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Visi 

Mengadopsi visi YIFoS Indonesia, yaitu: “mewujudkan perdamaian di dalam keberagaman 

identitas seksualitas dan keimanan.”  

Misi  

1. Peningkatan kapasitas bagi anggota YIFoS 

2. Memperkuat jaringan organisasi interseksionalitas: keimanan dan/atau seksualitas di tingkat 

nasional dan lokal 

3. Mendorong terbentuknya organisasi baru pada isu keimanan dan seksualitas di daerah-daerah 

4.  Pelipatgandaan wacana keimanan dan seksualitas dalam bentuk diskusi terbuka, diskusi 

online, dan publikasi hasil penelitian akademis. 



YIFoS Indonesia juga harus menentukan beberapa isu prioritas dalam jangka waktu tertentu 

guna memfokuskan kerja-kerja YIFoS Indonesia di waktu-waktu ke depannya. Oleh karena itu, 

saya menawarkan tiga isu prioritas, yaitu: 

1. Isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) 

2. Isu LGBTIQ/Seksualitas 

3. Isu Seksualitas yang dikaitkan dengan wacana keagamaan (keimanan) 

Program/Strategi Kerja 

1. Member’s Capacity Building. Program ini diperuntukkan bagi seluruh pengurus YIFoS 

Indonesia. Program ini berupaya untuk meningkatkan kapasitas pengurus YIFoS Indonesia 

sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap divisi. Selain itu, peningkatan kapasitas berbahasa Inggris 

juga dibutuhkan guna meningkatkan kemampuan berkomunikasi di skala internasional. 

2. Being LGBTIQ in Religious Country. Memultiplikasi tema-tema menjadi LGBTIQ di 

negara religius di daereah-daerah. YIFoS Indonesia dapat menentukan daerah-daerah tertentu 

untuk difokuskan dalam wilayah kerjanya dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, dua tahun 

pertama YIFoS Indonesia menyasar kota Padang, Medan, dan kota-kota di Sumatera. 

Kemudian dua tahun berikutnya YIFoS Indonesia menyasar kota-kota di Indonesia bagian 

Timur. 

3. Resource Center of Sexuality and Interfaith. YIFoS Indonesia dapat menjadi perintis 

pusat penelitan berbasis organisasi anak muda pada isu seksualitas dan keimanan. 

Harapannya, YIFoS Indonesia dapat menghasilkan tulisan-tulisan akademis terkait seksualitas 

dan keimana.  

 


