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ABSTRAK 

 

 
Lesbian Gay Bieseksual dan Transgender (LGBT), dianggap 

masalah yang tidak asing didengar. Islam dan Barat sepertinya diciptakan 
menjadi dua kutub berbeda yang tidak mungkin pernah bertemu. Ini karena 
landasan nilai-nilai keduanya sangat bertolak belakang.  Dilegalkannya 

LGBT atas dasar Hak Asasi Manusia dan nafsu yang dimana telah didukung 
oleh semua lapisan penting negara dan lapisan masyarakat terbukti dalam 
putusan Mahkamah Konstitusi  No. 46/PUU XIV/2016 Tentang LGBT. Hal 

ini tentunya menuai banyak kontroversi yang terjadi, mulai dari kritikan serta 
perdebatan karena tidak sependapat dengan putusan MK dan golongan yang 

pro atas putusan MK, tentu menjadi problematika masyarakat Indonesia saat 
ini, dikarenakan setelah adanya putusan MK terhadap LGBT yang dilegalkan 
menuai kerusuhan yang timbul dari berbagai elit-elit masyarakat dan 

pemerintahan. Maka penulis ingin mengungkapkan dasar pertimbangan 
putusan mahkamah tersebut dengan menganalisis berdasarkan Hukum Islam. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian (library research) 

kepustakaan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan 
Normative. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer yang 

berasal dari Dalam hal ini sumber data primer putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 46/puu-XIV/2016 tentang Lesbian Gay Bisexsual Transgander. Serta 
sumber data sekunder berasal dari publikasi, buku, jurnal, penelitian 

terdahulu maupun data-data lain yang terkait dengan penelitian. Hasil 
penelitian kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan  

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/puu-XIV/2016 tentang Lesbian 
Gay Bisexsual Transgander dalam perspektif hukum Islam. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Isi putusan 

yang dikeluarkan oleh hakim yaitu hakim menolak seluruhnya guugatan para 
termohon dengan alasan bahwa ini bukan tugasnya melainkan tugas DPR. 

Dalam hukum positif putusan ini sangat bertentangan dengan undang-undang 
perkawinan, Menurut hukum Islam bahwasannya putusan hakim tidak sesuai 
dengan syariat islam dan tidak dikaji ulang. Dampak dari putusan ini 

berbagai macam bertolak belakang dengan agama dan Pancasila. Harusnya 
MK mengkaji lebih dalam lagi efek kedepannya. Dampaknya akan semakin 
marak kelompok LGBT di Indonesia, dampak bagi kaum LGBT nya dimana 

mereka tidak akan mungkin menghasilkan keturunan yang baik dalam 
kehidupan yang mereka jalani, LGBT merupakan perbuatan yang sangat 

bertentangan dalam Islam, dimana perbuatan ini bias menimbulkan dampak 
yang sangat buruk yaitu timbulnya wabah penyakit kelamin, didalam hukum 
islam perbuatan LGBT merupakan dosa besar bahkan lebih besar dari 

perbuatan zina, masyarakat akan merasakan keresahan, dan adanya 
kekosongan hukum mengenai aturan hukum LGBT. 
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MOTTO 

 

                            

                               

                                 

                         

 

 “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang 

diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 

dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau 

hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, 

janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat 

sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya 

Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak 

sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan 

rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami 

terhadap kaum yang kafir".(Al-Baqarah :286) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul 

skripsi ini penulis akan memberikan penjelasan dari kata-kata yang 

terkandung pada judul. Adapun judul skripsi  ini adalah “Tinjauan 

Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 

46/PUU XIV/2016 tentang Lesbian Gay Bisexsual Transgander”, 

kata-kata yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1. Tinjauan Hukum Islam adalah pemeriksaan yang teliti, 

penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa 

dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan 

objektif untuk memecahkan suatu persoalan hukum yang 

berdasarkan syari‟at atas kebutuhan masyarakat.
1
 

2. Putusan Mahkamah Konstitusi 

Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman 

yang menjadi pengawas terhadap kekuasaan lembaga-lembaga 

Negara dan berfungsi sebagai pengawas  konstitusi dalam 

hubungan dengan Negara hukum yang demokratis.
2
 Pasal 24C 

ayat 1 UUD 1945 tegas menyatakan bahwa Mahkamah 

Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat 

pertama dan terakhir. Hal ini berarti bahwa putusan Mahkamah 

Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Kemudian pada 

pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang 

perubahan atas UU MK Nomor 24 tahun 2003, menjelaskan 

tentang wewenang yang dimiliki Mahkamah Konstitusi yaitu, 

terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak dikenal adanya 

upaya hukum yang digunakan untuk memperbaiki putusan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat tersebut. 

Karena sifat Putusan Mahkamah Konstitusi itu mulai berlaku 

sejak diucapkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi dan 

                                                             
1Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 189. 
2Nugraha Adi Achmad. Analisis Putusan Mk Nomor 21/PUU-XII/2014 Mengenai 

Frasa Bukti Permulaan, Bukti Permulaan Yang Cukup, Bukti Yang Cukup 

1 
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sifatnya final. Sejak saat itu putusan Mahkamah Konstitusi 

adalah bagian dari hukum positif walaupun bentuknya adalah 

negative legislation3
.  

3. LGBT ( Lesbian Gay Bisexsual Transgander) adalah Istilah 

diperuntukan bagi sekelompok orang yang memiliki kebutuhan 

khusus, tentunya dengan adanya sekelompok ini yang memiliki 

kebutuhan khusus yang jelas amat berbeda jauh dengan 

kebutuhan manusia pada umumnya memunculkan beberapa 

kebijakan yang diperuntukan untuk kelompok khusus tersebut, 

Jelasnya mereka yang memiliki kebutuhan khusus ini meminta 

hak dan jaminan sebagaimana pada umumnya manusia 

memiliki HAM yang di jamin pada UU PASAL 28 a sampai 

UU pasal 28 j.
4
 

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah tersebut di atas dapat 

ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul “Tinjauan Hukum 

Islam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU 

XIV/2016 tentang Lesbian Gay Bisexsual Transgander” adalah suatu 

kajian tentang putusan mahkamah konstitusi mengenai Lesbian Gay 

Bisexsual Transgander  ditinjau dari hukum Islam. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi penulis untuk 

memilih judul ini sebagai bahan penelitian, diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Alasan Objektif  

Dilegalkannya LGBT atas dasar Hak Asasi Manusia dan 

nafsu yang dimana telah didukung oleh semua lapisan penting 

negara dan lapisan masyarakat terbukti dalam putusan 

Mahkamah Konstitusi  No. 46/PUU XIV/2016 Tentang LGBT. 

Hal ini tentunya menuai banyak kontroversi yang terjadi, mulai 

dari kritikan serta perdebatan karena tidak sependapat dengan 

putusan MK dan golongan yang pro atas putusan MK, tentu 

menjadi problematika masyarakat Indonesia saat ini, 

                                                             
3Ibid. h. 19. 
4Budiman Tanuredjo, Pasung Kebebasan (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi 

Masyarakat,1991), h. 250 
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dikarenakan setelah adanya putusan MK terhadap LGBT yang 

dilegalkan menuai kerusuhan yang timbul dari berbagai elit-elit 

masyarakat dan pemerintahan. Maka penulis ingin 

mengungkapkan isi dan dampak putusan mahkamah tersebut 

dengan menganalisis berdasarkan Hukum Islam dan Hukum 

positif. 

2. Alasan Subjektif 

a. Tersedianya literatur yang menunjang untuk 

penyelesaian skripsi ini. 

b. Permasalahan yang dipilih penulis sangat relevan dan 

disiplin ilmu di Fakultas Syariah jurusan Siyasah. 

