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Faktor Keluarga Berperan dalam 
Pembentukan Perilaku LGBT ̂
YOGYAKARTA - Faktor keluarga memiliki peran penting 

dalam pembentukan anak berperilaku sebagai LGBT (Lesbian, 
Gay, Biseksual dan Transgender). Ketika seorang anak mendapat 
perlakuan kasar atau tidak baik maka kondisi itu bisa menimbulkan 
kerenggangan hubungan keluarga serta timbulnya rasa benci anak 
terhadap orang tuanya

Seorang anak dalam lingkungan keluarganya kurang mendapat 
kasih sayang, perhatian, dan pendidikan baik tentang agama, sek
sual maupun pendidikan lainnya sejak dini bisa terjerumus dalam 
pergaulan tidak semestinya.

Di saat anak tersebut mulai asyik dalam pergaulannya maka ia 
beranggapan bahwa teman yang berada di dekatnya bisa lebih 
mengerti, menyayangi, serta memberikan perhatian lebih kepa
danya.

Pakar dari Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Assoc Prof 
Dr Rafidah Hanim Mokhtar mengungkapkan hal itu ketika menjadi 
pembicara dalam seminar ’TSKI the series Deteksi dan Pendam
pingan LGBT: Konsep dalam Islam dan Pengalaman di Indonesia 
dan Malaysia” di kampus UMY, kemarin.

Rafidah juga penyelidik kesehatan transgender menyatakan, di 
Malaysia ada lembaga pemerintah mengatur urusan agama Islam 
yaitu Takim (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia). Mereka sudah 
membuat sebuah modul tentang perlakuan dalam transgender. 
Mereka mencoba untuk menginsyafkan para pelaku transgender 
tersebut karena selama ini banyak yang dibiarkan.
Godaan

Menurutnya, meskipun mereka mulai insyaf bahkan melakukan 
umrah namun ada godaan bagi mereka untuk menjalankan peri
lakunya kembali. Mereka bisa saja masih rindu pekerjaannya, men
dapat uang dengan mudah dengan gaya hidup lamanya.

”Itu jadi tantangan kami maka kami usahakan mereka selalu 
dalam pengawasan dengan selalu bersilaturahmi dan berkomu
nikasi supaya mereka tidak kembali menjalani perilaku menyim
pangnya,” tandas Rafidah.

Ia pernah beberapa kali menemui pelaku LGBT dan mengata
kan harus memperlakukan mereka dengan baik, didekati secara 
lembut, tidak menghukum, dan bersifat sukarela terhadap individu 
yang berminat Ia tidak bisa memaksa pelaku LGBT, pelaku gay dan 
lesbian menikah dengan lawan jenisnya. Menahan mereka untuk 
tidak melakukan hubungan sejenis saja sudah baik selanjurnya 
terserah mereka.

Akhir-akhir ini tantangan melawan LGBT makin besar. Be
berapa negara bahkan lantang membela hak-hak kaum LGBT. Bah
kan menurut National Geographic, gender ada hingga 72, tidak lagi 
hanya laki-laki dan perempuan.(D19~45)


