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ABSTRAK  

1. PENDAHULUAN 

Komunikasi adalah upaya sistematis untuk merumuskan secara tegas asas-asas 

penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sikap. Definisi ini menunjukkan bahwa 

yang dijadikan objek studi ilmu komunikasi busa saja penyampaian informasi melainkan juga 

pembentukan pendapat dan sikap publik yang ada dalam kehidupan sosial. Hovland mengatakan 

komunikasi adalah proses mengubah perilaku orang lain. Lebih lanjut Hovland berpandangan  

komunikasi untuk mengubah perilaku seseorang yaitu masalah bagaimana cara seseorang atau 

kelompok berperilaku tertentu  (Ruliana, 2016). 

Definisi lain terkait Komunikasi adalah suatu proses sosial individu menggunakan simbol 

untuk membangun dan menginterpretasikan makna dalam lingkungan mereka, melalui unsur 

komunikasi termediasi dengan peran teknologi dalam masyarakat kontemporer (Turner,  2017). 

Lebih lanjut Tuner menekankan pada lima aspek yang penting dalam komunikasi yaitu: sosial, 

proses, simbol, makna, dan lingkungan.  

Hak dan kebebasan warga minoritas di Indonesia semakin rentan. Aktivis dan peneliti 

transgender Kevin Halim melaporkan, setiap tahun jumlah kasus pembunuhan terhadap 

transgender di Indonesia terus bertambah. Dari 2016 terdapat 3 kasus, 2017 ada 4 pembunuhan 

terhadap transpuan. 2018 ada 5 kasus dan di 2019 meningkat menjadi 6 kasus pembunuhan 

(Laporan Pembunuhan Transpuan di Indonesia 2014-2019).  

 

Catatan Kelam: 12 Tahun Persekusi mencatat ada 45 aturan diskriminatif, terutama peraturan-

peraturan daerah . Sementara, kebijakan kampus anti-JURNALIS mencapai 22 menurut 

pemantauan Support Group & Resource Center on Sexuality Studies (SGRC) Indonesia.  

Yang turut mencemaskan, pemberitaan media kerap ikut menstigmatisasi JURNALIS dengan 

nada sensasional dan eksploitatif. Sehingga, publikasi media tentang JURNALIS justru 

memprovokasi diskriminasi dan persekusi.  

Hal tersebut, di antaranya, disebabkan perspektif jurnalis dan kalangan editor yang tidak 

memahami isu dan gagasan sexual orientation gender identity expression and sex characteristic 

(SOGIESC). Selain itu, bisnis media menyeret mereka untuk menampilkan LGBT secara 

sensasional, bombastis dan tidak relevan terhadap data dan fakta maupun dampak-dampak 

pemberitaan. Secara otomatis, media pun menjadi corong bagi menguatnya homofobia dan 

heteronormativitas. Sehingga, selama ini berita-beritanya lebih banyak mengutip pihak-pihak 

pemerintah atau aparat, tokoh agama dan masyarakat yang mendiskreditkan atau anti terhadap 

LGBT.  

Praktik-praktik pemberitaan semacam itu tampak dominan pada awal 2016 ketika Menteri Riset 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir melarang LGBT di kampus-kampus. Hingga 2019 

menurut laporan ulang tahun ke-5 Support Group and Resource Center (SGRC) Indonesia, 

terhitung 20 lebih perguruan tinggi menolak keberadaan LGBT. Cara pemberitaan serupa 

dilakukan sejak awal Oktober 2018 ketika hoax tentang grup FB Gay di Garut, Tasikmalaya dan 

Balikpapan bergulir di media sosial.  



 

 

Karena itu harus ditempuh upaya-upaya mengembangkan prinsip kesetaraan maupun keadilan 

gender dan orientasi seksual dalam dunia pers Indonesia. Ikhtiar semacam itu harus mampu 

menjangkau ke daerah-daerah, sehingga media di Indonesia tidak terus-menerus ikut 

meningkatkan kebencian publik terhadap warga JURNALIS. Sebab, kepercayaan publik 

terhadap media mainstream masih cukup tinggi.  

