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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah salah satu dari 14 Negara yang menyatakan tidak setuju 

atas Resolusi PBB ( Perserikatan Bangsa – Bangsa ) terkait hak – hak Lesbian 

Gay Biseksual Transgender ( LGBT ). Penolakan ini ditunjukkan secara 

konkret oleh kementrian, lembaga, dan kelompok masyarakat didalam 

Negeri. Kemenkominfo mengeluarkan kebijakan untuk memabatasi konten 

tidak layak diberbagai aplikasi media sosial yang diwujudkan dengan 

pemblokiran 477 situs berkonten negatif, termasuk LGBT. Komisi Penyiaran 

Indonesia ( KPI ) melarang televisi dan radio untuk mengampanyekan LGBT 

dengan alasan melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program 

Siaran KPI tahun 2012. Sebagai tindak lanjut, KPI mengeluarkan surat edaran 

tentang pelanggaran pembawa acara televisi berpenampilan kewanitaan pada 

23 februari 2016.
1
 

Dari kalangan pemuka lintas agama yang terdiri dari Majelis Ulama 

Indonesia (MUI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Perwakilan Umat 

Buddha Indonesia (Walubi),dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia 

(Matakin) menyatakan penolakan perilaku LGBT karena menyimpang dari 

ajaran agama dan / atau hukum alam. Di sisi lain, mereka menganggap kaum 
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LGBT perlu dilindungi karena mereka adalah warga negara yang mempunyai 

hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya.
2
 

Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia 

(PP PDSKJI) menyatakan sikapnya terhadap LGBT bahwa homoseksual dan 

biseksual dikategorikan sebagai Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) 

sesuai UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, transeksual sebagai 

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dengan mangacu pada UU 

Kesehatan Jiwa dan PPDGJ III, mendukung upaya pemenuhan hak dan 

kewajiban bagi ODGJ dan ODMK dengan memberikan pelayanan kesehatan 

jiwa bagi ODGJ dan ODMK. PP PDSKJI mendukung upaya riset tentang 

homoseksual, biseksual, dan transeksual berbasis kearifan lokal, bugaya, 

religi, dan spiritual bangsa Indonesia, dan dalam upaya preventif dan 

promotif, PDSKJI melakukan advokasi secara proaktif pada masyarakat. 

Lebih lanjut, Ikatan Psikologi Klinis (IPK) menyatakan dan memandang 

bahwa LGBT perlu diperlakukan secara manusiawi, berkeadilan, dan 

beradap, berkomitmen untuk memberikan layanan yang profesional baik 

preventif maupun kuratif bagi individu atau kelompok dengan kecenderungan 

LGBT yang membutuhkannya, menentang segala upaya eksploitasi, 

manipulasi, dan penyalahgunaan kecenderungan LGBT termasuk membujuk 

dan menghalangi pemulihan, tidak membenarkan keberadaan organisasi 

maupun komunitas formal atau informal yang mendukung LGBT karena 
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bertentangan dengan bugaya bangsa dan berpotensi merusak tatanan 

kehidupan bermasyarakat di Indonesia.
3
 

Berbeda dengan Negara lain atau dunia international, Negara Indonesia 

memaknai prilaku LGBT secara umum adalah persoalan kejiwaan yang 

membutuhkan pemulihan , dan karenanya menolak beragam bentuk 

propagandan  LGBT di Indonesia. Sikap demikian mengacu kepada norma – 

norma yang berlaku di Indonesia yang berbeda dengan norma – norma 

Negara lain, yaitu Pancasila. Sila pertamanya menunjukkan nilai – nilai 

ketuhanan menjadi bagian dari jiwa bangsa Indonesia sehingga budi pekerti 

serta cita – cita moral rakyat yang luhur dan sesuai dengan prinsip – prinsip 

ketuhanan yang harus dipegang teguh.  

