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 BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Putusan 

A.1 Pengertian Putusan 

Arti putusan menurut Soeparmono 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.12 

Putusan merupakan pintu masuk kepastian hukum dan keadilan 

para pihak yang berperkara yang diberikan oleh hakim berdasarkan alat 

bukti dan keyakinannya. Menurut Gustav Radbruch, suatu putusan 

seharusnya mengandung ide cita hukum (Ide recht) yang meliputi unsur 

keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Kemanfaatan yang 

dimaksud dalam teori ini bisa saja diartikan lebih luas lagi menjadi 

kemaslahatan. 

Putusan haruslah berisi tentang norma hukum yang berlaku 

mengikat untuk subyek, ruang dan waktu yang tertentu13. Merujuk pada  

teori Hans Kalsen biasa dipakai istilah concert and individual norm14. 

Selain putusan yang mengandung norma-norma yang bersifat concert and 

individual norma tersebut, Mahkamah Konstitusi diberi wewenang oleh 

                                                           
12 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 
13 Ibid. hlm, 20 
14 Ibid.  
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Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Penggantian Mahkamah 

Konstitusi untuk mengatur sendiri hal-hal yang diperlukan bagi 

kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga 

peradilan konstitusi, seperti yang tercantum dalam pasal 10 ayat 3 yang 

berbunyi” . 

Putusan adalah awal dari adanya kepastian hukum dimana putusan 

harus berisi tentang norma hukum yang berlaku mengikat untuk subyek 

hukum, ruang, dan waktu tertentu. Namun hasil putusan yang bersifat 

final masih dapat berubah seperti apabila permohonan ditolak maka 

masih dapat diajukan pengujian kembali dengan alasan kerugian 

konstitusional. 

A.2 Putusan Mahkamah Konstitusi 

Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman 

menjadi pengawas terhadap kekuasaan lembaga-lembaga Negara dan 

berfungsi sebagai pengawas  konstitusi dalam hubungan dengan Negara 

hukum yang demokratis15. Putusan peradilan merupakan hakim sebagai 

pejabat Negara berwenang, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk 

umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang 

dihadapkan para pihak kepadanya. Putusan adalah hasil atau kesimpulan 

terakhir dari suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada 

pertimbangan yang menetapkan apa yang sesuai dengan hakim. 

                                                           
15 Ibid. hlm, 20  
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Pasal 24C Ayat 1 UUD 1945 tegas menyatakan bahwa Mahkamah 

Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama 

dan terakhir. Hal ini berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang 

bersifat final dan mengikat. 

Kemudian pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 

Tentang Perubahan atas UU MK Nomor 24 Tahun 2003, menjelaskan 

tentang wewenang yang dimiliki Mahkamh Konstitusi yaitu, terhadap 

putusan Mahkmah Konstitusi tidak dikenal adanya upaya hukum yang 

digunakan untuk memperbaiki putusan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap dan mengikat tersebut. Karena sifat Putusan Mahkamah 

Konstitusi itu mulai berlaku sejak diucapkan dalam sidang Mahkamah 

Konstitusi dan sifatnya final. Sejak saat itu putusan Mahkamah Konstitusi 

adalah bagian dari hukum positif walaupun bentuknya adalah negative 

legislation16. 

Mengingat identitas kelembagaan dari Mahkamah Konstitusi 

sebagai pengadilan tunggal, tentu tidak ada tingkatan yang dapat 

digunakan sebagai mekanisme banding. Mengingat sifat perkara yang 

menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi yang lebih berisikan mengadili 

sebuah pendapat, tentu sangat kecil kemungkinan terjadinya kesalahan 

dalam melihat fakta, sedangkan pendapat sudah pasti ada akan terdapat 

                                                           
16 Ibid. hlm, 19 
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perbedaan. Bahkan diantara hakim Mahkamah Konstitusi sendiri 

terkadang juga terdapat perbedaan pendapat17. 

Walaupun putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, tidak 

menjamin putusan tersebut tidak dapat berubah. Terkait perkara 

pengujian Undang-Undang terhadap putusan yang menyatakan 

permohonan ditolak masih dapat diajukan pengujian lagi dengan alasan 

kerugian konstitusional yang berbeda dari sebelumnya. Seperti yang 

tercantum dalam pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 

06/PMK/2005 tentang pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian 

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Republik Inomordnesia yang 

berbunyi :18 

1. Terhadap materi muatan ayat,pasal, dan/atau bagian dalam UU 

yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. 

