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ABSTRAK 

 

Fenomena homoseksual akhir-akhir ini mulai 

mengemuka di Indonesia, mulai dari peristiwa pernikahan 

sejenis dibeberapa daerah sampai tuntutan pelaku homoseksual 

yang tergabung dalam kelompok lesbian,gay, biseksual, 

transgender agar mendapatkan wadah hukum di Indonesia agar 

prilaku tersebut dilegalkan. Homoseksual itu sendiri bersifat 

dalam keadaan tertarik kepada orang dari jenis kelamin yang 

sama. Sehingga prilaku homoseksual dapat diartikan reaksi 

ketertarikan terhadap jenis kelamin yang sama. Penerimaaan 

masyarakat terhadap kelompok berorientasi homoseksual atau 

dikenal sebagai gay dan lesbian masih kontroversial.  Ketika ada 

laki-laki yang orientasi seksualnya terhadap laki-laki dan 

perempuan terhadap perempuan (sesama jenis) masyarakat 

menganggap hal tersebut tidak wajar karena sudah jelas dalam 

aturan agama dan pemerintah yang diwujudkan dalam Undang-

Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan. 

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai 

bagaimana pandangan hukum Islam terhadap prilaku 

homoseksual, bagaimana pandangan Hak Aasi Manusia 

terhadap homoseksual , serta apa persamaan dan perbedaan 

antara hukum Islam dan Hak Asasi Manusia terhadap 

homoseksual. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

pandangan hukum Islam terhadap homoseksual, untuk 

mengetahui pandangan  hak asasi manusia terhadap 

homoseksual dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan 

antara hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap 

homoseksual. 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan library 

research yang bertujuan menganalisis berdasarkan Hukum 

Islam dan Hak Asasi Manusia terhadap homoseksual sehingga 

skripsi ini bersifat deskriptif analitis menghimpun dan 

mendeskripsikan data-data yang berupa undang-undang, buku, 

dan literatur yang sesuai dengan objek yang dibahas yaitu 

homoseksual dalam pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi 

Manusia. 
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Hasil penelitian ini bahwa pandangan hukum Islam 

terhadap  homoseksual sudah jelas haram dan dilarang oleh 

Allah SWT, homoseksual merupakan suatu perbuatan keji yang 

dapat merusak akal fitrah dan akhlak manusia, karena banyak 

dampak yang diakibatkan dari perilaku tersebut dari segi 

kesehatan, ekonomi, sosial, dan agama.  Dalam pandangan 

HAM diperbolehkan karena Orientasi seksualnya tergantung 

orang yang bersangkutan. Selain itu  orang-orang yang 

homoseksual itu juga mempunyai hak yang sama dengan 

manusia yang normal dan tidak menganggu hak atau 

kepentingan orang lain. 

Persamaan dari pandangan keduanya yaitu sama-sama 

menghargai homoseksual karena termasuk dalam orientasi 

seksual. Sedangkan perbedaanya  yaitu di dalam Islam sudah 

jelas diterangkan dalam Al-qur’an dan Hadist bahwa 

homoseksual itu haram termasuk perbuatan keji bahkan 

termasuk dosa besar dan banyak mudharatnya, selain itu Islam 

mengakui pernikahan yang sah itu adalah antara laki-laki 

dengan perempuan (Heteroseksual) bukan sesama jenis 

(Homoseksual). Dalam HAM diperbolehkan karena Orientasi 

seksualnya tergantung orang yang bersangkutan. Selain itu  

orang-orang yang homoseksual itu juga mempunyai hak yang 

sama dengan manusia yang normal dan tidak menganggu hak 

atau kepentingan orang lain .  
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MOTTO 
 

                     

                  

              

 

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.
1
 

 

 

 

  

                                                 
1
 Departemen Agama RI, Mushaf AL-quran Terjemah (Jakarta : Al-

Huda, 2002) , h. 241. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Agar tidak mengalami kesalahpahaman mengenai isi 

dari skripsi ini maka pada bagian penegasan judul akan 

diuraikan judul skripsi ini secara detail. Skripsi ini berjudul 

“Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hak 

Asasi Manusia”. Adapun istilah yang akan dijelaskan 

adalah sebagai berikut: 

1. Homoseksual adalah Orientasi seksual atau 

kecenderungan seksual atau pola ketertarikan seksual, 

romantis, emosional (kombinasi dari keseluruhan) 

kepada orang-orang dari jenis kelamin yang sama. 

Homoseksual terdiri dari gay dan lesbian. Gay adalah 

laki-laki yang secara seksual tertarik terhadap laki-laki. 

Lesbian adalah perempuan yang secara seksual tertarik 

terhadap perempuan. Namun istilah homoseksual lebih 

condong kepada hubungan kelamin yang dilakukan oleh 

sesama laki-laki.
1
 

2. Hukum Islam menurut T.M Hasbi Ash-Shiddiqy adalah 

koleksi daya upaya para ahli hukum (fuqaha) untuk 

menetapkan syari‟at atas kebutuhan masyarakat.
2
 

Sedangkan pendapat ahli fiqh mengatakan Hukum Islam 

(Al-Islam Al-Fiqh) adalah “Ilmu tentang hukum syara‟ 

tentang perbuatan manusia (amaliah) yang diperoleh 

melalui dalil-dalilnya yang terperinci.” Pendapat lain 

mengatakan “Himpunan Hukum syara‟ tentang 

perbuatan manusia (amaliah) yang diambil dari dalil-

dalilnya yang terperinci.
3
 

3. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat 

pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai  makhluk 

                                                 
1
 Rama Azhari dan Putra Kencana, Membongkar Rahasia Jaringan 

Cinta Terlarang Kaum Homoseksual, (Jakarta: Hujjah Press , 2008), h. 24. 
2
 Hasby Ash-Shiddiqy, Falsafah Hukum Islam  (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1995) h. 44. 
3
 Rachmat Syafe‟I, Ilmu Ushul Fiqh, 2010, h. 19 
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Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya 

yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi 

oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi 

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat 

manusia.
4
 

Berdasarkan beberapa penjelasan sub judul diatas, 

maka dapat ditegaskan kembali bahwa yang dimaksud 

dengan judul skripsi ini adalah homoseksual merupakan 

suatu orientasi seksual atau kecenderungan seksual atau 

pola ketertarikan seksual, romantis, emosional (kombinasi 

dari keseluruhan) kepada orang-orang dari jenis kelamin 

yang sama yang akan dikaji dalam  pandangan Hukum 

Islam dan Hak Asasi Manusia. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Alasan penulis memilih dan meneliti judul skripsi, 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Alasan Obyektif : mengingat fenomena homoseksual 

akhir-akhir ini sedang marak terjadi di Indonesia dan 

merupakan penyimpangan seksual yang bertentangan 

dengan fitrah manusia, agama dan adat masyarakat, 

sehingga menarik untuk dikaji dilihat dari sudut pandang 

Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia khususnya 

mengenai homoseksual . 

2. Alasan Subyektif : karena pembahasan ini sangat relevan 

dengan disiplin ilmu pengetahuan yang dipelajari di 

bangku kuliah jurusan Jinayah Siyasah fakultas Syariah 

IAIN Raden Intan Lampung. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Penerimaan masyarakat terhadap kelompok berorientasi 

homoseksual atau dikenal sebagai gay dan lesbian masih 

kontroversial. Homoseksual (Liwath) merupakan perbuatan 

asusila yang sangat terkutuk dan menunjukkan pelakunya 

seorang yang mengalami penyimpangan psikologis dan 

                                                 
4
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 

Tentang Hak Asasi Manusia ( Jakarta: Sinar Grafika, 2000, cet. ke-2), h. 3. 
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tidak normal. Berbicara tentang homoseksual di negara-

negara maju seperti di Amerika Serikat, kondisinya sudah 

sangat memprihatinkan.
5
 Homoseksual ini juga telah 

mewabah di negara-negara berkembang, termasuk 

Indonesia. Jumat 26 Juni 2015 silam disahkan pernikahan 

sejenis oleh Mahkmah Agung Amerika Serikat pada yang 

pada pokok putusannya melegalkan pernikahan sejenis di 

berbagai wilayah negara adidaya tersebut.  

