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BAB III 

RESPONS MASYARAKAT AMERIKA SERIKAT 

TERHADAP KOMUNITAS LESBIAN, GAY, 

BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER 

 

Setelah sebelumnya mengetahui tentang bagaimana 

awal kemunculan dan perkembangan komunitas LGBT di 

Amerika Serikat, di bab ini akan dijelaskan bagaimana 

masyarakat Amerika Serikat merespons tentang hal tersebut. 
Pastinya setiap adanya kemunculan sebuah isu, akan 

menimbulkan berbagai macam respons baik itu respons positif 

maupun respons negatif. Bab ini akan dibagi dalam tiga subbab, 
subbab yang pertama akan membahas respons negatif dari 

masyarakat Amerika Serikat terhadap kemunculan dan 

perkembangan komunitas LGBT di Amerika Serikat. 

Kemudian, di subbab yang kedua akan dijelaskan bagaimana 
respons positif masyarakat Amerika Serikat terhadap isu terkait. 

Lalu, pada subbab yang terakhir, mengarah pada respons positif 

masyarakat Amerika Serikat, akan dijelaskan juga bagaimana 
Massachusetts sebagai negara bagian pertama di Amerika 

Serikat yang melegalkan pernikahan sesama jenis di bawah 

konstitusi negara bagian. 

A. Respons Negatif Masyarakat Amerika Serikat 

Terhadap Kemunculan Komunitas Lesbian, 

Gay, Biseksual, dan Transgender 
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, 
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lesbian, biseksual, ataupun transgender, hal 
tersebut mulai menuai respons dari masyarakat.   

                                                                                                                  

 

Gambar 3 Peta Peningkatan Pasangan Sesama Jenis sejak 

tahun 2000 – 2005 (Gates, 2006) 

 

Pada peta tersebut dijelaskan adanya 
peningkatan jumlah pasangan sesama jenis di 

Amerika Serikat. Tercatat ada 594.391 pasangan 

sesama jenis di Amerika Serikat pada tahun 2000. 
Jumlah tersebut terus bertambah sampai pada tahun 

2005, tercatat ada 776.943 pasangan sesama jenis 

di Amerika Serikat. Angka tersebut 

mengindikasikan bahwa ada peningkatan sebesar 
30% sejak tahun 2000 sampai 2005. Peningkatan 

presentase terbesar terjadi di Amerika Serikat 

bagian tengah (Midwest), termasuk di Negara 
Bagian Indiana, Iowa, Kansas, Minnesota, 

Missouri, Wisconsin, Ohio, dan Nebraska. Tidak 

hanya itu, Colorado dan New Hampshire juga 
menduduki peringkat 10 teratas pada peningkatan 

presentase pasangan sesama jenis (Gates, 2006). 
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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). 

Pada sebuah polling yang dilakukan oleh 

Gallup Polls, dinyatakan bahwa sejak tahun 1977 – 

2005, 45% dari masyarakat Amerika Serikat 
menyatakan bahwa hubungan sesama jenis tidak 

seharusnya dilegalkan (Flores, 2014). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa hampir setengah dari 
masyarakat di Amerika Serikat tidak menyetujui 

keberadaan komunitas LGBT.  

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 
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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).  

 

Gambar 4 Sikap Institusi Keagamaan di Amerika Serikat 

menanggapi keberadaan komunitas LGBT (Taylor, 2013) 

 

Dari gambar di atas, bisa dilihat bahwa 
kaum Muslim merupakan kelompok yang paling 

sulit untuk menerima keberadaan komunitas LGBT 

di Amerika Serikat. Bahkan, kurang dari 1% yang 
menyatakan bahwa mereka bisa menerima 

keberadaan komunitas LGBT. Sedangkan yang 

masih terlihat bisa menerima keberadaan 

komunitas LGBT adalah Non-Evangelical 
Protestant Church. Meskipun mayoritas masih 
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menolak keberadaan komunitas LGBT, kelompok 
keagamaan tersebut terlihat ada yang memberikan 

sedikit dukungannya meskipun hanya 10%. 

