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Abstract 

This article explains about the effort of lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) movement in 

same-sex marriage policy legalization in the United States of America in 2015. The development of 

LGBT community in the United States of America is increasing rapidly. The existence of the community 

that was previously considered to be taboo, in the end it could influence the community even the 

government of the United States of America. Eventually, they are able to affect the emergence of any 

kind of policies regarding the LGBT movement. One of the biggest policies is the legalization of same-

sex marriage in the United States of America nationwide in 2015. Then the question arises, how is the 

effort of the LGBT community to legalize same-sex marriage policy? The purpose of this article is to 

find out how the efforts of the LGBT community influencing the government in the legalization of same-

sex marriage policies in the United States of America nationwide. In the end this article, it will show 

that the LGBT community is able to form a new norm and form interest groups in order to influence the 

government of the United States of America until that same-sex marriage policies can be legalized. 
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Abstrak 

Artikel ini menjelaskan tentang upaya gerakan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dalam 

legalisasi kebijakan pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat pada tahun 2015. Perkembangan 

komunitas LGBT di Amerika Serikat cukup pesat. Keberadaan mereka yang tadinya dianggap sebagai 

sesuatu yang tabu, pada akhirnya bisa mempengaruhi masyarakat bahkan pemerintah Amerika Serikat. 

Hingga pada akhirnya mampu mempengaruhi munculnya berbagai macam kebijakan mengenai LGBT. 

Salah satunya yang paling besar adalah legalisasi pernikahan sesama jenis di seluruh Amerika Serikat 

pada tahun 2015. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana upaya komunitas LGBT dalam pelegalan 

kebijakan pernikahan sesama jenis? Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana upaya komunitas LGBT mempengaruhi pemerintah dalam legalisasi kebijakan pernikahan 

sesama jenis di seluruh Amerika Serikat. Pada akhirnya artikel ini menunjukkan bahwa komunitas 

LGBT mampu membentuk sebuah norma baru dan membentuk kelompok kepentingan demi 

mempengaruhi pemerintah Amerika Serikat sehingga kebijakan pernikahan sesama jenis dapat 

dilegalkan.  

Kata kunci: LGBT, pernikahan sesama jenis, kebijakan, Amerika Serikat, konstruktivisme, kelompok 

kepentingan 

 

 



 

PENDAHULUAN 

Pada zaman yang sudah modern saat ini, 

banyak fenomena yang dulu dianggap tabu 

namun, saat ini, fenomena-fenomena tabu 

tersebut sudah dianggap menjadi hal yang 

biasa bagi masyarakat. Misalnya seperti 

fenomena munculnya komunitas Lesbian, 

Gay, Biseksual, dan Transgender – 

selanjutnya akan disebut LGBT. 

Munculnya fenomena LGBT ini sudah 

dianggap hal yang wajar, khususnya bagi 

negara-negara Barat yang menjunjung 

nilai-nilai kebebasan. LGBT ini sudah 

menjadi isu global dikarenakan tidak hanya 

ada satu atau dua negara, namun hampir di 

setiap negara, LGBT selalu menjadi topik 

yang sangat menarik untuk 

diperbincangkan. Meskipun demikian, 

masih banyak masyarakat di dunia yang 

menganggap bahwa LGBT merupakan 

sebuah perilaku yang menyimpang. 

Khususnya bagi negara-negara di belahan 

dunia timur.  

Fenomena adanya LGBT ini tentu 

saja sudah merebak ke berbagai belahan 

dunia seperti yang sudah dijelaskan di atas. 

Bahkan banyak dari warga dunia yang 

mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai 

bagian dari LGBT itu sendiri. Seperti di 

Amerika Serikat di tahun 2009 tercatat 

dalam National Survey of Sexual Health 

and Behavior ada 5,6% dari penduduknya 

merupakan lesbian, gay, maupun biseksual 

(Gates, Gary J., 2011) . Kemudian di 

Kanada menurut Canadian Community 

Health Survey pada tahun 2005 terdapat 

1,9% dari jumlah penduduk yang 

mengidentifikasi dirinya sebagai lesbian, 

gay, atau biseksual (Gates, Gary J., 2011). 

Lalu di Australia menurut Australian 

Longitudinal Study of Health and 

Relationship pada tahun 2005 terdapat 

2,1% dari jumlah penduduknya yang 

mengakui sebagai lesbian, gay, atau 

biseksual. Pada tahun 2009-2010 di 

Britania Raya melalui UK Integrated 

Household Survey menyatakan ada 1,5% 

dari jumlah penduduknya juga 

mengidentifikasi diri mereka sebagai 

lesbian, gay, dan biseksual. Di Norwegia 

menurut Norwegian Living Conditions 

Survey tahun 2010 ada 1,2% dari total 

penduduknya merupakan lesbian, gay, dan 

biseksual (Gates, Gary J., 2011). 

Bahkan, komunitas ini juga 

membentuk jaringan internasional demi 

memperjuangkan hak-hak mereka di 

berbagai belahan dunia. Ada organisasi 

LGBT bernama Human Rights Campaign 

mengadakan summit setahun sekali di 

Washington, D.C. yang juga dihadiri oleh 

berbagai negara dari seluruh dunia. Tidak 

hanya negara-negara barat saja yang 

menghadiri summit ini, namun ada juga 

negara-negara seperti Kenya, Bangladesh, 



dan Indonesia juga ikut andil dalam summit 

ini (Human Rights Campaign Foundation, 

2017). Tujuannya dilakukannya summit ini 

adalah untuk membentuk sebuah forum 

bagi komunitas LGBT di seluruh dunia dan 

saling berbagi tentang jaringan advokasi 

yang dilakukan di negara masing-masing 

terkait tentang pergerakan komunitas 

LGBT (Human Rights Campaign, 2018). 

Tidak hanya itu, muncul juga 

sebuah prinsip bernama Yogyakarta 

Principles yang membicarakan tentang 

HAM, khususnya orientasi seksual dan 

identitas gender. Prinsip tersebut 

dikeluarkan di Yogyakarta, Indonesia pada 

tahun 2006 dan ditandatangani oleh 

sejumlah aktivis HAM, khususnya yang 

bergerak dibidang komunitas LGBT dari 

berbagai negara, seperti Polandia, Jerman, 

India, Brazil, Karibia, dan lain sebagainya. 

Yogyakarta Principles itu sendiri adalah 

sejumlah prinsip tentang pengaplikasian 

hukum HAM internasional yang 

berhubungan dengan orientasi seksual dan 

juga identitas gender. Yogyakarta Principle 

adalah sebuah proyek dari organisasi yang 

berbasis di Polandia bernama Campaign 

Against Homophobia yang kemudian 

disebut sebagai “From Berlin to 

Yogyakarta”. Kemudian Yogyakarta 

Principles pun akhirnya banyak menjadi 

dasar bagi organisasi-organisasi di berbagai 

belahan dunia untuk melawan homophobia 

dan juga digunakan sebagai panduan untuk 

melakukan advokasi yang berkaitan tentang 

komunitas LGBT (Yogyakarta Principles, 

2016).  

kaum LGBT ini tentu saja memiliki 

keinginan untuk menikah. Hanya saja, 

pernikahan kaum LGBT berbeda dengan 

pernikahan pasangan-pasangan pada 

umumnya. Hal tersebut terkait dengan 

undang-undang yang berlaku di negara 

tempat kaum LGBT itu berada. Beberapa 

negara memang ada yang mengakui 

pernikahan sesama jenis secara hukum, ada 

pula yang hanya mengakui keberadaan 

kaum LGBT. Tetapi, ada juga negara yang 

sampai tidak mengakui keberadaan LGBT 

sama sekali. Negara-negara yang tidak 

mendukung kaum LGBT ini pada 

umumnya adalah negara-negara Afrika, 

Timur Tengah, dan negara-negara Timur 

lainnya (Husaini, 2016). Negara-negara 

yang melegalkan pernikahan sesama jenis 

antara lain Belanda pada tahun 2001, 

Belgia pada tahun 2003, disusul oleh 

Spanyol di tahun 2005, dan banyak negara-

negara lain yang juga melegalkan 

pernikahan sesama jenis seperti Amerika 

Serikat pada tahun 2015 (Sindonews, 

2016). 