Beragam tanggapan bermunculan dibelahan dunia tidak 

ubahnya Indonesia, mulai dari kalangan masyarakat biasa 

hingga pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap 

putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat ini. Sebagai 

Negara maju di kalangan dunia Internasional, kemajuannya 

di bidang ilmu pengetahuan dan tekhnologi, membuat 

Amerika menjadi negara super power yang di segani di 

dunia. Kemajuan ini juga merambah pada pola kehidupan 

sosial yang menjunjung tinggi kebebasan sebebas-bebasnya 

dengan mengedepankan dalih demokrasi dan hak asasi 

manusia bagi setiap warganya, maka tidak heran jika negara 

ini melegalkan pernikahan sejenis dengan dalih persamaan 

hak bagi warga negara. 

Menurut pandangan barat homoseksual merupakan 

bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. 

Berbagai dukungan terhadap komunitas lesbian, gay, 

biseksual, dan transgender (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. 

Salah satu lembaga penggalangan dana pendukung 

perlindungan hak asasi pelaku lesbian, gay, biseksual, dan 

transgender yaitu Global Equality Fund yang diluncurkan 

pada Desember 2011 oleh menteri luar negeri Amerika 

Serikat Hillary Rodham Clinton. Lembaga ini mencakup 

upaya keadilan, advokasi, perlindungan dan dialog untuk 

                                                 
5
 Husaini Adian, LGBT di Indonesia Perkembangan dan Solusinya 

(Jakarta: INSISTS,  2015), h. 10.  



 4 

menjamin pelaku biseksual  hidup bebas tanpa 

diskriminasi,
6
 namun tak dapat dipungkiri bahwa biseksual 

kini semakin marak, apalagi dengan datangnya angin segar 

dari Amerika Serikat yang kini memperbolehkan 

pernikahan sesama jenis, hal ini merupakan kabar gembira 

bagi kelompok biseksual di Amerika Serikat, meskipun tak 

sedikit yang mengecam hal tersebut. Melihat apa yang 

terjadi di Amerika Serikat, kelompok biseksual di seluruh 

dunia, termasuk Indonesia semakin memperbesar kekuatan 

untuk memperoleh hak mereka sebagai  lesbian, gay, 

biseksual, transgender. 

Masalah homoseksual dan lesbian di Indonesia kini 

memasuki babak-babak yang semakin menentukan. Sebagai 

sebuah negara muslim terbesar, Indonesia menjadi ajang 

pertaruhan penting perguliran kasus ini. Muncul berbagai 

pro dan kontra mengenai komunitas biseksual. Tak jarang, 

mereka yang menginginkan agar dilegalkan di Indonesia 

menjadikan hak asasi manusia sebagai tameng utama. 

Bahkan seperti berita di koran harian Lampung Post pada 

hari selasa tanggal 3 April 2016 bahwa “seorang waria yang 

tergabung dalam kelompok biseksual menggelar unjuk rasa 

di depan Gedung Agung Yogyakarta, Mereka menyerukan 

kepada kaum biseksual untuk tidak memilih pemimpin 

nasional (Presiden) yang anti rakyat, anti-LGBT, 

melakukan kejahatan kemanusiaan, melanggar HAM, serta 

merugikan proses demokratisasi dan keadilan di Indonesia. 

Mereka mendesak pemerintah untuk segera menghapus 

segala bentuk diskriminasi terhadap biseksual dalam 

berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. 

Kemerdekaan berekspresi merupakan salah satu hak 

fundamental yang diakui dalam sebuah negara hukum yang 

demokratis dan menjunjung tinggi HAM.
7
  

                                                 
6
 Yudhy,“LGBT Dalam Kacamata Islam”, tersedia secara lengkap 

dalam (http://alma soem.sch.id/l gbt-dalam-kacamata-islam/, diakses tanggal 

14 Maret 2016 pukul 20.00 WIB).  
7
 Demokrasi Bagi Homoseksual, tersedia secara lengkap dalam 

http://lampost.com/ page/berita/demokrasi bagi homoseksual. diakses tanggal 

l 3 April 2016. 

http://lampost.com/%20page/berita/demokrasi
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Indonesia sebagai salah satu negara hukum, jaminan 

mengenai kebebasan berekspresi diatur dalam UUD 1995 

Amandemen II, yaitu dalam Pasal 28 E Ayat (2) yang 

menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan 

meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, 

sesuai dengan hati nuraninya”. Selanjutnya dalam ayat (3) 

dinyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, 

berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.
8
 

Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia secara lebih dalam mengatur 

mengenai kebebasan berekspresi tersebut, dalam Pasal 23 

Ayat (2) UU tersebut menyatakan bahwa “Setiap orang 

bebas mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan 

pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan atau tulisan 

melalui media cetak maupun media cetak elektronik dengan 

memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, 

kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”.
9
 

Setiap manusia mempunyai kebebasan masing-masing, 

tetapi jika ditelaah lebih dalam bahwa kebebasan yang 

dimiliki berbanding lurus dengan batasan yang harus 

dipenuhi pula, kelompok lesbian, gay, biseksual,dan  

transgender semata-mata tidak memikirkan apakah 

melanggar agama, kesusilaan, kepentingan umum, hingga 

keutuhan bangsa. Pada kenyataannya, dengan banyaknya 

desas-desus yang memperbicangkan mengenai kelompok 

ini mengarahkan pada suatu kesimpulan, masyarakat 

Indonesia merasa keamanan dan ketertiban mereka 

terancam. Bahkan, dengan hanya satu kata lesbian, gay, 

biseksual, transgender  dapat menimbulkan keretakan 

keutuhan bangsa ini. 

Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang 

Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Amandemen II 

sudah secara tegas memasukkan hak atas rasa aman ini di 

                                                 
8
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005, 

cet.ke-4, hlm.34. 
9
  Ibid, h. 10. 
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Pasal 28A-28I. Juga diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram 

serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk 

berbuat atau tidak berbuat sesuatu”. Juga di dalam Pasal 35, 

“Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat 

dan kenegaraan yang damai, aman, dan tentram yang 

menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya 

hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia 

sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 

Para pihak yang kontra merasa dengan adanya 

kelompok homoseksual yang tak lazim tumbuh di tengah 

masyarakat Indonesia dengan adat istiadat dan agamanya 

yang kental, sehingga kenyamanan mereka untuk 

bersosialisasi dengan bebas pun terenggut. Masyarakat satu 

sama lain bersikap lebih waspada dan mencurigai kehadiran 

kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender. Mayoritas 

masyarakat menganggap homoseksual sebagai 

penyimpangan sosial. Homoseksual dianggap penyakit, 

dosa, perilaku yang amoral.
10

 Homoseksual dianggap 

bertentangan dengan nilai yang terinternalisasi dalam 

masyarakat, menjelaskan bahwa orientasi seksual laki-laki 

umumnya terhadap perempuan dan sebaliknya. Ketika ada 

laki-laki yang orientasi seksualnya terhadap laki-laki dan 

perempuan yang orientasi seksualnya terhadap perempuan 

(sesama jenis), masyarakat menganggap hal tersebut tidak 

wajar.
11

 Selain itu, bertentangan dengan aturan agama dan 

pemerintah yang diwujudkan dalam Undang-Undang 

Repubik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan Bab I Pasal 1 menyatakan bahwa “Perkawinan 

ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

                                                 
10

 Hassan Hathout, Panduan Seks Islami ( Jakarta: Zahra, 2009), h. 

28.  
11

 Galink, Seksualitas Rasa Rainbow Cake, (Yogyakarta: PKBI DIY, 

2013), h.145. 
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keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
12

 

Isi dari undang-undang tersebut menjelaskan bahwa 

tidak ada perkawinan sesama jenis di Indonesia. Namun, 

kenyataannya banyak hal yang terjadi di luar kendali agama 

dan pemerintah dengan dasar undang-undang tersebut. 

