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Kelompok Minoritas Gender dan Seksualitas (NNGS): Peran Komunitas
dalam Adaptasi Perubahan Iklim di Indonesia

Rangkuman
Kelompok marjinal sangat rentan tehadap dampak-dampak perubahan iklim, termasuk kelompok minoritas gender dan seksualitas
(Non-Normative Gender and Sexualities/NNGS). Walaupun mereka memiliki potensi yang besar, mereka tidak memperoleh pendampingan dan pemberian informasi tentang penyusunan kebijakan dan kegaitan yang berkaitan dengan adaptasi perubahan iklim (Climate
Change and Adaptation/CCA), dan di saat yang bersamaan, banyak yang menganggap mereka sebagai ‘penyebab’ dari bencana-bencana yang terjadi. Policy brief ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana rentannya kelompok NNGS terhadap dampak perubahan
iklim dan mengedepankan bagaimana mereka sebenarnya mampu untuk berkontribusi dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan-kegiatan adaptasi perubahan iklim, apabila mereka diberikan kesempatan. Rekomendasi utama diberikan pada bagian akhir dari
Policy Brief ini untuk mengupayakan agar kelompok NNGS diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan adaptasi perubahan iklim.

P

erubahan iklim merupakan suatu fenomena
global yang dapat menyebabkan terjadinya
beragam bencana hidrometeorologi di seluruh
dunia, tidak terkecuali Indonesia. Dampak perubahan iklim menimbulkan tantangan yang
lebih besar dan juga menimbulkan lebih banyak
dampak negatif bagi kelompok marjinal, termasuk pada kelompok minoritas gender dan seksualitas (Non-Normative Gender and Sexualities/
NNGS). Namun pendampingan dan pemberian
informasi tentang penyusunan kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan adaptasi perubahan iklim (Climate Change and Adaptation/CCA) kepada mereka dihilangkan, ditambah lagi banyak
yang menganggap mereka sebagai ‘penyebab’
dari bencana-bencana yang terjadi. Fenomena
ini merupakan sebuah potensi yang terlewatkan
dan dapat menjadi titik balik, mengingat bahwa
komunitas NNGS memiliki potensi dan kemampuan yang besar untuk bisa berkontribusi dalam
CCA dan resiliensi komunitas secara keseluruhan. Oleh karena itu, menyediakan kesempatan
dan ruang bagi seluruh komunitas, termasuk
komunitas NNGS, untuk bisa ikut serta dalam
penyusunan kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan CCA sangatlah krusial.
I. Gambaran Umum tentang Kelompok Minoritas Gender dan Seksualitas (NNGS) dan Adaptasi Perubahan Iklim di Indonesia
Komunitas NNGS lebih dikenal sebagai orangorang yang mengidentifikasi dirinya sebagai lesbian, gay, biseksual, transgender, dan lainnya
(LGBT+). “LGB” dalam terminologi LGBTQIA+
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mengacu pada orientasi seksual (APA, 2013). Sementara “T” dalam terminologi LGBTQIA+ merupakan singkatan untuk transgender atau gender
non-conforming, dan juga merupakan “payung”
terminologi untuk orang-orang yang merasa
bahwa identitas atau ekspresi gendernya tidak
sesuai, umumnya dengan jenis kelamin yang
mereka dapatkan ketika lahir (ibid.). Hal yang serupa juga disampaikan oleh organisasi yang berfokus pada LGBTQIA+ di Indonesia, Arus Pelangi
(2017), yang mendefinisikan LGBTQIA+ sebagai
“payung” terminologi untuk kelompok non-heteroseksual dan kelompok yang tidak melabeli
dirinya dengan gender atau identitas seksual
tertentu untuk melawan heteronormativitas dan
binerisme gender.
IPCC (2021) mendefinisikan CCA sebagai proses penyesuaian terhadap perubahan iklim yang
terjadi dengan melakukan estimasi terhadap
dampaknya, yang bertujuan untuk meminimalisasi kerugian yang mungkin timbul serta memanfaatkan peluang yang ada. Agar negara-negara
dapat beradaptasi secara tepat dengan dampak
perubahan iklim dan memastikan respons yang
inklusif terhadap tantangan yang ditimbulkannya, sangatlah penting menerapkan konsep dan
perspektif kesetaraan gender dan inklusi sosial
(gender equality and social inclusion/GESI) untuk
memahami bagaimana perubahan iklim telah
memengaruhi kesejahteraan sosial, politik, dan
ekonomi masyarakat. Agar hal ini bisa tercapai,
mengikutsertakan komunitas NNGS merupakan
sebuah keharusan.
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Tidak hanya dari pemerintah, namun komunitas
NNGS juga sering kali mendapatkan diskriminasi
dan penolakan dari masyarakat. Tidak jarang keberadaan anggota komunitas NNGS disalahkan
dalam setiap kejadian bencana alam seperti tsunami, banjir, kekeringan, dan lain-lain (Garjito &
Mulyono, 2020). Keberadaan komunitas NNGS
tidak diakui di ruang publik, begitu pula keterlibatannya pada penyusunan strategi, aksi, dan kebijakan mengenai CCA. Tidak terlibatnya komunitas NNGS dalam pengambilan keputusan dan
aksi yang berhubungan dengan CCA merupakan
sebuah peluang yang terlewatkan, mengingat
bahwa mereka memiliki potensi yang besar untuk berkontribusi dalam aksi CCA.
II. Dampak Perubahan Iklim terhadap Mata
Pencaharian Komunitas NNGS
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan perwakilan komunitas NNGS di 15 daerah
di Indonesia, mereka mengaku sering menerima
beragam jenis kekerasan fisik maupun psikis, serta perlakuan yang tidak menyenangkan seperti
penghinaan dan diskriminasi dari berbagai pihak
