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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang. 

 

LGBT adalah akronim  dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. 

Istilah ini digunakan semenjak tahun 1990-an. Dan menggantikan frasa 

“komunitas gay” karena istlah ini lebih mewaki kelompok-kelompok yang 

telah disebutkan. Lesbian adalah  istilah bagi perempuan yang mengarahkan 

orientasi seksualnya kepada sesama perempuan, Gay adalah  istilah untuk 

laki-laki yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama laki-laki, 

sementara Biseksual adalah orientasi seks yang mempunyai  ciri-ciri berupa 

ketertarikan estetis atau hasrat seksual kepada  pria dan juga kepada wanita. 

Selain dari ketiga istilah yang telah disebutkan, ada juga Transgender yaitu 

istilah yang digunakan  untuk  mendeskripsikan  orang yang melakukan, 

merasa, berpikir atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat  

mereka lahir namun  keadaan  ini tidak terkait dengan orientasi seksual. 1 

Di Belanda negara yang lebih maju dari kita pun homoseksual sudah 

menjadi budaya mereka dengan dikeluarkannya hukum politik atas 

perkawinan antara kaum gay atau lesbian, hal tersebut seharusnya tidak dapat 

dijadikan contoh yang baik, apalagi menjadi rujukan untuk diterapkan pula di 

Indonesia karena tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila yang menjadi dasar 

Negara kita. LGBT merupakan perbuatan asusila yang sangat menyimpang 

dan menunjukkan pelakunya seorang yang mengalami penyimpangan 

                                                        
1https:// id.m.wikipedia.org. diakses tanggal 10 Nopember 2017. 
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psikologis dan tidak normal. Disamping itu tidak sedikit fenomena LGBT 

mengarah kepada terjadinya tidak pidana. Alih-alih menjadi korban, Justru 

kaum LGBT semakin meluas merajalela meresahkan masyarakat. Masalah 

homoseksual dan lesbian di Indonesia kini memasuki babak-babak yang 

semakin menentukan. 

Hubungan sesama jenis kerap kali menjadi sorotan di mata masyarakat 

dan pemuka agama lantaran hal tersebut memang menyalahi norma dan nilai 

yang berlaku di dalam masyarakat pada umumnya.Sebagai sebuah negeri 

Muslim terbesar, Indonesia menjadi ajang pertaruhan penting perguliran kasus 

ini. Anehnya, hampir tidak ada organisasi dan tokoh umat yang 

seriusmenanggapi masalah ini. Padahal, ibarat penyakit, masalahnya sudah 

semakin kronis, karena belum mendapatkan terapi yang serius. Negara 

Indonesia adalah Negara yang beragama, dimana ada 5 agama yang diakui, 

dan kelima agama tersebut tidak ada yang mengajarkan bahwa perilaku LGBT 

adalah perilaku yang terpuji. Homoseksual adalah ras ketertarikan romantis 

dan/atau seksual atau perilaku antara individu berjenis kelamin atau gender 

yang sama. Sebagai orientasi seksual, homoseksualitas mengacu kepada pola 

berkelanjutan atau disposisi untuk pengalaman seksual, kasih sayang, atau 

ketertarikan romantis terutama atau secara eksklusif pada orang dari jenis 

kelamin sama, Homoseksualitas juga mengacu pada pandangan individu 
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tentang identitas pribadi dan sosial berdasarkan pada ketertarikan, perilaku 

ekspresi, dan keanggotaan dalam komunitas lain yang berbagi itu.2 

Di Indonesia, perilaku menyimpang ini sudah sangat meresahkan 

seluruh elemen masyarakat khususnya yang ada di Indonesia. Bagaimana 

tidak, LGBT ini sudah merusak peradaban manusia dan menyalahi aturan 

yang sudah ditentukan dalam kodrat manusia. Tidak hanya merubah kodrat 

manusia, LGBT ini juga nantinya akan berimbas pada kejahatan baru atau 

kriminalitas dimana kejahatan ini jika dibiarkan akan berakibat buruk pada 

masa depan bangsa Indonesia. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang 

dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, maka tidak heran kalau dalam 

suatu peristiwa kejahatan akan terdapat berbagai komentar yang 

salingberbeda.3 

Dalam prakteknya kita mengetahui bahwa LGBT ini berusaha dan 

mendesak kepada pemerintah untuk segera melegalkan keberadaaya dengan 

cara aksi di ibu kota, ini sangatlah disayangkan melihat bahwa LGBT ini jelas 

sangat melanggar nilai-nilai pancasila, norma yang ada dalam masyarakat 

serta melanggar kodrat manusia itu sendiri. Namun yang paling sangat 

disayangkan adalah peraturan perundang-undangan atau hukum yang 

mengatur dan melarang mengenai keberadaan LGBT ini belum diatur baik di 

undang-undang hukum pidana maupun di undang-undang lainnya. Sudah 

                                                        
2http://id.wikipedia.org/wiki/homoseksualitas ,diakses pada pukul 13.58 WIB tanggal 10 

