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Visi 

Membantu mewujudkan Perdamaian yang didasari kesadaran Ragam Identitas Iman dan 

Seksualitas 

Misi 

1. Mendorong kegiatan pendidikan tentang keberagaman identitas iman dan seksual di 

lingkungan komunitas anak muda penganut keagamaan minoritas yang melibatkan penganut 

keagamaan mayoritas dan/atau komunitas LGBTIQ, di tingkat nasional maupun daerah 

melalui media – media kreatif. 

2. Memperkuat kapasitas organisasi di bidang keberagaman iman dan seksualitas di Indonesia, 

serta kompetensi pendukung penguatan kapasitas, dengan kolaborasi positif bersama 

organisasi atau lembaga lain yang sesuai. 



3. Menjadikan advokasi hak asasi manusia sebagai salah satu strategi utama di setiap sendi 

kegiatan organisasi, selain berperan aktif dalam advokasi kebijakan terkait keberagaman iman 

dan seksualitas baik di tingkat regional maupun nasional. 

4. Memperkuat kegiatan jejaring dan kolaborasi dengan lembaga-lembaga nonpemerintah, mulai 

dari organisasi hukum dan hak asasi manusia, media massa, pusat-pusat pengetahuan, hingga 

sektor swasta yang potensial dalam melakukan kampanye pemenuhan hak asasi manusia dan 

permasalahan keberagaman identitas iman dan seksual. 

5. Memperkuat jaringan serta berbagai kegiatan kampanye sosial di kalangan pemuda yang 

mengusung isu keberagaman identitas utamanya keimanan dan seksualitas di Indonesia. 

Program/Strategi Kerja  

1. Divisi Litbang 

a. Membuka sarana pendidikan untuk pemahaman keberagaman iman dan seksualitas untuk 

lingkup komunitas yang ramah terhadap ragam identitas Iman dan Seksualitas 

b. Membuka ruang dialog yang membangkitkan pemahaman mengenai keberagaman iman 

dan seksualitas di Indonesia untuk komunitas yang masih tertutup atas pandangan 

keberagaman Identitas Iman dan Seksualitas 

c. Merilis jurnal hasil kegiatan atas nama organisasi yang didistribusikan kepada komunitas-

komunitas yang mengusung isu keragaman Identitas Iman dan Seksual serta Hak Asasi 

Manusia pada umumnya 

2. Divisi Advokasi 

a. Workshop Paralegal terkait isu keberagaman Iman dan Seksualitas bagi pemuda 

komunitas berfaham senada YIFoS, bertujuan menjadi agen fasilitator isu keberagaman 

iman dan seksual di lingkungan masing – masing 

b. Menyediakan ruang pendampingan / konseling terbatas kasus – kasus diskriminasi / 

intoleransi terkait identitas iman dan seksualitas 

3. Divisi Humas (Media Publikasi) 

a. Penyediaan konten publikasi bertujuan melakukan rekayasa sosial terkait keberagaman isu 

keimanan dan seksualitas  

b. Penguatan Jaringan publikasi kepada komunitas dengan visi sejalan dengan YIFoS terkait 

keberagaman Identitas Iman dan Seksual 

c. Pelibatan Media Massa dalam sarana publikasi kegiatan dan isu-isu yang diusung YIFoS 

 