dan masyarakat sekitar, hanya karena kehadiran
mereka. Fakta yang mengerikan ini membuktikan
bahwa sebagai warga negara Indonesia yang sah,
hak-hak dasar mereka sebagaimana yang telah
diamanatkan dalam undang-undang telah hilang,
seperti hak untuk memperoleh kehidupan dan
penghidupan yang layak, kebebasan berekspresi,
dan lain-lain.
Terjadinya perubahan iklim semakin mempersulit keadaan komunitas NNGS. Berdasarkan lokakarya dan peningkatan kapasitas yang dilakukan
oleh Resilience Development Initiative (RDI),
Stockholm Environment Institute (SEI), dan University of Auckland, terdapat perbedaan signifikan yang dirasakan oleh komunitas NNGS
dalam hal pendapatan, baik yang tinggal di pedesaan maupun perkotaan, akibat dampak perubahan iklim. Di pedesaan, seperti Maumere, gagal
panen terjadi akibat banjir dan tanah longsor,
menyebabkan peningkatan kerawanan pangan
untuk komunitas. Sementara itu di perkotaan,
terutama Jakarta, ketika banjir, transpuan yang
bekerja di jalan (pengamen dan pekerja seks) terhambat untuk melakukan aktivitasnya, sehingga
pendapatan sehari-harinya pun menjadi berkurang.
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III. Komunitas NNGS dan Partisipasi Mereka
dalam Kebijakan dan Aksi Adaptasi Perubahan
Iklim
Peran komunitas NNGS dalam partisipasi publik dan penentuan keputusan yang terkait dengan kebijakan dan aksi CCA belum diakui. Hal
ini menunjukkan bahwa terdapat sebuah potensi yang belum dimanfaatkan, padahal komunitas NNGS terjalin erat dan memiliki jaringan
yang luas meskipun relatif tersembunyi dari kehidupan sehari-hari. Dalam konteks partisipasi
publik, komunitas NNGS umumnya mengelola
dapur umum, membantu menyalurkan bantuan
kepada masyarakat yang terdampak bencana,
dan melakukan bakti sosial atau pemberdayaan
masyarakat. Sebagai contoh, mereka menawarkan jasa potong rambut gratis, mengadakan pelatihan menjahit, dan memproduksi makanan yang
bernilai ekonomi tinggi, serta mendorong keterlibatan komunitas dalam kegiatan seni dan budaya seperti tari, drama, teater, dan musik. Bahkan selama pandemi COVID-19, Bunda Mayora,
transpuan pertama yang menjadi pejabat publik,
telah membantu kelompok minoritas lain dengan
menyediakan berbagai jenis kebutuhan di Maumere (Aquinaldo, Des 2020) dan melatih mereka untuk melakukan pertanian keluarga (family
farming). Hal ini membuktikan bahwa komunitas
NNGS dapat berperan aktif dan memberikan
kontribusi yang besar kepada masyarakat.
Berdasarkan penjelasan di atas dan adaptasi dari
lokakarya dan peningkatan kapasitas yang sudah
dilakukan, kami menggunakan analisis Kekuatan,
Keinginan, Peluang, dan Tantangan (Strengths,
Wants, Opportunities, and Challenges/SWOC)
untuk memetakan pengalaman dan keinginan
komunitas NNGS di Indonesia. Analisis SWOC
merupakan sebuah alat perencanaan strategis
yang dapat digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan masukan yang dikumpulkan
dari berbagai pemangku kepentingan (Henzi et
1. Strengths (Kekuatan)
• Karena merupakan sebuah komunitas yang
terkoneksi erat, jaringan dan rekanan dari
komunitas NNGS bisa menjadi sistem pendukung yang solid.
• Selama pandemi COVID-19, beberapa komunitas NNGS berkolaborasi dengan jurnalis untuk bisa mendapatkan dukungan publik, seperti bantuan sosial, keuangan, dan lain-lain.
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• Komunitas NNGS juga terbukti aktif dalam
respons kemanusiaan. Sebagai contohnya,
dalam konteks banjir di Jakarta (2020), komunitas NNGS telah mengumpulkan data kerentanan dan menyalurkan bantuan sosial berdasarkan data tersebut. Ketika diwawancara,
para anggota komunitas NNGS pun mengaku
ingin berpartisipasi jika diajak dalam kegiatan
kemanusiaan.
• Di Sulawesi Tengah, ada komunitas NNGS
yang memiliki “kebun bersama” sebagai upaya
menjaga ketahanan pangan komunitas di musim kemarau. Ini menunjukkan bahwa komunitas NNGS memiliki keterampilan dan dapat
berkontribusi pada solusi terhadap adaptasi
perubahan iklim.
• Kewirausahaan berbasis komunitas telah
dilakukan oleh komunitas NNGS untuk mencukupi kebutuhan finansial mereka.
2. Wants (Keinginan)
• Adanya peningkatan kapasitas, evaluasi, dan
peningkatan resiliensi pada komunitas NNGS
untuk mempersiapkan mereka dalam menghadapi perubahan iklim.
• Penerimaan sosial yang lebih tinggi dan
berkurangnya stigma terhadap komunitas
NNGS.
• Lebih banyak kolaborasi dengan organisasi advokasi, think-tank, lembaga penelitian,
pemerintah, maupun entitas lainnya untuk
mengadvokasi keterlibatan dan inklusi komunitas NNGS dalam pembuatan kebijakan dan
aksi terkait CCA.
3. Opportunities (Peluang)
• Banyak pemangku kepentingan yang memiliki tujuan untuk memfasilitasi kebutuhan
komunitas NNGS, seperti think tank, organisasi non-pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga penelitian, kelompok
aktivis dan akar rumput, dan organisasi seni.
• Karena mereka merupakan sebuah komunitas yang memiliki hubungan erat, komunitas
NNGS yang pernah terlibat dalam peningkatan kapasitas cenderung membagikan informasi kepada anggota komunitasnya.
• Keterlibatan komunitas NNGS dalam pemerintahan sebagai perwakilan komunitas
semakin ditingkatkan.Kehadiran Bunda Mayora sebagai transpuan pertama yang menjabat sebagai pejabat publik juga dapat memPolicy Brief No. 8