Amerika Serikat masih terbilang 

baru saja melegalkan pernikahan sesama 

jenis, namun isu tentang komunitas LGBT 

di negara Adi Daya ini sudah lama 



diperbincangkan. Titik balik komunitas 

LGBT sebenrnya adalah tahun 1969 – 

1989. Di tahun-tahun tersebut, komunitas 

LGBT sudah dianggap sebagai komunitas 

yang sama seperti yang lain dan sudah tidak 

ada lagi diskriminasi ataupun kekerasan 

yang terjadi pada komunitas LGBT 

(Bonauto & Wolfson, 2009). Kemudian, 

ada juga sebuah peristiwa bernama 

Stonewall Riots tahun 1969 di New York 

City (Stewart, 2010) . Setelah adanya 

Stonewall Riots, para komunitas LGBT 

khususunya homoseksual di Amerika 

Serikat, mulai melakukan sebuah gerakan 

tentang hak-hak bagi LGBT. Mereka 

berjuang demi hak-hak mereka termasuk 

untuk tidak disebut sebagai homoseksual 

karena mereka menganggap bahwa kata-

kata tersebut terlalu memiliki banyak 

sejarah yang negatif.  

Kaum LGBT pun semakin 

terekspos dan jauh lebih terorganisasi. 

Setiap negara bagian memiliki gerakan-

gerakan tersendiri baik itu secara organisasi 

maupun demonstrasi yang sifatnya untuk 

menekan pemerintah agar bisa dilegalkan. 

Saat ini sudah banyak LGBT Center untuk 

komunitas LGBT di setiap negara bagian 

dan hal tersebut dibiayai oleh pemerintah 

setempat. Biasanya, keberadaan LGBT 

Center itu sendiri digunakan untuk 

menyediakan pelayanan kesehatan serta 

layanan sosial bagi komunitas LGBT. 

Keberadaan organisasi ini pun beragam. 

Ada yang sifatnya kecil-kecilan dan hanya 

bergerak di kawasan lokal. Selain itu, kerja 

yang ditawarkan juga hanya sekedar 

layanan masyarakat saja yang 

jangkauannya tidak terlalu luas. Ada juga 

yang bersifat besar dan mencakup seluruh 

kawasan Amerika Serikat. Contohnya yang 

paling terlihat adalah Human Rights 

Campaign, Lambda Legal, dan 

Servicemember Legal Defense Funds. 

Organisasi-organisasi besar ini biasanya 

yang menyerukan kesetaraan hak asasi 

manusia, pernikahan sesama jenis, 

antidiskriminasi, dan lain sebagainya serta 

lingkup kerjanya yang berada pada skala 

nasional (Stewart, 2010). Namun kedua 

bentuk organisasi itu sendiri tentu saja tidak 

diisi oleh orang-orang biasa. Organisasi-

organisasi tersebut juga diisi oleh orang-

orang yang dianggap mampu 

mempengaruhi pemerintah Amerika 

Serikat (Dettmer, 2010).  

Sebelum akhirnya disahkan di 

seluruh negara bagian, Massachusetts – 

salah satu negara bagian di Amerika Serikat 

– sudah melegalkan pernikahan sesama 

jenis yang dimulai pada tahun 2003 sampai 

2007 (Bonauto & Wolfson, 2009). Jauh 

sebelum Massachusetts melegalkan 

pernikahan sesama jenis, Hawaii dan 

Vermont sudah akan melegalkan 

pernikahan sesama jenis pada tahun 1990-



an (Stewart, 2010). Hanya saja, terdapat 

perbedaan pendapat dari sisi keagamaan 

maupun sisi politik sehingga upaya untuk 

melegalkan pernikahan sesama jenis 

diurungkan (Stewart, 2010). Meskipun 

demikian, semenjak Massachusetts berani 

mengambil langkah kontroversial, yaitu 

melegalkan pernikahan sesama jenis, 

langkah tersebut pun diikuti oleh beberapa 

negara bagian-negara bagian yang memang 

sudah menginginkan untuk melegalkan 

pernikahan sesama jenis. 

Setelah Massachusetts pada tahun 

2003-2007, California menyusul pada 

tahun 2008 untuk melegalkan pernikahan 

sesama jenis (Bonauto & Wolfson, 2009). 

Kemudian pada tahun yang sama, ada 

pasangan LGBT yang menikah di 

Connecticut dan hal tersebut tentu saja 

menandakan bahwa legalisasi pernikahan 

sesama jenis sudah mulai diterapkan di 

negara bagian tersebut (Bonauto & 

Wolfson, 2009). Kemudian diikuti oleh 

New York, Washington DC, New Jersey, 

serta negara-negara bagian lain yang telah 

melegalkan pernikahan sesama jenis. 

Sebelum dilegalkannya pernikahan sesama 

jenis di Amerika Serikat, tercatat 37 dari 50 

negara bagian melegalkan kebijakan ini 

(BBC Indonesia, 2015).  

Amerika Serikat tercatat sebagai 

negara ke-21 yang melegalkan pernikahan 

sesama jenis di dunia. Setelah melihat 

berbagai negara di dunia sudah mulai 

melegalkan pernikahan sesama jenis, 

ditambah banyaknya tuntutan dari 

masyarakat di Amerika Serikat untuk mulai 

melegalkan pernikahan sesama jenis ini. 

Pada tahun 2010, sensus data dari Williams 

Institute mencatat bahwa ada setidaknya 

901.997 pasangan sesama jenis di Amerika 

Serikat (Guhmanaff, 2012). 

Kemudian, dengan dilegalkannya 

pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat 

menimbulkan pertanyaan bagaimana upaya 

komunitas LGBT dalam legalisasi 

kebijakan pernikahan sesama jenis pada 

tahun 2015? 

KERANGKA PEMIKIRAN 

Penulis meyakini ada beberapa teori 

yang dapat menjawab pertanyaan di atas. 

Ada 2 teori yang akan digunakan dalam 

menjawab pertanyaan tersebut, yaitu: Teori 

Konstruktivisme dan Teori Kelompok 

Kepentingan. 

TEORI KONSTRUKTIVISME 

Fenomena terjadinya LGBT di 

dunia, khususnya di Amerika Serikat, 

merupakan sebuah fenomena yang 

menyinggung tentang norma yang terjadi di 

masyarakat. Norma yang ada tersebut 

merupakan sesuatu yang dibentuk oleh 

manusia itu sendiri. Teori Konstruktivisme 

yang pada awalnya mengkritik beberapa 

teori dalam studi hubungan internasional 



yang memfokuskan hanya dari segi 

material saja (Jackson, 2013). Padahal, 

menurut Teori Konstruktivisme itu sendiri, 

dalam hubungan internasional ada teori 

sosial1 juga. Di mana Teori 

Konstruktivisme lebih mengedepankan 

pendekatan empiris dalam melakukan 

penelitian di hubungan internasional itu 

(Jackson, 2013). Seperti Pembentukan 

Identitas dan Norma Domestik. Selain itu 

adalah perilaku aktor dalam ilmu hubungan 

internasional, baik kepentingan yang 

mereka miliki atau struktur yang mereka 

jalani didefinisikan sebagai norma sosial 

dan juga ide-ide daripada sesuatu yang 

objektif dan kondisi materiil (Barkin, 

2003). 

Martha Finnemore dan Alexander 

Wendt, yang merupakan pakar 

konstruktivis sistemik, memberikan 

penekanan terhadap pentingnya lingkungan 

internasional dalam pembentukan identitas 

suatu negara (Barkin, 2003). Dalam buku 

yang diedit oleh Peter Katzenstein, The 

Culture of National Security: Norms and 

Identity in World Politics, yang dikutip dari 

buku Pengantar Studi Hubungan 

Internasional, dalam buku tersebut 

disebutkan bahwa klaim umum 

                                                             
1 Teori sosial adalah sebuah teori yang lebih umum 
tentang hubungan antara struktur dan aktor. 

konstruktivis adalah masalah budaya, 

norma, dan identitas (Barkin, 2003).  

Para pakar konstruktivis 

menggunakan gambaran alternatif dari 

manusia yang ditanamkan secara sosial, 

dibentuk secara komunikatif, dan 

diberdayakan melalui budaya. Mereka 

menggunakan itu untuk 

menginterpretasikan aspek-kaspek dalam 

politik dunia yang sebelumnya tidak 

dijelaskan (Burchill, 2001). Selain itu, 

kaum konstruktivis menekankan 

pentingnya struktur normatif dan ideasional 

karena mereka berpikir bahwa hal tersebut 

mampu membentuk identitas sosial dari 

aktor-aktor politik (Burchill, 2001).  

Fenomena LGBT yang sudah 

disebutkan sebelumnya, dibentuk oleh 

manusia itu sendiri. LGBT ini muncul 

sebagai norma baru di masyarakat dan juga 

memunculkan sebuah pandangan di 

masyarakat. Fenomena yang tadinya 

dianggap tabu, akhirnya mulai 

bermunculan di negara-negara yang 

menerima keberadaan LGBT ini, dan juga 

negara-negara yang bahkan sudah 

melegalkan pernikahan sesama jenis.  