Selain munculnya sikap diskriminatif 
terhadap komunitas LGBT, muncul juga 

organisasi-organisasi non-pemerintah yang 

menentang keberadaan komunitas LGBT. Sebuah 

organisasi advokasi non-profit di Amerika Serikat, 
bernama Southern Poverty Law Center, mengelola 

beberapa organisasi yang bergerak dalam 

ketidaksetujuan terhadap komunitas LGBT. 
Pengelolaan organisasi-organisasi ini mereka sebut 

sebagai Intelligence Project (Southern Poverty 

Law Center, 2009).  Beberapa organisasi tersebut 
antara lain: 

1) Save Our Children Inc. 

Organisasi ini adalah sebuah organisasi 

yang didirikan oleh Anita Bryant pada tahun 1977 
di Miami, Florida. Bryant mengungkapkan bahwa 

kaum LGBT tidak bisa bereproduksi, sehingga 

mereka (kaum LGBT) akan merekrut orang-orang 
di sekitar mereka untuk menjadi bagian dari 

mereka. Bryant mencetuskan organisasi ini dengan 

tujuan melindungi anak-anak agar tidak ikut 
tergabung dengan komunitas LGBT (Thomas, 

1997). Maka dari itu, organisasi ini dikhususkan 

untuk para orang tua agar mendidik anaknya dan 

menjauhkan anaknya dari komunitas LGBT.  
Bentuk protes yang dilakukan oleh 

kelompok ini adalah mengumpulkan sejumlah 

tanda tangan demi menunjukkan penolakan 
terhadap keberadaan komunitas LGBT (Stein, 

2004). Setelah Bryant berhasil mengumpulkan 

tanda tangan dari warga Miami, Florida, dia juga 

berambisi untuk menyebarkan kampanye yang 
menunjukkan perlawanan terhadap hak-hak LGBT 

(Bronski, 2011). 
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2) Americans for Truth about Homosexuality 
(AFTAH) 

Organisasi lainnya yang melawan 

keberadaan komunitas LGBT adalah Americans for 
Truth about Homosexuality (AFTAH). Organisasi 

yang didirikan oleh Peter LaBarbera pada tahun 

1996 ini berpusat di Naperville, Illinois. Tujuan 

utama didirikannya organisasi ini adalah 
menjadikan AFTAH sebagai sumber utama bagi 

masyarakat yang ingin melawan keberadaan 

komunitas LGBT. Pendiri dari AFTAH 
menyatakan bahwa perilaku homoseksual adalah 

suatu hal yang salah dan LaBarbera menyatakan 

bahwa perilaku dapat diubah di kemudian hari 
(AFTAH, 2006). 

Salah satu bentuk protes terhadap 

kemunculan komunitas LGBT di Amerika Serikat 

adalah LaBarbera – pendiri dari AFTAH – 
melakukan sebuah kritik terhadap Presiden Bill 

Clinton di tahun 1997. Kritik yang dilayangkan 

adalah terkait dengan dukungan Presiden Clinton 
terhadap Employment Non-Discrimination Act 

(ENDA), sebuah ketetapan dari pemerintah 

Amerika Serikat terhadap penghapusan 
diskriminasi terhadap komunitas LGBT di 

lingkungan kerja. AFTAH menganggap bahwa 

dengan munculnya dukungan Presiden Clinton 

terhadap ketetapan tersebut merupakan sebuah 
senjata untuk meningkatkan dukungan untuk 

komunitas LGBT dari seluruh masyarakat Amerika 

Serikat (Thurman, 1997).  
3) Heterosexuals Organized for a Moral 

Environment (H.O.M.E) 

Organisasi ini didirikan oleh seorang 

penulis dan aktivis politik bernama Wayne Lela di 
Downers Grove, Illinois. Tujuan utama 

didirikannya organisasi ini adalah untuk 
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menggunakan logika, ilmu pengetahuan, dan 
hukum alam untuk menunjukkan semua 

kekurangan dan kecacatan dari argumen yang 

dikeluarkan oleh para pendukung LGBT. Selain 
itu, tujuan lain didirikannya organisasi ini adalah 

untuk membela pernikahan heteroseksual 

(Heterosexuals Organized for a Moral 

Environment, 2004).  
Salah satu bentuk protes dari H.O.M.E. 

adalah sejak tahun 2002 organisasi ini 

diperbolehkan untuk mendirikan sebuah booth di 
beberapa universitas satu kali setiap semester. 