bawa“efek domino” untuk transpuan lainnya.
Keterlibatan ini menjadi penting mengingat
perwakilan langsung dari komunitas terkait
pasti akan lebih memahami tentang kebutuhan dan potensi komunitas tersebut.
4. Challenges (Tantangan)
• Komunitas NNGS baik di pedesaan maupun di
perkotaan belum mendapatkan informasi dan
kesadaran yang cukup mengenai CCA.
• Komunitas NNGS seringkali disalahkan ketika terjadi bencana, seolah-olah mereka berbuat ‘dosa’ dan menjadi penyebab terjadinya
bencana tersebut.
• Kriminalisasi dan diskriminasi dari masyarakat dan kelompok-kelompok agama. Sebagai contoh, di Aceh, terdapat hukum pidana
Islam (hukum jinayat) yang melarang adanya
komunitas NNGS.
• Diskriminasi terhadap komunitas NNGS dari
pemerintah. Di Indonesia, komunitas NNGS
belum diakui secara hukum serta jarang dilibatkan maupun menjadi target dalam pelatihan dan program di ruang publik. Diskriminasi ini diduga sebagai manifestasi dari stigma
yang ada dan pemahaman masyarakat mengenai komunitas NNGS yang kurang komprehensif.
• Belum tersedianya wadah komunikasi dan
koordinasi yang formal untuk menyebarkan
informasi tentang CCA kepada komunitas
NNGS.
• Perubahan iklim berdampak pada kesehatan
komunitas NNGS, namun sebagian besar dari
mereka tidak memiliki akses terhadap asuransi kesehatan (bahkan milik pemerintah
seperti BPJS) dan ada rasa takut akan kemungkinan mengalami diskriminasi.
• Komunitas tidak pernah diundang oleh pemerintah untuk terlibat dalam penyusunan
kebijakan terkait CCA dan tidak mendapatkan informasi mengenai CCA; hal ini sangat
mempengaruhi kesiapan mereka dalam CCA.
• Dengan adanya perubahan iklim, komunitas
NNGS sebagai kelompok marjinal menjadi
semakin rentan terhadap kerawanan pangan,
terutama bagi mereka yang bergantung pada
pertanian yang sensitif terhadap iklim.
IV. Rekomendasi Utama
• Pemerintah dan instansi-instansi terkait harus meningkatkan sosialisasi, kegiatan, dan
NNGS | 3