Negara-negara yang sudah 

melegalkan pernikahan sesama jenis ini 

kemudian disorot oleh dunia tentang 



bagaimana mereka akhirnya mampu 

melegalkan pernikahan sesama jenis 

tersebut. Banyak komunitas LGBT di 

negara lain yang kemudian terpicu untuk 

melakukan hal yang sama. Komunitas 

LGBT di dunia saat ini mampu membentuk 

sebuah pemahaman baru bahwa LGBT 

yang tadinya dianggap sebagai nilai yang 

menyimpang dan tidak sesuai dengan 

norma masyarakat, lambat laun semakin 

diterima dan bahkan keberadaan LGBT 

dilegalkan secara konstitusional. Seperti di 

Amerika Serikat yang komunitas LGBT 

menekan pemerintah agar 

mengamandemen UU tentang Pernikahan 

atau yang sering dikenal sebagai DOMA 

(Defense of Marriage Act) yang disahkan 

oleh Presiden Clinton tahun 1996 (US 

Government, 1996) 

Peran media dan sosial media juga 

sangat berpengaruh dengan adanya 

pembentukan budaya, norma, dan identitas 

terutama tentang LGBT ini sendiri. Tak 

jarang kita temui di portal berita online 

yang sering memberitakan tentang LGBT. 

Selain itu, sosial media juga menjadi 

platform yang sangat efektif untuk 

menyebarkan tentang keberadaan 

komunitas LGBT ini. Masyarakat di sosial 

media sangan gencar berkampanye tentang 

kesetaraan komunitas LGBT dan bahkan 

mereka juga menyebutkan #LoveWins di 

Twitter, sebuah platform mikroblogging 

yang sering digunakan untuk menyebarkan 

kampanye-kampanye, khususnya bagi 

komunitas LGBT di Amerika Serikat.  

Selain di media, adanya dorongan 

dari tokoh-tokoh terkenal yang 

berpengaruh di dunia yang semakin 

membuat masyarakat tergerak bahwa 

pemerintah harus bisa melegalkan LGBT 

maupun pernikahan sesama jenis. Seperti 

Tim Cook, yang sekarang menjabat sebagai 

CEO Apple Inc. Kemudian ada Elio Di 

Rupo, mantan Perdana Menteri Belgia. Ada 

juga dari dunia hiburan Amerika Serikat, 

Ellen DeGeneres yang memiliki sebuah 

acara talkshow yang sangat populer di 

Amerika Serikat (Mohamad, 2014). 

TEORI KELOMPOK KEPENTINGAN 

Kelompok Kepentingan merupakan 

sebuah kumpulan individu yang memiliki 

kesamaan nilai serta tujuan tertentu. 

Mereka juga berusaha untuk mendapatkan 

dukungan pemerintah dan dukungan 

tersebut nantinya akan digunakan untuk 

melindungi kepentingan mereka (Plano, 

1982). Kelompok kepentingan ini juga 

sering melancarkan aksinya demi 

mendapatkan dukungan, tidak hanya dari 

pemerintah, tetapi juga kepada masyarakat 

agar pada akhirnya mereka juga diterima 

menjadi bagian dari masyarakat (Plano, 

1982). 



Dalam dunia politik Amerika 

Serikat, pengaruh dari kelompok 

kepentingan cara menyampaikan 

informasinya adalah melalui kontribusi 

kampanye dan mobilisasi masa. Hal 

tersebut dilakukan agar kelompok 

kepentingan mampu mempengaruhi 

kebijakan yang berlaku di pemerintahan 

Amerika. Meskipun pengambilan 

keputusan pada akhirnya akan didominasi 

oleh para eksekutif dan legislatif 

(Bloodgood, 2011). Pengaruh dari 

kelompok kepentingan ini juga terfokus 

pada tekanan dan gerakan serta representasi 

dari opini publik (Bloodgood, 2011). 

Kelompok kepentingan ini juga 

mencari cara untuk mempengaruhi para 

pembuat keputusan serta kebijakan 

pemerintah. Hal tersebut dilakukan melalui 

pemilihan umum, distribusi dari sumber 

daya pemerintah melalui hadiah atau suap, 

atau mereka mencari cara untuk melindungi 

status quo (Bloodgood, 2011). 

Hal tersebut juga terlihat dalam 

komunitas LGBT ini, khususnya di 

Amerika. Seperti sebuah kelompok 

kepentingan bernama Freedom to Marry, 

sebuah organisasi yang bergerak untuk 

memperjuangkan pelegalan pernikahan 

sesama jenis di Amerika Serikat. Freedom 

to Marry ini terbentuk pada tahun 2003 di 

New York oleh seorang pengacara yang 

juga seorang aktivis LGBT, Evan Wolfson 

(Freedom to Marry, 2016). Organisasi ini 

memang dibentuk untuk memperjuangkan 

pelegalan pernikahan sesama jenis di 

Amerika Serikat. Meskipun baru terbentuk 

pada tahun 2003, sebenarnya kesadaran 

untuk menekan pemerintah agar pernikahan 

sesama jenis sudah berlangsung sejak tahun 

1970-an. Mereka membentuk pioneer 

gerakan LGBT ini demi menekan 

pemerintah agar bisa melegalkan 

pernikahan sesama jenis (Freedom to 

Marry, 2016). Kemudian, mereka berjuang 

untuk bagaimana bisa menargetkan 

lobbying kepada pengadilan dan mencari 

strategi bagaimana bisa mempengaruhi 

para pembuat keputusan yang mendukung 

kesetaraan (Freedom to Marry, 2016). 

Setelah isu tentang LGBT mulai 

muncul di permukaan, orang-orang yang 

mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian 

dari LGBT itupun mulai berkumpul 

menjadi satu dengan sesama kaumnya. 

Seperti yang sudah dijabarkan di latar 

belakang masalah, mereka juga sudah 

mulai memulai berbagai macam NGO yang 

berkampanye tentang LGBT (Stewart, 

2010). Tidak hanya itu, ada juga NGO 

berskala nasional seperti Human Rights 

Campaign. 

Selain itu banyak dari bagian dari 

komunitas LGBT di beberapa negara 

bagian yang mengajukan kasus tentang 

pernikahan sesama jenis ataupun kasus 



tentang kesetaraan di pengadilan setempat. 

Masuknya kasus-kasus tersebut ke 

pengadilan setempat, kemudian 

memunculkan sebuah kebijakan baru yang 

mempengaruhi seluruh negara bagian. 

Seperti Dancel dan Baehr di Hawaii, 

Wolfson dan Westfall di Massachusetts, 

dan lain sebagainya (Ball, 2010). 

PEMBAHASAN 

Isu tentang LGBT di Amerika 

Serikat merupakan sebuah isu yang sudah 

lama diperbincangkan oleh warga Amerika 

Serikat. Awal kemunculan isu ini terbentuk 

di abad 17. Pada abad tersebut, LGBT 

masih dianggap sebagai hal yang sangat 

tabu dan tidak boleh untuk diperbincangkan 

secara luas. Tidak hanya itu, bahkan 

homoseksualitas masih dianggap sebagai 

hal yang offensive bagi mayoritas 

masyarakat Amerika Serikat (Byard, 1997). 

Hal tersebut disebabkan oleh hukum-

hukum agama yang masih kental di 

kalangan masyarakat Amerika Serikat 

(Byard, 1997). 

Meskipun demikian, tidak sedikit 

juga warga Amerika Serikat yang 

menyembunyikan identitas aslinya baik 

sebagai lesbian maupun gay. Hal tersebut 

yang kemudian membuat beberapa orang 

dihukum dan diadili. Bentuk hukumannya 

pun bermacam-macam, antara lain didenda, 

disidangkan di pengadilan, dipecut, 

dipermalukan secara publik, bahkan ada 

yang sampai dieksekusi. Hukuman-

hukuman yang didapatkan tidak hanya 

karena mereka mengaku atau tertangkap 

sebagai seorang homoseksual, tetapi juga 

karena seorang wanita berpakaian seperti 

pria atau bahkan sebaliknya. Seperti di 

tahun 1652 seorang mahasiswa Harvard 

bernama Joseph Davis diketahui memakai 

pakaian wanita dan kemudian dipaksa 

untuk mengakui kesalahannya serta 

membayar denda (History Project, 2008). 

Ketika sudah memasuki abad 19, 

isu tentang LGBT sudah mulai terbuka di 

masyarakat. Meskipun masih ada beberapa 

lapisan masyarakat yang menganggap 

bahwa LGBT adalah hal yang tabu, namun 

sedikit demi sedikit warga-warga yang 

mengidentifikasi dirinya sebagai bagian 

dari LGBT mulai terbuka. Mereka mulai 

membuka diri melalui buku, puisi, dan surat 

kabar. Tidak sedikit juga dari mereka yang 

mulai memperlihatkan dan mengakui 

bahwa mereka memiliki hubungan sesama 

jenis secara rahasia. Bahkan ada istilah 

“Boston Marriages” yang diartikan sebagai 

ada hubungan antar wanita dan mereka 

hidup bersama (Springate M. , 2016). 