Praktik perkawinan sesama jenis marak terjadi diberbagai 

daerah di Indonesia. Seperti yang terjadi di Bali pasangan 

sejenis Joe Tully dan Tiko Mulya.
13

 

Dalam Islam pun sudah jelas Allah SWT melarang 

keras hamba-Nya agar tidak masuk ke dalam golongan 

orang-orang yang menyukai sesama jenis, seperti lesbi, gay, 

biseksual, dan transgeder. Al-Qur‟an sebagai sumber ajaran 

agama Islam di dalamnya terdapat berbagai pelajaran mulai 

dari ceita masa lampau hingga ramalan masa kini. Salah 

satunya kisah Nabi Luth, kaumnya yang terkenal sebagai 

penyuka sesama jenis dilaknat Allah SWT dengan azab 

yang amat pedih dengan membalikkan bumi terhadap kaum 

Luth yang telah keterlaluan menjalankan homoseks dan 

Allah telah menghujani batu yang menyala kepada mereka 

sebagai balasan atas perbuatan mereka yang menjijikan 

itu.
14

 

Berdasarkan hal tersebut diatas, melatarbelakangi untuk 

dikaji  menjadi topik pembahasan dalam skripsi ini dengan 

judul penelitian : “Homoseksual dalam Pandangan 

Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia”. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka 

dapat dirumuskan suatu  permasalahan yang akan menjadi 

titik fokus pada kajian skripsi ini yaitu : 

                                                 
12

 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Dasar Perkawinan 

, Pasal 1 ayat (1).  
13

 Cerita di balik pernikahan sesama jenis tersedia di (http:// 

www.rappler.com/indone sia/pernikahan-pasangan-sesama-jenis-bali,  

diakses tanggal 23 Mei  2016  pukul 11.00 WIB) 
14

 Sabiq Sayyid, Fikih Sunnah 9 (Bandung: PT.Al-Ma‟arif,  1995), 

h. 129. 

http://www.rappler.com/indone%20sia/pernikahan-pasangan-sesama-jenis-bali
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1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap 

homoseksual ? 

2. Bagaimana pandangan hak asasi manusia terhadap 

homoseksual ? 

3. Apa persamaan dan perbedaan antara pandangan hukum 

Islam dan hak asasi manusia terhadap homoseksual ? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitan 
Tujuan dan kegunaan penelitian skripsi ini yaitu : 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan 

yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :  

a. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap 

homoseksual. 

b. Untuk mengetahui pandangan  hak asasi manusia 

terhadap homoseksual. 

c. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara 

hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap 

homoseksual. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan Penelitian skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan dan 

menambah pengetahuan kepada akademisi khususnya 

tentang Hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap 

homoseksual. 

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan akan 

membawa perkembangan terhadap dunia ilmu 

pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan sekaligus rujukan terutama tentang 

homoseksual. 
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F. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini  adalah : 

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan 

(Library Research) adalah teknik pengumpulan data 

dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-

buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-

laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang 

akan diselesaikan.
15

 Sedangkan, sifat penelitian ini 

bersifat Deskriptif Analisis. Metode deskriptif analisis 

adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk 

memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu 

keadaan secara objektif. Pada umumnya tujuan utama 

penelitian deskriptif adalah menggambarkan secara 

sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang 

diteliti secara tepat.
16

 Penelitian ini juga menggunakan 

pendekatan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan 

yang didasari pada Al-Qur‟an, Hadist, peraturan 

perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep 

yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini. 

2. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a.  Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang 

mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang 

berwenang.
17

 Dalam tulisan ini diantaranya berupa 

Al-Qur‟an, Hadist, dan buku-buku tentang hak asasi 

manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, 

Declaration of Human Rights. 

b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan sumber yang 

diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari 

bahan hukum primer yaitu, buku-buku, makalah, 

                                                 
15

 M. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta, Ghalia Indonesia, cet.ke-

5,2003) h. 27. 
16

  Margono,  Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta : RinekaCipta,  

2007), h. 18. 
17

 Muhammad Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum 

(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 133. 
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majalah, jurnal, akses artikel internet yang berkaitan 

dengan masalah homoseksual baik dalam HAM dan 

Hukum Islam. 

 

G. Metode Pengumpulan Data 

Tekhnik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini 

yaitu dengan menggunakan metode dokumentasi  dapat 

diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang 

diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-

catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, 

buku, surat kabar, artikel-artikel dan lain sebagainya yang 

berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi 

ini. Situs web juga menjadi bahan bagi penulisan skripsi ini 

sepanjang memuat informasi yang relevan dengan 

penelitian ini. 

 

H. Metode Pengolahan Data 

Data-data yang terkumpul kemudian diolah, 

pengolahan data sebagai berikut : 

a. Pemeriksaan Data (Editing), yaitu mengoreksi apakah 

data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan 

sesuai dengan masalah yang penulis teliti seperti buku-

buku tentang hukum pidana Islam dan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP). 

b. Penandaan Data (Coding), yaitu memberi catatan data 

yang menyatakan jenis sumber data (Al-Qur‟an, Hadist, 

dan buku-buku literatur lainnya). 

c. Rekonstruksi Data (Reconstructing), yaitu menyusun 

ulang secara teratur berurutan, logis sehingga mudah 

dipahami. 

d. Sistematisasi Data (Systematizing), yaitu menempatkan 

dara menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan 

urutan masalah.
18

 

Setelah terkumpul data, penulis mengoreksi data 

dengan cara mengecek kelengkapan data yang sesuai 

dengan permasalahan, setelah itu memberikan catatan atau 

                                                 
18

 Ibid, h. 132. 
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tanda khusus berdasarkan sumber data dan rumusan 

masalah, kemudian disusun ulang secara teratur berurutan 

sehingga dapat menjadi sebuah permasalahan yang dapat 

dipahami, dengan menetapkan data secara sistematis sesuai 

dengan urutan permasalahan, sehingga dengan demikian, 

dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai hasil penelitian. 

 

I. Metode Analisis Data  

Setelah data terhimpun melalui penelitan yang telah 

dilakukan, maka selanjutnya data dapat dianalisis secara 

kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif, 

deduktif, dan komparatif. Metode berfikir induktif adalah 

keputusan baru yang bersifat umum yang didapat dari 

keputusan-keputusan yang bersifat khusus.
19

 Sedangkan 

yang dimaksud metode berfikir deduktif adalah suatu 

penganalisaan yang berangkat dari pengetahuan yang 

umum, kita hendak menilai suatu kejadian dengan secara 

khusus.
20

 Selanjutnya menggunakan analisis komparatif, 

yaitu suatu metode yang membandingkan dua (atau lebih) 

tokoh atau aliran, yang menelaah kesamaan atau 

perbedaan.
21

 

Dengan cara membandingkan ketentuan yang ada 

dalam dua sistem hukum yang berbeda mengenai 

permasalahan yang sama, dengan tujuan menemukan dan 

mencermati perbedaan dan persamaan antar elemen dalam 

kedua sistem hukum tersebut, sehingga diperoleh 

kesimpulan-kesimpulan sebagai penyelesaian dari sebagian 

persoalan yang terapat dalam pokok permasalahan. 

  

                                                 
19

 Komaruddin, Metode  Penulisan  Skripsi  dan  Thesis (Bandung: 

Angkasa, 2002), h. 150. 
20

 Sutrisno Hadi, Metodelogi Riset (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 2001), h.50. 
21

 Anton Bakker, dan A. CharisZubair, Metodelogi Penelitian 

Filsafat(  Yogykarta:  Kansius, 1992), h. 83. 
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BAB II 

HUBUNGAN ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN 

DALAM HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA 

 

A. HUKUM ISLAM 

1. Allah Menciptakan Manusia Berpasang-Pasangan 

Segala sesuatu yang ada di dunia ini diciptakan 

berpasang-pasangan. Karena dalam dunia ini tidak 

bisa manusia hidup sendirian tanpa orang lain. 

Manusia, hewan, bahkan para sel terkecil pun 

berpasang-pasangan guna terus mempertahankan 

kelangsungan hidup dan mempunyai keturunan 

untuk meneruskan generasi yang akan datang. 

Dalam Al-Quran secara jelas disebutkan, seluruh 

makhluk yang diciptakan Allah SWT mempunyai 

pasangan. Ini adalah bukti keseimbangan alam 

semesta yang diciptakan dan ada dalam 

pemeliharaan-Nya. Firman Allah, "Dan segala 

sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya 

kamu mengingat akan kebesaran Allah). Menurut 

ayat ini, makhluk yang diciptakan Allah secara 

berpasangan ternyata tidak hanya manusia, tetapi 

juga seluruh jenis makhluk. Hewan ada yang jantan 

dan betina, tumbuhan juga ada jantan dan betina, 

sampai kepada benda hidup dan benda mati. 

