen negara adalah melalui kebijakan yang 

diimplementasikan. Dan indikator lain yang mengikutsertakan pengeluaran publik, 

pajak, dan peraturan ketenagakerjaan untuk perbaikan struktur ekonomi dalam 

menyelesaikan masalah kemiskinan secara nasional6.  

 

• Kontribusi OMS 

Keterlibatan OMS dalam proses pembangunan memang terbatas. Tidak pernah 

disebutkan secara jelas bahwa OMS harus diajak dan diundang oleh pejabat 

pemerintahan untuk menghadiri rapat-rapat reguler. Hanya mereka yang terdaftar 

dalam sistem registrasi resmi pemerintah saja, seperti pemerintah kota DKI Jakarta, 

dan hanya mereka yang mendapatkan informasi akurat dari para pejabatlah yang 

bisa ikut andil dalam proses pengambilan keputusan penting. 

Analisa: 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pola program pembangunan Indonesia 

berfokus pada infrastruktur yang merugikan pembangunan sumber daya manusia7. 

Hal ini justru menganggu pengeluaran untuk pengembangan sumber daya manusia 

yang seharusnya bisa membangun karakter manusia, serta menjamin 

kesejahteraannya. Pembangunan ekonomi tidak akan berdampak pada perubahan 

perilaku manusia. 

 

B. Target 10.2: Tercapainya pemberdayaan dan dukungan inklusi sosial, ekonomi, 

dan politis bagi semua kalangan, tanpa memandang umur, jenis kelamin, 

kebutuhan khusus, ras, suku, daerah asal, agama, status ekonomi atau lainnya 

di tahun 2030 

 

Apa yang perlu diubah, kebijakan umum untuk perubahan tersebut 

Upaya-upaya pemerintah untuk melibatkan PK secara bermakna dalam aspek ekonomi, 

sosial, dan politik kehidupan memang terbatas. Walaupun kita memiliki Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai dasar hukum fundamental untuk 

melindungi hak-hak rakyat dan untuk memastikan kesejahteraan bagi seluruh warga 

Indonesia, namun pelaksanaannya dalam program pembangunan jangka panjang masih 

mengesampingkan PK. 

 

Ada kebutuhan untuk melakukan investasi pada pengembangan sumber daya manusia 

agar bisa membangun kembali bangsa dan negara sesuai dengan karakteristik Pancasila 

dan UUD 1945. 

 

4 Rancangan Akhir Kajian Fakultatif Nasional Indonesia, hal. 102, paragraf 3 
5 Rancangan Akhir Kajian Fakultatif Nasional Indonesia, hal. 104, kalimat ke-7, baris ke-8 
6 Rancangan Akhir Kajian Fakultatif Nasional Indonesia, hal. 105, paragraf 2 
7 Rancangan Akhir Kajian Fakultatif Nasional Indonesia, hal. 104, kalimat ke-7, baris ke-8 
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Fakta 1: 

Terdapat kasus penolakan atas registrasi dua orang pimpinan yang terbuka soal 

orientasi seksual dan identitas gendernya yang berbuntut pada tertutupnya 

kesempatan bagi mereka untuk duduk sebagai komisioner di Komnas HAM (Komisi 

Hak Azasi Manusia). Dede Oetomo sebagai laki-laki gay tidak diterima menjadi 

komisioner Komnas HAM pada tahun 2012, begitu pula Mami Yuli Rettoblaut yang 

adalah seorang transpuan8 . Perwakilan parlemen menolak aplikasi mereka. 

 

Fakta 2: 

Di tahun 2017, ada 14 kasus utama dalam hal penganiayaan publik yang menyasar 

PK, utamanya LGBTIQ dan pekerja seks. Terdapat 2 kasus, yang pertama di bulan Mei 

dan yang kedua di bulan Oktober 2017. Keduanya terjadi di Jakarta, ibu kota negara. 

Untuk melegitimasi tindakan ini sebagai kasus kriminal, pihak kepolisian 

menyematkan pasal Pornografi terhadap para korban9 . Pasal Pornografi ini juga 

digunakan untuk mempersekusi 2 kasus LGBTIQ yang menyasar PK. 

 

Fakta 3: 

Komnas Perempuan lewat Lembar Fakta Catahu 2018 melaporkan beberapa kejadian 

pelanggaran kebebasan berekspresi dan berkumpul untuk LGBTIQ: di Soppeng, 

Sulawesi Selatan, kegiatan pentas seni dan budaya dibatalkan secara paksa; 

penangkapan kelompok transgender di Tanjung Balai, Sumatera Utara; dan, 

penangkapan transgender di Purworejo, Jawa Tengah10 . Dalam ketiga insiden 

tersebut pemerintah, terutama pihak Kepolisian, tidak turun tangan untuk 

membantu penyelesaian kasusnya. 

