
Jakarta, 28 April 2014 

 

Hal  : Permintaan Klarifikasi 

No : 25/Eks-SP/IV/2014 

 

Kepada Yth 

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI): Bapak Asrorum Niam Sholeh 

Di 

Jakarta 

Dengan hormat 

Kami, Perkumpulan Suara Kita sebagai lembaga yang memperjuangan hak-hak homoseksual di 

Indonesia, ingin meminta klarifikasi kepada Bapak, selaku ketua KPAI. Adapun hal yang ingin 

kami klarifikasi berkaitan dengan pemberitaan masalah kekerasan seksual yang terjadi di 

Jakarta International School (JIS). 

Dalam beberapa artikel media yang kami baca, ada beberapa pernyataan Bapak dalam 

pemberitaan tersebut yang berkaitan dengan isu identitas gay dan kasus JIS, diantaranya : 

1. Ni'am mengatakan kejahatan seksual harus diperangi. Semua elemen harus ikut 

melindungi anak. "Saatnya kita perangi pornografi, seks bebas, perbuatan cabul, 

homoseksualitas, dan perilaku seks menyimpang lain. Ayo gelorakan gerakan semesta 

perlindungan anak," tegasnya.  

( http://news.detik.com/ ) 

2. “Ketua KPAI, Asrorum juga mendapatkan testimoni dari seorang sumber bahwa 

memang ada beberapa tenaga pengajar atau guru di Jakarta International School 

(JIS) yang gay. "Testimoni dari sumber menegaskan ada guru JIS yang gay," kata 

Asrorum. 

( http://www.tribunnews.com/ ) 

3. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), menyatakan pihak KPAI memiliki 

informasi terkait pengajar di Jakarta Internasional School (JIS), diantaranya memiliki 

kelainan seksual, atau homosex. (https://id.berita.yahoo.com ) 

http://www.tribunnews.com/tag/jakarta-international-school-jis/
http://www.tribunnews.com/tag/jakarta-international-school-jis/
http://www.tribunnews.com/
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4. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Ni'am Sholeh di Gedung DPR,  

"Kita punya undang-undang pornografi maka itu adalah pidana. Hal lain, terjadinya 

homoseksual di lingkungan itu semakin memicu kekerasan seksual terhadap anak," 

imbuhnya. ( http://news.liputan6.com/ )  

Itulah beberapa pernyataan bapak sebagai ketua KPAI di media berkaitan dengan isu 

kekerasan seksual di JIS dan orientasi seksual (homoseksual). Kami, Perkumpulan Suara Kita 

ingin meminta klarifikasi bapak; 

1. Apa alasan bapak selaku ketua KPAI, mengkaitkan kekerasan seksual di JIS dengan 

orientasi seksual (homoseksual) ? Bukankah kekerasan seksual bisa dilakukan oleh 

siapapun, baik yang heteroseksual, homoseksual maupun biseksual. 

2. Bagaimana pandangan KPAI sebagai salah satu dari tiga lembaga HAM nasional (Komnas 

HAM dan Komnas Perempuan) tentang keberagaman orientasi seksual sebagai bagian 

dari HAM? Karena dua lembaga lain (Komnas HAM dan Komnas Perempuan) salah satu 

perjuangannya adalah pemenuhan hak-hak homoseksual di Indonesia. 

 

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. 

Untuk selanjutnya kami bersedia untuk dialog dengan KPAI berkaitan dengan isu keberagaman 

seksualitas.  

 

Wasalam 

 

 

Hartoyo 

Ketua Perkumpulan Suara Kita 

Email : hartoyomdn@gmail.com 

Mobile : 085813437597 
 

Tembusan : 

Komisioner Komnas HAM 

Komisioner Komnas Perempuan 
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