Pada Manusia allah menciptakan laki-laki 

adalah pasangan bagi wanita sedang wanita adalah 

pasangan bagi laki-laki dan janganlah ia 

mengambil yang sejenis dengan dia yang 

menyebabkan murka Allah atas dirinya dan atas 

segala yang besertanya dan demikianlah 

semestinya karena dia adalah dua hal yang berbeda 

namun berhubungan dan tiada terpisahkan, oleh 

karena merupakan suatu ketetapan dari sisi Allah 

SWT. Berikut firman Allah SWT  : 
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    َواللُ               

                   

              

   ِالل   

Artinya :Dan Allah menciptakan kamu dari tanah 

kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu 

berpasangan (laki-laki dan perempuan). Dan tidak ada 

seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) 

melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan 

sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang 

berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, 

melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh 

Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah 

adalah mudah.   ) Q.S. Faathir : 11).
22

 

               

                

      َالل              

 اللَ          

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah 

kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari 

seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan 

isterinya; dan dari pada keduanya Allah 

                                                 
22

 Departemen Agama RI, Mushaf AL-quran Terjemah (Jakarta : Al-

Huda, 2002) , h. 435. 
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memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan 

yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang 

dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling 

meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan 

silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 

mengawasi kamu. (Q.S An-nisa : 1)
23

 

 

           

Artinya : dan bahwasanya Dialah yang menciptakan 

berpasang-pasangan pria dan wanita (An-Najm : 45).
24

 

 

        

Artinya : dan penciptaan laki-laki dan perempuan (Al-Lail 

:3).
25

 

 
2. Tujuan Pernikahan 

Dalam Islam perkawinan memiliki dua fungsi, dan 

hanya perkawinan sarana yang halal dalam mencapai 

tujuan-tujuan itu. Yang pertama adalah untuk memenuhi 

hasrat kedua pasangan, baik yang bersifat fisikal maupun 

spiritual. Allah SWT berfirman : 

                

                

       

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya 

ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu 

                                                 
23

 Ibid, h. 78.  
24

 Ibid, h. 527. 
25

 Ibid, h. 596. 
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sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan 

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.( Q.S. Ar-

Rum : 21).
26

 

Yang kedua adalah untuk prokreasi atau berketurunan. 

Allah SWT berfirman : 

 َواللُ                

                

          ِالل     

Artinya :Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari 

jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri 

kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki 

dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman 

kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?. (Q.S. 

An-Nahl : 72).
27

 

Perkawinan atau pernikahan adalah satu-satunya sarana 

yang sah, yang halal, bagi pemenuhan kebutuhan seksual 

dan reproduksi. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut 

diluar ikatan perkawinan adalah berdosa.
28

 

 

3. Larangan Hubungan Sesama Jenis 

Sikap Islam dalam masalah homoseksual sudah jelas 

Mengharamkan, Salah satu azab Allah swt paling dahsyat 

yang dikisahkan dalam Al-Quran tentang perilaku 

menyimpang yakni Homoseksual, yang terjadi pada negeri 

Sodom dimana umat nabi Luth keponakan Nabi Ibrahim as., 

yang dzalim dan melakuan perbuatan Keji maka di 

                                                 
26

 Op.Cit, h. 405. 
27

 Ibid, h. 268. 
28

 Hassan Hathout, Panduan Seks Islami (Jakarta : Zahra, 2010), h. 

19. 
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hancurkan dan ditenggelamkan lah kotanya hingga ke Dasar 

Lautan. Berikut ini cerita tentang Azab Allah Swt kepada 

Kaum Sodom (homosexual) pada jaman Nabi Luth As. 

Allah Swt menerangkan semua dalam Al Quran.  

                 

                   

              

  

Artinya: “Kaum Luth pun telah mendustakan ancaman-

ancaman (Nabinya). Sesungguhnya Kami telah 

menghembuskan kepada mereka angin yang membawa 
batu-batu (yang menimpa mereka), kecuali keluarga Luth. 

Mereka Kami selamatkan di waktu sebelum fajar 

menyingsing, sebagai nikmat dari Kami. Demikianlah Kami 

memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan 

sesungguhnya dia (Luth) telah memperingatkan mereka 

akan azab-azab Kami, maka mereka mendustakan 

ancaman-ancaman itu.” (QS. Al Qamar, 54: 33-36).
29

 

Luth hidup semasa dengan Ibrahim. Luth diutus sebagai 

rasul atas salah satu kaum tetangga Ibrahim. Kaum ini, 

sebagaimana diutarakan oleh Al Quran, mempraktikkan 

perilaku menyimpang yang belum dikenal dunia saat itu, 

yaitu sodomi (homoseksual). Ketika Luth menyeru mereka 

untuk menghentikan penyimpangan tersebut dan 

menyampaikan peringatan Allah, mereka mengabaikannya, 

mengingkari kenabiannya, dan meneruskan penyimpangan 

mereka. Pada akhirnya kaum ini dimusnahkan dengan 

bencana yang mengerikan. 

                                                 
29

 Departemen Agama RI, Mushaf AL-quran Terjemah (Jakarta : Al-

Huda, 2002) , h. 530.  



 18 

Kota kediaman Luth, dalam Perjanjian Lama disebut 

sebagai kota Sodom. Karena berada di utara Laut Merah, 

kaum ini diketahui telah dihancurkan sebagaimana 

termaktub dalam Al Quran. Kajian arkeologis 

mengungkapkan bahwa kota tersebut berada di wilayah 

Laut Mati yang terbentang memanjang di antara perbatasan 

Palestina-Yordania. 

Sebelum mencermati sisa-sisa dari bencana ini, marilah 

kita lihat mengapa kaum Luth dihukum seperti ini. Al 

Quran menceritakan bagaimana Luth memperingatkan 

kaumnya dan apa jawaban mereka. 

                 

                

 اللَ                
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Artinya : 160. Kaum Luth telah mendustakan rasul-

rasul. 161. ketika saudara mereka, Luth, berkata kepada 

mereka: mengapa kamu tidak bertakwa?. 162. 

Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang 

diutus) kepadamu. 163. maka bertakwalah kepada Allah 

dan taatlah kepadaku. 164. Dan aku sekali-kali tidak minta 

upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah 

dari Tuhan semeta alam. 165. Mengapa kamu mendatangi 

jenis lelaki di antara manusia. 166. dan kamu tinggalkan 

isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan 

kamu adalah orang-orang yang melampaui batas”. 167. 

Mereka menjawab: "Hai Luth, sesungguhnya jika kamu 

tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang 

yang diusir. 168. Luth berkata: "Sesungguhnya aku sangat 

benci kepada perbuatanmu". (QS. Asy-Syu‟araa‟, 26: 160-

168).
30

 

Sebagai jawaban atas ajakan ke jalan yang benar, kaum 

Luth justru mengancamnya. Kaumnya membenci Luth 

karena ia menunjuki mereka jalan yang benar, dan 

bermaksud menyingkirkannya dan orang-orang yang 

beriman bersamanya. Dalam ayat lain, kejadian ini 

dikisahkan sebagai berikut: 

                    

                   

                 

                   

       

 

                                                 
30

 Ibid, h. 368. 
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Artinya: “Dan (Kami juga telah mengutus) Luth 

(kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada 

mereka: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan 

faahisyah (homoseksual) itu, yang belum pernah dikerjakan 

oleh seorang pun (di dunia ini) sebelummu?”. 

Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melampiaskan 

nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah 

kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab 

kaumnya tidak lain hanya mengatakan: “Usirlah mereka 

(Luth dan para pengikutnya) dari kotamu ini, sesungguhnya 

mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan 

diri.” (QS. Al A‟raaf, 7: 80-82).
31

 

Luth menyeru kaumnya kepada sebuah kebenaran yang 

begitu nyata dan memperingatkan mereka dengan jelas, 

namun kaumnya sama sekali tidak mengindahkan 

peringatan macam apa pun dan terus menolak Luth dan 

tidak mengacuhkan azab yang telah ia sampaikan kepada 

mereka: 

              

                 

                

             

   ِالل          

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada 

kaumnya: “Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan 

perbuatan yang amat keji yang sebelumnya belum pernah 

dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum 

kamu”. Apakah sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki, 

                                                 
31

 Ibid, h. 87.  
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menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-

tempat pertemuanmu?” Maka jawaban kaumnya tidak lain 

hanya mengatakan: “Datangkanlah kepada kami azab 

Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar.” (QS. 