Namun, kedua wanita ini tidak didukung 

secara finansial oleh laki-laki. Istilah ini 

kemudian menjadi Lesbian.  

Kemunculan komunitas LGBT di 

Amerika Serikat pasti menimbulkan 



berbagai macam respons dari masyarakat 

mereka sendiri. Respons yang muncul dari 

masyarakat itu umumnya disebabkan oleh 

implementasi kebijakan pemerintah, baik 

dari pengadilan atau dari lembaga 

pemerintah lainnya (Flores, Andrew R.; 

Barclay, Scott, 2016). Maka dari itu, ketika 

komunitas LGBT semakin berkembang dan 

mulai banyak orang-orang yang mengakui 

baik mereka gay, lesbian, biseksual, 

ataupun transgender, hal tersebut mulai 

menuai respons dari masyarakat. 

Pada kenyataannya masih banyak 

dari warga Amerika Serikat yang masih 

sulit atau bahkan tidak bisa menerima sama 

sekali keberadaan kaum LGBT di 

lingkungan mereka. Mereka menganggap 

bahwa keberadaan komunitas LGBT itu 

akan mengancam keberadaan pasangan-

pasangan heteroseksual (Liu & Macedo, 

2005). Bahkan banyak dari masyarakat 

Amerika Serikat yang menganggap bahwa 

komunitas LGBT seharusnya dikucilkan 

dan tidak perlu diterima di masyarakat. 

Rata-rata orang yang berpendapat seperti 

ini adalah mereka yang memegang teguh 

prinsip keagamaan dan menganggap bahwa 

perilaku homoseksual adalah sebuah dosa 

yang seharusnya tidak dilakukan (Taylor, 

2013). 

Komunitas LGBT itu sendiri juga 

menerima berbagai macam hal yang tidak 

menyenangkan dari masyarakat. Beberapa 

perilaku tindakan yang kurang 

menyenangkan antara lain menjadi bahan 

olokan/bullying dari masyarakat sekitar. 

Bahkan tidak sedikit dari masyarakat yang 

melakukan tindak kekerasan terhadap 

pelaku LGBT. Tidak hanya kekerasan 

secara fisik, namun juga kekerasan verbal 

sering dilayangkan kepada pelaku LGBT 

(Meyer, 2015). 

 Tidak hanya itu, ada dari mereka 

yang juga tidak diterima oleh keluarganya 

sendiri setelah menyatakan dirinya sebagai 

bagian dari LGBT. Sebagian dari pelaku 

LGBT juga mengaku bahwa mendapatkan 

perilaku tidak menyenangkan di tempat 

kerja mereka juga (Taylor, 2013)  

Sikap diskriminatif yang lainnya 

juga didapatkan dari kelompok keagamaan. 

Mereka mendapatkan tekanan dari gereja, 

sinagog, atau institusi keagamaan lainnya. 

Bahkan, institusi-institusi tersebut menjadi 

simbol dari penekanan keberadaan 

komunitas LGBT di Amerika Serikat 

(Stein, 2004). 

Tidak hanya respons negatif yang 

diterima oleh komunitas LGBT, mereka 

juga mendapatkan respons positif dari 

masyarakat. Bahkan, sebuah penelitian 

yang dilakukan oleh the Williams Institute 

di University of Chicago menyatakan 

bahwa penerimaan komunitas LGBT di 

lingkungan mereka meningkat (Liu & 

Macedo, 2005). Rakyat Amerika Serikat 



memberikan respons positifnya ketika 

ditanya tentang menerima keberadaan 

komunitas LGBT. Mereka juga 

memberikan respons positifnya ketika 

diberikan pertanyaan terkait apakah 

komunitas LGBT berhak untuk 

mendapatkan kesetaraan di lingkungan 

masyarakat seperti masyarakat yang 

lainnya (Fetner, 2016). 

Selain itu dukungan masyarakat 

Amerika Serikat lainnya yang terlihat 

adalah munculnya pusat pelayanan 

masyarakat bagi komunitas LGBT. Hal 

tersebut bisa ditemukan setidaknya di kota-

kota besar di Amerika Serikat dan pusat 

pelayanan masyarakat tersebut didanai 

langsung oleh pemerintah setempat. 

Kegiatan yang mereka lakukan tidak hanya  

fokus tentang menyerukan dukungan 

terhadap komunitas LGBT, namun juga 

menyediakan pelayanan sosial dan 

kesehatan bagi orang-orang yang 

membutuhkan (Stewart, 2010). 

Meningkatnya respons positif serta 

dukungan bagi komunitas LGBT di 

Amerika Serikat pastilah memiliki faktor 

tersendiri. Berikut adalah beberapa faktor 

peningkatan dukungan masyarakat 

Amerika Serikat terhadap keberedaan 

komunitas LGBT: 

1) Usia  

Usia rupanya menjadi salah satu 

faktor bagi peningkatan dukungan terhadap 

komunitas LGBT. Para generasi muda di 

Amerika Serikat cukup suportif terhadap 

komunitas LGBT. Generasi muda tersebut 

menggeser keberadaan generasi tua yang 

menolak keberadaan komunitas LGBT di 

Amerika Serikat (Flores, 2014). 

Masyarakat Amerika Serikat yang berusia 

di bawah 50 tahun memiliki respons jauh 

lebih positif dibandingkan dengan 

masyarakat Amerika Serikat yang sudah di 

atas 50 tahun. Mereka yang berusia di 

bawah 50 tahun lebih merespons positif 

terhadap komunitas LGBT dikarenakan 

sejak muda sudah memiliki pemahaman 

bahwa LGBT bukanlah sesuatu hal yang 

buruk. Hal tersebut berlanjut hingga 

mereka bertambah tua dan menanamkan  

pemahaman tentang keberadaan komunitas 

LGBT kepada generasi yang lebih muda 

(Fetner, 2016).  

 

2) Hubungan Personal 

Faktor lain yang menyebabkan 

masyarakat mau menerima keberadaan 

komunitas LGBT di antara lain ada kerabat 

atau orang yang mereka kenal sebagai 

bagian dari komunitas LGBT. Hal tersebut 

menimbulkan adanya interaksi dan 

hubungan secara personal antara 

masyarakat dan komunitas LGBT. Interaksi 

personal tersebutlah yang membantu 

masyarakat untuk lebih mudah menerima 

keberadaan komunitas LGBT di 

lingkungan mereka (Taylor, 2013).  



“Many Americans (including me) 

have gay family members, and we stand 

with them. All of us deserve the same 

rights, protections and opportunities. It is 

simple justice and it is the American way.” 

(Monsen, 2014) 

Meningkatnya dukungan bagi 

komunitas LGBT di masyarakat, 

khususnya dari orang-orang terdekat, 

membuat orang-orang yang 

mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian 

dari LGBT (Filho, 2008). Mereka menjadi 

lebih percaya diri dan lebih mudah untuk 

menerima dirinya sendiri sebagai bagian 

dari komunitas LGBT karena menganggap 

bahwa masyarakat sudah jauh lebih terbuka 

dengan keberadaan komunitas LGBT. 

Bahkan ada sebuah organisasi benama 

Parents, Families, & Friends of Lesbians 

and Gays (PFLAG). Organisasi tersebut 

bertujuan untuk menjadi tempat 

berkumpulnya orang tua atau keluarga yang 

memilki anggota keluarga yang menjadi 

bagian dari komunitas LGBT (Jacobs, 

2014).  

3) Public Figure dan Media 

Pengaruh public figure terhadap 

peningkatan dukungan terhadap komunitas 

LGBT di Amerika Serikat juga cukup 

penting. Adanya beberapa public figure 

yang cukup vokal dalam menyuarakan 

dukungannya terhadap komunitas LGBT 

nyatanya berhasil dalam mengubah sudut 

pandang masyarakat terhadap keberadaan 

komunitas LGBT. Mereka juga berhasil 

membuat masyarakat memiliki pola pikir 

baru bahwa keberadaan komunitas LGBT 

tidak terlalu buruk dari yang dibayangkan 

(Taylor, 2013).  

