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K e lu a rg a  B e rp e n g a ru h  p a d a  P e rila k u  LGBT
YOGYAKARTA - Pemben- lingkungan keluarganya ku- makin besar. Apalagi bebera- kataRafidah.
tukan perilaku lesbian, gay, 
biseksual, dan transgender 
(LGBT) sangat dipengaruhi 
faktor keluarga. Anak yang 
mendapat perlakuan kasar 
atau kurang kasih sayang me
miliki kecenderungan besar 
menjadi LGBT.

Hal ini disampaikan oleh 
pengajarUniversitas Sains Is
lam Malaysia (USIM) Assoc 
Prof Dr Rafidah Hanim 
Mokhtar dalam seminar 
“PSKI The Series Deteksi dan 
Pendampingan LGBT: Kon
sep dalam Islam dan Penga
laman di Indonesia dan Ma
laysia” kemarin di UMY.

Rafidah mengungkapkan, 
anakyangmendapatperlaku- 
an yang tidak baik atau dalam

rang mendapatkan kasih sa
yang dan perhatian sangatlah 
tidak baik.

“Apalagi kalau pendidikan 
pun tidak diperoleh anak de
ngan baik, misalnya pendi
dikan agama, seksual, mau
pun pendidikan lain sejak di
ni. Jika terjerumus dalam 
pergaulan yang tidak semes
tinya, ada kemungkinan anak 
beranggapan teman yang 
berada di dekatnya bisa lebih 
mengerti, menyayangi, serta 
memberikan perhatian yang 
lebih padanya,” kata Rafidah 
kemarin.

Penyelidik kesehatan 
transgender ini juga meng
ungkapkan, tantangan mela
wan LGBT semakin hari se-

pa negara, termasuk negara- 
negara besar bahkan dengan 
lantang membela hak-hak ka- 
um LGBT.

Mengutip data National 
Geographic, Rafidah menye
butkan, kategori gender ter
catat ada hingga 72 di dunia, 
tidak lagi hanya laki-laki dan 
perempuan.

“Di UK (United Kingdom- 
Inggris), bahkan mereka 
tidak lagi menggunakan isti
lah pregnant mother karena 
tidak hanya perempuan yang 
hamil. Istilah yang merujuk 
pada jenis kelamin juga mulai 
dihilangkan. Seperti lioness, 
yang berarti singa betina, 
tidak lagi dipakai demi men
gakomodasi hak-hak LGBT,”

Psikolog Universitas Mu
hammadiyah Yogyakarta 
(UMY) Very Julianto MPsi 
mengatakan, LGBT di tengah 
masyarakat tidak hanya 
dikarenakan pengaruh kelu
arga dan lingkungan sosial. 
Sisi politik telah ikut mem
pengaruhi bahkan bisa men
jadi penyebab seseorang me
miliki kecenderungan menja
di LGBT.

“Faktor pola asuh dalam 
hal ini, yaitu salahnya orang 
tua dalam mendidik anak, 
terutama dalam hal melaku
kan kekerasan dan j.uga pe
ngucilan terhadap kekurang
an yang terdapat dalam diri 
anak,” papar Very.
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