Al „Ankabuut, 29: 28-29).
32

 

Karena menerima jawaban sedemikian dari kaumnya, 

Luth meminta pertolongan kepada Allah. 

             

Artinya: “Ia berkata: “Ya Tuhanku, tolonglah aku 

(dengan menimpakan azab) atas kaum yang berbuat 

kerusakan itu.” (QS. Al „Ankabuut, 29: 30).
33

 

            

Artinya: “Ya Tuhanku, selamatkanlah aku beserta 

keluargaku dari (akibat) perbuatan yang mereka kerjakan.” 

(QS. Asy-Syu‟araa‟, 26:169). 

Atas doa Luth tersebut, Allah mengirimkan dua 

malaikat dalam wujud manusia. Kedua malaikat ini 

mengunjungi Ibrahim sebelum mendatangi Luth. 

Disamping membawa kabar gembira kepada Ibrahim bahwa 

istrinya akan melahirkan seorang jabang bayi, kedua utusan 

itu menjelaskan alasan pengiriman mereka: Kaum Luth 

yang angkara akan dihancurkan: 

                 

                    

         

 

                                                 
32

 Ibid, h. 396. 
33
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Artinya: “Ibrahim bertanya, “Apakah urusanmu hai 

para utusan?” Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami 

diutus kepada kaum yang berdosa (kaum Luth), agar kami 

timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang (keras), 

yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk (membi-nasakan) 

orang-orang yang melampaui batas” (QS. Adz-Dzaariyaat, 

51: 31-34).
34

 

                  

            

Artinya: “Kecuali Luth beserta pengikut-pengikutnya. 

Sesungguhnya Kami akan menyelamatkan mereka 

semuanya, kecuali istrinya. Kami telah menentukan bahwa 
sesungguhnya ia itu termasuk orang-orang yang tertinggal 

(bersama-sama dengan orang kafir lainnya).” (QS. Al Hijr, 

15: 59-60).
35

 

Setelah meninggalkan Ibrahim, para malaikat yang 

dikirim sebagai utusan lalu mendatangi Luth. Karena belum 

pernah bertemu utusan sebelumnya, Luth awalnya merasa 

khawatir (karena tamunya laki-laki, Luth takut kaumnya 

melakukan perbuatan sodomi itu terhadap tamunya), namun 

kemudian ia merasa tenang setelah berbicara dengan 

mereka. 

                      

         

Artinya: “Dan tatkala datang utusan-utusan Kami 

(para malaikat) itu kepada Luth, dia merasa susah dan 

merasa sempit dadanya karena keda-tangan mereka, dan 

                                                 
34

 Ibid, h. 520.   
35

 Ibid, h. 262.   
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dia berkata, “Inilah hari yang amat sulit.” (QS. Huud, 11: 

77).
36

 

                  

                  

                     

                     

              

Artinya: “Ia berkata: “Sesungguhnya kamu adalah 

orang-orang yang tidak dikenal”. Para utusan menjawab: 

“Sebenarnya kami ini datang kepadamu dengan membawa 

azab yang selalu mereka dustakan. Dan kami datang 

kepadamu membawa kebenaran dan sesungguhnya kami 

betul-betul orang yang benar. Maka pergilah kamu di akhir 

malam dengan membawa keluargamu, dan ikutilah mereka 

dari belakang dan janganlah seorang pun di antara kamu 

menoleh ke belakang dan teruskanlah perjalanan ke tempat 

yang diperintahkan kepadamu”. Dan Kami telah wahyukan 

kepadanya (Luth) perkara itu, yaitu bahwa mereka akan 

ditumpas habis di waktu subuh.” (QS. Al Hijr, 15 : 62-

66).
37

 

Sementara itu, kaum Luth telah mengetahui bahwa ia 

kedatangan tamu. Mereka tidak ragu-ragu untuk mendatangi 

tamu-tamu tersebut dengan niat buruk sebagaimana 

terhadap yang lain-lain sebelumnya. Mereka mengepung 

rumah Luth. Karena khawatir atas keselamatan tamunya, 

Luth berbicara kepada kaumnya sebagai berikut: 

                                                 
36

 Ibid, h. 221. 
37
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              للَ ا   

  

Artinya: “Luth berkata: “Sesungguhnya mereka adalah 

tamuku; maka janganlah kamu memberi malu (kepadaku), 

dan bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu 

membuat aku terhina.” (QS. Al Hijr, 15 : 68-69).
38

 

Kaum Luth menjawab dengan marah: 

           

Artinya: “Mereka berkata: “Dan bukankah kami telah 

melarangmu dari (melindungi) manusia.” (QS. Al Hijr, 15: 

70).
39

 

Merasa bahwa ia dan tamunya akan mendapatkan 

perlakuan keji, Luth berkata: 

               

Artinya: “Seandainya aku mempunyai kekuatan (untuk 

menolakmu) atau kalau aku dapat berlindung kepada 

keluarga yang kuat (tentu akan aku lakukan).” (QS. Huud, 

11: 80).
40

 

“Tamu”-nya mengingatkannya bahwa sesungguhnya 

mereka adalah utusan Allah dan berkata: 

                    

                     

                                                 
38

 Ibid, h. 265. 
39

 Ibid, h. 267. 
40

 Ibid, h. 230. 
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Artinya: “Para utusan (malaikat) berkata: “Hai Luth, 

sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-

kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu 

pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut kamu di 

akhir malam dan janganlah ada seorang pun di antara 

kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia 

akan ditimpa azab yang menimpa mereka karena 

sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di 

waktu subuh; bukankah subuh itu sudah dekat?” (QS. 

Huud, 11 : 81).
41

 
Ketika kelakuan jahat warga kota memuncak, Allah 

menyelamatkan Luth dengan perantaraan malaikat. Pagi 

harinya, kaum Luth dihancurleburkan dengan bencana yang 

sebelumnya telah ia sampaikan. 

                

             

Artinya: “Dan sesungguhnya mereka telah 

membujuknya (agar menyerahkan) tamunya (kepada 

mereka), lalu Kami butakan mata mereka, maka rasakanlah 

azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku. Dan sesungguhnya 

pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal.” (QS. 

Al Qamar, 54: 37-38).
42

 

  

                                                 
41
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42
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Ayat yang menerangkan penghancuran kaum ini 

sebagai berikut: 

                  

                 

              

Artinya: “Maka mereka dibinasakan oleh suara keras 

yang mengguntur, ketika matahari akan terbit. Maka kami 

jadikan bahagian atas kota itu terbalik ke bawah dan Kami 

hujani mereka dengan batu belerang yang keras. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-

tanda (kebesaran Kami) bagi orang-orang yang 

meperhatikan tanda-tanda. Dan sesungguhnya kota itu 

benar-benar terletak di jalan yang masih tetap (dilalui 

manusia).” (QS. Al Hijr, 15: 73-76).
43

 

                 

                

         

Artinya: “Maka tatkala datang azab Kami, Kami 

jadikan negeri kaum Luth itu yang atas ke bawah (Kami 

balikkan), dan Kami hujani mereka dengan (batu belerang) 

tanah yang terbakar secara bertubi-tubi, yang diberi tanda 

oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-

orang yang zalim.” (QS. Huud, 11: 82-83).
44

 

 

                                                 
43
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44
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Artinya: “Kemudian Kami binasakan yang lain, dan 

Kami hujani mereka dengan hujan (batu belerang), maka 

amat kejamlah hujan yang menimpa orang-orang yang 

telah diberi peringatan itu. Sesungguh-nya pada yang 

demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti yang nyata. 

Dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Dan 

sesung-guhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah Yang 

Mahaperkasa lagi Maha Penyayang.” (QS. Asy-Syu‟araa‟, 

26: 172-175).
45

 

Ketika kaum tersebut dihancurkan, hanya Luth dan 

pengikutnya, yang tidak lebih dari “sebuah keluarga”, yang 

diselamatkan. Istri Luth sendiri juga tidak percaya, dan ia 

juga dihancurkan. 