 

C. Latar Belakang  Masalah 

Lesbian Gay Bieseksual dan Transgender (LGBT), dianggap 

masalah yang tidak asing didengar. Islam dan Barat sepertinya 

diciptakan menjadi dua kutub berbeda yang tidak mungkin pernah 

bertemu. Ini karena landasan nilai-nilai keduanya sangat bertolak 

belakang. Apabila Barat lebih menonjolkan logika, ilmu 

pengetahuan ilmiah dan kebebasan, nilai-nilai Islam bersumber pada 

keimanan dan ketaatan pada wahyu Ilahi dan sunah Nabi. Salah satu 

kontradiksi antara Islam dengan Barat yang sedang mengemuka saat 

ini adalah masalah kaum lesbian, gay, bisexual dan 

transgender. Menurut pandangan barat LGBT merupakan bagian 

dari hak asasi manusia yang harus dilindungi.
5
 Dukungan kaum 

liberal terhadap pelaku LGBT tidak hanya berupa wacana namun 

direalisasikan dengan mendirikan organisasi persatuan, forum-forum 

seminar dan pembentukan yayasan dana internasional. Bahkan 

beberapa negara telah melegalkan dan memfasilitasi perkawinan 

sesama jenis.
6
 

LGBT di Indonesia sendiri sudah ada dan mulai berkembang 

dikota besar pada awal abad  tahun 1980an dan mulai ramai 

diperbincangkan sejak tahun 1980 hingga membuming ditanah 

                                                             
5Sulis   Winurini,   "Memaknai   Perilaku   LGBT Di  Indonesia(Tinjauan 

Psikologi Abnormal)", jurnal Vol. VIII, No. 05/I/P3DI/Maret/2016, h. 9. 
6Kumparan.com, Putusan MK: Kumpul Kebo dan LGBT Tak Bisa Dipidana, 

TersediaOnline:http://www.tribunislam.com/2017/12/putusan-mk-kumpul-kebo-dan-lgbt-
tak-bisa dipidana.html, akses 11 Maret 2019. 

http://www.tribunislam.com/2017/12/putusan-mk-kumpul-kebo-dan-lgbt-tak-bisa%20dipidana.html,
http://www.tribunislam.com/2017/12/putusan-mk-kumpul-kebo-dan-lgbt-tak-bisa%20dipidana.html,
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nusantara. Pada saat ini sedang ramai diperbincangkan mengenai 

kekosongan hukum bagi kelompok LGBT. Beberapa waktu lalu 

menjadi sorotan publik putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak 

permohonan judicial review terkait zina dan hubungan sesama jenis 

atau Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) yang diatur 

dalam KUHP. Ada tiga pasal KUHP yang dimohon oleh Prof. Dr. Ir. 

Euis Sunarti, M.S. dan kawan-kawan untuk diuji oleh Mahkamah 

Konstitusi, yaitu : 

1. Pasal 284 ayat 1 sampai ayat 5 KUHP tentang perzinahan, 

dimana semula terbatas dalam kaitan pernikahan dimohonkan 

untuk diperluas untuk konteks di luar pernikahan; 

2. Pasal 285 KUHP tentang perkosaan, dimana semula terbatas 

laki-laki terhadap perempuan, dimintakan untuk diperluas dari 

laki-laki ke laki-laki ataupun perempuan ke laki-laki; 

3. Pasal 292 KUHP dimana Pemohon meminta para pelaku seks 

menyimpang atau dalam hal ini LGBT, diminta jangan hanya 

dibatasi oleh orang dewasa. 

Pada prinsipnya, pemohon ingin memperluas arti tentang 

zina dan praktik zina di kalangan LGBT. Sementara hakim MK, 

meski diwarnai perbedaan pendapat (dissenting opinion), menolak 

uji materi pemohon. 

Putusan ini menghasilkan pro dan kontra pendapat dari 

berbagai pihak. Para pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) memandang 

bahwa pengajuan uji materiil ini sebagai upaya sekelompok 

masyarakat yang akan membuat kehidupan pribadi menjadi urusan 

politik. Ditolaknya permohonan uji materi tersebut, banyak dari kita 

yang mengatakan “rezim ini melegalkan LGBT (Lesbian, Gay, 

Biseksual, dan Transgender)”
7
 Dengan adanya pernyataan yang 

dilontarkan dari pihak tersebut, sekiranya mereka terlebih dahulu 

memahami fungsi dan kewenangan MK sehingga mereka tidak 

beranggapan MK telah melegalkan LGBT dan perzinahan. 

Dilegalkannya LGBT atas dasar Hak Asasi Manusia dan 

nafsu yang dimana telah didukung oleh semua lapisan penting 

                                                             
7
Kristian Erdianto, Penjelasan MK Soal Tuduhan Putusan Yang Melegalkan Zina 

dan LGBT, Tersedia Online: 

https://nasional.kompas.com/read/2017/12/18/20155601/penjelasan-mk-soal-tuduhan- 
putusan-yang-melegalkan-zina-dan-lgbt, akses 11 Maret 2019. 
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negara dan lapisan masyarakat terbukti dalam putusan Mahkamah 

Konstitusi  No. 46/PUU XIV/2016 Tentang LGBT. Hal ini tentunya 

menuai banyak kontroversi yang terjadi, mulai dari kritikan serta 

perdebatan karena tidak sependapat dengan putusan MK dan 

golongan yang pro atas putusan MK, tentu menjadi problematika 

masyarakat Indonesia saat ini, dikarenakan setelah adanya putusan 

MK terhadap LGBT yang dilegalkan menuai kerusuhan yang timbul 

dari berbagai elit-elit masyarakat dan pemerintahan. 

Selain itu, kehidupan kaum homoseksual terutama kaum 

gay, sangat rentan terhadap berbagai masalah kesehatan. Yang 

terparah diantaranya adalah HIV dan AIDS.
8
 Bahkan data WHO 

menunjukan bahwa hampir 90% penderita HIV adalah kaum 

homoseksual dan 60% penderita AIDS juga berasal dari kaum 

homoseksual. Sungguh sangat ironis namun juga dilematis, 

mengingat banyak negara yang mulai terbuka dan memberi 

kelonggaran, bahkan member perlindungan dalam masalah 

pergaulan sejenis ini. 

Sementara itu, Islam menghendaki pernikahan antar lawan 

jenis, laki-laki dengan perempuan, tidak semata untuk memenuhi 

hasrat biologis namun sebagai ikatan suci untuk menciptakan 

ketenangan hidup dengan membentuk keluarga sakinah dan 

mengembangkan keturunan umat manusia yang bermartabat. 

Perkawinan sesama jenis tidak akan pernah menghasilkan keturunan 

dan mengancam kepunahan generasi manusia. Perkawinan sesama 

jenis semata-mata untuk menyalurkan kepuasan hawa nafsu.
9
 

Indonesia termasuk penganut agama islam terbanyak jadi 

sangat menentang sekali mengenai adanya kelompok LGBT. Islam 

adalah agama yang beradab dan selalu memberikan perhatian penuh 

kepada umatnya terutama dalam masalah yang tidak lazim menurut 

Islam. 

                                                             
8Proceding, Tinjauan Terhadap LGBT Dari Presfektif Hukum Pendidikan Dan 

Psikologi, ( Metro Lampung : Program Pascasarjana STAIN Jurai Siwo, 2016) h 43 
9Kristian Erdianto, Penjelasan MK Soal Tuduhan Putusan Yang Melegalkan Zina 

dan LGBT,Tersedia Online: 

https://nasional.kompas.com/read/2017/12/18/20155601/penjelasan-mk-soal-tuduhan- 
putusan-yang-melegalkan-zina-dan-lgbt, akses 11 Maret 2019. 