November 2017 

 
3Wahyu Muljono, Pengantar Teori Kriminologi, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 

2012, Hlm 3. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/homoseksualitas


4 
 

sangat jelas jika LGBT ini berjuang untuk menegakkan komunitasnya di tanah 

air karena hukum kita pun lemah untuk melawannya, belum termasuk 

dukungan dari Internasional yang mendukung komunitas LGBT ini 

ditegakkan di Indonesia. Fenomena yang terjadi di atas sudah sangat 

memprihatinkan dan menjadi buah bibir masyarakat Indonesia yang mayoritas 

umat Islam, mereka kini jauh lebih waspada terutama kepada anak-anak 

mereka yang harus dijagaagar tidak terpengaruhi oleh komunitas LGBT 

tersebut. LGBT adalah pernyakit masyarakat sekaligus kejahatan yang 

membahayakan bagi generasi penerus bangsa. 

Tidak ada data pasti mengenai LGBT di Indonesia, namun dapat 

dipastikan dari tahun ke tahun semakin meningkat,  data itu diperoleh dari 

Kementrian Kesehatan di tahun 2012. Jumlah estimasi gay saat itu adalah 

1095.970 baik yang tampak maupun tidak tampak, lebih dari lima persenya 

(66.180) mengidap virus HIV sedangkan data lesbian tidak tersedia. Namun 

pada tahun 2011 PBB juga meprediksi jumlah LGBT di indonesia sudah 

menyentuh 3.000.000 orang.4 

Selain dari data yang dibutkan diatas,dari beberapa kasus yang penulis 

amati dari berbagai media akhir-akhir ini yang semakin membuat masyarakat 

semakin resah adalah : 5 

 

 

                                                        
4Fahira Idris, (wakil ketua komite III DPD Fraksi PKS. FGD bahaya LGBT bagi tatanan 

sosial budaya Bangsa Indonesia.Makalah disampaikan pada  seminar 24 Februari 2016 di Jakarta. 
5www.kompas.comdiakses tgl.10 Nopember 2017. 

http://www.kompas.com/
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Tgl. Peristiwa. Keterangan. 

Sabtu, 29/04/2017 Penggrebekan pesta 

gay di Hotel Oval 

Surabaya. 

Sebanyak 14 pria diamankan, 

Terdapat 5 peserta tertangkap 

melakukan hubungan seksual 

sesama jenis dalam waktu 

bersamaan. 5 orang dinyatakan 

positif HIV, Ditemukan 100 

bungkus kondom ,3 buah gel 

merk V’gel,1 buah golok di 

dalam mobil salah satu 

pelaku,dan flasdisk berisi video 

porno. 

Minggu,21/05/2017 Penggrebekan kaun gay 

di sebuah Ruko kokan 

permata blok B 15-16 

Kelapa Gading.Jakarta 

Utara 

Sebanyak 141 orang pria 

telanjang bulat diamankan. 

Sudah berlangsung selama 3 

tahun. 7 orang positif 

mengkonsumsi narkoba jenis 

ganja dan sabu, 10 orang positif 

HIV.  

 

Dari data terakhir diatas kita ketahui bahwa LGBT ini sudah sangat 

menyebar dan jika dibiarkan akan sangat membahayakan khususnya bagi 

para penerus bangsa, para komunitas LGBT ini akan terus menyebar dan 

mencoba memperluas keberadaanya agar mereka bisa diterima di 

masyarakat. Mereka melakukan ini semua karena mereka menggap bahwa 

itu adalah bagian dari hak hidup mereka. Memang, setiap manusia pasti 

memiliki hak yang diberikan oleh undang-undang dan dilindungi oleh 

undang-undang, namun kita harus ketahui juga bahwa setiap hak yang 

diberikan oleh undang-undang tidak seluruhnya dapat dilakukan, karena 

kita juga harus menghargai hak orang lain dan jangan sampai kita 

melanggar hak orang lain. Mengenai LGBT ini sebernarnya telah 

melanggar hak orang lain, karena hampir seluruh elemen maasyarakat 
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menolak keberadaan LGBT yang dianggap meresahkan dan merupakan 

suatu penyimpangan di masyarakat yang melanggar norma-noma yang 

berlaku. Menurut R.Soesilo bahwa: 

“Kejahatan dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu pengertian 

kejahatan dari sudut pandang yuridis, bahwa kejahatan adalah suatu 

perbatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam 

Undang-Undang. Sedangkan, pengertian kejahatan dari sudut pandang 

Sosiologis, bahwa kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang 

selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa 

hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.”  