 

Temuan dari Diskusi Kelompok Terarah dengan pengguna napza dan program officer 

di 3 lokasi yang dilakukan oleh Perkumpulan Korban Napza Indonesia (PKNI), 

menunjukkan bahwa kekerasan, pemerasan, dan pelecehan yang terjadi pada 

anggota komunitas dilakukan oleh aparat penegak hukum. Mereka dilaporkan 

melakukan usaha pemerasan kepada para pengguna napza atau meminta 

kompensasi sebagai imbal balik jaminan kebebasan bagi mereka yang ditahan, 

bersamaan dengan itu terjadi pula pelecehan dan pemaksaan pembuatan pengakuan 

tindak kriminal dengan cara melabeli pengguna napza sebagai pengedar yang 

dilakukan oleh aparat kepolisian. Kekerasan dilaporkan terjadi sejak penangkapan 

hingga masa pemeriksaan, dan selama waktu penahanan di kantor polisi. 

 

Testimoni 1: 

“Jempol kaki saya ditindih kaki meja, selain itu saya juga disetrum. Apakah itu 

prosedur resmi yang harus dijalankan polisi selama proses pemeriksaan? Apakah 

dibenarkan memaksa seseorang untuk mengakui suatu tindak kriminal? Saya 

ditampar polisi berkali-kali, dan disetrum berulang kali. Dan sekarang mereka 

menggunakan penyetrum laser, saya dengar itu bisa menyebabkan impotensi,” (LK, 
klien panti rehabilitasi, Medan, FGD02-PN-0416)11 . 

 
    8 T he Jakarta Post, 17 March 2012 

9 Indonesia Dalam Cengkeraman Hukum Pidana, ICJR, April 2018, ISBN 978-602-6909-79-4, Page 14 
10 Lembar Fakta Catahu, Komnas Perempuan, 7 Maret 2018 
11 Laporan Studi “War on Drug” Indonesia, PKNI, Kekerasan, Pemerasan, dan pelecehan yang Dilakukan Oknum 
Penegak Hukum, Hal. 27-28 
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Testimoni 2: 

Polisi berkata (korban menirukan apa yang dikatakan polisi kepadanya saat 

penangkapan) 

“…karena kamu masih ada kekurangan yang harus dibayar untuk bisa lolos dari kasus 
ini, sisanya kamu check-in (di hotel) saja dengan saya,” Korban menjawab, “Maaf, 
bagaimana maksudnya, Pak?” Polisi meneruskan, “Jangan pura-pura tidak mengerti 

apa yang saya katakana. Kamu itu junkie. Semua orang juga tahu, sekali jadi junkie, 

reputasimu rusak. Jadi tidak ada salahnya kamu jadi perek dengan saya,” (PR, 
perempuan pengguna napza, Jakarta FGD03-0416)12 . 

 

Fakta 4: 

Puzzle Indonesia, OMS yang berfokus pada populasi kunci, melatih pemerintah 

daerah setempat dan media agar bisa memiliki pemahaman komprehensif tentang 

isu HIV, AIDS, dan SOGIESC. Dari pelatihan yang dilakukan oleh Puzzle Indonesia, 

setidaknya telah ada 12 lembaga pemerintahan, sebagian besar merupakan Pusat 

Kesehatan Masyarakat, dan 5 media nasional yang berdaya13. 
 

Fakta 5: 

IPPI dan Fokus Muda mengadakan Diskusi Kelompok Terarah di Papua yang 

menunjukkan bahwa remaja putri dan perempuan dewasa muda usia di bawah 17 

tahun seringkali ditolak ketika akan mengakses layanan kesehatan reproduksi di 

puskesmas dan rumah sakit. Mereka diharuskan membawa surat izin dari pihak 

keluarga dan orang tua jika ingin mengakses layanan kesehatan reproduksi. Hal ini 

tentu saja menjadi kendala besar dalam pemberian akses informasi tentang infeksi 

HIV dan IMS14. 
 

Fakta 6: 

Pada tahun 2018 di Pulau Samosir, Sumatera Utara, tiga orang anak usia didik 

dikeluarkan dari sekolah karena status HIV mereka. Hal yang mirip juga terjadi di 

Surakarta, bahkan jumlahnya mencapai 14 anak. Pemerintah samasekali tidak 

merespon kasus-kasus ini15. 
 

Fakta 7: 

Sebagai contoh, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang mengeluarkan 

program beasiswa dari Kementerian Keuangan mengatakan bahwa ODHIV dari 

Indonesia timur tidak bisa mengajukan permohonan untuk program beasiswa. Saat 

ini informasi tersebut telah dicabut baik dari platform informasi publik daring 

maupun non-daring. 

Seorang anggota Polisi di Blora16 , Jawa Tengah, dipecat atas dasar orientasi 

seksualnya. Mantan anggota polisi ini kini didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum 

(LBH) Masyarakat dan akan mengajukan tuntutan terhadap Kepolisian Daerah Jawa 

Tengah. 
 