,Tersedia%20Online:%20https:/nasional.kompas.com/read/2017/12/18/20155601/penjelasan-mk-soal-tuduhan-
,Tersedia%20Online:%20https:/nasional.kompas.com/read/2017/12/18/20155601/penjelasan-mk-soal-tuduhan-
https://nasional.kompas.com/read/2017/12/18/20155601/penjelasan-mk-soal-tuduhan-putusan-yang-melegalkan-zina-dan-lgbt
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Perilaku Liwath adalah perilaku buruk dan keji.Perilaku ini 

menimbulkan banyak kerusakan dan kekacauan. Perilaku ini 

bertentangan dengan fitrah, sehingga pantas jika allah menghukum 

mereka dengan cara membalik negeri mereka. Dalam Al-Qur‟an 

kebencian terhadap perilaku Liwath di ungkapkan dengan berbagai u 

Allah berfirman QS Al-Ankabut ayat 31: 

َّنَّ ُميِۡلكُ 
ِ
ٰى قَامُٓوْإ إ مۡبُۡۡشَ

 
ِىمَي ِبٱ ۡبَرَٰ

ِ
ا َجآَءۡت ُرُسلُنَآ إ نَّ َأۡىلَيَا َومَمَّ

ِ
مۡقَۡريَِةِۖ إ

 
ِذِه أ ٓوْإ َأۡىِل َى َٰ

ِلِمنَي  (١٣ إمعنكبوت:سورة  ")ََكهُوْإ َظ َٰ  

Artinya: Dan tatkala utusan Kami (para malaikat) datang kepada 

Ibrahim membawa kabar gembira, mereka mengatakan: 

"Sesungguhnya kami akan menghancurkan penduduk 

negeri (Sodom) ini; sesungguhnya penduduknya adalah 

orang-orang yang zalim".(Qs. Al-Ankabut:31) 

 

Lesbian dalam kitab fiqh disebut dengan as-sahaq atau al-

musahaqah berarti hubungan seksual yang terjadi di antara sesama 

wanita. Rasulullah bersabda (Al-Baihaqi, 1994: 233): 

Artinya: Dari Abi Musa, Rasulullah bersabda: apabila ada laki-laki 

mendatangi (berhubungan intim) dengan laki-laki maka 

keduanya telah berzina, dan apabila wanita mendatangi 

wanita maka keduanya telah berzina (HR. Al-Baihaqi).
10

 

Maka dalam hal ini perlu kepastian hukum terkait Putusan 

Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU XIV/2016 tentang Lesbian Gay 

Bisexsual Transgander di Indonesia menurut hukum Islam dalam 

hubungannya dengan pelegalan LGBT yang menuai kontroversi. 

Adanya perdebatan pendapat terhadap putusan Mahkamah 

Konstitusi tentang LGBT tersebut, membuat membuat penulis 

                                                             
 10Imam An-Nawawi, Riyadussalihin (Damasyk: Dar As-Syam, 618 H/ 1264M), 

Dicetak Oleh: CV. Pustaka Assalam, h.196. 
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tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi 

dengan judul " Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 46/PUU XIV/2016 tentang Lesbian Gay Bisexsual 

Transgander. 

 

D. Fokus Penelitian/Batasan Masalah 

1. Fokus penelitian adalah Tinjauan Hukum Islam dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU XIV/2016 tentang Lesbian 

Gay Bisexsual Transgander. 

2. Kajian penelitian ini dibatasi hanya dalam lingkup LGBT di 

Indonesia. 

 

E. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di  atas, dapat ditarik rumusan 

masalah dalam penelitian, sebagai berikut: 

1. Bagaimana dasar pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 46/puu-XIV/2016 tentang Lesbian Gay Bisexsual 

Transgander? 

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/puu-XIV/2016 tentang Lesbian Gay 

Bisexsual Transgander? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Dengan membaca latar belakang penelitian serta rumusan 

masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/puu-XIV/2016 tentang Lesbian Gay 

Bisexsual Transgander; 

2. Untuk mengetahuai tinjauan Hukum Islam terhadap putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/puu-XIV/2016 tentang Lesbian 

Gay Bisexsual Transgander. 

 

G. Signifikansi/Manfaat Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi 

dalam proses perkembangan ilmu sistem ketatanegaraan di 
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setiap perguruan tinggi, khususnya yang mengkaji tentang 

putusan Mahkamah Konstitusi, dan berkaitan dengan hukum 

tata negara. 

b. Dalam akademisi, penelitian ini dapat memberikan 

sumbangsi terhadap khazanah keilmuan yang memberikan 

kontribusi positif khususnya bagi penulis sendiri agar dapat 

mengetahui lebih jauh tentang bagaimana isi dan dampak 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/puu-XIV/2016 

tentang LGBT dalam kajian hukum Islam. 

2. Kegunaan Praktris 

a. Dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya. 

b. Dapat menyumbangkan pemikiran dalam menyelesaikan 

permasalahan yang muncul secara lebih kritis. 

c. Untuk diajukan sebagai syarat wajib bagi setiap mahasiswa 

dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung. 

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan peninjauan dari beberapa hasil  penelitian yang 

sudah di lakukan oleh para penelitian terdahulu ada beberapa 

penelitian yang berkaitan dengan yang peniliti teliti ini sebagai 

berikut : 

1. Hasil peneliti dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh, Roni 

Pratama yang berjudul“Analisis Yuridis Putusan Mahkamah 

Konstitusi No 46/Puu- Xiv/2016 tentang Lgbt dan Kumpul Kebo 

Ditinjau Dari Hukum Nasional” Skrispsi Fakultas Syariah 

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 

2018.  Secara implisit Pemohon memohon agar Mahkamah 

mengubah rumusan delik yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP 

yang dimohonkan pengujian sehingga dengan sendirinya bukan 

hanya akan mengubah kualifikasi perbuatan yang dapat dipidana 

tetapi juga kualifikasi subjek atau orang yang dapat diancam pidana 

karena melakukan perbuatan tersebut. Hal itu lebih jauh juga berarti 

akan mengubah konsep-konsep mendasar yang berkenaan dengan 

suatu perbuatan pidana atau tindak pidana. Oleh karena itu, gagasan 

pembaruan yang ditawarkan para Pemohon seharusnya diajukan 

kepada pembentuk undang-undang dan hal tersebut seharusnya 
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menjadi masukan penting bagi pembentuk undang-undang dalam 

proses penyelesaian perumusan KUHP yang baru.
11

  

Persamaan penelitian di Abd Azis dengan penelitian saya 

yaitu sama-sama melakukan penelitian mengenai sex menyimpang. 

Sedangkan perbedaanya penelitian Roni Pratama bertujuan untuk 

mengetahui analisis yuridis  putusan Mahkamah Konstitusi no 

46/PUU-XIV/2016 tentang LGBT dan Kumpul kebo ditinjau Dari 

Hukum Nasional. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan 

adalah berfokus kepada putusan Mahkamah Konstitusi no 46/PUU-

XIV/2016 tentang LGBT yang meliputi dasar penolakan Mahkamah 

Konstitusi menolak permohonan uji materi menenai pasal 284,285 

dan 292 tentang LGBT. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Abd.Azis Ramadhani mahasiswa 

program studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas 

Hasanuddi Makassar, ditulis pada tahun 2012, dengan judul 

homoseksual dalam perspektif hukum pidana dan hukum Islam. 

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain menunjukan 

bahwa dalam KUHP, pelanggaran homoseksual hanya sebatas 

hubungan seksual sedangkan Hukum Islam tidak membatasinya 

dalam bentuk hubungan seksual tetapi juga melarang penyerupaan 

terhadap lawan jenis. Dalam KUHP, perilaku hubungan sejenis 

hanya dilarang apabila dilakukan dengan orang yang belum dewasa 

sedangkan dalam Islam, perilaku hubungan sejenis adalah haram.  

Persamaan penelitian di Abd Azis dengan penelitian saya 

yaitu sama-sama melakukan penelitian mengenai sex menyimpang. 

Sedangkan perbedaanya penelitian yang dilakukan oleh Abd Aziz 

bertujuan untuk mengetahui tindak pidana perzinahan menurut 

hukum Islam dan hukumnasional dan untuk mengetahui 

perbandingan tindak pidana perzinahan menurut hukum Islam dan 

hukum nasional. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan 

adalah berfokus kepada putusan Mahkamah Konstitusi no 46/PUU-

XIV/2016 tentang LGBT. 

                                                             
11Roni Pratama , Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/Puu- 

Xiv/2016 tentang Lgbt dan Kumpul Kebo Ditinjau Dari Hukum Nasional. Skrispsi 
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2018. 
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3. Hasil peneliti dalam bentuk Jurnal yang dilakukan oleh, Hasan Zaini 

yang berjudul“LGBT dalam Perspektif Hukum Islam” Jurnal 

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Batusangkar Tahun 

2016. Seluruh agama telah menetapkan ketentuan pernikahan yang 

sah sebagai penjaga sakralitas hubungan suami isteri yang telah 

terjamin legalitasnya. Allah Swt telah melarang seluruh perilaku 

yang menyimpang karena menyimpan beberapa hikmah yang 

apabila direnungkan sangat banyak manfaatnya bagi manusia. 