 

Menurut pakar ahli tersebut kita dapat melihat bahwa kejahatan 

tidak hanya suatu perbuatan yang melanggar peraturan yang tertera 

didalam undang-undang saja, melainkan suatu perbuatan yang menurut 

masyarakat itu adalah perbuatan yang sangat merugikan, mengganggu 

ketertiban dan kenyamanan atau bahkan menghilangkan keseimbangan di 

masyarakat pun itu sudah termasuk kejahatan yang mungkin sanksi yang 

akan diterapkannya akan berbeda dengan sanksi yang diterapkan di dalam 

undang-undang.6 Mengenai komunitas LGBT yang sedang hangat 

dibicarakan di tanah air ini sebenarnya menuai banyak kekurangan 

didalam hal peraturan hukum yang mengaturnya, pengaturan hukum 

mengenai kejahatan terhadap kesusilaan diatur didalam KUHP terdapat 

dalam Pasal 281 hingga 303. Jika kita melihat di didalam Pasal 281 yang 

mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan, bahwa: 

                                                        
6Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012, 

hal.9 
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“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan 

atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 

1.  Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, 

2. Barangsiapa dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada disitu 

bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.” 

Dalam hal ini, perlu pula diketahui apa yang dimaksud dengan 

kesopanan dalam Pasal 281 KUHP. R. Soesilo menjelaskan bahwa yang 

dimaksud dengan kesopanan yaitu dalam arti kata kesusilaan, perasaan 

malu yang berhubungan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah 

dada perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan 

anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dan sebagainya. 

Pengrusakan kesopanan ini semuanya dilakukan dengan perbuatan. Sifat 

merusak kesusilaan perbuatan-perbuatan tersebut kadang-kadang amat 

tergantung pada pendapat umum pada waktu dan tempat itu. Adapun 

didalam pasal yang berbeda yang menjelaskan mengenai kesusilaan, jika 

kita lihat di dalam Pasal 292 KUHP tersirat: 

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain 

sesama kelamin yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum 

dewasa, diancam dengan pidana penjara penjara paling lamalima tahun.” 

Jika kita melihat pasal diatas bahwa maksud dari pasal tersebut 

ditujukan kepada korban sesama jenis yang usianya dibawah umur atau 

belum dewasa atau masih anak-anak, jelas ini sangat berbeda dan tidak 

dapat dijadikan dasar hukum jika kasus LGBT yang akan ditanganinya, 
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artinya bahwa disini pun masih terdapat kekosongan hukum yang harus 

segera dibenahi jika negara benar-benar ingin melawan komunitas LGBT 

yang sudah sangat meresahkan masyarakat, Dari uraian tersebut di atas, 

penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai fenomena LGBT 

dalam bentuk peulisan hukum atau skripsi yang berjudul: 

“TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP LESBI GAY 

BISEKSUAL  DAN TRANSGENDER (LGBT) DALAM PERSPEKTIF 

KITABUNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka terdapat 2 (dua) 

pokok permasalahan yang akan dibahas atau dikaji atau dibahas 

dalampenelitian ini. Permasalah yang dimaksud adalah: 

1. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi terjadinya lesbi, gay, 

biseksual, dan transgender (LGBT) jika ditinjau dari sudut pandang 

kriminologi? 

2. Bagaimana pengaturan hukum yang mengatur mengenai lesbi, gay, 

biseksual, dan transgender (LGBT) dalam perspektif Kitab Undang-

undang Hukum Pidana? 

C. Tujuan Penulisan. 

1. Untuk mengetahui dan memahami factor-faktor yang mempengaruhi 

terjadinya lesbi, gay, biseksual, dan tramsgender (LGBT) ditinjau dari 

sudut pandang kriminologi 
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2. Untuk Mengetahui pengaturan hukum yang mengatur mengenai lesbi, 

gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dalam perspektif Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana. 

D. Manfaat Peneitian. 

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis 

maupun praktis, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran berupa khasanah keilmuan 

dalam bidang Hukum Pidana Indonsia khususnya mengenai 

masalah maraknya virus dan komunitas lesbi, gay, biseksual, dan 

transgender(LGBT) . 

b. Menambah referensi yang dapat digunakan sebagai acuan bagi 

penulis selanjutnya yang relevan dengan penulisannya di masa 

mendatang dalam ruang lingkup yang lebih detail, jelas, dan 

mendalam lagi. 

c. Menambah, mengembangkan, dan memperdalampemahaman 

yang lebih baik terhadap Hukum Pidana Indonesia khususnya 

dalam  hal  ini maraknya virus dan komunitas lesbi, gay, 

biseksual, dan transgender(LGBT) . 