Di sisi lain, Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran 

(P3SPS) belum atau tidak secara khusus memberikan panduan bagi jurnalis atau media dalam 

memberitakan realitas keberagaman gender dan orientasi seksual atau SOGIESC. Untuk itu, 

perlu adanya keterlibatan aktif dari kalangan LGBT yang mempunyai perhatian terhadap isu-isu 

keberagaman untuk bersama-sama mendiskusikan bentuk advokasi media dan prinsip-prinsip  

jurnalistik yang menghormati hak-hak segenap warga sesuai dengan konstitusi dan 

perkembangan instrumen-instrumen hak asasi manusia (HAM).  

Nama Kegiatan  

Workshop Advokasi Media untuk Komunitas JURNALIS dan Fellowship Liputan Keberagaman 

Seksual: Membangun Kerja Sama dengan Pelaku Media di Daerah  

Tujuan  

Mengembangkan kesadaran pentingnya mengadvokasi media di kalangan komunitas JURNALIS 

dan memperbanyak produksi pemberitaan. 

Capaian  

1. Tumbuhnya kesadaran komunitas JURNALIS di daerah tentang pentingnya mendorong 

peran media mainstream untuk dapat menghormati eksistensi keberagaman gender dan 

orientasi seksual;  

2. Tergali peta dan pola (kecenderungan) pemberitaan media mainstream di daerah terhadap 

isu-isu keberagaman gender dan orientasi seksual;  

3. Terjalin hubungan dan terbangun kesadaran bersama antara komunitas JURNALIS 

dengan pelaku media mainstream di daerah bagaimana bersama-sama mengembangkan 

jurnalisme yang ramah JURNALIS;  

4. Tumbuhnya kesadaran komunitas JURNALIS di daerah untuk lebih mawas terhadap 

ujaran kebencian dan dampak negatif media sosial serta bagaimana memanfaatkannya;  

5. Terbangun jaringan komunitas JURNALIS di daerah untuk mengadvokasi media 

mainstream dalam memberitakan keberagaman gender dan orientasi seksual.  

6. Terkuatkan fungsi watchdog media atau jurnalis dalam menuntut negara melindungi 

segenap warga di tengah fakta keberagaman seksual;  

7. Tumbuhnya kesadaran pentingnya media atau jurnalis menjalankan fungsi edukasi 

perihal penghargaan terhadap keberagaman gender dan seksual dalam pemberitaannya;  

8. Tergeraknya media dan jurnalis dalam memberitakan keberagaman seksual melalui 

stimulus beasiswa terbatas program fellowship liputan;  

9. Tepublikasikannya karya-karya jurnalistik yang ramah terhadap keberagaman seksual; 10. 

Terbangun jaringan jurnalis yang ramah dan menghormati keberagaman gender dan  

seksual atau SOGIESC.  

Waktu dan Tempat  

Kegiatan Workshop Advokasi Media untuk Komunitas JURNALIS dan Fellowship Liputan 

Keberagaman Seksual: Membangun Kerja Sama dengan Pelaku Media di Daerah ini akan 

digelar:  

Waktu: 21-23 Februari 2020 (workshop)  

Peserta  

Peserta workshop ini adalah perwakilan komunitas-komunitas JURNALIS dari sekitar wilayah 

Makassar dan Sulawesi Selatan lainnya berjumlah 25 orang sedangkan 3 orang berasal dari Palu 

dan Poso. Total peserta dari komunitas JURNALIS adalah 28. Sementara fellowship liputan 



 

 

keberagaman seksual berjumlah 10 jurnalis yang sebelumnya pernah mengikuti workshop 

SEJUK.  

Penyelenggara  

Workshop Advokasi Media untuk Komunitas JURNALIS diselenggarakan oleh Serikat Jurnalis 

untuk Keberagaman (SEJUK). 

Pengganti Transportasi  

Para peserta workshop dan coaching fellowship akan mendapat penggantian transportasi dari 

penyelenggara.  
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