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 Abstrak  

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendeskrispikan secara jelas 

tentang hak asasi manusia terhadap kelompok transgender. Indonesia adalah 

negara dengan budaya yang masih sangat kental dengan nilai-nilai ajaran agama 

yang hidup di masyarakat Indonesia, sehingga menimbulkan pandangan yang 

berbeda dengan adanya keberadaan kelompok transgender. Mengenai 

perlindungan hak asasi manusia, telah diatur di UUD 1945 dan secara spesifik 

juga sudah diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. Hal berbeda dengan 

negara Thailand, yang dimana negara Thailand merupakan salah satu negara yang 

dikategorikan negara bebas di dunia, sehingga menyebabkan adanya pandangan 

yang berbeda juga dengan keberadaan kelompok transgender. Mengenai 

perlindungan hak asasi manusia di Thailand, diatur dalam Constitution of 

Kingdom of Thailand 2007. 

 

Penelitian ini adalah berdasarkan hukum normatif dan menggunakan hukum 

komparatif dalam penerapannya. Data yang digunakan adalah data primer dan 

data sekunder, data tersebut kemudian akan diolah dan dianalisis, analisis 

kualitatif digunakan dalam pengelompokkan data sesuai dengan aspek yang akan 

diteliti. Kemudian kesimpulan yang ditarik yang berhubungan dengan studi ini, 

akan dipaparkan secara deskriptif.  

 

Berdasarkan studi penelitian ini, dijelaskan bahwa Peraturan di Indonesia yang 

mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia terhadap kelompok transgender 

belum efektif diterapkan karena belum adanya peraturan yang khusus dan jelas 

yang mengatur tentang keberadaan kelompok transgender. Sehingga banyak 

tindak diskriminasi dan kasus pelanggaran hak asasi manusia terjadi pada 

kelompok transgender di Indonesia. Hal berbeda yang terjadi di negara Thailand, 

yang dimana negara Thailand memberikan perlindungan hak asasi manusia 

terhadap kelompok transgender ini yang lebih efektif daripada Indonesia, yaitu 

dalam Constitution of Kingdom of Thailand 2007. 

Kata kunci : Perlindungan Hak Asasi Manusia, Kelompok Transgender, 

Indonesia, Thailand.  
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