Beberapa public figure yang 

berpengaruh tersebut adalah Anderson 

Cooper yang dianggap berpengaruh 

terhadap diterimanya komunitas LGBT di 

Amerika Serikat. Cooper merupakan 

seorang jurnalis dan news anchor untuk 

CNN dan menyatakan bahwa dia 

merupakan seorang gay. Kemudian ada 

nama Neil Patrick Harris, seorang aktor 

yang sangat populer dari serial How I Met 

Your Mother, mengidentifikasikan dirinya 

sebagai gay. Selain itu juga ada pembawa 

acara kondang yang memiliki sebuah talk 

show yang cukup populer, Ellen DeGeneres 

(Taylor, 2013). Ellen menyatakan dirinya 

sebagai seorang lesbian sejak tahun 1997 

dan sejak saat itu, dunia pertelevisian 

Amerika Serikat mengalami perubahan.  

Di tahun 2000-an, banyak sekali 

acara-acara televisi yang ikut mengangkat 

LGBT sebagai bagian dari acara mereka. 

Ada beberapa sitcoms yang 

mengikutsertakan karakter-karakter LGBT 

di acara mereka. Seperti Normal, Ohio, 

Some of My Best Friends, dan It’s All 

Relative. Tidak hanya sitcoms, tetapi 

beberapa acara kartun juga tidak mau kalah 

memunculkan karakter-karakter LGBT, 



contohnya adalah South Park, Family Guy, 

dan yang paling terkenal adalah The 

Simpsons (Eaklor, 2008). 

Kemudian juga ada Massachusetts, 

negara bagian pertama di Amerika Serikat 

yang melegalkan pernikahan sesama jenis. 

Pelegalan pernikahan sesama jenis tersebut 

dilaksanakan pada 17 Mei 2004 dan 

ditetapkan oleh Mahkamah Agung 

Massachusetts (Davis Malm, 2003). Isu 

untuk melegalkan pernikahan sesama jenis 

di Massachusetts mulai muncul ketika 

adanya gugatan dari beberapa pasangan 

sesama jenis di Massachusetts. Gugatan 

tersebut sudah mulai sejak bulan April 2001 

yang dilayangkan oleh pasangan sesama 

jenis yang ingin mendapatkan akta nikah 

dari pemerintah. Ada sebanyak 14 individu 

di Massachusetts yang menginginkan 

pemerintah untuk mengeluarkan akta nikah 

untuk mereka. Namun, dikarenakan belum 

legalnya pernikahan sesama jenis di 

Massachusetts pada saat itu, pemerintah 

yang berwenang masih enggan untuk 

mengeluarkan akta nikah untuk pasangan 

sesama jenis tersebut (Marshall, et al., 

2003).  

Tidak hanya gugatan dari pasangan 

per individual, organisasi non-pemerintah 

juga turut andil dalam memperjuangkan 

pelegalan pernikahan sesama jenis di 

Massachusetts. Sebuah organisasi bernama 

MASS Gay & Lesbian Political Caucus 

sudah mulai memperjuangkan hak-hak 

komunitas gay dan lesbian di 

Massachusetts sejak tahun 1973. Usaha 

yang dilakukan organisasi tersebut tidak 

sia-sia seperti pada tahun 1989 mereka 

menjadi pusat untuk menyuarakan hukum 

antidiskriminasi terhadap kaum LGBT di 

Massachusetts (Crehan, 2013). Tidak 

berhenti hanya sampai di situ, pada tahun 

2001, organisasi lainnya, Gay & Lesbian 

Advocates and Defenders menggugat 

Mahkamah Agung Tinggi di Massachusetts 

demi memenuhi hak pernikahan sesama 

jenis bagi kaum sesama jenis di 

Massachusetts (Crehan, 2013).  

Pada akhirnya, pada bulan Mei 

2004, diambil sebuah keputusan untuk 

melegalkan pernikahan sesama jenis di 

Negara Bagian Massachusetts. Keputusan 

itu juga dikenal dengan Goodridge v. Dept. 

of Health. Pada keputusan Mahkamah 

Agung tersebut dinyatakan bahwa baik 

pasangan gay ataupun lesbian, mereka 

sudah diperbolehkan untuk menikah dan 

tidak ada pengecualian pada pernikahan 

menurut hukum di negara bagian tersebut 

(Filho, 2008). Keputusan untuk melegalkan 

pernikahan sesama jenis di Massachusetts 

tersebut disetujui oleh 4 orang hakim dari 

total 7 hakim yang memproses masalah ini 

di Mahkamah Agung Massachusetts 

(Wardle, 2004). 

Pelegalan pernikahan sesama jenis 

di Massachusetts ini juga mencuri perhatian 

publik. The Washington Post dan The New 



York Times adalah contoh dari beberapa 

media di Amerika Serikat yang cukup 

gencar memberitakan tentang peristiwa 

tersebut. Tidak hanya media Amerika 

Serikat yang menyorot pelegalan 

pernikahan sesama jenis tersebut, namun 

media-media di luar Amerika Serikat juga 

ikut memberitakan hal itu. Seperti di 

Russia, sebuah negara yang menghukum 

pelaku homoseksual, menyatakan rasa 

simpatinya kepada warga Amerika Serikat 

karena pelegalan pernikahan sesama jenis 

tersebut. Brazil, yang memiliki akar 

Katholik yang cukup kuat juga 

memberitakan peristiwa itu. Tidak hanya 

Brazil dan Russia, sebagian besar negara di 

Eropa juga ikut memberitakan peristiwa 

tersebut dan banyak yang memberikan 

respons positifnya (Jurkowitz, 2004). 

Kemudian, Kemunculan komunitas 

LGBT di Amerika Serikat tentu saja 

melahirkan berbagai macam kelompok 

kepentingan yang bergerak dalam isu 

tersebut. Pada bab-bab sebelumnya sudah 

dijelaskan tentang adanya kemunculan 

organisasi non-pemerintah yang bergerak 

dalam mewadahi komunitas LGBT baik 

dengan skala regional maupun skala 

nasional.  

Salah satu organisasi non-

pemerintah LGBT pertama di Amerika 

Serikat adalah Mattachine Society 

(Kaczorowski, 2004). Kelompok ini 

didirikan pada tahun 1951 oleh seorang 

aktivis LGBT bernama Henry Hay dan 

didirikan di Los Angeles, California 

(Springate , 2016).   

Tidak hanya Mattachine Society – 

yang lebih terfokus pada kelompok gay – 

muncul juga sebuah kelompok yang 

memfokuskan kelompok mereka kepada 

kelompok lesbian. Kelompok tersebut 

adalah Daughter of Bilitis yang dibentuk 

beberapa tahun setelah Mattachine Society 

dan dibentuk di San Francisco, California 

(Richards, 2014). Setelah kemunculan 

Mattachine Society di Los Angeles dan 

Daughter of Bilitis di San Francisco, mulai 

muncul beberapa organisasi-organisasi 

yang juga mendukung pergerakan LGBT di 

Amerika Serikat. Pada pertengahan tahun 

1950-an, organisasi-organisasi kecil ini 

terbentuk di beberapa kota besar di 

Amerika Serikat, di antaranya New York, 

Chicago, San Francisco, dan Los Angeles 

(Richards, 2014). 

Seiring dengan berjalannya waktu, 

mulai muncul banyak sekali kelompok-

kelompok LGBT di Amerika Serikat yang 

bergerak demi membela keberadaan 

komunitas LGBT. Kelompok-kelompok 

tersebut bergerak dari skala regional, 

kemudian mereka juga bergerak di pada 

skala negara bagian, hingga bergerak pada 

skala nasional, bahkan internasional. 

Pergerakan mereka bergerak pada skala 



spasial dikarenakan dianggap lebih efektif 

dalam meraih tujuan yang dikehendaki oleh 

kelompok tersebut. sehingga mereka 

mampu untuk membuat beberapa 

penyesuaian tentang strategi-strategi yang 

akan mereka laksanakan demi mencapai 

tujuan yang diinginkan (Smitton, 2017). 

Maka dari itu, tidak sedikit pula organisasi 

LGBT di Amerika Serikat yang bergerak 

pada skala nasional. Ada beberapa 

organisasi LGBT besar dan bergerak pada 

skala nasional yang cukup berpengaruh di 

Amerika Serikat. Pengaruh yang mereka 

lakukan juga mampu mempengaruhi 

pemerintah Amerika Serikat untuk segera 

melegalkan pernikahan sesama jenis pada 

skala nasional. Organisasi besar LGBT 

yang memiliki pengaruh cukup besar dalam 

legalisasi pernikahan sesama jenis di 

Amerika Serikat antara lain: 

1) Human Rights Campaign (HRC) 

Human Rights Campaign atau HRC 

merupakan sebuah organisasi LGBT yang 

anggota dan pendukung sebesar 3 (tiga) juta 

orang di seluruh penjuru Amerika Serikat. 

Organisasi ini memastikan bahwa 

komunitas LGBT mendapatkan hak-hak 

kesetaraan dasar yang mereka butuhkan. 