12 Laporan Studi “War on Drug” Indonesia, PKNI, Kekerasan, Pemerasan, dan pelecehan yang Dilakukan Oknum Penegak 
Hukum, Hal. 28 
13 Pertemuan Media dan SOGIESC, Puzzle Indonesia, 2018 
14 Mini Study on SRHR, IPPI & Fokus Muda, Papua, 2018 
15 Respon Kuesioner Lentera Anak Pelangi, Samosir: h ttps://en.tempo.co/read/923911/world-aids-daymost-indonesians-

unaware-of-hiv-transmission Surakarta: h ttps://portallampung.co/kpai-pantau-kasus-14-s iswa-odha-di-solo/ 
16 h ttps://news.detik.com/berita/d-4553674/polri-soal-pemecatan-polisi-gay-anggota-polri-tak-boleh-lgbt 
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C. Target 10.3: Memastikan kesetaraan kesempatan dan pengurangan 

ketidakadilan melalui penghapusan hukum yang diskriminatif 

Pemerintah Indonesia masih menggunakan paradigma masyarakat yang bermuara 

pada moralitas sebagai dasar utama. PK sudah jelas tersingkir dari sistem ini, karena 

dianggap bertentangan dengan moral dan norma agama. 

 

Fakta 8: 

Komnas Perempuan menyatakan dalam Laporan Tahunan mereka, ada 421 aturan 

perundang-undangan, hukum, kebijakan diskriminatif yang berdampak pada PK di 

Indonesia17. 

 

Fakta 9: 

Pasal 21 tentang HIV (tahun 2013) menetapkan tentang pengendalian HIV dan AIDS 

di Indonesia. Namun RUU KUHP menghalangi eliminasi infeksi HIV baru di Indonesia 

melalui penerapan pendekatan yang memberikan sanksi berat. Terdapat 4 pasal 

yang mengkriminalisasi PK dalam RUU KUHP yang baru18. 

 

Fakta 10: 

Pada bulan Agustus 2018, Pemerintah Daerah Bireun, Nanggroe Aceh Darussalam, 

provinsi yang menerapkan Hukum Syariah di Indonesia, mengeluarkan standarisasi 

kedai dan restoran untuk kotanya. Dalam materi standarisasi tersebut disebutkan 

adanya pembatasan hak-hak konstitusional warga negara Indonesia. Peraturan 

tersebut berisi pemisahan antara perempuan dengan laki-laki di area kedai/restoran, 

pembatasan jam kerja bagi perempuan, termasuk pelarangan untuk merekrut 

transpuan di kedai dan restoran19. 

 

Fakta 11: 

Masih terdapat penolakan atas organisasi LGBTIQ jika elemen dari singkatan 

“LGBTIQ” dicantumkan secara terbuka. Hal ini terjadi pada PEWARIS (Perkumpulan 

Waria Semarang). Praktik tidak resmi dari Kementerian Dalam Negeri adalah tidak 

menyetujui konten yang berbau LGBTIQ dan pekerja seks20. 

 

Fakta 12: 

Ada satu saat di mana RKUHP mendapatkan tentangan untuk masuk ke Kajian 

Yudisial. Duabelas orang bersama dengan pengacara mereka yang tergabung dalam 

“Tim Advokat untuk Indonesia Beradab” mengajukan permohonan kepada 
Mahkamah Konstitusi untuk mengkaji dan memasukkan pasal-pasal tambahan. 

Namun permohonan ini ditolak oleh MK21. 

 
 

 

 

 

17 Executive Summary, Catahu 2019, Komnas Perempuan 
18 Dampak Kriminalisasi Perilaku Beresiko HIV, Populasi Kunci, ICJR 
19 Naskah Catahu 2019, Komnas Perempuan, Hal 75 
20 Pendanaan Organisasi Berbasis Komunitas Dalam Penanggulangan HIV & AIDS, Studi Kota Bandung dan Kota 

Semarang, IAC – Seknas Fitra, Hal. 45 paragraf 3 kalimat terakhir 
21 Indonesia Dalam Cengkeraman Hukum Pidana, ICJR, April 2018, ISBN 978-602-6909-79-4, Hal. 15
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 Fakta 13: 

Pukulan paling telak dalam sejarah Indonesia adalah ketika tokoh publik seperti 

menteri, walikota, dan tokoh politik lainnya memberikan pernyataan yang 

merendahkan LGBTIQ melalui pernyataan publik mereka. Sebuah organisasi, Human 

Rights Working Group, mencatat dan mendokumentasikan pernyataan-pernyataan 

tersebut termasuk nama tokoh-tokoh yang mengeluarkan pernyataan yang dianggap 

menyerang anggota kelompok LGBTIQ22. 
 

Fakta 14: 

Menyusul pernyataan ini, Wakil Presiden Republik Indonesia meminta UNDP untuk 

menghentikan pendanaan untuk inisiatif Being LGBTI in Asia (BLIA) di Indonesia. Hal 

ini merupakan kehilangan besar bagi pembangunan keberlanjutan, karena program 

BLIA memiliki kontribusi terhadap inklusi sosial, ekonomi, politik untuk LGBTIQ 

sekaligus meningkatkan program-program pencegahan HIV dan AIDS yang dirancang 

untuk anggota kelompok LGBTIQ23. 
 