2. Terlepas dari ketentuan ayat (1) diatas, permohonan pengujian UU 

terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan 

perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat domohonkan 

pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang 

menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.  

Setiap hasil putusan yang diambil oleh hakim tentunya berdasarkan 

adanya pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim. Landasan 

hukum Mahkamah Konstitusi melakukan Constitusional Review diatur 

dalam pasal 24 ayat (2) perubahan ketiga UUD 1945. Kemudian dalam 

BAB II pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi juga disebutkan bahwa: “ Mahkamah Konstitusi 

                                                           
17 Ibid 
18 Ibid 



18 
 

merupakan salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan 

kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum keadilan”. Kedua landasan yang ada memperlihatkan 

bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang mandiri dibidang 

yudisial. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sbagai pelaku kekuasaan 

kehakiman dalam system kelembagaan Negara di Indonesia dimaksudkan 

sebagai lembaga yang mandiriuntuk menyelenggarakan peradilan 

terhadap perkara-perkara ketatanegaraan tertentu yang diatur menurut 

ketentuen pasal 7B jo pasal 24C perubahan ketiga UUD 1945.19 Putusan 

hakim merupakan hasil dari proses persidangan di pengadilan. Sementara 

pengadilan sendiri merupakan tempat pelarian terakhir bagi pencari 

keadilan, oleh karenanya putusan hakim di pengadilan harus dapat 

memenuhi apa yang dituntut oleh pencari keadilan. Dengan demikian, 

hakim dalam memutuskan suatu perkara harus menggunakan 

pertimbangan hukum, dan sebaik-baiknya pertimbangan hukum yag idela 

adalah  tetap bertitik tolak pada ketiga unsur yakni kepastian hukum, 

keadilan,dan kemanfaatan.20 

 

 

 

                                                           
19 Maladi Yanis. Benturan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causadan Asas Ius Curia 

Nomorvit ( Telaah Yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Jurnal 

Konstitusi. 2010. hlm 4 
20 Wantu MF. Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan 

Hakim di Peradilan Perdata. Jurnal Dinamika Hukum. 2012. hlm 482 
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B. Tinjauan Tentang Lesbian Gay Biseksual Transgender ( LGBT ) 

B.1 Pengertian LGBT  

 Lesbian Gay Biseksual Transgender ( LGBT ) secara ilmiah 

dikenal dengan istilah homoseksualitas. Homoseksualitas berasal dari 

bahasa Yunani yaitu homoios, dan bahasa latin sexus jenis kelamin 

merupakan pengertian umum mencakup banyak macam kecenderungan 

seksual terhadap kelamin yang sama, atau secara lebih halus adalah suatu 

keterarahan kepada kelamin yang sama homotripie, tropos arah, haluan. 

Istilah homoseksualitas tampak terlalu menekankan aspek-aspek seksual 

dalam arti sempit. Maka dianjurkan menggunakan istilah 

homophili’philein mencintai.21 

 Makna LGBT menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ) 

online, didefinisikan sebagai Lesbian merupakan wanita yang mencintai 

atau merasakan seksual sesama jenisnya. Gay merupakan kata yang 

diadopsi dari bahasa inggris yang artinya homoseks, sedangkan makna 

homoseks diartikan sebagai hubungan seks dengan pasangan sejenis ( pria 

dengan pria ). Biseksual diartikan mempunyai sifat kedua jenis kelamin ( 

laki-laki dan perempuan atau tertarik kepada kedua jenis kelamin ( baik 

kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Transgender pengertiannya 

                                                           
21 Aripin Musa. LGBT Dalam Takaran Sosiologi Hukum. Jurnal Hukum Ekonomormi 

2016. IAIN. Padang. hlm 1.   
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tidak ditemukan dalam KBBI namun makna gender mengacu pada makna 