Namun, sikap dan perilaku manusia yang selalu mencari alasan 

sehingga menolak informasi-informasi dari Allah menyebabkan 

munculnya berbagai penyakit seperti AIDS, penyakit kelamin, dan 

sebagainya. 

Dari karya ilmiah tersebut di atas maka dapat disimpulkan  

penelitian di tegaskan bahwa pada dasarnya terjadi persamaan yaitu 

sama-sama melakukan penelitian mengenai sex menyimpang yang 

merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/Puu-Xiv/2016 

tentang Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT).
12

 Sedangkan 

perbedaanya penelitian dilakukan oleh Hasan Zaini Ramadhani 

diatas bertujuan untuk mengetahui perbedaan perspektif antara 

hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang 

perilaku homoseksual serta perbedaan sanksi antara hukum Islam 

dan KUHP.  

 

I. Metode Penelitian 

Metode dalam suatu penelitian dalam suatu penelitian 

merupakan hal yang sangat esensial, sebab dengan adanya metode 

dapat memperlancar penelitian. Dalam penelitian penulis 

mengemukakan metode-metode sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk  

penelitian kepustakaan (library research) dengan. Jenis 

penelitian kepustakaan metode kualitatif yaitu “Penelitian 

yang dilaksanakan menggunakan literatur (kepustakaan) 

                                                             
12Hasan Zaini, LGBT dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Fakultas Ushuluddin 

Adab dan Dakwah IAIN Batusangkar Tahun 2016. 
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yang disajikan berupa kalimat-kalimat baik berupa buku-

buku catatan, jurnal yang relevan dengan kajian, atau 

penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber 

datanya”.
13

 

b. Sifat penelitian deskriptif analisis yang bertujuan untuk 

memberikan gambaran tentang hukum yang berkaitan 

dengan LGBT dan menganalisis permasalahan yang 

dikemukakan antara dua gejala atau lebih. Dalam 

menyelesaikan masalah yang diteliti disini, metode 

pendekatan yang Pendekatan Penelitiandigunakan adalah 

metode pendekatan Normative, dimana fokus penelitian 

menitik beratkan pada kajian isi putusan Mahkamah 

Konstitusi dan bagaimana putusan tersebut terealisasikan.
14

 

 

2. Data dan Sumber data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sumber data primer dan sumber data sekunder: 

a. Sumber data primer merupakan sember data pokok atau 

merupakan bahan-bahan yang mengikat dalam pembahasan 

ini dan merupakan sumber data mayor dari beberapa data 

yang ada. Dalam hal ini sumber data primer didapat dengan 

mengkaji  putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/puu-

XIV/2016 tentang Lesbian Gay Bisexsual Transgander serta 

Hadis dan al-Quran. 

b. Sumber data sekunder merupakan bahan-bahan yang 

menjelaskan sumber data primer, yaitu menelusuri bahan-

bahan pustaka terhadap  hukum islam dan mengenai putusan-

putusan Mahkamah Konstitusi yang mendukung tema 

pembahasan atau tidak secara langsung berhubungan, namun 

terdapat kesamaan tema yang dikembangkan. 

c. Sumber data tersier merupakan sumber data yang 

menjelaskan sumber data primer dan sekunder,  seperti  

kamus bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Arab-Indonesia, 

                                                             
13 Susiadi AS, Metode Penelitian (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan 

LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 10. 
14 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah (Bandung: TARSITO, 

1990), h. 139. 
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Kamus Bahasa Indonesia-Arab, ensiklopedia Islam, 

bibliografi, dan indeks. 

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Karena fokus penelitian utama disini bersifat 

kepustakaan (library research), maka menggunakan 

pengumpulan data secara dokumentasi, dengan cara menelusuri 

buku-buku atau karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan topik 

kajian. Penelusuran terhadap literatur-literatur tersebut didapat 

atau diambil dari sumber data primer, sekunder, dan tersier. 

 

4. Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah dengan menggunakan metode deduktif, yang 

dimaksud dengan metode deduktif adalah cara berfikir yang 

berpangkalan dari kaedah - kaedah yang bersifat umum 

kemudian ditarik untuk diterapkan kepada kenyataan yang 

bersifat khusus.
15  

  

                                                             
15Moh. Dahlan, Abdullah Ahmed an-Na‟im: Epistemologi Hukum Islam, Cet. 1 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.18. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Fiqh Siyasah 

1. Pengertian Fiqh Siyasah 

Kata fiqh berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa, 

pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”. Berbeda dengan 

ilmu yang sudah bersifat pasti (qadh‟i). Fiqh merupakan ilmu 

tentang hukum yang tidak pasti (zhanni). Menurut istilah, fiqh 

adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syari‟at yang 

bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (tafsil).16
 

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa fiqh 

adalah upaya sunggu-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk 

menggali hukum-hukum syara‟ sehingga dapat diamalkan oleh 

umat Islam. Fiqh juga disebut denganhukum Islam, karena fiqh 

bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara‟ tersebut 

pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan 

perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri. 

Fiqh juga mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di 

samping mencakup pembahasan tentang hubungan antar manusia 

dengan Tuhannya (ibadah), fiqh juga membicarakan aspek hubungan 

antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini 

pun dapat dibagi lagi menjadi jinayah (pidana), munakahat 

(perkawinan), mawaris (kewarisan), murafa‟at (hukum acara), 

siyasah (politik/ketatanegaraan) dan al-ahkam al-dualiyah 

(hubungan internasional).
17

 Pada bagian mendatang aspek-aspek fiqh 

Islam ini akan diuraikan secara lebih terperinci. 

Dari gambaran di atas jelaslah bahwa fiqh siyasah adalah 

bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syari‟at 

yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk 

mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian fiqh 

                                                             
16Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 

2014), h.2-3. 
17Ibid, hlm.3. 
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siyasah, perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologi maupun 

terminology konsep fiqh siyasah tersebut. 

Kata “siyasah” berasal dari kata sasa-yasusu-siyasatan yang 

artinya “mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat 

keputusan”. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian harfiah, kata as-

siyasah berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan 

kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan lainnya.
18

 

Secara terminologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan 

bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan 

untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur 

keadaan.” Sementara Louis Ma‟ruf memberikan batasan siyasah 

adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing 

mereka ke jalan keselamatan.” Definisi yang bernuansa religius 

dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jawziyah. Menurutnya, siyasah 

adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada 

kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan 

tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan 

oleh Allah SWT.
19

 

Dengan demikian pengertian fiqh siyasah adalah suatu 

konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam 

bangsa dan Negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan 

dan mencegah kemudharatan. Mujar Ibn Syarif dalam bukunya 

“Fiqh Siyasah” mendefinisikannya sebagai ilmu yang mempelajari 

hal ihwal atau seluk beluk pengaturan urusan umat dan Negara 

dalam segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang 

dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar 

ajaran dan ruh syari‟at untuk mewujudkan kemaslahatan umat. 

Bahwa fiqh siyasah dalam arti popular adalah ilmu tata Negara, 

dalam ilmu agama Islam dikategorikan ke dalam pranata social 

Islam. 