Sekilas Info: 

Sekretaris Jendral Dewan Nasional Keluarga Berencana baru-baru ini menyatakan 

bahwa isu LGBT merupakan musuh bersama dalam pembangunan Indonesia. Beliau 

mengimbau pemerintah daerah untuk memerangi dan menghapuskan isu LGBT di 

setiap provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Beliau juga menyatakan bahwa 

“penyimpangan seksual (LGBT) adalah salah satu bahaya laten terhadap kesehatan 
seksual dan reproduktif anak-anak dan remaja, dan dapat menyebabkan penyakit 

menular seksual termasuk HIV. Generasi muda berhak diselamatkan, dan 

pemerintah harus menyelamatkan mereka”24. 

 

D. Rekomendasi untuk Pemerintah dan para pemangku 

kepentingan 

Pemerintah Indonesia harus menghapuskan kendala struktural. 

Dasar pembuatan rekomendasi kunci: 

 Menjadikan kelompok-kelompok paling rentan dan paling termarjinalkan 

sebagai pusat pembangunan. 

 Membuat sistem yang melindungi dan mendukung pemenuhan hak-hak 

kelompok rentan dan termarjinalkan. 

 Mewujudkan pemenuhan hak-hak dan keadilan bagi kelompok rentan dan 

termarjinalkan ke dalam praktik hukum yang koheren dan kerangka 

kebijakan. 

 Memberikan tempat dan kesempatan bagi OMS dan pemerintah untuk hadir 

dalam seluruh proses pembuatan keputusan bersama para pemangku 

kepentingan. 

 Merancang Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang 

yang melibatkan kehadiran dan dialog interaktif dengan kelompok paling 

rentan dan termarjinalkan. 

 

 
22 “Krisis LGBT” Indonesia Dalam Ucapan, HRWG, 2016, h ttps://www.hrw.org/id/report/2016/08/10/292707 
23 h ttps://www.thejakartapost.com/news/2016/02/15/kalla-requests-undp-not-fund-lgbt-groups.html 
24https://www.antaranews.com/berita/900041/bkkbn-lgbt-musuh-utama-pembangunan, 3 Juni 2019

http://www.hrw.org/id/report/2016/08/10/292707
http://www.thejakartapost.com/news/2016/02/15/kalla-requests-undp-not-fund-lgbt-groups.html
http://www.antaranews.com/berita/900041/bkkbn-lgbt-musuh-utama-pembangunan
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RUU dan UU harus berbasis pada Bhineka Tunggal Ika, kesetaraan, keadilan, non-

diskriminatif, serta menjunjung tinggi HAM. Kesemua nilai ini harus tertuang 

secara menyeluruh dalam norma RUU atau UU, dan berorientasi pada manusia 

serta memenuhi hak-hak konstitusional rakyat, utamanya untuk ODHIV, pekerja 

seks, LGBTIQ, pengguna napza. RUU dan UU tidak boleh diwujudkan semata-

mata hanya untuk mencapai target kerja legislatif, namun sejatinya harus juga 

bisa bermanfaat bagi pemangku kepentingan lainnya. 
 

 

 

2.2 Tujuan Ke-16: Mendorong perdamaian dan 

masyarakat yang inklusif untuk pembangunan 

berkelanjutan, menyediakan akses terhadap 

keadilan untuk semua dan membangun 

lembaga yang efektif, akuntabel serta inklusif 

di semua tataran. 
 

Tujuan Ke-16 berupaya untuk mendukung perdamaian dan masyarakat yang inklusif 

untuk pembangunan berkelanjutan dengan menyediakan akses terhadap keadilan 

untuk semua orang, dan membangun lembaga yang efektif, terpercaya dan inklusif 

di semua tataran pemerintahan.  Agar pemerintah Indonesia dapat mencapai Tujuan 

Ke-16 ini, kewajibannya tidak hanya berupa pemenuhan kebijakan dan Nawa Cita 

Indonesia, namun juga kontribusi dalam pengentasan kemiskinan, pengembangan 

sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi26. 

 

 Kesuksesan dalam mencapai tujuan ini 

Pemerintah Indonesia menerima rekomendasi dari Kajian Periodik Universal di tahun 

2017. Dua rekomendasi yang diterima dan memastikan perlindungan untuk LGBTIQ 

dan pekerja seks adalah: rekomendasi 141.56 memastikan perlindungan untuk 

aktivis HAM; dan rekomendasi 141.58 mencabut hukum yang diskriminatif dan tidak 

koheren dengan UUD 1945.27
 

 

 Kesenjangan yang ada 

Kesenjangan dan kekurangan data dapat menganggu pengukuran terhadap 

kelompok tertentu, seperti kalangan minoritas seksual, dalam rangka pencapaian 

pembangunan berkelanjutan.   

 

Terdapat tiga tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia, yang merupakan 

bagian dari proses perolehan data berkualitas tinggi dan informasi yang tepat, agar 

bisa membuat terobosan dalam rencana pembangunan yang inklusif. 
 

