LEMBAR FAKTA
RUU 2020 tentang Larangan Praktik
Perubahan atau Penekanan
(Konversi)
Lembar fakta ini berisi penjelasan terkait usulan undang-undang, isi RUU tersebut
dan apa artinya bagi Anda.
Apakah RUU Larangan Praktik Perubahan atau Penekanan (Konversi) tahun 2020?
Usulan undang-undang tersebut akan membantu melindungi warga Victoria dari kerugian dan trauma parah yang
disebabkan oleh praktik yang mencoba mengubah atau menekan orientasi seksual atau identitas gender seseorang.

Kenapa kita melakukannya?
Karena praktik perubahan atau penekanan menyebabkan cedera dan trauma seumur hidup. Fakta tersebut ditemukan
dalam sejumlah laporan di Australia dan di seluruh dunia.
Tidak ada salahnya jika seseorang memiliki seksualitas tertentu atau hidup sebagai gender yang berbeda dengan gender
mereka ketika mereka masih kecil. Orang tersebut tidaklah “rusak”, dan tidak membutuhkan “penyembuhan” atau
“perbaikan”.

Apakah larangan tersebut merupakan hukum pidana dan/atau perdata?
Larangan tersebut mencakup tanggapan secara pidana dan perdata. Sebagian besar kasus akan ditangani secara
perdata untuk menghindari masuk ke pengadilan. Sebuah lembaga akan mempertimbangkan dan menanggapi laporan
perubahan atau praktik penekanan, dan akan memiliki kuasa untuk menyelidiki praktik perubahan atau penekanan
yang parah atau sistemis. Anda dapat didenda, tetapi tidak dipenjarakan, jika mengiklankan praktik perubahan atau
penekanan.
Praktik-praktik yang paling parah yang menyebabkan cedera juga telah ditetapkan menjadi pelangaran pidana.
Tindakan membawa seseorang keluar dari Victoria untuk menjalani praktik perubahan atau penekanan yang
menyebabkan cedera juga merupakan suatu tindak pidana

Apa yang tidak dilarang dalam usulan undang-undang tersebut







Diskusi dengan pemimpin agama terkait pemahaman atau eksplorasi orientasi seksual atau identitas gender.
Doa - kecuali secara langsung digunakan untuk mengubah atau menekan orientasi seksual atau identitas
gender.
Memilih untuk selibat sebelum menikah.
Menyampaikan pandangan atau pendapat yang mendukung atau menentang orientasi seksual dan identitas
gender tertentu.
Membahas dan berbagi ajaran agama tentang seksualitas.
Konseling psikologis bagi anak yang mengalami disforia gender.
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Pertanyaan yang sering diajukan
Bukankah praktik perubahan atau penekanan (konversi) hanya mencakup penggunaan terapi kejut listrik
(electro-shock therapy)?
Tidak. Praktik perubahan atau penekanan dapat berupa konseling, psikologi atau psikoterapi, program perubahan
perilaku formal, kelompok pendukung (support groups), pendekatan berbasis doa, dan pengusiran setan.

Jika seseorang datang kepada saya dan minta diubah, apakah ada masalah jika saya mencoba
membantu mereka?
Ya, karena tidak mungkin seseorang mengubah orientasi seksual atau identitas gendernya - tetapi mendukung
atau mendorong mereka untuk mencari bantuan dan bimbingan profesional dari layanan kesehatan bukanlah
suatu masalah.

Apa yang akan terjadi jika usulan undang-undang tersebut disahkan?
Akan dilakukan setelah 12 bulan untuk memungkinkan penyelesaian implementasi hal-hal penting. Victorian
Equal Opportunity and Human Rights Commission (Komisi Kesetaraan Peluang dan Hak Asasi Manusia Victoria)
akan memimpin implementasi ini dan berkonsultasi secara luas dengan warga Victoria. Aspek utama usaha awal
tersebut mencakup persiapan dan penerjemahan materi pendidikan dalam berbagai bahasa.

Apakah seseorang akan dipenjarakan jika mereka membuat pernyataan tentang orientasi seksual atau
identitas gender yang membuat orang lain merasa tertekan atau marah?
Tidak. Seseorang hanya mungkin dipenjarakan karena melakukan praktik terburuk yang menyebabkan cedera
atau cedera parah. Dalam hal ini, cedera tidak mencakup perasaan sedih, duka, ketakutan atau kemarahan.