Pendirian booth ini bertujuan untuk membagikan 

flier kepada mahasiswa setempat tentang 
berbahayanya keberadaan komunitas LGBT 

(Elejalde-Ruiz, 2004). Adapun universitas yang 

menjadi tempat H.O.M.E. untuk mendirikan booth-

nya antara lain Elgin Community College 
(Elejalde-Ruiz, 2004), Joliet Junior College, dan 

University of Chicago (Ali, 2007). 

4) Mass Resistance 
Organisasi yang cukup besar dalam 

menentang keberadaan komunitas LGBT adalah 

Mass Resistance. Organisasi ini didirikan pada 
tahun 1995 di Massachusetts, yang sebelumnya 

bernama Parents’ Rights Coalition. Pembentukan 

organisasi ini berdasarkan Article 8 Alliance pada 

masa krisis pernikahan sesama jenis di 
Massachusetts. Organisasi ini berusaha untuk 

mempengaruhi Mahkamah Agung Massachusetts 

agar tidak melegalkan pernikahan sesama jenis di 
Massachusetts. Pada tahun 2003-2004, organisasi 

ini juga memimpin upaya untuk menggagalkan 

konstitusi tentang pernikahan sesama jenis di 

Massachusetts. Mereka berusaha untuk 
mempengaruhi Mahkamah Agung agar tidak 
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melegalkan pernikahan sesama jenis di 
Massachusetts (MassResistance, 2017).  

Meskipun organisasi ini didirikan dan 

berpusat di Massachusetts, namun, organisasi ini 
juga sudah melakukan ekspansi ke beberapa negara 

bagian di Amerika Serikat. Beberapa negara bagian 

tersebut adalah California, Texas, Colorado, 

Nebraska, Georgia, Minnesota, dan lain 
sebagainya. Bahkan, tidak hanya di Amerika 

Serikat saja, organisasi ini sudah melebarkan 

ekspansinya sampai ke Inggris, Australia, Nigeria, 
dan Chile. (MassResistance, 2017) 

 

B. Respons Positif Masyarakat Amerika Serikat 

Terhadap Kemunculan Komunitas Lesbian, 

Gay, Biseksual, dan Transgender 

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 
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lakukan tidak hanya  fokus tentang menyerukan 
dukungan terhadap komunitas LGBT, namun juga 

menyediakan pelayanan sosial dan kesehatan bagi 

orang-orang yang membutuhkan (Stewart, 2010).  
 

 

 

Gambar 5 Grafik tentang Apakah Seharusnya Pasangan 

Sesama Jenis Dewasa dilegalkan atau tidak (Gallup Polls, 

2018) 

 

Dari grafik di atas bisa terlihat bahwa 

masyarakat Amerika Serikat dari tahun ke tahun 
menunjukkan adanya peningkatan respons positif 

terhadap keberadaan komunitas LGBT. Sejak 

tahun 2000 mulai terlihat bahwa masyarakat 
Amerika Serikat mulai menerima adanya 

pergerakan komunitas LGBT di lingkungannya. 

Mereka juga menyatakan bahwa pasangan sesama 

jenis bukan sesuatu yang illegal (Gallup Polls, 
2018). 

Meningkatnya respons positif serta 

dukungan bagi komunitas LGBT di Amerika 
Serikat pastilah memiliki faktor tersendiri. Berikut 

adalah beberapa faktor peningkatan dukungan 
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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).  
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“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).  
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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).  