25  Rancangan Akhir Kajian Fakultatif Nasional 2019 Pemerintah Indonesia, Hal. 136, Paragraf 3 
26  Rancangan Akhir Kajian Fakultatif Nasional 2019 Pemerintah Indonesia, Hal. 136, Paragraf 5 
27 https://aruspelangi.org/agenda/pemerintah-indonesia-menerima-rekomendasi-perlindungan-hamkelompok-lgbt/ 
28 Rancangan Akhir kajian Fakultatif 2019 Pemerintah Indonesia, Hal 137, Paragraf 1, kalimat 2 
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Menurut Kajian Fakultatif Nasional Indonesia, ketiga kesenjangan tersebut adalah: 

1. Kurangnya akses terhadap layanan dasar dan kesempatan ekonomi yang setara. 

2. Kurangnya kepemimpinan yang bisa memberikan layanan publik universal tanpa 

diskriminasi. 

3. Sehubungan dengan terjadinya kegagalan telak yang menimpa kelompok sosial 

termarjinalkan seperti perempuan, anak-anak, minoritas agama, minoritas 

seksual, minoritas etnis, dan orang berkebutuhan khusus , kelompok-kelompok 

ini secara sistematis tersingkirkan dari manfaat sosial. 

 

Indonesia masih menghadapi tantangan dan kendala dalam penyediaan layanan non-

diskriminatif dan juga dalam memastikan akses keadilan yang setara, dan layanan 

dasar untuk perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya30. 
 

• Hukum, kebijakan, mekanisme dan struktur yang relevan 

Pada tahun 2009, Indonesia mulai membuat Strategi Nasional Akses Terhadap 

Keadilan dan Undang-Undang untuk Pendampingan Hukum, yang memuat berbagai 

mekanisme implementasi. Meskipun demikian, mekanisme ini tidak menimbulkan 

manfaat bagi populasi kunci. 
 

Meskipun Mahkamah Agung Indonesia memiliki sejarah membantu pengalokasian 

sumber daya bagi individu-individu rentan, seperti anak-anak, orang dengan 

kebutuhan khusus, dan siapapun yang memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu yang 

dikeluarkan oleh pemerintah, atau tanda bukti pendaftaran untuk program bantuan 

sosial lainnya, Mahkamah Agung belum pernah mengatur isu-isu yang berkenaan 

langsung dengan populasi kunci. 
 

Pemerintah tidak memberikan peluang yang memadai bagi OMS dalam merumuskan 

Draft Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia. 
 

• Kontribusi OMS 

Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia telah berhasil meloloskan: 

 Kajian Yudisial untuk RKUHP, utamanya untuk penghapusan kriminalisasi seks 

sukarela antar sesama jenis. 

 Kajian Yudisial untuk UU Narkotika No. 35 melalui seminar dengan anggota 

parlemen Indonesia. 

 Mendorong perlakuan non-diskriminatif terhadap ODHIV oleh tokoh 

setempat dan pemuka agama. 
 

Wawancara: 

Indonesia AIDS Coalition menyebutkan dalam studi kasus yang dilakukan, 

pemerintah kota Semarang lebih maju dan transparan dalam hal pemberian 

informasi dan pelibatan OMS dalam pembuatan Rencana Kerja dan formulasi 

anggaran untuk HIV dan AIDS. Informasi dan data yang dibutuhkan sangat mudah 

ditemukan pada laman situs resmi pemerintah daerah kota Semarang. Sementara itu 

di lain pihak, pemerintah kota Bandung mengalami kemunduran ketika berbicara 

soal keterbukaan informasi pemerintahnya. 
 

29 Rancangan Akhir Kajian Fakultatif Nasional 2019, Pemerintah Indonesia, Hal. 137, Paragraf 1, kalimat 3 
30 Rancangan Akhir Kajian Fakultatif Nasional 2019, Pemerintah Indonesia, Hal. 155, Paragraf 5, kalimat 3 
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Tujuan 16: Perdamaian, keadilan, dan lembaga yang kuat 

 

Target 16.1: Mengurangi secara signifikan segala bentuk kekerasan dan angka 

kematian terkait kekerasan secara menyeluruh 

 

Pada tahun 2017, Undang-Undang Anti Ujaran Kebencian diperkenalkan oleh Kapolri. 

Namun sampai saat ini, UU tersebut tidak pernah secara efektif terbukti mampu 

menghapus tindak pidana ujaran kebencian. 

 

Fakta 15: 

Gaya Nusantara melaporkan pada bulan Februari 2018 hingga bulan April 2019 

terdapat 20 kasus pelanggaran HAM yang menyasar individu anggota kelompok 

LGBTIQ. Setidaknya ada 6 laki-laki gay dan 14 transpuan yang melaporkan kasusnya 

ke Gaya Nusantara. Dua kasus yang dilaporkan juga melibatkan kematian transpuan: 

dalam satu kejadian, kematian disebabkan karena korban tidak diberikan akses 

layanan kesehatan yang diperlukan oleh penyedia layanan; kasus lainnya terjadi 

karena korban ditolak ketika mencoba mengakses layanan perawatan dan 

pengobatan, sehingga berujung pada kematian korban di fasilitas layanan kesehatan 

tersebut. Sebagian besar kasus yang dilaporkan berkaitan dengan pelanggaran atas 

kebebasan untuk berkumpul31. 