seksual yang diartikan sebagai jenis kelamin.22 

 Makna Transgender adalah orang yang memiliki identitas gender 

atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya yang ditunjuk saat 

lahir. Orang transgender terkadang disebut sebagai orang transeksual jika 

ia menghendaki bantuan medis untuk transisi dari satu seks ke seks 

lainnya. Transseksual adalah orang yang identitas gendernya berlawanan 

dengan jenis kelaminnya secara biologis, sedangkan transgender adalah 

orang yang cara berprilaku atau penampilannya tidak sesuai dengan 

gender pada umumnya. Dengan demikian, transeksual dapat 

menyebabkan prilaku homoseks atau lesbian namun tidak dalam 

pengertian yang sebenarnya. Misal kaum transeksual laki-laki menyukai 

laki-laki menyukai sesama jenis laki-laki pula bukan karena pada 

dasarnya homoseks, namun yang bersangkutan menyukai laki-laki lain 

karena menganggap dirinya adalah perempuan. Sedangkan transgender 

merujuk pada penyimpangan secara fisik, missal laki-laki berpakaian 

seperti perempuanatau sebaliknya sehingga dapat pula mengarah pada 

operasi penggantian alat kelamin.23 Berdasarkan definisi diatas, dapat 

disimpulkan bahwa makna trangender merupakan bentuk dari 

penyimpangan seksual hingga mengarah pada operasi pergantian alat 

kelamin. 

 

                                                           
22 Setiawan Wawan dkk. Peran Pancasila pada era Globalisasi “ kajian Terhadap 

Pancasila dan Fenomena LGBT di Indonesia. Jurnal Dinamika Sosial Budaya. 2017. hlm 129 
23 Ibid. hlm 130 
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B.2 LGBT dalam Perspektif Hukum Islam 

 Penyimpangan seks adalah hubungan seks yang tidak semestinya, 

melanggar larangan Allah SWT, dan dilakukan karena hanya 

memperturutkan nafsu syahwat tanpa mengenal etika kehidupan sosial 

dan bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam.24 

 Dalam pandangan islam, pada dasarnya Allah menciptakan 

manusia ini dalam dua jenis, yaitu lakilaki dan perempuan. Seperti firman 

Allah dalam Q.S. An- Najm, 53 : 45 ), yang artinya :25 

 “ Dan dia ( Allah ) menciptakan dua pasang dari dua jenis laki-

laki dan perempuan “  

serta dalam Q.S. Al – Hujurat, 49 : 13yang artinya : 

 “ Wahai manusia kami menciptakan kamu yang terdiri dari laki-

laki dan perempuan “ 

 Kedua ayat di atat setelah menunjukkan bahwa manusia di dunia 

ini hanya terdiri dari dua jenis saja, laki-laki dan perempuan, dan tidak 

ada jenis lainnya. Tetapi di dalam kenyataannya, kita dapatkan seseorang 

tidak mempunyai status yang jelas, bukan laki-laki dan bukan 

perempuan.26 

 Istilah LGBT tidak terlepas dari istilah lainnya yaitu waria. Waria 

atau dalam bahas arabnya disebut Al – Mukhannats adalah laki-laki yang 

menyerupai perempuan dalam kelembutan, cara bicara, melihat, dan 

                                                           
24 Emaryanti Tri. LGBT DALAM PERSPEKTIF ISLAM. Jurnal Humanika. 

2017.Universitas Muhammadiyah Purworejo. hlm 85  
25 Ibidi. hlm 86 
26 Idid 
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gerakannya.  Al – Khuntsa, dari kata khanitsa yang secara bahasa berarti 

lemah lembut. Al – Khuntsa secara istilah bermakna seseorang yang 

mempunyai dua kelamin, yaitu kelamin laki-laki dan kelamin perempuan, 

atau orang yang tidak mempunyai salah satu dari dua alat vital tersebut, 

tetapi ada lubang untuk keluar air kencing 27 

 Transgender tidak lepas dari upaya operasi ganti kelamin, karena 

mereka yang transgender ada orientasi  untuk merubah atau menggantikan 

jenis organ kelamin. Oleh karena itu, harus dipahami tentang proses 

operasi ganti kelamin yang sering dilakukan oleh dunia kedokteran. 

Namun demikian penting kemudian untuk diketahui bahwa alasan apapun 

yang dilakukan oleh seseorang untuk tujuan mengubah ciptaan Allah 

maka hal tersebut dilarang, sebagaimana firman allah dalam Q.S An – 

Nisa’, 4 ; 119, yang artinya :28 

 “ Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka,dan akan 

membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruhmereka 

( memotong telinga-telinga binatang ternak ), lalu mereka benar-benar 

memotongnya, dan akan aku suruh mereka ( mengubah ciptaan Allah ), 

lalu benar-benar mereka mengubahnya, barang siapa yang menjadikan 

syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita 

kerugian yang nyata.” 