Berkenaan dengan luasnya objek kajian Fiqh Siyasah, maka 

dalam tahap perkembangannya dikenal beberapa bidang Fiqh 

Siyasah. Hasbi Ash Shiddieqy sebagai contoh yang membaginya 

dalam delapan bidang yaitu: 

                                                             
18Djazali, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari‟ah, 

(Jakarta: Kencana, 2003), h.25-26. 
19Muhammad Iqbal, Opcit, h.4. 
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1. Siyasah Dusturiyyah Syar‟iyyah 

2. Siyasah Tasyri‟iyyah Syar‟iyyah 

3. Siyasah Qadha‟iyyah Syar‟iyyah 

4. Siyasah Maliyyah Syar‟iyyah 

5. Siyasah Idariyyah Syar‟iyyah 

6. Siyasah Dawliyyah/Siyasah Kharijiyah Syar‟iyyah 

7. Siyasah Tanfiziyyah Syar‟iyyah 

8. Siyasah Harbiyyah Syar‟iyyah20 

Berdasarkan perbedaan pendapat para ulama, pembagian 

fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok, yaitu: 

a. Siyasah Dusturiyyah disebut juga dengan politik perundang-

undangan.Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan 

hukum (Tasyri‟iyyah) oleh lembaga legislatif, peradilan 

(qadha‟iyyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi 

pemerintahan (idariyyah) oleh birokrasi atau eksekutif. 

b. Siyasah Dawliyyah/Siyasah Kharijiyah, disebut juga dengan 

politik luarnegeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan 

antara warga Negara yang muslim dengan yang bukan muslim 

yang bukan warga Negara. Di bagian ini ada politik masalah 

peperangan, (siyasahharbiyyah), yang mengatur etika 

berperang, dasar-dasar diizinkanberperang, pengumuman 

perang, tawanan perang, dan gencatan senjata. 

c. Siyasah Maliyyah, disebut juga dengan politik keuangan dan 

moneter. Membahas sumber-sumber keuangan Negara, pos-pos 

pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan internasional, 

kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.
21

 

 

2. Siyasah Dusturiyah 

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan 

“dusturi”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya 

adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang 

politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata 

ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan 

                                                             
20Mujar Ibn Syarif, Khamami Zada, Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik 

Islam, (Jakarta: Erlangga, 2008), h.10. 
21Muhammad Iqbal,  Opcit,. h.15. 
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(pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami 

penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang 

pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut 

istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan 

hubungan kerja sama antara sesame anggota masyarakat dalam 

sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun 

tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah diserap ke dalam 

bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang 

dasar suatu Negara.
22

 

Menurut Abdul Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang 

diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini 

adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota 

masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata 

hukum, tanpa membeda-bedakan stratafikasi social, kekayaan, 

pendidikan, dan agama. 

A. Jazuli mengartikan bahwa permasalahan dalam fiqh 

siyasah dusturiyyah adalah hubungan antara pemimpin di satu 

pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-

kelembagaan yang ada dalam masyarakat. Sudah tentu ruang 

lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam 

fiqh siyasah ini biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan 

dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal 

kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama 

dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia memenuhi 

kebutuhannya.
23

 

A. Jazali mengupas ruang lingkup bidang Siyasah 

Dusturiyyah menyangkut masalah-masalah hubungan timbal 

balik antara pemimpin dan rakyatmaupun lembaga-lembaga 

yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas, kemuadian 

diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan 

dalam persoalan kenegaraan. 

Lebih lanjut A. Jazali mempetakan bidang Siyasa 

Dusturiyyah menyangkut persoalan; 1) imamah, hak dan 

kewajiban, 2) rakyat, hak dan kewajiban, 3) bai‟at, 4) waliyu 

                                                             
22Ibid, h.177-178. 
23A. Djazali, Opcit,. h.47. 
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al‟ahdi, 5) perwakilan, 6) ahlul halli wa al-aqdi, 7) wuzarah dan 

perbandingannya. Selain itu ada yang berpendapat bahwa 

bidangkajian Siyasah Dusturiyyah meliputi: 1) konstitusi, 2) 

legislasi, 3) ummah, 4) shura atau demokrasi.
24

 

Kekuasaan (sultah) dalam konsep Negara Islam, oleh 

Abdul Wahhab Kallaf dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:
25

 

a. Lembaga legislatif (sultah tasyri‟iyyah), lembaga ini adalah 

lembaga Negara yang menjalankan kekuasaan untuk 

membuat undang-undang. 

b. Lembaga eksekutif (sultah tanfidhiyyah), lembaga ini adalah 

lembaga negara yang berfungsi untuk menjalankan undang-

undang. 

c. Lembaga yudikatif (sultahqadha‟iyyah), lembaga ini adalah 

lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman. 

Adapun pentingnya kekuasaan kehakiman adalah untuk 

menyelesaikan perkara-perkara pembantahan dan permusuhan, 

pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan 

mengembalikannya kepada yang punya hak, melindungi orang-

orang yang kehilangan hak-haknya, mengawasi harta wakaf dan 

lainnya. 

Di dalam perkembangannya, lembaga peradilan dalam 

konsep hukum tata negara Islam dibedakan menurut jenis 

perkara yang ditangani. Lembaga peradilan tersebut meliputi 

Wilayah al-Qada‟, Wilayah al-Mazalim, dan Wilayah al-

Hisbah.Wilayah al-Qada‟ adalah lembaga peradilan untuk 

memutuskan perkara-perkaraawam sesama warganya, baik 

perkara perdata maupun pidana. 

Wilayah al-Hisbah menurut al-Mawardi adalah 

wewenang untukmenjalankan amar ma‟ruf ketika yang ma‟ruf 

mulai ditinggalkan orang, dan mencegah yang munkar ketika 

mulai dikerjakan orang. Sehingga Wilayah al-Hisbah adalah 

suatu kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan-

persoalan moral dan wewenangnya lebih luas dari Wilayah al-

                                                             
24Imam Amrusi Jalani, Hukun Tata Negara Islam, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 

hlm.25-27. 
25Ibid, h.29 
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Qada‟. Wewenang Wilayah al-Hisbah menekankan ajakan 

untuk berbuat baik dan mencegah segalabentuk kemunkaran, 

dengan tujuan mendapatkan pahala dan ridho Allah SWT. 

Adapun Wilayah al-Mazalim merupakan kekuasaan 

pengadilan yang bertugas mengadili para pejabat negara, 

meliputi para khalifah, gubernur, dan aparat pemerintah lainnya 

yang berbuat zalim kepada rakyat.
26

 Wilayah al-Mazalim 

didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari 

perbuatanzalim para penguasa, pejabat dan keluarganya untuk 

mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, 

dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan 

warga negara. Yang dimaksudkan penguasa disini menurut al-

Mawardi adalah seluruh jajaran pemerintahan mulai dari 

tertinggi sampai pejabat paling rendah. Jika dihubungkan dengan 

masa sekarang, wewenang ini dapat dikembangkan sesuai 

dengan kebutuhan dan keberadaan suatu negara. Untuk konteks 

negara Indonesia, wewenang yang dimiliki hakim Mahkamah 

Konstitusi dapat ditarik persamaan dengan apa yang pernah 

diterapkan Wilayah al-Mazalim pada masa lalu. Karena 

bagaimanapun, kezaliman pada konstitusi atau merampas akses 

politik rakyat merupakan kezaliman pejabat negara yang 

mengkhianati kedaulatan.
27

 
 

3. Siyasah Qadha’iyyah 

Dari beberapa objek fiqh siyasah tersebut yang perlu 

diketahui adalah siyasah qadha‟iyah, fiqh siyasah qadha‟iyyah 

merupakan siyasah yang berhubungan dengan kebjakan 

peradilan.  Kata Al-Qadha‟ merupakan kata musytarak, memiliki 

banyak makna dalam Al-Quran kata Al-Qadha‟ memiliki makna 

antaranya menetapkan, menentukan, memerintahkan sesuatu 

sebagai kepastian, memerintahkan dan memutuskan sesuatu, 

menyelesaikan, mengakhiri, dan seterusnya
.28

 

                                                             
26Basiq Djalil,  Peradilan Islam, (Jakarta: Amzah, 2012), h.113. 