 

Fakta 16: 

Komnas Perempuan melaporkan 12 kasus pada tahun 2018, termasuk apa yang 

disebut sebagai kasus “Perkosaan Korektif” yang dilakukan oleh pasangan penyintas 
atas permintaan orang tua penyintas.  Pada tanggal 22 November 2018, 7 orang 

transpuan dari Kampung Sumur, Jakarta Timur, dilaporkan telah diusir dari rumah 

mereka. Dewan Kerja Mesjid setempat menolak keberadaan LGBT dan memasang 

spanduk besar berisi ujaran kebencian terhadap kelompok LGBT. Ketujuh transpuan 

tersebut menerima ancaman dari organisasi masyarakat setempat hingga terpaksa 

menuruti keinginan mereka untuk pindah dari kampung tersebut33. 

 

Sebagai tambahan, ada kasus yang menimpa ODHIV yang juga dilaporkan kepada 

Komnas Perempuan. Pelakunya adalah suami korban. ODHIV seringkali menghadapi 

stigma dari lingkungan sekitar dan masyarakat, dan kebanyakan yang menjadi 

korban adalah perempuan34. 

 

Fakta 17: 

Pekerja seks di Papua secara resmi dapat dituntut oleh aparat kepolisian dengan 

menggunakan Peraturan Bupati Wamena tentang Tindakan Kelalaian. Persekusi 

seringkali dilakukan di Kantor Bupati Wamena dengan cara merendam para pekerja 

seks semalaman dalam kolam lumpur35. 
 

 
31 Rekapitulasi Data Kekerasan Februari 2018 – April 2019, Gaya Nusantara 
32 Naskah Catahu 2019, Komnas Perempuan, Hal 27 Table 
33  Naskah Catahu 2019, Komnas Perempuan, Hal 74 
34  Naskah Catahu 2019, Komnas Perempuan, Hal 44 
35

 h ttps://www/ceposonline.com/2019/03/11/terjaring-razia-11-psk-dan-mucikari-direndam-di-kolam-lumpur 
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Target 16.3: Mendorong peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan 

internasional, serta memastikan akses keadilan yang setara untuk semua orang 
 

Dari Laporan Tahunan Komnas Perempuan, beberapa kasus kekerasan terhadap 

anggota kelompok LGBTIQ dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak 

hukum. 
 

Fenomena ini juga terjadi untuk kasus-kasus yang ditangani oleh organisasi lain. 

Beberapa kasus masih dalam proses tindak lanjut; banyak penyintas yang takut akan 

ancaman atau pengusiran dari rumahnya ketika mengikuti proses tindak lanjut ini. 
 

Gaya Nusantara memiliki 2 kasus dan LBH Masyarakat memiliki 1 kasus yang sedang 

dalam proses tindak lanjut sejak bulan Januari 2018 hingga Juni 2019. 
 

Target 16.7: Memastikan proses pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, 

partisipatoris, dan representatif di semua tataran 
 

Dewasa ini, kebanyakan Organisasi Non-Pemerintah di Indonesia memiliki 

keterlibatan aktif pada tingkat sub-regional setara ASEAN, di tingkat regional pada 

PBB Asia-Pasifik, begitupun pada tingkat global di Kantor Pusat PBB dan mitra-

mitranya. Metode ini harus ditempuh oleh OMS karena kurangnya kesempatan 

untuk terlibat di tingkat lokal dan nasional. Sehingga menjalankan kegiatan advokasi 

untuk isu-isu PK di luar negeri menjadi sangat penting agar bisa menarik lebih banyak 

lagi perhatian dunia terhadap isu-isu spesifik seperti LGBTIQ, HIV dan AIDS, serta 

pengguna napza. 
 

Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif di berbagai pertemuan pemerintahan, 

terutama untuk isu HIV dan AIDS. Sebuah studi dari IPPI dan Fokus Muda 

menyatakan bahwa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melibatkan mereka 

dalam perencanaan anggaran jangka menengah nasional untuk Kesehatan dan hak 

Reproduktif tahun 2018 – 202436.  Meskipun demikian, di satu sisi, ada beberapa 

organisasi yang juga diundang untuk berkontribusi dalam perancangan Rencana Aksi 

Nasional HAM 
 

36 Mini Study on SRHR, IPPI & Fokus Muda, Papua, 2018
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Wawancara: 

“Sekretaris Eksekutif CCM Indonesia menyebutkan bahwa kepentingan koridor 

kesehatan harus menjadi prioritas, namun kelihatannya pemerintah Indonesia belum 

siap untuk melepaskan isu HAM sebagai satu isu mandiri yang memiliki tujuan 

spesifik. Yang terjadi adalah lebih banyak fokus diberikan kepada penjangkauan 

jumlah ODHIV di Indonesia yang angkanya diperkirakan mencapai 600,000 orang, 

ketimbang mengupayakan pemenuhan kebutuhan hak dasar setiap anggota PK yang 

berbeda-beda”. 
 

Jika PK mengadvokasi pendekatan berbasis HAM untuk isu kesehatan, maka hal ini 

merupakan bentuk reaksi tersendiri, karena memang lebih mudah untuk 

menyematkan isu kesehatan, seperti Cakupan Kesehatan Universal, untuk 

melindungi kepentingan PK dalam mengadvokasi hak-haknya.  