 

                                                           
27 Ibid. hlm 87 
28 Ibid 
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 Istilah waria, transgender, homoseksual ( liwath ), menyerupai 

lawan Janis, lesbian, dan sebagainya telah digolongkan oleh Allah SWT 

sebagai kaum yang melampaui batas sebagaimana dalam Q.S Al-A’raf, 7 

: 80-81, termasuk perbuatan-perbuatan keji sesuai dalam Q.S Hud, 11 :78, 

apa alasan mendatangi jenis kelamin lelaki, dan dikatakan Allah sebagai 

kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatan itu, selanjutnya Allah tidak 

segan-segan memberi azab sebagaimana yang ditimpakan kepada kaum 

Luth. 29 

 Homoseksualitas adalah suatu cara untuk memenuhi dorongan seks 

dengan sesame Janis, lelaki dengan lelaki ( homoseks/homo) atau 

perempuan dengan perembuan (lesbian/lesbi). Lawan dari 

homoseksualitas adalaha heteroseksualitas, yakni hubungan seks antara 

dua orang yang berlainan jenis kelamin. Homoseksual adalah aktifitas 

seksual yang dilakukan oleh pasangan sesame jenis, laki-laki dengan laki-

laki atau perempuan dengan perempuan.30 

 Homoseks merupakan akibat kelainan dalam perkembangan 

kepribadian seseorang. Istilah kedokteran menyebut homoseks ini sebagai 

paederatia, yaitu perbuatan senggama melalui dubur. Dalam islam 

disebut liwath/’amal qaumi luthin.31 Perbuatan ini pertama kali dilakukan 

oleh kaum Nabi Luth yang hidup semasa dengan Nabi Ibrahim. Menurut 

riwayat dari Ibnu Abi Daunya dari Thawus yang menyatakan bahwa 

                                                           
29 Ibid. hlm 88 
30 Ibid 
31 Ibid  
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mula-mulanya kaun Luth itu mendatangi wanita-wanita pada duburnya, 

kemudian mendatangi laki-lakinya.32 

B.3 LGBT dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia 

a. LGBT dalam hubungannya dengan Administrasi Kependudukan 

 Di dalam Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan, tidak dikenal istilah Lesbi Gay Biseksual 

Transgender ( LGBT ). LGBT suatu kata yang popular untuk 

menyebutkan orang-orang yang perilaku seksual menyimpang, 

walaupun secara fisik dia wanita akan tetapi hanya tertarik kepada 

wanita saja ( Lesbi ) demikian pula sebaliknya seorang laki-laki hanya 

tertarik kepada laki-laki ( Gay ) dia demikian pula dengan biseksual, 

terkadang dia suka sama lawan jenis tapi juga suka sesama jenis 

sedangkan transgender tidak adanya kesesuaian antara fisik dan 

gender dengan perilaku dan penampilannya. 33 

 Transgender sebagai bentuk penyimpangan berprilaku atau 

penampilannya tidak sesuai dengan peran gender pada umumnya dan 

mereka yang memiliki kombinasi jenis kelamin pria dan wanita, 

memungkinkan untuk dilakukan perubahan jenis kelamin ini telah 

ditentukan didalam pasal 56 ayat 1 Undang – Undang Nomor 23  

tahun 2006, yang menyatakan34 : 

                                                           
32Ibid 
33 Galih Surya Yuliana. Suatu Telaah lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) 

dalam perspektif hukum positif. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi. 2016. hlm 95 
34 Ibid 
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 “ Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat 

Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan 

setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap”. 

 

 Penjelasan pasal 56 ayat 1 Undang –Undang Nomor 23 tahun 2006 

menyebutkan : 

 “ Yang dimaksud dengan “ Peristiwa Penting ainnya : adalah 

peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan 

pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin “. 

 

 Berdasarkan uraian tersebut di atas, di dalam Undang – Undang 

Nomor 23 tahun 2006, tidak dikenaal adanya istilah lesbi, gay, 

biseksual, dan transgender, akan tetapi orang – orang yang termasuk 

dalam kelompok transgender dan kombinasi gender, bias dimungkin 

untuk melakukan perubahan jenis kelamin, sehingga ada kesesuaian 

antara gender yang dimilikinya dengan prilaku dan penampilan35. 

