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Pengalaman organisasi sebagai Ketua Aliansi Remaja Biinmafo - ARBI (Februari 2014-Januari 

2016) yang fokus pada pencegahan kekerasan seksual dan peningkatan kesadaran akan 

pentingnya pendidikan Hak dan Kesehatan Seksual dan Reproduksi bagi remaja. 

Pengalaman kerja sebagai staff kesekretariatan dan keuangan di Institut Hak Asasi Perempuan 

(IHAP) dari 2014-2016. 

Visi 

Tersedianya ruang yang nyaman dan damai untuk keberagaman 

Misi 

1. Membangun pemahaman yang sama tentang keberagaman 

2. Mendorong adanya aturan yang tidak mendiskriminasi keberagaman 

3. Membangun jaringan dengan individu, kelompok dan organisasi yang konsen tentang 

keberagaman 

 

 

 



Program/Strategi Kerja 

1. Sosialisasi dalam lingkup organisasi tentang makna keberagaman iman dan seksualitas yang 

sesungguhnya dengan menghilangkan segala macam pikiran negatif yang selalu menyudutkan 

dan men-judge kelompok  LGBT. 

 

Hal ini bisa dilakukan melalui workshop atau pelatihan untuk semua anggota YIFoS agar 

jangan ada lagi pemikiran yang masih men-judge LGBT dan keberagaman iman. Setelah 

semua kita satu dan sepadankan pikiran, maka akan sangat mudah menjalankan program 

kerja. Anggota pun bisa dibekali berbagai pengetahuan secara umum dan khusus tentang 

bagaimana kita memperkenalkan tentang adanya kelompok LGBT ini kepada masyarakat 

agar ruang dan tempat yang nyaman pun bisa mereka dapatkan, baik untuk mengekspresikan 

diri dan kemampuan mereka di depan umum dan masyarakat tanpa ada lagi yang men-judge 

dan mendiskriminasi. 

 

Pengetahuan dan materi tentang keberagaman iman dan seksualitas pun harus di perdalam 

lagi agar saat kita menyuarakan tentang ini, kita bisa didengarkan dan rasa percaya dan 

menerima itu harus kita bangun saat akan memperkenalkan isu ini kepada banyak orang lain - 

dalam lingkup organisasi yang peduli akan isu ini serta masyarakat umum. 

 

2. Advokasi kepada berbagai jaringan, bukan hanya dengan kelompok orang atau organisasi 

yang peduli akan isu ini tetapi juga ke beberapa pihak instansi pemerintahan, seperti Komisi 

Nasional Hak Asasi Manusia, tokoh agama, Komisi Penanggulangan AIDS, Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Saat akan 

melakukan advokasi harus mempersiapkan data yang ril tentang keberadaan kelompok beda 

iman dan seksualitas dan rasa percaya serta nyaman harus kita bangun dengan orang-orang 

ini. Langkahnya harus kita mulai dari akar rumput dengan memangkas pikirannya yang selalu 

negatif untuk melakukan advokasi dari tingkat dan lingkup yang paling kecil hingga ke 

lingkup yang paling tinggi agar ada aturan yang melindungi keberagaman iman dan seksualitas 

serta tersedianya ruang yang aman, nyaman dan damai bagi semua kita untuk 

mengekspresikan diri tanpa adanya diskriminasi. Advokasi bisa kita lakukan setelah sosialisasi 

untuk menyuarakan isu ini terlaksana. 