27Ibid, h.114. 
28lqbal, M., Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya 

Media Pratama, 2011), h.16 
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Berdasarkan penjelasan tersebut maka peradilan 

memiliki arti memutuskan atau menghukum antara dua orang 

yang berkelahi dan juga memiliki arti mencegah atau 

menghalang-halangi, Menurut Madkur Al-Qadha‟ adalah 

mencampuri urusan mahluk dengan kholiknya untuk 

menyampaikan perintah-perintah dan hukum-hukumnya kepada 

mereka dengan perantara Al-Quran dan As-Sunnah atau secara 

tingkat menyelesaikan sengketa antara dua belah pihak dengan 

menggunakan hukum Allah SWT
.29

 

Peradilan atau Al-Qadha‟ hukumnya fardhu kifayah dan 

dapat dilaksanakan dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan 

tidak ada qodhi atau pengusa yang bisa melaksanakan, peradilan 

dapat dilaksanakan dengan cara tahkim pada seorang muhakkam 

menyerahkan hukum kepada seseorang yang dianggap menguasai 

hukum seperti tahkim seorang wanita kepada seorang untuk 

bertindak sebagai wali ataupun penyerahan dua belah pihak yang 

berselisih kepada pihak ketiga untuk memutuskan perkara
.30

 

Peradilan menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah 

perkembangan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari eksistensi 

peradilan yang telah dimulai dari masa Rasulullah SAW lalu 

diteruskan di masa-masa sahabat dan terus berlanjut ke masa-

masa setelahnya hingga masa sekarang. Hal ini mengindikasikan 

bahwa eksistensi peradilan merupakan bagian penting dalam 

pelaksanaan hukum Islam di masyarakat muslim, baik di masa 

lalu maupun di masa kini pada berbagai belahan dunia, termasuk 

di Indonesia.
31

 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa 

prinsip peradilan adalah upaya untuk menyelesaikan suatu 

sengketa dengan demikian ia mengandung makna proses yakni 

proses penyelesaikan suatu sengekta dengan berpedoman pada 

                                                             
29Muhammad Salama Madkur, Al-Qadha‟ Fi Al Islam Diterjemahkan oleh Imran 

A.M, dengan judul Peradilan Dalam Islam, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1988), h.20 

30H. Zainil Ahmad Noer dan H. Abdul Basit Adnan, Serajah Singkat Peradilan 

Agama Islam di Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), h.29-30 

31Asni. Peran Peradilan Islam dalam Penegakan Hukum Islam di Kesultanan 
Buton, Jurnal AL-„ADALAHVol. 14, Nomor 1, 2017 
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aturan-aturan tertentu yang dalam konteks ini adalah peraturan 

hukum Allah SWT. 

 

B. Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender  

LGBT adalah akronim dari "lesbian, gay, biseksual, dan 

transgender". Istilah ini digunakan semenjak tahun 1990-an dan 

menggantikan frasa "komunitas gay" karena istilah ini lebih 

mewakili kelompok-kelompok yang telah disebutkan.
32

 Akronim ini 

dibuat dengan tujuan untuk menekankan keanekaragaman "budaya 

yang berdasarkan identitas seksualitas dan gender". Kadang-kadang 

istilah LGBT digunakan untuk semua orang yang tidak 

heteroseksual, bukan hanya homoseksual, biseksual, atau 

transgender 

1. Lesbian (orientasi seksual seorang perempuan yang hanya 

mempunyai hasrat sesama wanita) 

Pengertian Lesbian berasal dari kata Lesbos yaitu pulau 

di tengah lautan Egis yang pada zaman kuno dihuni oleh para 

wanita. Menurut mitologi Yunani, hubungan percintaan sejenis 

terjadi di pulau itu antara putri Shappo dan Athis.
52

 Kamus Besar 

Bahasa Indonesia mengidentifikasikan Lesbian sebagai wanita 

yang mencintai atau merasakan rangasangan seksual sesama 

jenisnya.
33

 Sedangkan Heru Kasida Brataatmaja
34

 

mengidentifikasikannya sebagai sebadan sesama jenis (kelamin) 

atau cinta sesama jenis (wanita). Kamus Bahasa Melayu 

Nusantara memberikan pengertian lesbian sebagai perempuan 

yang mengadakan hubungan seks atau cinta birahi sesama 

perempuan. Menurut Ali Chasan Umar, lesbian adalah berupa 

perbuatan menggesekkan atau menyentuhkan alat vital saja dan 

bukannya ejakulasi. 

Pada kaum wanita terdapat dua kelompok 

homoseksualitas. Kelompok pertama ialah wanita yang 

menujukkan banyak ciri-ciri kelaki-lakian, baik dalam susunan 

                                                             
32Swain, Keith W. (21 June 2007). "Gay Pride Needs New Direction". Denver 

Post. Diakses tanggal 03 Juli 2021. 
33Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002),h. 665. 
34Heru Kasida Brataatmaja, Kamus Bahasa Indonesia, (Yogyakarta.Penerbit 

Kanisius, 1994), h.156. 



21 

jasmani dan tingkah lakunya. Maupun pada pemilihan objek 

erotiknya. Kelompok yang kedua ialah mereka yang tidak 

memiliki tanda- tanda kelainan fisik. 

 

2. Gay (orientasi seksual seorang pria yang hanya mempunyai 

hasrat sesama pria) 

Gay atau Homoseksual, istilah ini Homo berasal dari 

bahasa Yunani yang berarti sama.
35

 Sedangkan seksual 

mempunyai dua pengertian, pertama: seks sebagai jenis kelamin. 

Kedua: seks adalah hal ihwal yang berhubungan dengan alat 

kelamin, misalnya persetubuhan atau senggama.
36

 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia,
37

 homoseksual 

adalah keadaan tertarik terhadap orang dan jenis kelamin yang 

sama. Kamus Bahasa Melayu Nusantara, memberikan dua 

pengertian terhadap homoseksual. Pertama, orang yang tertarik 

nafsu syahwatnya kepada orang sejenis dengannya. Kedua, dalam 

keadaan tertarik terhadap orang yang jenis kelaminnya sama; 

atau cenderung kepada perhubungan sejenis. 

Djalinus,
38

 mengatakan homoseksual adalah dalam 

keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama. 

Kartini Kartono dan Dali Gulo,
39

 mengatakan bahwa gay adalah 

suatu istilah bahasa sehari-hari untuk menyebut homoseks, kini 

sering kali diakui oleh orang-orang homoseks, yang secara 

terang-terangan menyatakan orientasi seks mereka. Heru Kasida 

Brataatmaja,
40

memberikan pengertian terhadap homoseks 

sebagai kesamaan jenis kelamin, keadaan sama jenis kelamin. 

Homoseks kemudian di dalam masyarakat dikenal 

dengan dua istilah, yaitu gay dan waria (wanita pria). Hal ini 

                                                             
35Kartasapoetra dan Hartini, Kamus Sosiologi dan Kependudukan (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1992),h. 185. 
36S. Badudu, Suthan Muhammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Pustaka Sinar Harapan, 1994),h. 1245.. 
37Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: Balai Pustaka,2002), h.407. 
38Djalinus Syah, dkk, Kamus Pelajar Kata Serapan Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

PT. Rineka Cipta, 1993), h. 72. 
39Kartini Kartono dan Dali Gulo, Kamus Psikologi, (Bandung: CV. Pionir Jaya, 

1987), h. 185. 
40Heru Kasida Brataatmaja, Kamus Bahasa Indonesia, (Yogyakarta: Penerbit 

Kanisius, 1994), h. 99. 
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didasarkan pada karakter mereka yang berbeda. Yahya Ma.hsum 

dan Roellya Arrdhyaninq Tyas
41

 mengemukakan, sebenarnya 

antara gay dan waria tidak memiliki perbedaan orientasi seksual. 

Mereka tertarik antara sesama jenis, hanya saja ada beberapa hal 

yang membuat keduanya berbeda satu sama lain, yaitu: 

1. Penampilan gay secara fisik sama dengan pria, secara 

psikologis dia mengidentifikasi dirinya sebagai pria. 

Menurut Dede Utomo,
42

 dapat juga terjadi penyeberangan 

terhadap identitas waria. Maksudnya, ada kaum homoseks 

(gay) yang kadang-kadang berdandan sebagaimana waria, 

bahkan untuk waktu yang agak lama. 

2. Waria secara fisik ingin mengidentifikasi dirinya sebagai 

wanita, dan secara psikologis dia mengidentifikasi dirinya 

sebagai wanita. Para waria secara biologis adalah pria 

dengan organ reproduksi pria. Memang ada beberapa waria 

yang kemudian berganti kelamin melalui operasi. Tetapi 

organ reproduksi yang “baru” itu tidak bisa berfungsi 

sebagai organ reproduksi wanita. Misalnya dia tidak haid 

dan tidak bisa hamil karena tidak punya sel telur dan rahim. 

Dari berbagai pengertian tentang homoseksual di atas, dapat 

disimpulkan bahwa homoseksual adalah keadaan tertarik secara 

seksual terhadap sesama jenis kelamin, baik laki-laki dengan 

laki-laki, maupun perempuan dengan perempuan. Ketertarikan 

seksual terhadap sesama jenis bagi kaum laki-laki disebut 

homoseks, sedangkan bagi perempuan disebut lesbian. 