                 

                    

                 

                 

                      

                                                 
45
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Artinya: “Dan (Kami juga yang telah mengutus) Luth 

(kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada 

mereka: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan 

faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang 

pun (di dunia ini) sebelumnya?”. Sesungguhnya kamu 

mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada 

mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah 

kaum yang me-lampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain 

hanya mengatakan: “Usirlah mereka (Luth dan pengikut-

pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah 
orang-orang yang berpura-pura menyucikan diri”. 

Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya 

kecuali istrinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal 

(dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan 

(batu belerang), maka perhatikanlah bagaimana kesudahan 

orang-orang yang memperturutkan dirinya dengan dosa 

dan kejahatan itu.” (QS. Al-A‟raaf, 7: 80-84).
46

 

Demikianlah, Nabi Luth diselamatkan bersama para 

pengikut dan keluarganya, kecuali istrinya. Sebagaimana 

disebutkan dalam Perjanjian Lama, ia (Luth) berimigrasi 

bersama Ibrahim. Akan halnya kaum yang sesat itu, mereka 

dihancurkan dan tempat tinggal mereka diratakan dengan 

tanah.
47

 

 

 

 

 

                                                 
46

 Ibid, h. 87. 
47

 Azab pedih bagi para kaum homoseksual ,tersedia di http://nurrah 

matillahi.blogspot.com /2014/03/azab-pedih-buat-para-kaum-

homoseksual.html, diakses pada tanggal 18 November 2016 pukul 11.00 

WIB. 
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B. HAK ASASI MANUSIA 

1. HAK-HAK MANUSIA YANG DIATUR DALAM 

HAM 

HAM / Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat 

pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang 

berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat 

siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti 

menjunjung tinggi nilai hak azasi manusia tanpa 

membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, 

dan lain sebagainya. Melanggar HAM seseorang 

bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. 

Hak asasi manusia memiliki wadah organisasi yang 

mengurus permasalahan seputar hak asasi manusia yaitu 

Komnas HAM. Kasus pelanggaran ham di Indonesia 

memang masih banyak yang belum terselesaikan / tuntas 

sehingga diharapkan perkembangan dunia ham di 

Indonesia dapat terwujud ke arah yang lebih baik.
48

  

Berikut ini Pembagian Bidang, Jenis dan Macam Hak 

Asasi Manusia : 

1. Hak Asasi Pribadi / Personal Right 

a. Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan 

berpindah-pndah tempat 

b. Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan 

pendapat 

c. Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi 

atau perkumpulan 

d. Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan 

menjalankan agama dan kepercayaan yang 

diyakini masing-masing 

2. Hak Asasi Politik / Political Right 

a. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu 

pemilihan 

                                                 
48

 Pengertian, Macam dan Jenis Hak Asasi Manusia / Ham Yang 

Berlaku Umum, tersedia  http://www.organisasi.org/1970/01/pengertian-
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2016 pukul 20.00 WIB. 
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b. hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan 

c. Hak membuat dan mendirikan parpol / partai 

politik dan organisasi politik lainnya 

d. Hak untuk membuat dan mengajukan suatu 

usulan petisi 

3. Hak asasi hukum / Legal Equality Right 

a. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam 

hukum dan pemerintahan 

b. Hak untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil / PNS 

c. Hak mendapat layanan dan perlindungan hokum 

4. Hak asasi Ekonomi / Property Rigths 

a. Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli 

b. Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak 

c. Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-

menyewa, hutang-piutang, dll 

d. Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu 

e. Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang 

layak 

5. Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights 

a. Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan 

b. Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, 

penangkapan, penahanan dan penyelidikan di 

mata hukum. 

6. Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right 

a. Hak menentukan, memilih dan mendapatkan 

pendidikan 

b. Hak mendapatkan pengajaran 

c. Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai 

dengan bakat dan minat. 

2. RELASI HUBUNGAN LAKI-LAKI DAN 

PEREMPUAN DALAM HAM  

Pada dasarnya setiap manusia selalu ingin mencari 

asal usulnya. Menurut pandangan agama-agama di dunia, 

manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Sang 

Transenden
49

. Kodrat substansial manusia adalah laki-

                                                 
49

 Merupakan cara berpikir tentang  hal-hal yang melampaui apa 

yang terlihat, yang dapat ditemukan di alam semesta. Contohnya pemikiran 
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laki dan perempuan. Banyak orang di dunia 

menghabiskan waktu hidupnya untuk menelusuri lebih 

jauh Menurut Yohanes Paulus II, usaha untuk memahami 

kembali arti dasar manusia kita dapat melihatnya dalam 

pengalaman asali manusia pada titik awal penciptaan. 

Ada tiga pengalaman asli manusia: kesendirian asali 

(original solitude), kebersatuan asali (original unity), dan 

ketelanjangan asali (original nakedness).
50

 

Banyak pakar mencoba merumuskan jawaban  

hakikat awal laki-laki dan perempuan. Kitab suci 

mengatakan bahwa laki-laki pertama adalah Adam dan 

perempuan pertama adalah Hawa. Hal ini belum pasti 

karena Kitab Suci merupakan refleksi teologis yang 

menghubungkan relasi antara manusia dengan yang 

Transenden. Ada pakar lain seperti Darwin yang 

mengatakan bahwa manusia adalah hasi evolusi kera. 

Pengertian akan awal keberadaan manusia adalah sebuah 

relativitas yang tidak tentu menemukan jawaban yang 

tepat. Akan lebih tepat bila sebagai manusia kita 

memaknai hal tersebut sebagai sebuah proses yang terus 

berjalan serta mempercayai refleksi-refleksi teologis 

mengingat kita adalah manusia yang memiliki 

kepercayaan pada yang Transenden. 

Tidak akan ada habisnya bila kita mencari jawaban 

akan pertanyaan substansial awal keberadaan manusia 

karena teori-teori yang muncul hanya menimbulkan 

kebingungan di antara kita. Namun, kita bisa 

memunculkan pertanyaan lain yang lebih memiliki 

korelasi yang esensial dengan keseharian kita sebagai 

sebuah insan. Pertanyaan lain yang muncul setelahnya 

adalah hubungan relasi antara laki-laki dengan 

perempuan itu sendiri. Hal ini bisa ditinjau dari segi 

perbedaan gender antara laki-laki dengan perempuan. 

                                                                                                         
yang mempelajari sifat Tuhan yang dianggap begitu jauh, berjarak dan 

mustahil dipahami manusia. 
50
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Hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah 

sebuah relasi interpersonal. Menurut McGraw-Hill dalam 

bukunya Communication works, relasi interpersonal 

adalah sebuah hubungan diadik (pasangan) antar 

personal atau individu. Ketika kita membagikan relasi 

interpersonal dengan orang lain, kita menjadi memiliki 

rasa saling ketergantungan satu sama lain. Di lain waktu 

kita menjalin hubungan secara alami, seperti pertemanan 

selama kita berinteraksi dengan orang lain dengan 

membagikan pengalaman yang kita miliki dan memenuhi 

kebutuhan sosial lainnya.
51

 

Fungsi akan adanya relasi adalah adanya tiga 

kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yakni inclusion, 

control, dan affection. Inclusion adalah segala sesuatu 

yang kita butuhkan untuk berkomunikasi secara sosial. 

Inclusion menggambarkan adalah cara kita untuk 

membangun relasi supaya orang lain memahami 

keberadaan kita tetapi dengan tetap menjaga jarak. 

Control adalah sebuah kebutuhan yang bertujuan agar 

kita mampu,peka dan terampil dalam mengeluarkan 

kekuatan kita untuk mempengaruhi relasi atau hubungan 

kita. Affection sendiri memiliki arti sebuah kebutuhan 

untuk member dan menerima aspek-aspek emosi secara 

lebih dekat. 

Dengan adanya teori di atas kita dapat memaparkan 

hubungan relasi antara laki-laki dengan perempuan. 

Relasi tersebut memiliki sikap saling ketergantungan 

satu sama lain sehingga kita dapat memiliki paradigma 

bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai 

kebutuhan untuk saling melengkapi. Hal ini dapat kita 

tinjau dengan logika bahwa memang tidak ada manusia 

yang sempurna di dunia ini. 