•

•

•

•

•

implementasi program terkait CCA, serta
mengundang komunitas NNGS dalam proses penyusunan kebijakan. Proses ini dapat
dilakukan melalui kerja sama dengan kelompok advokasi NNGS untuk memastikan bahwa keterlibatan komunitas NNGS ini tepat
sasaran.
Pemerintah harus merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan yang inklusif, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan dan
pelayanan publik untuk memberikan akses
kepada semua warga negara tanpa memandang jenis kelamin, seksualitas, ras, agama,
atau latar belakang sosial apapun. Hal ini
dapat dicapai dengan mengundang dan melibatkan peran aktif dari perwakilan semua komunitas, terutama komunitas NNGS, dalam
proses penyusunan kebijakan.
Lembaga penelitian, organisasi non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM),
think tank, dan pemerintah didorong untuk
memfasilitasi peningkatan kapasitas untuk
kelompok advokasi NNGS dalam penulisan
proposal pengajuan dana. Upaya ini bertujuan untuk membantu mereka mendapatkan
sumber daya tambahan (hibah, dana, bantuan) sebagai upaya meningkatkan kapasitas
mereka dalam implementasi CCA.
Lembaga penelitian, organisasi non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM),
think tank, dan pemerintah didorong untuk
meningkatkan kesiapan dan ketahanan komunitas NNGS untuk menghadapi kerawanan pangan sebagai dampak dari perubahan
iklim melalui peningkatan kapasitas dan pelatihan yang relevan, seperti manajemen produksi pangan, aplikasi pertanian yang sensitif
terhadap iklim, pemahaman mengenai agribisnis dan rantai pasar, dan lain-lain.
Komunitas, otoritas, dan asosiasi lokal harus menyediakan ruang dan program untuk
meningkatkan komunikasi dan interaksi antara komunitas NNGS dengan orang-orang di
luar komunitas mereka. Ruang dan program
tersebut dapat berupa diskusi tatap muka
dan daring, acara, pertunjukan dan pameran,
dan lain-lain.
Kelompok advokasi NNGS yang sudah mapan
didorong untuk membangun sebuah wadah
dimana seluruh komunitas NNGS di Indonesia dapat berkumpul dan berdiskusi menge-
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nai topik-topik yang berkaitan dengan inklusivitas. Wadah ini dapat melibatkan peneliti,
swasta dan pemerintah, pekerja kreatif, organisasi non-pemerintah, lembaga swadaya
masyarakat (LSM), dan komunitas akar rumput untuk meningkatkan interkonektivitas
dan memudahkan kerja sama.
• Kelompok advokasi NNGS dan media harus
meningkatkan publikasi terkait kontribusi
positif yang telah dilakukan oleh komunitas
NNGS untuk mengurangi stigma yang ada
di masyarakat dengan memanfaatkan media-media yang populer, seperti media sosial,
berita, dan keluaran media komersial atau
non-komersial lainnya (podcast, serial, film,
buku, dll).
• Komunitas NNGS, kelompok advokasi dan
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) perlu untuk
terus mengadvokasi kepentingan dan kebutuhan komunitas NNGS di ranah hukum dan
konstitusi.
• Langkah advokasi selanjutnya juga dapat difokuskan pada peningkatan kesejahteraan
dari komunitas NNGS, seperti membantu
mereka untuk mendapatkan KTP dan memberikan mereka akses ke layanan kesehatan,
asuransi, layanan perbankan, serta pekerjaan
dan pendidikan tinggi yang lebih baik.
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