Nilai – nilai Panacasila sebagai hukum dasar menjiwai UU No. 1 tahun 

1974 tentang perkwinan. Undang – Undang ini menjelaskan bahwa perilaku 

seksual hanya diwadahi perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin antara 

pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
4
Isu LGBT berawal dari beredarnya 

poster di media sosial mengenai adanya jasa konseling untuk kaum LGBT, 

yaitu Support Grow and Resource Center on Sexuality Studies ( SGRC ) yang 

beranggotakan mahasiswa dan alumni Universitas Indonesia. Tidak lama 

setelah berdedarnya poster tersebut, masyarakat kembali resah dengan 

munculnya berita artis pria yang ditangkap karena dengan dugaan pencabulan 

terhadap remaja pria. Kasus homoseksual dan pencabulan memang tidak 
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selalu beriringan, namun yang perlu digaris bawahi adalah adanya indikasi 

semakin eksplisitnya keberadaan LGBT.
5
 Selain itu, disahkannya hubungan 

sesama jenis di negara – negara maju menjadi salah satu pengaruh 

kemungkinan LGBT juga muncul di Indonesia yang kemudian menjadi salah 

satu kasus kriminalitas demi memuaskan hawa nafsu. Komunitas LGBT di 

Indonesia sudah berkembang bahkan menurut catatan Kementrian Kesehatan 

pada tahun 2012 lalu menyebutkan bahwa ada 1.095.970 gay yang tersebar di 

seluruh Indonesia.
6
 

Berdasarkan hal tersebut diatas kemudian muncul persoalan hukum 

apabila melihat ketentuan hukum dalam KUHP pasal 284 ayat 

(1),(2),(3),(4),(5), pasal 285 KUHP dan pasal 292 KUHP  yangberbunyi : 

1. Pasal 284 ayat (1),(2),(3),(4),(5) KUHP 

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan : 

1a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah 

(versal) padahal diketahui bahwa pasal 27 Kitap Undang-undang 

Hukum Perdata berlaku baginya ; 

b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah, 

padahal diketahuinya bahwa pasal 27 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata berlaku baginya; 

2a. Serang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, 

padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin ; 

b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan 

perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah 

telah kawin dan pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdta 

berlaku baginya; 

2) Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan suami/istri yang 

tercemar; dan bila bagi mereka berlaku pasal 27 Kitab Undang-
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undang Hukum Perdata, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti 

dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena 

alasan itu juga 

3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75 

4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam 

siding pengadilan belum dimulai 

5) Bila bagi suami-istri berlaku pasal 27 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan 

belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang 

menyatakan pisah meja dan ranjang menjadi tetap. 

 

2. Pasal 285 KUHP 

Barang siapa dengan kekerasaan atau dengan ancaman kekerasan 

memaksa seseorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, 

diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling 

lama dua belas tahun. 

 

3. Pasal 292 KUHP 

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang 

lain yang sama jenis kelaminnya dengan dia yang diketahuinya atau 

sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana 

penjara paling lama lima tahun 

.  

Mengingat salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji 

suatu Undang – Undang terhadap UUD RI 1945 dan mengacu pada kerangka 

acuan persoalan hukum terkait Undang- Undang pasal 248 ayat 1, ayat 2, ayat 

3, ayat 4, ayat 5, pasal 285 dan pasal 292 KUHP serta alasan permohonan 

bahwa ada dua alasan paling mendasar mengapa pengujian ini dilakukan oleh 

para pemohon yakni alasan Ketahanan Keluarga dan perlindungan terhadap 

Nilai-nilai agama di Indonesia.Bahwa kata “keluarga” sebagaimana dijamin 

dalam Pasal 28B ayat 1 UUD 1945 serta pasal 28G ayat 1 UUD 1945 tidak 

dapat semata – semata dimaknai sebagai bentuk hubungan  lahiriah/biologis 

antara seorang ibu – bapak dan anak-anak, melainkan pula terkandunga 

unsur-unsur  psikologis, keagamaan, keamanan dan ependidikan yang 

terkandung dalam hubungan keluarga sebagai sebuah intitusi konstitusional 
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yang terhadap ketahan nasional ( jika keluarga-keluarga dalam republik 