 

Dari studi yang dilakukan IAC dan Seknas Fitra di dua kota di Indonesia, Bandung dan 

Semarang, terlihat bahwa kebanyakan pemerintah daerah tidak memprioritaskan 

upaya pencegahan HIV dan AIDS di daerahnya masing-masing. Misalnya pada 

Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah dan Rencana Kerja Tahunan 

Daerah, pemerintah lokal masih tidak memasukkan anggaran untuk penanggulangan 

isu-isu HIV dan AIDS37. 

 

Target 16.B: Mendukung dan menegakkan hukum serta kebijakan non-

diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan 
 

Surat kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tertanggal 23 Oktober 

2017 dikirimkan oleh Komisioner Tinggi Hak Azasi Manusia, Zeid Ra’ad Al Husein. 
Beberapa isu yang menjadi perhatian disoroti dalam surat tersebut sehubungan 

dengan Kajian Periodik Universal pada bulan Mei 2017, termasuk di dalamnya 

adalah: memastikan hukum yang non-diskriminatif dan menghapuskan aturan 

hukum yang mendiskriminasi masyarakat adat, lesbian, gay, biseksual, transgender 

dan individu dengan interseks, Orang dengan HIV/AIDS, serta kelompok rentan 

lainnya ; mengubah RKUHP ; sekaligus menghapuskan peraturan perundang-

undangan yang membatasi akses terhadap layanan kesehatan seksual dan 

reproduktif, serta menyediakan layanan kontrasepsi dan Keluarga Berencana40. 

 

Saat Kajian Tengah Periode untuk Populasi dan Pembangunan dilaksanakan di 

UNESCAP Bangkok pada bulan November 2018, komisi ini telah mencatat kebutuhan 

mendesak untuk menghapuskan seluruh bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis 

gender dan seksual, termasuk kekerasan yang dilakukan oleh pasangan intim dan 

orang yang bukan pasangan, kekerasan terhadap kelompok lesbian, gay, biseksual, 

transgender, interseks dan queer41. 
 

37 Pendanaan Organisasi Berbasis Komunitas Dalam Penanggulangan HIV & AIDS, Studi Kota Bandung dan Kota 

Semarang, IAC – Seknas Fitra, 2018, Hal. 6, Paragraf 3 
38 Indonesia HCL Letter, 23 Okt 2017, UN OHCHR, Annex Hal. 3, A. Cross – cutting issues, Paragraf 1 
39 Indonesia HCL Letter, 23 Okt 2017, UN OHCHR, Annex Hal. 3, B. Civil and political rights, Paragraf 3 
40 Indonesia HCL Letter, 23 Oct 2017, UN OHCHR, Annex Hal 4, C. Economic, social, and cultural rights, Right to 

health 
41 Asia – Pacific Mid Term Review on Population and Development, November 2018, ESCAP/APPC/2018/5 Hal 

13 Point 25 Baris 17 
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Dokumen tersebut telah diadopsi pada saat Forum Asia-Pasifik untuk Pembangunan 

Keberlanjutan, sekaligus ditekankan titik beratnya pada pentingnya keadilan, 

perencanaan yang inklusif serta hak-hak kelompok paling termarjinalkan, yang 

mencakup juga perempuan dan anak-anak perempuan, lesbian, gay, biseksual, 

transgender, queer dan interseks, serta Orang yang hidup dengan HIV/AIDS42. 

 

Rekomendasi kepada Pemerintah dan Para Pemangku Kepentingan 

 

Dalam rangka upaya untuk mencapai Tujuan Ke-16, kami merekomendasikan hal-hal 

berikut ini: 

 

1. Pertama, pembuatan dan penegakkan peraturan perundang-undangan 

serta kebijakan harus didasari oleh prinsip bebas korupsi dan bebas 

diskriminasi. Hal tersebut harus menjadi tolak ukur pada praktik 

perancangan dan pengembangan. 

2. Kedua, harus ada bukti untuk pembangunan bidang kesehatan, 

pendidikan, perlindungan sosial dan penghidupan/mata pencaharian yang 

berasal dari enumerasi universal dan memberikan kesempatan yang 

setara bagi seluruh rakyat tanpa memandang status sosial, ekonomi, 

politik, gender, agama, suku, serta status-status lainnya. 

3. Ketiga, kebijakan haruslah memastikan agar sistem yang ada responsif 

dalam memitigasi risiko dan mampu menyelesaikan permasalahan 

kekerasan terhadap anak-anak, perempuan, dan kelompok rentan 

lainnya. 

4. Keempat, hukum haruslah memudahkan setiap orang untuk mengakses 

keadilan. Ini termasuk juga tersedianya akses terhadap bantuan dana 

untuk menjalankan proses advokasi, dan bantuan mitigasi. 