Mereka juga memastikan bahwa komunitas 

LGBT mampu terbuka, jujur, dan merasa 

aman saat berada di rumah, tempat kerja, 

bahkan di masyarakat (Human Rights 

Campaign, 2015). 

Organisasi ini didirikan pada tahun 

1980 oleh Steve Endean. Keberadaan HRC 

ini menjadikan organisasi ini sebagai 

komite aksi politik gay dan lesbian pertama 

di Amerika Serikat. Misi dari didirikannya 

organisasi ini adalah untuk mendukung 

calon-calon legislatif yang memiliki 

orientasi seksual baik sebagai gay maupun 

lesbian. Kemudian, pada tahun 1995, misi 

mereka diubah untuk tidak hanya bergerak 

di bidang politik saja, namun mereka juga 

membuat beberapa program lainnya, 

seperti Workplace Project and the Family 

Project yang lebih memperhatikan pada sisi 

pendidikan (Human Rights Campaign, 

2015). 

Pendukung dari organisasi ini tidak 

hanya datang dari masyarakat biasa. 

Banyak pendukung dari tokoh-tokoh yang 

cukup berpengaruh di Amerika Serikat juga 

ikut berpartisipasi sebagai pendukung 

organisasi ini. Beberapa tokoh tersebut 

antara lain aktor George Clooney, CEO dari 

Apple Tim Cook, penyanyi Lady Gaga, 

aktres Anne Hathaway, penyanyi Jennifer 

Hudson, seorang transgender dari klan 

Kardashian-Jenner Caitlyn Jenner, seorang 

penyanyi legendaris Elton John, dan masih 

banyak lagi (Human Rights Campaign, 

2015). 

Tidak hanya dukungan dari tokoh-

tokoh terkenal di Amerika Serikat, HRC 

juga bekerja sama dengan beberapa 

korporasi-korporasi besar yang bahkan 



sudah terkenal sampai di dunia 

internasional. Korporasi yang bekerja sama 

dengan HRC juga mencakup berbagai 

bidang, mulai dari bidang aviasi hingga 

bidang teknologi. Beberapa korporasi 

tersebut antara lain American Airlines, 

Apple, The Coca-Cola Company, Intel, 

Microsoft, Target, UPS, Accenture, Diageo 

Smirnoff, Chevron, Lexus, Nike, 

Prudential, Google, Alaska Airlines, 

Mastercard, Amazon, Dell, The Hershey 

Company, dan korporasi-korporasi lainnya. 

Bentuk dukungan yang diberikan oleh 

korporasi-korporasi di atas adalah 

memberikan bantuan berupa dana serta 

komitmen mereka terhadap 

memperjuangkan kesetaraan bagi 

komunitas LGBT (Human Rights 

Campaign, 2015). 

Kantor permanen HRC pertama kali 

didirikan pada tahun 2003 di Washington, 

D.C. Pendirian gedung kantor HRC ini 

dianggap sebagai pengingat bagi komuntas-

komunitas yang menentang LGBT bahwa 

HRC akan terus memperjuangkan hak-hak 

kesetaraan bagi komunitas LGBT (Human 

Rights Campaign, 2015).  

Selain itu, HRC merupakan salah 

satu organisasi LGBT yang cukup 

berpengaruh terhadap legalisasi pernikahan 

sesama jenis di Amerika Serikat pada 2015. 

Hal tersebut dikarenakan salah satu anggota 

dari HRC, Jim Obergefell, merupakan salah 

satu penggugat di Mahkamah Agung 

tentang belum dilegalkannya pernikahan 

sesama jenis di Amerika Serikat (Human 

Rights Campaign, 2015). 

Selain berkerja di kawasan Amerika 

Serikat, HRC juga bekerja sampai ke dunia 

internasional. Mereka membentuk sebuah 

jaringan yang mereka sebut sebagai HRC 

Global Innovative dan HRC Global 

Fellows. Mereka adalah cabang-cabang 

HRC dari berbagai belahan dunia. Di 

antaranya adalah Nicaragua, Mozambique, 

Filipina, Irlandia, Kyrgyzstan, Myanmar, 

Uruguay, dan Turki (Human Rights 

Campaign, 2018). Mereka juga membuka 

kesempatan bagi organisasi-organisasi dari 

berbagai negara di seluruh dunia yang ingin 

bergabung dengan jaringan tersebut. HRC 

juga akan mendatangi negara yang 

bersangkutan dan membantu untuk 

mengedukasi organisasi LGBT yang berada 

di negara tersebut (Human Rights 

Campaign, 2018). 

 

2) GLBTQ Legal Advocates & 

Defenders (GLAD) 

 

Organisasi lainnya adalah GLBTQ 

Legal Advocates & Defenders atau yang 

lebih sering dikenal sebagai GLAD. 

Organisasi ini didirikan pada tahun 1978 di 

Boston, Massachusetts oleh seorang 

pengacara muda bernama John Ward. 

GLAD didirikan ketika sebuah organisasi 



anti-LGBT yang didirikan oleh Anita 

Bryant sedang ramai diperbincangkan 

(GLAD, 2018). 

Tujuan didirikannya GLAD ini 

adalah berjuang demi keadilan bagi 

komunitas LGBT dan terjauh dari 

diskriminasi. Diskriminasi yang dimaksud 

adalah tidak hanya untuk komunitas LGBT, 

namun juga identitas gender dan orang-

orang yang terkena HIV. Berbeda dengan 

HRC maupun PFLAG yang lebih bertujuan 

untuk mengedukasi tentang komunitas 

LGBT kepada masyarakat luas, namun 

GLAD di sini lebih membantu dan atau 

menuntun komunitas LGBT untuk 

mengatasi masalah yang terkait dengan 

LGBT melalui advokasi (GLAD, 2018).  

Selain itu, sudah banyak kasus-

kasus yang ditangani oleh GLAD dalam 

memperjuangkan keadilan bagi komunitas 

LGBT. Kasus-kasus yang ditangani antara 

lain tentang diskriminasi, employment, 

HIV/AIDS, hak-hak transgender, anak-

anak muda yang tergabung dalam 

komunitas LGBT, dan tentu saja 

pernikahan (GLAD, 2018). 

Salah satu kasus yang pernah 

ditangani oleh GLAD adalah kasus 

pernikahan sesama jenis di beberapa negara 

bagian di Amerika Serikat. GLAD Civil 

Rights Project Director, Mary L. Bonauto 

mendesak Mahkamah Agung pada 28 April 

2015 agar menghapus kebijakan di 

beberapa negara bagian yang masih 

melarang pernikahan sesama jenis. GLAD 

juga menjadi pembantu penasihat di 

beberapa kasus pernikahan sesama jenis. Di 

antaranya, DeBoer v. Snyder di Michigan, 

kemudian ada juga kasus Love v. Beshear 

(dikenal juga sebagai Bourke v. Beshear) di 

Kentucky (GLAD, 2108). 

Jika HRC melakukan kerja sama 

dengan korporasi-korporasi besar demi 

menyokong finansial mereka, GLAD tidak 

menunjukkan dengan gamblang dari mana 

mereka mendapatkan dukungan secara 

finansial. Hanya saja, terdapat sebuah 

laporan keuangan yang menunjukkan 

bahwa sumber dana yang didapatkan 

adalah dari penggalangan dana serta donasi 

yang diberikan kepada organisasi ini 

(GLAD, 2018). 

 

3) Lambda Legal 

Organisasi lainnya yang begerak 

dalam memperjuangkan kesetaraan bagi 

komunitas LGBT adalah Lambda Legal. 

Organisasi ini didirikan pada tahun 1973 

oleh Bill Thom (Lambda Legal, 2015). 

Organisasi yang sebelumnya bernama 

Band-Aid ini mendedikasikan organisasi 

ini untuk mendapatkan kesetaraan 

seutuhnya bagi komunitas LGBT (Impact, 

2008). 

Lambda Legal memfokuskan 

kinerja mereka dalam advokasi, dan juga 

mengedukasi siapapun yang berada di 

komunitas LGBT. Baik lesbian, gay, 



transgender, biseksual, bahkan sampai 

mereka yang mengidap HIV akan dibantu 

oleh organisasi ini. (Lambda Legal, 2015). 

Salah satu bentuk kerja nyata yang berhasil 

dilakukan oleh Lambda Legal adalah kasus 

diskriminasi atas sebuah keluarga yang 

menjadi bagian dari komunitas LGBT. 

Mereka menggungat U.S. Department of 

Health and Human Services karena 

dianggap mendeskriminasi komunitas 

LGBT. Mereka protes langsung kepada 

U.S. District Court for the District of 

Columbia di tahun 2018 (Lambda Legal, 

2015). 