Budaya patriarkal yang memang sudah mendarah 

daging di beberapa bagian dunia bahkan hampir meliputi 

seluruh dunia membawa kita pada sebuah pandangan 

                                                 
51
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bahwa laki-laki itu berkuasa, termasuk terhadap 

perempuan. Namun patut disayangkan bahwa 

pemahaman akan budaya tersebut hanya dibatasi pada 

hal-hal yang cenderung negatif. Padalah budaya 

patriarkal hanyalah buatan manusia itu sendiri, bukan 

sebuah kodrat yang menegaskan bahwa memang laki-

laki berkuasa terhadap perempuan. 

Refleksi akan peran laki-laki dan perempuan dalam 

hubungan relasinya adalah pada hakikat psiko-somatik 

yang berarti kesatuan jiwa dan tubuh manusia tetap 

dipertahankan. Hakikat psiko-somatik penting ditegaskan 

karena bertujuan untuk menghindar dari paham 

dualisme.
52

 Laki-laki dan perempuan pada dasarnya 

adalah satu kesatuan sekaligus pemisahan. Jiwa dan 

tubuh manusia tidak dapat dipisahkan namun manusia itu 

sendiri “dipisahkan” antara laki-laki dan perempuan 

yang memiliki jiwa dan tubuh berbeda. 

Seiring dengan berjalannya waktu, hubungan relasi 

antara laki-laki dan manusia menuju pada persamaan 

gender. Hal ini dapat dilihat dengan adanya peran 

perempuan yang mulai mengambil alih peran laki-laki, 

misalnya dengan adanya polisi perempuan, sopir busway 

perempuan, dan presiden perempuan. 

Relasi antara laki-laki dan perempuan memiliki 

fungsi inclusion, control, dan affection. Meskipun 

memiliki kebutuhan untuk saling melengkapi, laki-laki 

dan perempuan tetap menjaga jarak satu sama lain dan 

memiliki kontrol akan hubungan itu sendiri. Relasi 

antara laki-laki dan perempuan adalah sebuah sarana 

untuk memenuhi kebutuhan afeksi masing-masing. 

Komunikasi yang terjalin antara laki-laki dan perempuan 

jelas memiliki perbedaan dengan komunikasi laki-laki 

dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Hal 

yang mendasarinya adalah kebutuhan psikologis yang 

cenderung membawa manusia pada sisi afeksi. Manusia 

                                                 
52
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akan terpenuhi kebutuhan emosi afeksinya ketika 

menjalin hubungan dengan beda jenis kecuali individu 

tersebut memiliki sebuah pandangan yang berbeda, 

dengan kata lain memiliki kelainan. Dengan demikian 

kita dapat menyimpulkan bahwa relasi antara laki-laki 

dan perempuan adalah sebuah kebutuhan dasar yang 

harus dipenuhi. Relasi ini bersifat dinamis mengingat 

proses yang berlangsung di dalamnya terbentur dengan 

relasi yang lainnya pula, seperti relasi manusia dengan 

alam, relasi manusia dengan yang Transenden dan relasi 

lainnya. Komunikasi antara laki-laki dan perempuan 

memiliki daya pikat yang membuat sisi psikologis 

manusia terpenuhi kebutuhannya. Kembali pada awalnya 

bahwa laki-laki dan perempuan adalah kodrat manusia. 

Budaya, keyakinan, adat, dan lain-lain adalah buatan 

manusia sendiri untuk membangun nilai dan norma yang 

terjalin di antara mereka.
53

 

3.  TATANAN KEHIDUPAN HOMOSEKSUAL 

Pernikahan sesama jenis (juga dikenal sebagai 

pernikahan gay) merupakan pernikahan antara dua orang 

yang memiliki jenis kelamin dan/atau identitas gender. 

Pengakuan hukum pernikahan sesama jenis atau 

kemungkinan untuk melakukan pernikahan sesama jenis 

kadang-kadang disebut sebagai kesetaraan perkawinan 

atau pernikahan setara, terutama oleh para 

pendukungnya. 

Hukum pertama pada zaman modern yang 

memungkinkan pernikahan sesama jenis diberlakukan 

selama dekade pertama abad ke-21. Pada 19 Agustus 

2013, lima belas negara (Afrika Selatan, Argentina, 

Belanda Islandia, Kanada, Norwegia, Perancis, Portugal, 

Selandia Baru, Spanyol, Swedia, Uruguay), dan beberapa 

yuridiksi sub-nasional (bagian dari Meksiko dan 

Amerika Serikat), mengizinkan pasangan sesama jenis 
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untuk menikah. Sebuah undang-undang telah disahkan 

oleh Britania Raya, efektif dalam Inggris dan Wales, 

yang diharapkan sepenuhnya berlaku di 2014. Polling di 

berbagai negara menunjukkan bahwa ada peningkatan 

dukungan untuk mengakui secara hukum pernikahan 

sesama jenis di seluruh ras, etnis, usia, agama, afiliasi 

politik, dan status sosial ekonomi. 

Pendahuluan hukum pernikahan sesama jenis 

bervariasi oleh yurisdiksi, yang dicapai melalui dengan 

berbagai perubahan legislatif hukum pernikahan, 

keputusan pengadilan didasarkan pada kesetaraan 

jaminan konstitusional, maupun berdasarkan suara 

langsung (melalui inisiatif pemungutan suara atau 

referendum). Pengakuan pernikahan sesama jenis adalah 

isu politik, social, HAM dan hak-hak sipil, serta isu 

agama di banyak negara di seluruh dunia, dan perdebatan 

terus muncul mengenai apakah pasangan sesama jenis 

harus diizinkan menikah, diminta untuk memegang 

status yang berbeda (sebuah serikat sipil), atau ditolak 

pengakuan hak-hak tersebut. 

Pernikahan sesama jenis dapat memberikan LGBT 

wajib pajak dengan pelayanan pemerintah dan membuat 

tuntutan keuangan pada mereka sebanding dengan yang 

diberikan dan dibutuhkan pasangan heteroseksual. 

Pernikahan sesama jenis juga memberi mereka 

perlindungan hukum seperti warisan dan hak kunjungan 

rumah sakit.  Beberapa analisis menyatakan bahwa 

keuangan, psikologis dan kesejahteraan fisik diperkuat 

oleh pernikahan, dan bahwa anak-anak dari pasangan 

sesama jenis mendapat manfaat dibesarkan oleh dua 

orang tua yang berada dalam serikat yang diakui secara 

hukum yang didukung oleh lembaga-lembaga 

masyarakat. Pernikahan sesama jenis dapat dilakukan di 

upacara sipil yang sekuler atau dalam pengaturan agama. 

Berbagai komunitas agama di seluruh dunia mendukung 
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izin pasangan sesama jenis untuk menikah atau 

melakukan upacara pernikahan sesama jenis.
54
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BAB III 

HOMOSEKSUAL, SEJARAH, SEBAB-SEBAB, DAN 

DAMPAKNYA 

 

A. Pengertian Homoseksual 

Pengertian homoseksual secara etimologi adalah hasil 

penggabungan bahasa Yunani dan Latin dengan elemen 

pertama berasal dari bahasa Yunani  yaitu “homos” yang 

berarti sama (tidak terkait dengan kata Latin homo, 

'manusia', seperti dalam Homo sapiens), sehingga dapat 

juga berarti tindakan seksual dan kasih sayang antara 

individu berjenis kelamin sama, termasuk lesbianisme. 

Sedangkan homoseksual secara terminologi adalah rasa 

ketertarikan romantis dan/atau seksual atau perilaku antara 

individu berjenis kelamin atau gender yang sama. Sebagai 

orientasi seksual, homoseksualitas mengacu kepada "pola 

berkelanjutan atau disposisi untuk pengalaman seksual, 

kasih sayang, atau ketertarikan romantis" terutama atau 

secara eksklusif pada orang dari jenis kelamin sama, 

"Homoseksualitas juga mengacu pada pandangan individu 

tentang identitas pribadi dan sosial berdasarkan pada 

ketertarikan, perilaku ekspresi, dan keanggotaan dalam 

komunitas lain yang berbagi. Gay umumnya mengacu pada 

homoseksualitas laki-laki, tetapi dapat digunakan secara 

luas untuk merujuk kepada semua orang LGBT. Dalam 

konteks seksualitas, lesbian, hanya merujuk pada 

homoseksualitas perempuan. Sedangkan menurut bahasa 

Arab disebut (Al-Liwath) yang pelakunya disebut (Al-Luthi / 

orang yang melakukan perbuatan homo) yang dapat 

diartikan secara singkat oleh bangsa arab dengan perkataan 

(laki-laki yang selalu mengumpuli sesamanya).
55

 

Secara bahasa juga, al-liwath adalah bentuk masdar 

dari kata latha. Dikatakan: latha ar-rajulu wa lawatha, 

artinya melakukan perbuatan kaum Luth. Sebab, belum 

pernah ada seorangpun melakukan perbuatan ini sebelum 
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kaum Luth. Maka dalam hal ini, dapat ditarik suatu 

pengertian bahwa homoseksual adalah kebiasaan seorang 

laki-laki melampiaskan nafsu seksualnya pada sesamanya. 