Apakah saya boleh menjalankan grup pendukung yang dirancang untuk membantu orang untuk tidak
melakukan sesuatu terkait ketertarikan mereka terhadap sesama jenis?
Tidak. Grup pendukung seperti ini dirancang untuk menekan orientasi seksual seseorang. Namun, Anda dapat
mendukung atau mendorong orang lain untuk mencari bantuan atau panduan profesional dari layanan kesehatan.

Apakah usulan undang-undang tersebut mengubah definisi kekerasan dalam keluarga sehingga praktik
perubahan atau penekanan dimasukkan ke dalamnya? Tidak. Definisi kekerasan dalam keluarga sudah
mencakup pelecehan emosional dan psikologis. Sehingga, tindakan mencoba memaksa anggota keluarga untuk
mengubah orientasi seksual atau identitas gender mereka dengan menggunakan pelecehan emosional dan
psikologis sudah merupakan tindakan kekerasan dalam keluarga.

Apakah usulan undang-undang tersebut menghapus hak orang tua dalam membuat keputusan terkait
kesehatan anak-anak yang sedang mempertanyakan identitas gender mereka?
Tidak. Usulan undang-undang tersebut tidak mengubah apa pun dalam undang-undang kesehatan tentang hak
orang tua terkait anak yang mempertanyakan identitas gender mereka.
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Dukungan dan rincian kontak
Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi: konsultasi@justice.vic.gov.au
Jika informasi ini menjengkelkan atau mengkhawatirkan, Anda bisa meminta bantuan dan dukungan
dengan menghubungi organisasi berikut:




















Thorne Harbour Health adalah organisasi kesehatan LGBTI terbesar di Victoria yang melayani kebutuhan
kesehatan komunitas LGBTIQ untuk memastikan semua gender, jenis kelamin, dan yang memiliki seksual
beragam diperlakukan dengan penuh martabat dan dapat berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
Hubungi 1800 134 840 atau di enquiries@thorneharbour.org
Queerspace adalah layanan dukungan kesehatan dan kesejahteraan LGBTIQ+. Hubungi 03 9663 6733 atau
enquiries@ds.org.au
Rainbow Door adalah jalur bantuan spesialis LGBTIQA+ gratis yang memberikan informasi, dukungan, dan
rujukan ke semua warga LGBTIQA+ di Victoria, keluarga dan teman-teman mereka selama krisis COVID-19
dan untuk seterusnya. Hubungi 1800729367 atau 0480 017 246 (dukungan SMS)
Dewan Multikultural GLBTIQ Australia adalah badan nasional yang menyokong hak-hak individu dan
komunitas LGBTIQ lintas budaya dan lintas agama serta memberikan rujukan ke layanan, kelompok
komunitas, dan lembaga yang ada. Hubungi: contact@agmc.org.au
Switchboardmenyediakan layanan dukungan yang digerakkan oleh rekan sesama LGBTIQA untuk warga
LGBTIQA+, keluarga, pendukung, dan komunitas mereka dari jam 10 pagi - 6 sore. Hubungi 1800 729 367
or support@rainbowdoor.org.au
QLife memberikan dukungan dari sesama warga LGBTI dan rujukan bagi orang-orang yang ingin
mendiskusikan seksualitas, identitas, gender, tubuh, perasaan, atau hubungan mereka mulai jam 15.00 tengah malam. Hubungi: 1800 184 527
Lifeline menyediakan dukungan dalam masa krisis dan layanan pencegahan bunuh diri 24 jam sehari.
Hubungi: 13 11 14
Kids Helpline menyediakan layanan konseling 24 jam untuk yang berusia 5 hingga 25 tahun Hubungi:
1800 551 800 atau counsellor@kidshelpline.com.au
MensLine Australia menyediakan bantuan 24 jam, dukungan, rujukan, dan layanan konseling untuk pria.
Hubungi: 1300 789 978
Suicide Call Back Service (Layanan Telepon Balik Pencegahan Bunuh Diri) menyediakan konseling 24 jam
untuk pencegahan bunuh diri dan kesehatan mental melalui telepon, online dan video untuk siapa saja
yang berpikir untuk bunuh diri. Hubungi: 1300 659 467
Beyond Blue menyediakan informasi, saran, dan dukungan 24 jam bagi yang terkena dampak kecemasan,
depresi, dan bunuh diri. Hubungi: 1300 224 636
Headspace menyediakan informasi dan dukungan tentang kesehatan dan kesejahteraan mental. Hubungi:
1800 650 890
ReachOut menyediakan informasi, dukungan, dan sumber daya tentang masalah kesehatan mental untuk
orang berusia di bawah 25 tahun. Hubungi: au.reachout.com
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