Indonesia ini tidak kuat, maka bangsa dan Negara Reublik Indonesia berada 

dalam ancaman kehancuran yang bisa berujung kepada perpecahan bangsa 

dan Negara atau mudahnya negara dikuasai oleh pihak asing ). Perihal nilai – 

nilai agama juga sudah tegas diakui dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945 serta 

sila pertama pancasila yang dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 yang 

juga harus dimaknai behwasannya Negara didasarkan pada nilai-nilai agama 

sebagai salah satu landasan konstitusional dalam mendirkan negara dan 

mnyelenggarakan pemerintahan ( sebagai tercatat dalam sejarah ).
7
 Maka 

diajukan permohonan untuk dilakukan pengujian undang – undang ( Yudicial 

Review ) terhadap KUHP pasal 284 ayat (1),(2),(3),(4),(5), pasal 285 KUHP 

dan pasal 292 KUHP. Hasil pengujian ini kemudian dituangkan dalam amar 

putusan dengan Nomor 46/PUU-XIV/2016 tentang LGBT ( Lesbian Gay 

Biseksual Transgender ) dan telah dibacakan pada tanggal 6 Desember 2017. 

Menurut Soeparmono, putusan adalah pernyataan hakim sebagai pejabat 

Negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi 

wewenang untuk itu yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk 

menyelesaikan suatu perkara
8
. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan identifikasi permasalahan 

di atas bahwa Indonesia merupakan negara yang menolak terhadap prilaku 

                                                           
 

7
Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, Lesbiyan Gay Bisexual 

Transgender ( LGBT ), hlm 20 
8
Nugaraha Adi Achmad. Analisis Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 Mengenai 

Frasa Bukti Permulaan, Bukti Permulaan Yang Cukup, Bukti Yang Cukup,Skripsi 2017, hlm 

12, Up.cit. Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Mandar maju, Bandung, 

2005, hlm 146 



7 
 

LGBT karena menyimpang dengan ajaran agama dan/atau hukum islam, serta 

bertentangan dengan norma yang berlaku di Indonesia yakni Pancasila, 

kemudian adanya permohonan untuk dilakukan pengujian terhadap KUHP 

pasal 284, 285, dan pasal 292, yang kemudian mengakibatkan adanya 

kekosongan hukum terkait  LGBT. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi 

menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya, maka penting untuk 

diadakan penelitian terkait  pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 

46/PUU-XIV/2016 tentang LGBT dangan menuangkan dalam skripsi dengan 

judul ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 

46/PUU-XIV/2016 TENTANG LGBT (LESBIAN GAY BISEKSUAL 

TRANSGENDER) 

B. Rumusan Masalah 

Berdasar pada latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 

beberapa masalah yang kemudian dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 46/PUU-XIV/2016 tentang LGBT (Lesbian Gay Biseksual 

Transgender ) ? 

2. Bagaimanakah implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi  

Nomor 46/PUU-XIV/2016 terhadap LGBT (Lesbian Gay Biseksual 

Transgender ) ? 
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C. Tujuan Penulisan 

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan hukum dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 tentang LGBT (Lesbian 

Gay Biseksual Transgender ). 

2. Untuk mengetahui dan mengkaji  implikasi hukum putusan Mahkamah 

Konstitusi  Nomor 46/PUU-XIV/2016 terhadap LGBT (Lesbian Gay 

Biseksual Transgender ). 

D. Kegunaan Penelitian 

Melalui penelitain ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

teoritis dan praktis sebagai berikut : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih positif dalam 

perkembangan teoritis tentang LGBT pasca Putusan Mahkamah 

Konstitusi  Nomor 46/PUU-XIV/2016 terkait uji materi KUHP pasal 284 

ayat (1),(2),(3),(4),(5), pasal 285 KUHP dan pasal 292 KUHP. 

2. Hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi kalangan praktisi, akademi 

serta bagi masyarakat pada umumnya, untuk mengembangkan kajian 

serupa. 

E. Manfaat Penelitian 

Dalam pemaparan terhadap objek penelitian, maka akan memberikan 

kontribusi pengetahuan, pemahaman dan penambahan materi akan 

pentingnya. 
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1. Bagi Peneliti 

Berguna untuk menambahkan pengetahuan, wawasan dan pemahaman 

tentang Putusan Mahkaman Konstitusi terkait Lesbian Gay Biseksual 

Transgender. 

2. Bagi Pemerintah 

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

pemerintah khususnya Mahkamah Konstitusi. 

3. Bagi Masyarakat 

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi serta 

pengetahuan kepada masyarakat tentang Putusan Mahkamah Konstitusi 

terkait Lesbian Gay Biseksual Transgender. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, hal ini 

dikarenakan penelitian ini difokuskan untuk mengkaji atau meneliti  

penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif
9
. 