 

3. Bisexual (orientasi seksual seorang pria/wanita yang 

menyukai dua jenis kelamin baik pria/wanita) 

 Pengertian Biseksual secara kebahasaan dari kata “bi” 

yang artinya dua sedangkan “seksual” bermakna persetubuan 

antara laki-laki dan perempuan.
43

 Sehingga dapat disimpulkan 

secara Bahasa, bahwa Biseksual adalah orang yang tertarik 

                                                             
41www. Kompas Cyber Media.Yahya Ma‟hsum dan Roellya Arrdhyaninq Tyas, 

Bedanya Homoseksual dengan Waria, Jakarta. 2004. 
42Zunly Nadia, Waria, Laknat atau Kodrat (Yogyakarta: Marwa, 2005), h.61. 
43Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta: 

Modern  English Pers, 2002). Ed. Ketiga, h.1355. 
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kepada kedua jenis kelamin yaitu baik laki-laki ataupun 

perempuan.
44

 Misalkan seorang remaja pada masa 

perkembangannya terkadang mengalami fase kebingungan 

apakah dia tertarik pada orang yang berlainan gender 

(heteroseksual) atau tertarik pada orang yang memiliki gender 

yang sama (homoseksual) bahkan beberapa mengalami 

ketertarikan pada semua gender (biseksual). 

Seorang pelaku biasanya menjalin hubungan asmara 

dalam kurun waktu tertentu dengan seseorang dari gender yang 

sama kemudian di waktu yang berlainan pelaku biseksual akan 

menjalin hubungan yang serius dengan seseorang dari gender 

yang berbeda. Maka orang seperti ini bisa dikategorikan sebagai 

pelaku biseksual. 

Sementara remaja yang memiliki ketertarikan terhadap 

lawan jenis maupun sesama jenis bahkan keduanya biasanya 

masih dalam proses pengenalan diri akan orientasi seks sehingga 

belum bisa dikategorikan sebagai pelaku biseksual. 

 

4. Transgender (sebuah orientalsi seksual seorang pria/wanita 

dengan mengidentifikasi dirinya menyerupai keduanya) 

Secara etimologi transgender berasal dari dua kata yaitu 

“trans” yang berarti pindah (tangan; tanggungan); pemindahan 

dan “gender” yang berarti jenis kelamin
.45

 

Istilah lain yang digunakan dalam operasi pergantian 

kelamin ialah “transseksual” yaitu merupakan terjemahan dari 

Bahasa Inggris. Disebut transseksual karena memang operasi 

tersebut sasaran utamanya adalah mengganti kelamin seorang 

waria yang menginginkan dirinya menjadi perempuan.
46 

Sedangkan secara terminologi transgender atau 

transseksual diartikan dengan suatu gejala ketidakpuasan 

seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk 

                                                             
44Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka, 2008), cet. Ke-1, ed. Ke-IV, h. 199 
45Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: 

Arkola, tt), h. 757. 
46Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam 

Masa Kini (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), h. 25. 
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fisik dan kelamin dengan kejiwaan, atau adanya ketidakpuasan 

dengan alat kelamin yang dimilikinya. Beberapa ekspresi yang 

dapat dilihat ialah bisa dalam bentuk dandanan (make up), gaya 

dan tingkah laku, bahkan sampai kepada operasi penggantian 

kelamin.
7 

 

C.  Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT) dalam Islam 

Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT) 

merupakan penyimpangan orientasi seksual yang bertentangan 

dengan fitrah manusia, agama dan adat masyarakat Indonesia.
47

 

Mazhab Islam tradisional berdasarkan ayat-ayat al-Quran 

dan hadis menganggap homoseksual bertindak satu jinayah yang 

boleh dihukum dan merupakan dosa, dan dipengaruhi oleh para 

ulama seperti Imam Malik dan Imam Shafi. Al-Quran menyebut 

kisah "orang-orang Luth" dibinasa oleh Dalam Islam LGBT dikenal 

dengan dua istilah, yaitu Liwath (gay) dan Sihaaq (lesbian). Liwath 

(gay) adalah perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dengan cara 

memasukan dzakar (penis)nya kedalam dubur laki-laki lain. Liwath 

adalah suatu kata (penamaan) yang dinisbatkan kepada kaumnya 

Luth „Alaihis salam, karena kaum Nabi Luth „Alaihis salam adalah 

kaum yang pertama kali melakukan perbuatan ini (Hukmu al-liwath 

wa al-Sihaaq, hal. 1).Allah SWT menamakan perbuatan ini dengan 

perbuatan yang keji (fahisy) dan melampui batas (musrifun). 

Sebagaimana Allah terangkan dalam Al-Quran Surah Al „Araf: 80 – 

81 yang artinya:
48

 

لَِمنَي  مَۡع َٰ
 
َن أ َبَقُُك ِِبَا ِمۡن َأَحٖد ّمِ ِحَشَة َما س َ مَۡف َٰ

 
ۡذ قَاَل ِمَقۡوِمِوۦٓ َأتَٱٔۡتُوَن أ

ِ
َومُوًطا إ

ۡۡسِفُوَن  ٠٨ َِّسآِءِۚ بَۡل َأهُُتۡ قَۡوٞم مُّ من
 
ن ُدوِن أ مّرَِجاَل َشيَۡوٗة ّمِ

 
َُُّكۡ مََتٱٔۡتُوَن أ ن

ِ
إ

 (٠٣-٠٨سورة إٔلعرإف:  (٠٣
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Jaelani, Ahmad. Pandangan Islam Terhadap LGBT. 13 Februari 2016, 

(http://hizbut-tahrir.or.id/2016/02/13/pandangan-islam-terhadap-lgbt/, Diakses 

Tanggal 21 Jnuari 2021.
 

48 partemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, Semarang : PT Karya 

Toha Putra, 2002 
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Artinya: “Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). 

(Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa 

kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum 

pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) 

sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki 

untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan 

kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang 

melampaui batas”. (Qs. Al-A‟raf ayat 80-81) 

 

Sedangkan Sihaaq (lesbian) adalah hubungan cinta birahi 

antara sesama wanita dengan dua orang wanita saling menggesek-

gesekkan anggota tubuh (farji‟)nya antara satu dengan yang lainnya, 

hingga keduanya merasakan kelezatan dalam berhubungan 

tersebut.49 

Hukum Sihaaq (lesbian) sebagaimana dijelaskan oleh Abul 

Ahmad Muhammad Al-Khidir bin Nursalim Al-Limboriy Al-Mulky 

(Hukmu al liwath wa al Sihaaq, adalah haram berdasarkan dalil 

hadits Abu Said Al-Khudriy yang diriwayatkan oleh Al-Imam 

Muslim (no. 338), bahwa Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam 

berkata: 

 

Artinya:“Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain, 

dan jangan pula seorang wanita melihat aurat wanita lain. 

Dan janganlah seorang laki-laki memakai satu selimut 

dengan laki-laki lain, dan jangan pula seorang wanita 

memakai satu selimut dengan wanita lain”. 

 

Terhadap pelaku homoseks, Allah swt dan Rasulullah saw 

benar-benar melaknat perbuatan tersebut. Al-Imam Abu Abdillah 

Adz-Dzahabiy Rahimahullah- dalam Kitabnya “Al-Kabair” [hal.40] 
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telah memasukan homoseks sebagai dosa yang besar dan beliau 

berkata: “Sungguh Allah telah menyebutkan kepada kita kisah kaum 

Luth dalam beberapa tempat dalam Al-Qur‟an Al-Aziz, Allah telah 

membinasakan mereka akibat perbuatan keji mereka. Kaum 

muslimin dan selain mereka dari kalangan pemeluk agama yang ada, 

bersepakat bahwa homoseks termasuk dosa besar”. 