Kemudian, Lambda Legal juga 

memiliki salah satu program untuk 

mengedukasi anak-anak muda yang 

menjadi bagian dari komunitas LGBT. 

Mereka bahkan menyediakan sebuah 

platform untuk mengedukasi anak-anak 

muda tentang bagaimana dinamika 

komunitas LGBT khususnya di Amerika 

Serikat (Lambda Legal, 2018). 

Selain itu, Lambda Legal juga ikut 

perjuangan dalam pelegalan pernikahan 

sesama jenis di Amerika Serikat. Bentuk 

dukungan yang dilakukan oleh organisasi 

non-profit ini adalah bekerja sama dengan 

organisasi lokal bernama Equality 

California serta sebuah organisasi yang 

dikhususkan untuk lesbian, National 

Center for Lesbian Rights. Bentuk kerja 

sama yang mereka lakukan adalah mereka 

melakukan sebuah upaya untuk 

mengedukasi serta mengampanyekan 

freedom to marry (Freedom to Marry, 

2016).  

4) Freedom to Marry 

Organisasi lainnya yang terfokus 

pada komunitas LGBT lainnya adalah 

Freedom to Marry. Organisasi ini 

dicetuskan oleh seorang pengacara 

bernama Evan Wolfson pada tahun 2003 di 

New York City (Freedom to Marry, 2016). 

Tujuan utama didirikannya organisasi ini 

adalah mendesak pemerintah agar bias 

melegalkan pernikahan sesama jenis di 

Amerika Serikat (Heller, Karen, 2015). 

Organisasi ini pun mengumpulkan 

dukungannya dari masyarakat. Membuat 

sebuah polling untuk mengetahui seberapa 

besar dukungan masyarakat terhadap isu 

pelegalan pernikahan sesama jenis. 

Kemudian, dari hasil polling tersebut, 

organisasi ini akan meningkatkan kapasitas 

gerakannya agar dapat mendapatkan 

dukungan dari masyarakat serta 

membangun opini publik tentang 

pernikahan sesama jenis (Freedom to 

Marry, 2015). 

Tidak hanya masyarakat saja yang 

mendukung keberadaan organisasi ini, 

namun Freedom to Marry mampu 

memperoleh dukungan bipartisan dari 

kedua partai politik besar di Amerika 

Serikat. Meskipun Partai Republik di 

Amerika Serikat memang terkenal dengan 

sifat konservatif nya, namun, semenjak 



meledaknya isu pernikahan sesama jenis di 

awal era 2000-an, komunitas LGBT mulai 

berusaha untuk membujuk dan 

mendapatkan dukungan terhadap orang-

orang konsevatif dan juga Partai Republik. 

Sampai akhirnya, Freedom to Marry pun 

mendapatkan dukungan dari kedua partai 

politik, Partai Republik dan Partai 

Demokrat (Freedom to Marry, 2015). 

Setelah organisasi ini mendapatkan 

dukungan yang dikira cukup untuk 

melanjutkan kampanyenya, Freedom to 

Marry pun memulai pergerakannya melalui 

tingkatan negara bagian terlebih dahulu. 

Menurut mereka, tidak harus langsung 

dalam skala nasional. Namun, mereka 

menyatakan bahwa mereka harus 

memenangkan berbagai macam kasus 

pernikahan sesama jenis di beberapa negara 

bagian di Amerika Serikat. Kampanye yang 

dilakukan oleh Freedom to Marry pada 

tingkat negara bagian juga dibantu oleh 

organisasi-organisasi LGBT local yang 

berada di negara bagian yang sedang 

menjadi target selanjutnya (Freedom to 

Marry, 2015). 

Berbeda dengan HRC yang bekerja 

sama dengan korporasi-korporasi demi 

mendapatkan dukungan secara finansial, 

Freedom to Marry mendanai kampanyenya 

dengan membuka donasi kepada siapapun 

yang bersedia untuk berdonasi. Meskipun 

tidak bekerja sama dengan korporasi-

korporasi besar, namun mereka juga 

mendapatkan donasi yang cukup besar dari 

beberapa korporasi. Di antaranya ada The 

Ford Foundation dan SKYY Vodka. Tidak 

hanya itu, mereka juga membuka donasi 

secara daring di website mereka. Bahkan 

total donasi yang didaptkan pada tahun 

2014 mencapai angka 12 juta dollar 

(Freedom to Marry, 2015). 

 

Setelah munculnya organisasi-

organisasi non-pemerintah tersebut, 

mereka pun mulai melakukan kelanjutan 

upaya pernikahan pelegalan pernikahan 

sesama jenis di Amerika Serikat. Hal 

tersebut dilakukan agar pernikahan sesama 

jenis tidak hanya legal di beberapa negara 

bagian saja, namun juga dapat dilegalkan di 

seluruh negara bagian di Amerika Serikat, 

tanpa terkecuali. 

Komunitas LGBT juga berusaha 

untuk mengubah Defense Against Marriage 

Act (DOMA) yang merupakan sebuah 

undang-undang tentang pernikahan di 

Amerika Serikat dan disahkan pada tahun 

1996. Pada undang-undang yang dimaksud, 

pernikahan hanya diajukan untuk pasangan 

heteroseksual, yakni pasangan laki-laki dan 

perempuan. Tidak ada hukum atau pasal 

yang menyatakan bahwa pasangan sesama 

jenis diperbolehkan untuk menikah. Pada 

akhirnya, pasangan-pasangan sesama jenis 

tersebut mengajukan gugatan kepada 

Mahkamah Agung di masing-masing 

negara bagian (Sommer, 2015). Kemudian 



muncul sebuah pertanyaan dari Mahkamah 

Agung terkait pernikahan sesama jenis 

tersebut: 

“Does the Fourteenth Amendment 

require a state to recognize a marriage 

between two people of the same sex when 

their marriage was lawfully licensed and 

performed out of state?” (Supreme Court 

of the United States, 2015) 

Adapun upaya-upaya yang 

dilakukan oleh komunitas LGBT dalam 

pelegalan pernikahan sesama jenis adalah: 

1) Mendapatkan Dukungan 

dari Masyarakat 

Dukungan masyarakat untuk 

pelegalan pernikahan sesama jenis 

dianggap sangat penting bagi komunitas 

LGBT. Hal tersebut dikarenakan opini 

publik ikut membantu bagaimana sebuah 

kebijakan dibentuk (Flores, Andrew R.; 

Barclay, Scott, 2016). Berbagai organisasi 

LGBT besar di Amerika Serikat berlomba-

lomba untuk mendapatkan dukungan 

masyarakat dengan berbagai macam cara. 

Seperti mengadakan pengambilan suara 

atau melakukan tanda tangan demi 

menunjukkan dukungannya terhadap 

pelegalan pernikahan sesama jenis. Seperti 

pada tahun 2015, Human Rights Campaign 

berusaha untuk mendapatkan dukungan 

dari masyarakat dengan mengumpulkan 

tanda tangan yang menyatakan bahwa 

mereka mendukung pernikahan sesama 

jenis dan seharusnya kebijakan tersebut 

dilegalkan tidak hanya di beberapa negara 

bagian, namun di seluruh penjuru Amerika 

Serikat. Akhirnya, sebanyak 207.551 tanda 

tangan dari seluruh negara bagian 

menyatakan bahwa mereka mendukung 

komunitas LGBT untuk mendapatkan hak 

menikah dalam skala nasional (The 

People's Brief, 2015).  

Tidak hanya HRC yang mencari 

dukungan dari masyarakat, organisasi 

LGBT lainnya juga ikut mencari dukungan 

terkait pelegalan pernikahan sesama jenis. 

Berbeda dengan HRC yang mengumpulkan 

tanda tangan masyarakat demi 

menunjukkan dukungan pelegalan 

pernikahan sesama jenis, Freedom to 

Marry lebih kepada melakukan survey 

tentang masyarakat yang mendukung 

pernikahan sesama jenis. Data yang 

dibagikan oleh Freedom to Marry 

menyatakan bahwa ada 58% dari 

masyarakat Amerika Serikat yang 

mendukung pelegalan pernikahan sesama 

jenis di tahun 2018. Presentase tersebut 

meningkat sejak tahun 2004 – 2013. 

Perolehan data tersebut diambil dari 

berbagai macam latar belakang yang ada di 

masyarakat, seperti Africans Americans, 

Latinos, Republicans/Conservatives, Umat 

Katolik, dan bahkan Evangelicals. Hal 

tersebut dilakukan demi menunjukkan 

dukungan yang menyeluruh bagi komunitas 

LGBT (Freedom to Marry, 2015). 