Penelitian merupakan penelitian yuridis normative. Menurut peter 

Mahmud “ Penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan-

aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu 

hukum yang dihadapi”
10

. Kemudian penulis melakukan analisis putusan 

mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-XIV/2016 tentang LGBT. 

                                                           
9
 Johnny Ibrahim, TeoridanMetodoliPenelitianHukumNormatif, Bayumedia Publishing, 

Malang, 2005, hlm 295 
10

Marzukimahmud Peter. PenelitianHukum. KencanaPrenada media Grup. Jakarta. 2011. 

Hlm 35 
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2. Jenis Bahan Hukum 

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Bahan Hukum Primer , terdiri dari : 

1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 

tentang Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT). 

2) Pasal 284 ayat (1),(2),(3),(4),(5) KUHP, pasal 285 KUHP, 

pasal 292 KUHP yang mengatur tentang kejahatan terhadap 

kesusilaan. 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menunjang 

dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu : 

1) Buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian. 

2) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut :
11

 

a. Studi Kepustakan ( Liberary Research ) 

Studi kepustakaan adalah dengan malakukan pencarian atau 

penelusuran bahan-bahan kepustakaan seperti berbagai literatur atau 

buku-buku ataupun jurnal. 

 

 

                                                           
11 Zuriah Nurul. Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan, ( Jakarta: 2009,Bumi Aksara ) hlm 179 
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b. Dokumentasi 

Dokumentasi sebagai cara pengumpulan data melalui peningkatan 

tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat ahli, 

dalil atau hukum, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan masalah 

penelitian disebut teknik dokumen atau documenter. 

Selanjutnya di pelajari dan dilakukan pengolahan untuk memilih 

bahan-bahan yang saling berkaitan antara bahan hukum  primer dan 

sekunder.  Kemudian diklasifikasikan dan dibahas secara sistematis 

melalui pemisahan sesuai materi pembahasan setiap bab, sehingga 

permasalahan yang  ada dapat lebih mudah diselesaikan untuk 

menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat digunakan dalam 

menyelesaikan permasalahan di dalam penulisan ini 

4. Analisis Bahan Hukum 

Dalam penulisan karya ilmiah ini, analisis data dilakukan melalui  

verifikasi menggunakan data sekunder baik yang berupa aturan hukum, 

doktrin, maupun pendapat tokoh yang relevan dengan kajian masalah yang 

diangkat hingga dapat ditarik sebuah kesimpulan akhir. Adapaun metode 

analisis yang digunakan dalam tahap ini adalah dengan metode empiris. 

Pada prinsipnya metode analisis ini dilakukan “ dengan melihat hukum 

dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di 

lingkungan masyarakat”.
12

 

 

                                                           
12  Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta; UI Press. Hlm 3 
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G. Sitematika Penulisan

Pada penulisan ini, penulis akan menyajikan empat bab yang terdiri dari 

sub-sub bab, sistematiak penulisannya secara singkat adalah sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini memuat hal –hal yang melatar belakangi pemilihan topik 

dari penulisan skripsi dan sekaligus menjdi pengantar umum 

dalam memahami penulisan secara keseluruhan yang terdiri dari 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat 

penulisan, kegunaan penulisan, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab II ini penulisan akan menguraikan landasan teori atau 

kajian teori yang mendukung hasil penelitian dalam membahas 

permasalahan yang diperoleh oleh penulis, yakni Teori Putusan, 

Mahkamah Kontitusi, Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender. 

BAB III  : PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai jawaban terhadap 

permasalahn yang berhubungan dengan objek yang diteliti yakni: 

Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 46/PUU-XIV/2016 tentang Lesbian Gay Biseksual 

Transgender ( LGBT ), dan Implikasi hukum Putusan Mahkamah 



13 
 

Konstitusi  Nomor 46/PUU-XIV/2016 terhadap Lesbian Gay 

Biseksual Transgender ( LGBT ). 

BAB IV  : PENUTUP  

Bab ini merupakan bab terakhir atau penutup yang didalamnya 

berisikan suatu kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian 

hukum. 

 