Hal ini ditunjukkan bagaimana Allah swt menghukum kaum 

Nabi Luth yang melakukan penyimpangan dengan azab yang sangat 

besar dan dahsyat, membalikan tanah tempat tinggal mereka, dan 

diakhiri hujanan batu yang membumihanguskan mereka, 

sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 74: 

ۡلن اف َ ع  يٍلََج  نَِسجِّ ٗةَمِّ ار  ل ۡيِهۡمَِحج  أ ۡمط ۡرن اَع  افِل ه اَو  لِي ه اَس  ع َٰ

٤٧َ 

 
Artunya: “Maka Kami jadikan bahagian atas kota itu terbalik ke 

bawah dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang 

keras”.(Qs. Al-Hijr ayat 74) 

 

Sebenarnya secara fitrah, manusia diciptakan oleh Allah swt 

berikut dengan dorongan jasmani dan nalurinya.Salah satu dorongan 

naluri adalah naluri melestarikan keturunan (gharizatu al na‟u) yang 

diantara manifestasinya adalah rasa cinta dan dorongan seksual 

antara lawan jenis (pria dan wanita).Pandangan pria terhadap wanita 

begitupun wanita terhadap pria adalah pandangan untuk 

melestarikan keturunan bukan pandangan seksual semata.Tujuan 

diciptakan naluri ini adalah untuk melestarikan keturunan dan hanya 

bisa dilakukan diantara pasangan suami istri. Bagaimana jadinya jika 

naluri melestarikan keturunan ini akan terwujud dengan hubungan 

sesama jenis? Dari sini jelas sekali bahwa homoseks bertentangan 

dengan fitrah manusia. 
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Oleh karena itu, sudah dipastikan akar masalah munculnya 

penyimpangan kaum LGBT saat ini adalah karena ideologi 

sekularisme yang dianut kebanyakan masyarakat 

Indonesia.Sekularisme adalah ideologi yang memisahkan agama dari 

kehidupan (fash al ddin „an al hayah). 

 

D. Sex Menyimpang Menurut Hukum Islam 

Dalam pandangan islam sex menyimpang merupakan 

perbuatan yang sangat dilarang keras kerana sudah menyalahi fitrah 

diri manusia. Dimana perbuatan ini menjadi dosa besar bahkan lebih 

besar dari perbuatan zina yang telah dijelaskan 

sebelumnya.Haramnya perbuatan sex menyimpang tentu bukan tanpa 

sebab. Dimana perilaku dan perbuatan semacam ini selain menyalahi 

hukum Islam dan fitrahnya sebagai manusia. Seperti halnya hukum 

lelaki menyerupai wanita yang mana  memiliki dampak yang sangat 

buruk bagi kehidupan di masa mendatang.
49

  

Hal ini akan berbanding terbalik bagi mereka yang sudah 

melakukan pernikahan sesama jenis (gay dan lesbian) seperti hukum 

bagi pria yang tidak menikah dan hukum wanita tidak menikah dalam 

islam.
50

 Dimana mereka tidak akan mungkin menghasilkan keturunan 

yang baik dalam kehidupan yang mereka jalani. Meskipun berbagai 

cara dapat dilakukan, misalnya melakukan bayi tabung ataupun 

dengan proses mengadopsi anak. Namun sayangnya hal tersebut tidak 

akan menghasilkan perilaku sebagaimana anak yang terlahir dari 

perkawinan yang sah yakni antara wanita dan pria.Adapun dalam al-

qur‟an mengenai penjelasan tentang kaum nabi luth. Allah berfirman 

dalam surat Hud ayat 89.
51

 

 

 

                                                             
49Abdur Rahman I. Doi, Syari‟ah The Islamic Law, Terj. Zaimudin dan Rusydi 

Sulaiman, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 215. 
50Muh.Husaini Bahesyti dan Jawad Bahonar, Intisari Islam, (Jakarta. PT. Lentera 

Basri Tama, 2003), h. 364. 
51Departemen Agama RI, Al Qur‟an dan Terjemahan dengan Transliterasi, h. 

141. 
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ثُۡل َمآ َأَصاَب قَۡوَم هُوحٍ َأۡو قَۡوَم ُىوٍد َأۡو قَۡوَم   رَِمنَُُّكۡ ِشقَاِِقٓ َأن يُِصيَبُُك ّمِ قَۡوِم ََل ََيۡ َويَ َٰ

نُُك ِبَبِعيٖد  ِلٖحِۚ َوَما قَۡوُم مُوٖط ّمِ  (  ٠٨)سورة ىود:  ٠٨َص َٰ

Artinya: “Hai kaumku, janganlah hendaknya pertentangan antara 

aku (dengan kamu) menyebabkan kamu menjadi jahat 

hingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum 

Nuh atau kaum Hud atau kaum Shaleh, sedang kaum 

Luth tidak (pula) jauh (tempatnya) dari kamu”. (Qs. Hud 

ayat: 89) 

 

Dalam hadist ibnu majah Nomor 2552 sebagai berikut. 

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Yunus bin Abdul 'A'la], 

telah mengabarkan kepadaku [Abdullah bin Nafi'], telah 

mengabarkan kepadaku [Ashim bin Umar] dari [Suhail] 

dari [Ayahnya] dari [Abu Hurairah], dari Nabi 

shallallahu 'alaihi wasallam tentang orang yang 

melakukan perbuatan kaum Nabi Luth, Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Kalian harus 

merajamnya, baik sosok yang posisinya di atas atau di 

bawah secara bersamaan."
52

(HR. Ibnu Majah) 

 

 

                                                             
52Shahih Ibnu Majah Bab al-Libas wa al-Zinah, no. 2552. 
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Dalam agama islam pun seperti yang sudah jelas bahwa 

Allah yang Maha Esa melarang keras hambanya-nya agar tidak 

masuk kedalam golongan orang-orang yang menyukai sesame jenis, 

seperti lesbi, gay biseksual dan trangender. Islam menghendaki 

pernikahan antar lawan jenis, laki-laki dengan perempuan, tidak 

semata untuk memenuhi hasrat biologis, namun sebagai ikatan suci 

untuk menciptakan ketenangan hidup dengan membentuk keluarga 

sakinah dan mengembangkan keturunan umat manusia yang 

bermartabat.
53

 Perkawinan sesama jenis tidak akan pernah 

menghasilkan keturunan, dan mengancam kepunahan generasi 

manusia. Perkawinan sesama jenis semata-mata untuk menyalurkan 

kepuasan nafsu hewani.Sanksi bagi pelaku semua pelanggaran 

seksual tersebut adalah hukuman mati. 

 

Sex menyimpang merupakan perbuatan yang sangat 

bertentangan dalam islam. Dimana perbuatan ini bisa menimbulkan 

dampak yang sangat buruk, yaitu timbulnya wabah penyakit kelamin 

atau yang biasa disebut dengan AIDS. Dimana dalam sebuah 

penelitian menyebutkan, jika 78% dari perilaku sex menyimpang 

(homoseksual) akan berdampak pada penularan penyakit AIDS. 

 

Menurut  Dr.  Muzammil  Siddiqi  dari  The  Islamic  Society  

of North America mengatakan bahawa transgender itu merupakan 

sejenis penyakit moral  dan  dosa.  Tiada  siapa  di  dunia  

dilahirkan  sebagai  transgender kerana tiada siapa yang lahir 

sebagai seorang pencuri mahupun penjenayah. Orang-orang yang 

bertindak sebegini adalah kerana kurangnya pendidikan serta 

bimbingan yang sesuai.
54

 
 

Dari perspektif agama ini, transsexuality tidak diterima dan 

lelaki berpakaian seperti seorang wanita dianggap sebagai dosa. Ini 

membawa kepada kekeliruan dan kesedihan peribadi bagi orang 

transseksual yang Muslim dan sering menghadapi dilema sama ada 

                                                             
53Yatimin, Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam, (Penerbit Amzah. 

2003), h. 33. 
54Mohd Yasir Alimi, Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial Dari Wacana Bangsa 

Hingga Wacana Agama (Yogyakarta: LKIS, 2004), h. 654-657. 
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mereka harus menjalani pertukaran jenis kelamin. Bagi transgender 

yang beragama Islam mereka tersangatlah malu menjadi wanita. 

Tetapi disebabkan oleh campur tangan agama atau fatwa yang 

dikenakan oleh persidangan Raja-Raja, yang dianggap satu dosa 

untuk menukar jenis kelamin.
55

 

 

  

                                                             
55Muhammad bin Ibrahim Az-Zulfi, Homoseks, (Bandung. Penerbit Hikma, 

2005), h. 11. 
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