1) Kerja sama antar 

Organisasi LGBT 

Pelegalan pernikahan sesama jenis 

di Amerika Serikat tidak jauh dari peran 

organisasi-organisasi LGBT yang bersatu 

demi mendesak pemerintah Amerika 

Serikat agar melegalkan pernikahan sesama 

jenis. Kerja sama antar organisasi ini 

mereka lakukan tidak langsung pada skala 

nasional. Namun, mereka bekerja pada 

tingkat negara bagian dan berusaha untuk 

mempengaruhi Mahkamah Agung 

setempat agar melegalkan pernikahan 

sesama jenis dalam tingkat negara bagian. 

Organisasi-organisasi itu antara lain the 

American Civil Liberties Union (ACLU), 

GLBTQ Legal Advocates & Defenders 

(GLAD), Lambda Legal, dan the National 

Center for Lesbian Rights (Freedom to 

Marry, 2016).  

Negara-negara bagian yang menjadi 

target mereka adalah New England, yang 

mencakup Vermont, Maine, dan New 

Hampshire. Mereka berusaha untuk 

memperoleh legislasi dan tanda tangan dari 

gubernur setempat. Kemudian tidak hanya 

wilayah New England, namun juga Iowa 

dan Washington D.C. juga melakukan hal 

yang sama dengan New England sehingga 

adanya lagalisasi pernikahan sesama jenis 

di negara bagian tersebut. Kemudian pada 

bulan Mei 2009, Rob Reiner yang didukung 

oleh Chad Griffin dan seorang screenwriter 

Dustin Lance Black dan juga mantan 

pengacara George W. Bush, Jend. Ted 

Olson dan pengacara partai Demokrat, 

David Boies, membuat sebuah 

penggalangan dana bernama American 

Foundation for Equal Rights demi 

mendesak Mahkamah Agung Amerika 

Serikat terhadap pernikahan sesama jenis. 

(Freedom to Marry, 2016). 

Tidak hanya itu, GLAD juga ikut 

melakukan lobbying dan advokasi di 

beberapa negara bagian, di antaranya 

adalah Massachusetts – yang kemudian 

menjadi negara bagian pertama yang 

melegalkan pernikahan sesama jenis. 

Kemudian, ada Connecticut di tahun 2008 

dan di New England. Karena New England 

dianggap sebagai dasar dalam advokasi dan 

legislatif terhadap pernikahan sesama jenis. 

Pada akhirnya, New Hampshire 

melegalkan pernikahan sesama jenis di 

tahun 2009 (GLAD, 2015). 

2) Pembentukan Koalisi Antar 

Negara Bagian 

Setelah kerja sama antar organisasi 

LGBT terlaksanakan, mereka kemudian 

berusaha untuk mulai mempengaruhi 

Mahkamah Agung di beberapa negara 

bagian. Massachusetts, sebagai negara 

bagian pertama yang melegalkan 

pernikahan sesama jenis, kemudian 

memicu reaksi negara-negara bagian 

lainnya untuk juga melegalkan pernikahan 

sesama jenis. Banyak pasangan-pasangan 

sesama jenis di berbagai negara kemudian 



ingin juga pernikahan sesama jenis 

dilegalkan di negara bagian mereka. 

Karena, hukum yang berlaku di 

Massachusetts adalah jika ingin menikah di 

Massachusetts, maka mereka juga harus 

menjadi warga Massachusetts setelah 

menikah (Abraham, 2004).  

Kemudian pada bulan Mei 2008, 

Mahkamah Agung California mulai 

melegalkan pernikahan sesama jenis. Lima 

bulan setelah pelegalan pernikahan sesama 

jenis di California, Mahkamah Agung 

Connecticut juga melegalkan pernikahan 

sesama jenis. Pelegalan tersebut tidak 

berjalan dengan sendirinya. Namun, di 

balik pelegalan kebijakan tersebut ada 

organisasi LGBT yang memperjuangkan 

kepentingan komunitas LGBT. Salah satu 

yang paling vokal dalam pergerakan 

tersebut adalah GLAD (Bonauto & 

Wolfson, 2009). 

Kemudian di tahun 2009, Freedom 

to Marry membentuk sebuah model koalisi 

dengan komunitas LGBT lokal di New 

York yang membantu dasar-dasar 

bagaimana kampanye mereka bisa 

berpengaruh khususnya untuk pemerintah 

negara bagian. Mereka bekerja sama 

dengan komunitas LGBT lokal 

dikarenakan, mereka jauh lebih kuat di 

tingkat negara bagian karena mereka sudah 

memahami tentang lawmakers, aktivis, 

allies, dan media. Sehingga akan lebih 

mudah dalam proses pelegalan pernikahan 

sesama jenis di negara bagian yang 

dimaksudkan (Freedom to Marry, 2016).  

Koalisi antar negara bagian ini 

dilakukan dengan cara mengajukan gugatan 

kepada mahkamah agung setempat. Pada 

bulan Januari 2015, ada 6 (enam) gugatan 

dari beberapa negara bagian yang 

dilayangkan kepada Mahkamah Agung 

yang kemudian ditentukan oleh 6th Circuit 

Court of Appeals. Gugatan-gugatan 

tersebut adalah: 

- Kentucky: Bourke v. 

Beshear dan Love v. Beshear yang diajukan 

oleh American Civil Liberties Union 

(ACLU) dan penasihat 

- Michigan: DeBoer v. Snyder 

yang diajukan oleh GLBTQ Legal 

Advocates and Defenders (GLAD) dan 

penasihat 

- Ohio: Henry v. Hodges, 

yang diajukan oleh Lambda Legal dan 

Firma Gerhardstein & Branch. Kemudian 

ada Obergefell v. Hodges yang diajukan 

oleh ACLU dan Gerhardstein & Branch 

- Tennessee: Tanco v. 

(Denniston, 2015)Haslam, yang diajukan 

oleh National Center for Lesbian Rights 

dan penasihat (Sommer, 2015). 

Dari gugatan-gugatan di atas, kasus 

di Ohio, Henry dan Obergefell, dianggap 

menunjukkan kepentingan terhadap 

pernikahan sesama jenis dan juga kasus 

Obergefell v. Hodges merupakan kasus 

yang akhirnya menjadi tonggak sejarah 



terhadap pelegalan pernikahan sesama jenis 

di Amerika Serikat. Karena, ketika kasus 

ini disahkan oleh Mahkamah Agung 

Amerika Serikat, menjadi penanda bahwa 

pernikahan sesama jenis sudah legal di 

seluruh negara bagian setelah sebelumnya 

hanya legal di 36 negara bagian (Denniston, 

2015). 

Setelah melihat perjuangan para 

organisasi LGBT dan juga komunitas 

LGBT dalam melegalkan pernikahan 

sesama jenis, akhirnya, Amerika Serikat 

pun melegalkan kebijakan tersebut. 

Legalisasi pernikahan sesama jenis di 

Amerika Serikat terjadi pada 26 Juni 2015, 

setelah sejak 28 April 2015 kasus tersebut 

diperbincangkan (Supreme Court of the 

United States, 2015). Kebijakan ini 

disahkan setelah mendapatkan suara 5 

(lima) banding 4 (empat) dari hakim 

Mahkamah Agung yang menangani kasus 

ini (Denniston, 2015). Setelah 

dilaksanakannya pengesahan pernikahan 

sesama jenis, Mahkamah Agung 

mewajibkan seluruh negara bagian serta 

daerah yurisdiksi Amerika Serikat untuk 

mengeluarkan izin untuk menikah bagi 

pasangan sesama jenis. Hal tersebut 

tertuang pada Amandemen ke-14 dari 

Defense of Marriage Act.  

“The Fourteenth Amendment 

requires a State to license a marriage 

between two people of the same sex and to 

recognize a marriage between two people 

of the same sex when their marriage was 

lawfully licensed and performed out-of-

State.” (Supreme Court of the United 

States, 2015) 

Pelegalan pernikahan sesama jenis 

tersebut juga tidak lepas dari Presiden 

Amerika Serikat pada masa itu, Barack 

Obama. Beliau menyatakan dukungannya 

terhadap pernikahan sesama jenis di 

Amerika Serikat. Meskipun sebelumnya, 

Obama tidak mendukung tentang pelegalan 

pernikahan sesama jenis di tahun 2008, 

namun, seiring berjalannya waktu, Obama 

merubah pola pikirnya terhadap pernikahan 

sesama jenis dan mendukungnya (The 

Washington Post, 2016). Kemudian, 

Obama juga menginstruksikan kepada 

kabinetnya untuk mengimplementasikan 

aturan-aturan tentang pernikahan sesama 

jenis. Obama memastikan bahwa keputusan 

tersebut berjalan dengan lancar dan 

memastikan bahwa pemerintah federal 

mengakui hak-hak bagi pasangan-pasangan 

sesama jenis (Office of the Press Secretary, 

2016). 
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