5. Kelima, sistem yang ada harus memastikan informasi publik yang 

transparan, mudah diakses, dan tersedia setiap saat. Hal-hal tersebut 

bertujuan untuk memberikan pemenuhan hak-hak warga negara, dan 

juga sebagai umpan balik bagi pemerintah yang bisa digunakan sebagai 

alat untuk melakukan perbaikan kualitas layanan dan akuntabilitas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
42 Asia – Pacific Forum on Sustainable Development, March 2019, ESCAP/RFSD/2019/3 Hal 6 Poin 7 Baris 4 
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3. Kesimpulan 
 

Jumlah perwakilan perempuan di semua tingkatan saat ini sudah bertambah. 

Meskipun demikian, pemahaman dan pola pikir tentang proses formulasi program 

yang memberikan manfaat bagi PK masih sangatlah kurang.  

 

PK tidak diakui oleh sistem karena adanya stigma, diskriminasi, dan kekerasan yang 

telah mendarah daging. Hal tersebut menghalangi pemenuhan HAM, utamanya 

dalam hal layanan untuk PK. Akhirnya kendala ini membuat PK masuk ke dalam 

populasi yang tersembunyi dan terlupakan dalam proses pencapaian pembangunan 

dan manfaat sosial lainnya. 

 

Dialog yang bermakna antara pemerintah dengan PK harus menjadi prioritas dalam 

proses formulasi peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan hukum. Seperti 

telah disebutkan sebelumnya, seringkali dialog ini tidak terjadi di Indonesia, baik di 

tingkat nasional maupun di tingkat daerah, sehingga menyebabkan terjadinya 

ketimpangan dalam pembuatan kerangka kerja peraturan perundang-undangan yang 

berakhir pada tidak terpenuhinya kebutuhan populasi kunci. 

 

Kesempatan bagi PK untuk terlibat secara langsung dan bermakna dalam proses 

perancangan kebijakan haruslah diterapkan di tingkat nasional, provinsi, hingga ke 

kabupaten/kota, agar PK bisa benar-benar mendapatkan manfaat dari program yang 

direncanakan pemerintah. Sebagai tambahan, hal ini juga dimaksudkan agar PK bisa 

menikmati seluruh upaya pemerintah untuk merealisasikan Agenda 2030, termasuk 

upaya untuk menyediakan kesempatan kerja yang cukup, pertumbuhan ekonomi, 

penerimaan budaya, dan inklusi politik. 

 

Stigma dan diskriminasi masih merajalela di dalam berbagai program pemerintah 

yang saat ini sedang berjalan, termasuk pada program kesehatan. Hal ini sungguh 

berbahaya bagi aspek kesehatan, tak hanya bagi PK, tapi juga berbahaya bagi aspek 

kesehatan seluruh rakyat Indonesia. 

 

Kemitraan bersama yang saling menguntungkan antara pemerintah dengan OMS 

sangatlah diperlukan agar pemahaman komprehensif terhadap isu-isu yang dihadapi 

dapat tercipta. Termasuk di dalamnya adalah isu-isu hak dan kesehatan seksual dan 

reproduktif bagi generasi muda dan seluruh masyarakat. Kemitraan bersama tidak 

hanya berupa pelibatan aktor-aktor non-pemerintah, namun juga proses formulasi 

untuk rencana kerja dan kesempatan pendanaan bagi generasi muda dan Organisasi 

Masyarakat Sipil. 
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Penghargaan 

 

Laporan ini merupakan bagian dari kerja yang dilakukan oleh OMS Indonesia yang 

tergabung dalam Program PITCH Indonesia, Aliansi UHC Indonesia, Komnas 

Perempuan, Indonesia AIDS Coalition (IAC), Seknas Fitra, CCM GF-ATM Indonesia, 

Free and Equal Rights, dan mitra-mitra lainnya. 

 

Rudolf Bastian Tampubolon, pendiri dan Perwakilan Eksekutif dari Free and Equal 

Rights menulis kompilasi laporan ini sekaligus menjalankan penelitiannya. Tim 

utamanya didukung oleh Baby Rivona, pendiri dan Koordinator Nasional Ikatan 

Perempuan Positif Indonesia sebagai mitra yang membantu koordinasi kompilasi 

laporan. Stephen Leonelli, Penasihat Kebijakan Senior dari MPACT Global 

Action/Global Forum on MSM and HIV mengawasi proses kompilasi dan mensponsori 

laporan penelitian ini. 

 

Kami berterima kasih atas kontribusi dan bantuan yang diberikan oleh kawan-kawan 

dari Perkumpulan Berdikari dan Setara, terutama Fajri Muslim. 

Laporan ini disunting oleh Rudolf Bastian Tampubolon dan Stephen Seonelli, serta 

dirancang oleh Florentina Arum sebagai produser. 

 

Program PITCH di Indonesia dan Aliansi UHC Indonesia memiliki misi membantu 

komunitas paling rentan dan termarjinalkan di Indonesia untuk mendapatkan 

kesetaraan hak dalam pembangunan tanpa rasa takut akan diskriminasi, penyiksaan, 

dan kekerasan. Sementara kami berterima kasih atas semua masukan yang telah 

diterima, kami ingin menyampaikan juga bahwa laporan dan pandangan yang 

dituangkan dalam dokumen ini merupakan kebenaran yang berbasis pada kompilasi 

laporan serta basisdata dari seluruh organisasi peserta yang berkontribusi. 

 