2. Manfaat Praktis 

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran  mengenai 

Hukum Pidana Indonesia khususnya Kitab Undang-undang hukum 
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Pidana dalam hal penegakan hukum mengenai komunitas lesbi, gay, 

biseksual dan transgender (LGBT). 

E. Metode Penulisan 

1. Metode Pendekatan 

Di dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis 

normatif (Normatif LegalResearch) disebut demikian karena penelitian 

ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang 

dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis 

atau bahan hukum yang lain yang berkaitan dengan LGBT. 7 

2. Sumber Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer 

Yaitu bahan hukum yang mengikat,8yang diperoleh dari 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik 

pembahasan antara lain peraturan yaitu Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana,Beserta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang masih 

terkait dengan permasalahan LGBT. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai 

bahan hukum primer.9Seperti pendapat-pendapat para ahli atau 

pendapat-pendapat akademisi dalam buku-buku ilmiah, karya 

                                                        
7Bambang Waluyo, Metode Penelitian Hukum,Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hal.13 
8Soerjono soekamto dan Sri Mamudji,Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2002, Hal.13 

 9Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, Ibid. 
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ilmiah serta artikel yang diperoleh dari berbagai sumber, buku-

buku kepustakaan. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

a. Kepustakaan  

Yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang 

berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas, serta 

diterbitkan dalam penelitian. Kepustakaan yang dimaksud dalam 

penulisan ini adalah berupa buku-buku ilmu hukum, artikel hukum, 

karya ilmiah hukum, jurnal hukum, media cetak dan/atau elektonik 

yang berkaitan dengan fenomena LGBT. 

b. Dokumentasi 

Yaitu pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan 

dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan objek yang 

ditulis di luar dari data pustaka, guna untuk menunjang dan 

melengkapi bahan-bahan yang diperlukan yang berkaitan dengan 

LGBT. 

4. Analisa Bahan Hukum 

Analisa Bahan Hukum adalah tahap yang penting dalam 

menentukan suatu penelitian. Analisa bahan hukum dalam suatu 

pengkajian adalah menguraikan atau memecahkan masalah yang 

diangkat dalam penulisan ini berdasarkan bahan yang diperoleh 

kemudian diolah ke dalam pokok permasalahan yang diajukan terhadap 

penelitian yang bersifat deskriptif. 
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Analisis bahan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakanmetode  interpretasi dan metode analisis yaitu 

mendiskripsikan dan menganalisis materi isi dan keabsahan data yang 

ditemukan dalam perundang-undangan dengan cara mempelajari norma 

dan aturan hukum yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana. Sistematika PenulisanDalam penyusunan penulisan hukum ini, 

penulisan membagi dalam 4 (empat) bab dan masing-masing bab terdiri 

atas sub bab yang bertujuan agar mempermudah dalam pemahamannya. 

Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini menguraikan tentang latar belakang, yakni 

memuat alasan atau faktor dorongan yang  menjadi dasar pemikiran 

dilakukan suatu penelitian berdasarkan atas permasalahan yang ada. 

Rumusan masalah, yakni meliputi pertanyaan yang terfokus dan spesifik 

terhadap masalah yang dibahas serta merupakan dasar pemilihan judul 

penulisan hukum. Tujuan penulisan memuat pernyataan singkat tentang 

apa yang hendak dicapai dalam penelitian. Manfaat penulisan merupakan 

uraian mengenai kegunaan secara praktis dan teoritis. Metode penulisan, 

yang menguraikan tentang metode pendekatan yang digunakan dalam 

penulisan, jenis bahan hukum yang digunakan, teknik pengumpulan bahan 

dan teknik analisa bahan serta sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis akan memaparkan landasan teori atau kajian 

teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis 

yaitu menyangkut Tindak Pidana ,Hukum terhadap  LGBT  dilihat dari 

delik-delik kesusilaan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang  hukum 

Pidana Indonesia serta sudut pandang kriminologi,  Antara lain teori 

tentang asosiasi Diferensial, Teori Kontrol Sosial dan Teori anomie. 

BAB III PEMBAHASAN  

Dalam bab ini penulis akan menganalisis permasalahan yang 

diangkat yaitu mengenai faktor yang mendorong  terjadinya LGBT dari 

sudut pandang kriminologi,yaitu bagaimana fenomena LGBT itu bisa 

terjadi, dapatkah serang LGBT disebut sebagai seorang korban, faktor apa 

yang mempengaruhi serta pengaturan hukum  mengenai LGBT berkaitan  

dengan delik-delik Kesusilaan yang ada dalam  Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini dimana 

berisikan kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya serta berisi saran 

atau rekomendasi penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam 

penulisan hukum ini. 

 

 

 