 LBGT bukanlah sesuatu hal yang baru didalam kehidupan 

masyarakat, namun seiring dengan kamajuan dunia informasi, telah 

mangubah cara pandang masyarakat,sehingga komunitas LGBT 

mandapatkan ruang gerak yang leluasa untuk mengkampanyekan 

kaumnya. Melalui media sosial kaum LGBT malakukan ekspansinya 

kepada masyarakat yang tatanan kehidupannya nomorrmal. 

b. LGBT dalam pandangan Hak Asasi Manusia 

 Banyak opini di media sosial terkait dengan kelompok 

Lesbian,Gay, Biseksual, Transgender, ada beberapa pihak yang 

mendukung da nada juga beberapa pihak yang menomorlak 

                                                           
35 Ibid 
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keberadaan LGBT, bahkan banyak analisa yangm,enarik atas 

keberadaan LGBT dari perspektif diantaranya Agama, Kedokteran, 

bahkan perspektif Hak Asasi Manusia. Tidak sedikit atas beberapa 

pendapat tersebut menimbulkan perdebatan yang mengemukakan 

salah satunya adalah berbicara Hak Asasi Manusia. 36 Menurut 

Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat 

hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha 

Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung 

tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan, dansetiap 

orang demi kehormatan sertaperlindungan harkat dan martabat 

manusia. 

 Kelompok LGBT dibawah payung HAM meminta masyarakat dan 

Negara untuk mengakui keberadaan komunitas ini. Bila kita melihat 

dari Konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28J 

yang menyatakan sebagaiberikut :37 

1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain 

dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 

2) Dalam menjalankan dak dan kebebasannya, setiap orang 

wajib tunduk kepada pembatasn yang ditetapkan dengan 

undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin 

pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang 

lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 

pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan 

ketertiban, umum dalam suatu masyarakat demokratis.  

                                                           
36 Asyari Fatimah. LGBT DAN HUKUM POSITIF INDONESIA. Jurnal Legalitas. 

Samarinda. 2017. Hlm 60 
37 Ibid. hlm 61 
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Dalam konstitusi Indonesia memandang HAM memiliki batasan, 

dimana batasnya adalah tidak boleh bertentangan dengan moral, 

nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum, Indonesia 

memang bukan Negara yang berdasarkan Agama namun Pancasila 

jelas menyatakan dalam sila pertama “Ketuhanan yang maha esa” 

sehingga nilai-nilai agama menjadi penjaga sendi-sendi konstitusi 

dalam mewujudkan kehidupan demokratis bangsa Indonesia. Begitu 

juga ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang HAM pasal 70 yang menyatakan sebagai berikut :38 

“ Dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib 

tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang 

dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas 

hak dan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum 

dalam suatu masyarakat demokratis”. 

Dalam hukum positif Indonesia khususnya Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana ( KUHP ) legalitas LGBT itu sendiri tidak ada. Akan 

tetapi dalam hal status homoseksual ada pengaturannya di Indonesia, 

ada aturan pidana terkait hubungan sesame jenis yang terdapat dalam 

pasal 292 KUHP yang berbunyi :39 

“ Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul 

dengan orang lain sama kelaminnya, yang diketahui atau sepatutnya 

harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana 

penjara paling lama lima tahun”. 

Berdasarkan hal tersebut diatas Hak Asasi Manusia adalah hak 

yang dimiliki oleh setiap individu yang harus di hormati dan dijalankan 

38 Ibid. hlm 61 
39 Ibid. hlm 62 
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dengan tetap patuh pada Undang-Undang. LGBT adalah prilaku yang 

jelas menjadi pelanggaran seperti pemerkosaan, pencabulan, 

perzinaahan, perselingkuhan yang sama sekali tidak mendapatkan 

perlindungan dari hukum Indonesia. Perilaku tersebut bukan hanya 

merusak satu atau dua orangkan melainkan merusak generasi bangsa 

berikutnya, dan menghilangkan satu-satunya nilai kemanusiaan dari 

perilaku seksual yang dikaruiakan oleh Tuhan Yang Maha esa. Oleh 

karenanya dapat ditegaskan bahwa LGBT itu melanggar HAM. 

 

 

 

 