 

C. Pelegalan Pernikahan Sesama Jenis Pertama di 

Amerika Serikat 

Seperti yang sudah dijelaskan di bab 

sebelumnya, Massachusetts merupakan negara 
bagian pertama di Amerika Serikat yang 

melegalkan pernikahan sesama jenis (Bonauto, 

Mary L.; Wolfson, Evan, 2009). Pelegalan 

pernikahan sesama jenis tersebut dilaksanakan 
pada 17 Mei 2004 dan ditetapkan oleh Mahkamah 

Agung Massachusetts (Davis Malm, 2003). Sub-
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bab ini akan dibagi menjadi dua bagian dalam 
menjelaskan pelegalan pernikahan sesama jenis 

pertama kali di Amerika Serikat. Bagian pertama 

adalah bagaimana proses pelegalan pernikahan 
sesama jenis itu terjadi di Massachusetts dan 

kemudian di bagian yang kedua akan dijelaskan 

bagaimana reaksi baik masyarakat Amerika Serikat 

maupun dunia dalam menyikapi legalnya 
pernikahan sesama jenis di Massachusetts. 

1. Proses Pelegalan Pernikahan Sesama Jenis di 

Negara Bagian Massachusetts 
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 
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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). 
Tidak hanya legalnya pernikahan sesama 

jenis di negara bagian tersebut, Mahkamah Agung 

Massachusetts juga melarang diskriminasi terhadap 
pelaku LGBT dalam pekerjaan, kepemilikan 

properti, akomodasi publik, kredit dan pelayanan. 

Tidak hanya itu, hate crime, dekriminalisasi 

sodomi, serta diperbolehkannya orang tua 
homoseksual untuk mengadopsi anak juga 

termasuk dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah Massachusetts (Crehan, 2013). 
2. Reaksi Masyarakat terhadap Pelegalan 

Pernikahan Sesama Jenis di Massachusetts 

Tentu saja dengan dilegalkannya 

pernikahan sesama jenis di Massachusetts 
menimbulkan berbagai macam reaksi. 

Implementasi dari disahkannya kebijakan 
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pernikahan sesama jenis di Massachusetts menjadi 
sebuah awal bagi komunitas LGBT di Amerika 

Serikat untuk semakin menguatkan argumennya 

bahwa pernikahan sesama jenis tidak memiliki efek 
sosial yang negatif serta pasangan sesama jenis 

yang berkeluarga tidak ada bedanya dengan 

pasangan heteroseksual pada umumnya (Filho, 

2008).  
Setidaknya ada 263 pasangan baik gay 

maupun lesbian yang mendaftar ke pengadilan 

tinggi Massachusetts demi mendapatkan izin untuk 
menikah di hari pertama (Belluck, 2004). Bahkan, 

angka tersebut terus bertambah hingga di minggu 

pertama setelah pelegalan pernikahan sesama jenis 
di Massachusetts, setidaknya ada 2.500 pasangan 

gay dan lesbian yang mendaftarkan diri untuk 

mendapatkan izin menikah di Massachusetts 

(MacDonald & Dedman, 2004).  
Tidak semua pasangan yang ingin menikah 

di Massachusetts merupakan warga dari negara 

bagian tersebut. Banyak warga dari luar negara 
bagian yang juga mendaftarkan diri untuk menikah 

di Massachusetts. Kebanyakan dari mereka 

merupakan pendatang dari Washington D.C, New 
York dan New England (MacDonald & Dedman, 

2004). Hanya saja, Mitt Romney, seorang politikus 

dari Partai Republik, menyatakan bahwa jika ada 

pasangan gay ataupun lesbian dari luar negara 
bagian dan ingin menikah di Massachusetts, 

mereka harus menjadi warga Massachusetts 

setelahnya. Jika tidak, mereka tidak diberikan izin 
untuk menikah di Massachusetts (Abraham, 2004). 

Meskipun banyak pasangan sesama jenis 

yang berlomba-lomba untuk menikah, tentu saja 

tidak sedikit warga Massachusetts menerima 
keputusan Pengadilan Tinggi tersebut. Ada 

sekelompok pendemo yang berunjuk rasa di 
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seberang Cambridge City Hall – tempat di mana 
para pasangan gay dan lesbian yang ingin menikah. 

Kelompok tersebut diketuai oleh seorang Pendeta 

dari Kansas, Rev. Fred Phelps, yang menyuarakan 
ketidaksetujuannya akan pelegalan pernikahan 

sesama jenis tersebut (Belluck, 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).