Adapun homoseksual dalam bahasa arab disebut dengan :
56

 

1. Al- Mitsliyyah Al-Jinsiyyah yang diambil dari akar kata 

Al-Matsal yang artinya homo, dan Al-Jinsiyyah yang 

artinya seks. Jadi arti dari Al-Mitsliyyh Al-Jinsiyyah 

adalah homoseksual. Istilah ini sering dipakai dalam 

buku-buku ilmiah yang berasal dari bahasa inggris. 

2. Asy-Syudzuz Al-Jinsiyyah yang diambil dari kata Asy-

Syudzuz yang artinya penyimpangan , dan Al-Jinsiyyah 

yang artinya adalah seks. Jadi Asy-Syudzuz Al-Jinsiyyah 

adalah penyimpangan seksual. Istilah ini sering dipakai 

oleh orang umum. Jadi orang yang memiliki perilaku 

menyukai sesama jenis dikategorikan sebagai orang yang 

memiliki penyimpangan seksual. 

3. Al-Liwath. Istilah ini khusus dipakai dalam terminologi 

Islam. Kata tersebut dinisbatkan kepada para kaumnya 

Nabi Luth. Mereka adalah para penduduk kota Sodom 

dan Gumorah. 

Homoseksual merupakan Orientasi seksual atau 

kecenderungan seksual atau pola ketertarikan seksual, 

romantis, emosional (kombinasi dari keseluruhan) kepada 

orang-orang dari jenis kelamin yang sama. Homoseksual 

terdiri dari gay dan lesbian. yang ditandai dengan timbulnya 

rasa suka terhadap orang lain yang mempunyai kelamin 

sejenis atau identitas gender yang sama, baik pria dengan 

pria maupun wanita dengan wanita. Melalui pengertian ini, 

homoseksual berarti memiliki pengertian yang umum. 

Pengertian khusus yang sering digunakan untuk seks 

sesama pria biasanya diistilahkan gay, dan untuk sesama 

wanita digunakan kata lesbian.
57

 Homoseksual adalah rasa 

ketertarikan romantis dan/atau seksual atau perilaku antara 

individu berjenis kelamin atau gender yang sama. Sebagai 

orientasi seksual dalam homoseksual bahasa Inggris disebut 
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dengan homosexual. Yang berarti sifat laki-laki yang 

senang berhubungan seks dengan sesamanya.
58

.
59

 

 

B. Sejarah Homoseksual 

Sejarah homoseksualitas dapat ditilik dari zaman atau 

masa Mesir Kuno, sementara itu sikap masyarakat terhadap 

hubungan sesama jenis telah berubah dari waktu ke waktu 

dan berbeda secara geografis. Bermula dari mengharapkan 

semua pria terikat dalam hubungan sesama jenis, dalam 

kesatuan sederhana, melalui penerimaan, dalam pemahaman 

praktik tersebut merupakan dosa kecil, menekannya melalui 

penegakan hukum dan mekanisme pengadilan, hingga 

dalam pengharaman hubungan tersebut praktik 

homoseksual dijerat dengan hukuman mati.  

Dalam budaya yang dipengaruhi oleh agama-agama 

ibrahim, hukum dan gereja menetapkan sodomi sebagai 

pelanggaran terhadap hukum Tuhan atau kejahatan terhadap 

alam. Namun, penjatuhan hukuman kepada pelaku seks anal 

dari kalangan homoseksual sudah tercatat sejarah sebelum 

lahirnya agama Kristen. Hal ini dilaporkan sering terjadi 

pada zaman Yunani Kuno; "Ketidakwajaran" ini dapat 

ditelusuri kembali hingga ke era Plato. Banyak tokoh 

sejarah yang diduga gay atau biseksual seperti Socrates, 

Lord Byron, Edward II, dan Hadrian. Sejumlah ilmuwan, 

seperti Michel Foucault, menganggap pelabelan gay atau 

biseksual ini berbahaya bagi pengenalan anakronistik 

sebuah konstruksi seksualitas kontemporer yang tidak 

muncul pada masa itu, tetapi banyak kalangan yang 

menentang ini. Argumen umum kalangan konstruksionis 

menyatakan bahwa tidak ada seorang pun pada zaman kuno 

atau Abad Pertengahan yang mengalami homoseksualitas 

sebagai suatu karakteristik penentu seksualitas yang bersifat 

eksklusif dan permanen. John Boswell membalas argumen 
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ini dengan mengutip tulisan-tulisan Yunani kuno Plato, 

yang menggambarkan individu-individu tersebut 

menunjukkan homoseksualitas eksklusif.  

Menurut wilayahnya, Homo Sex ini dahulunya sudah 

mendunia, Ada banyak negara-negara yang melakukan sex 

dengan sejenis antara seperti di negara Afrika, Amerika, 

Asia Timur, Eropa, Timur Tengah, Asia Tengah, Asia 

Selatan,dan Kepulauan Pasifik. Istilah "homoseksualitas" 

diciptakan pada abad ke-19, sementara istilah 

"heteroseksualitas" dibuat setelahnya masih pada abad yang 

sama. Istilah "biseksual" diciptakan pada abad ke-20 saat 

identitas seksual ditentukan kalangan mayoritas sehingga 

perlu label bagi mereka yang umumnya tidak hanya tertarik 

pada satu jenis kelamin. Sejarah seksualitas manusia tidak 

hanya berbicara sejarah seksualitas kaum heteroseks saja 

dan sejarah seksualitas kaum homoseks, tetapi mengenai 

cara melihat konsepsi yang lebih luas sebuah peristiwa 

sejarah dari sudut pandang konsep modern kita saat ini atau 

konsep seksualitas yang diambil dari definisi yang paling 

luas atau harfiah. 

Penggambaran tokoh-tokoh sejarah sering disertakan 

dengan identitas seksual seperti straight, biseksual, gay, 

atau queer. Pendukung praktik homoseksual mengatakan 

bahwa hal itu dapat menyoroti isu-isu seperti historiografi 

yang bersifat diskriminatif, misalnya dengan menghapuskan 

catatan sejarah pengalaman seksual sesama jenis tokoh-

tokoh terkemuka, atau karya seni dan sastra buah hasil 

percintaan sesama jenis, dan sebagainya. Berlawanan 

dengan itu, beberapa peneliti pro-LGBT tetap berpegang 

pada teori-teori homoseksualitas, mengeliminasi 

kemungkinan lain. Namun, banyak akademisi menganggap 

penggunaan label sebagai masalah karena perbedaan 

masyarakat dalam mengkonstruksikan orientasi seksual dan 

karena konotasi istilah-istilah modern seperti queer 
60
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Misalnya, di banyak masyarakat perilaku seks sesama jenis 

dan tidak ada identitas seksual yang dibangun. Akademisi 

biasanya bekerja menentukan kata-kata yang akan 

digunakan beserta konteksnya. Para pembacanya diingatkan 

untuk menghindari asumsi terhadap identitas tokoh-tokoh 

sejarah berdasarkan penggunaan istilah yang disebutkan di 

atas. Pria-pria Yunani memiliki kebebasan yang besar 

dalam ekspresi seksual mereka, sementara kebebasan istri-

istri mereka sangat terbatas dan hampir tidak bisa bergerak 

tanpa pengawasan.  

Menurut Yunani kuno, Pria juga dapat mencari remaja 

laki-laki sebagai pasangan seperti yang ditunjukkan dalam 

beberapa dokumen terdahulu tentang hubungan pederastik 

sesama jenis yang berasal dari Yunani Kuno. Seringnya, 

lelaki lebih disukai dibanding perempuan. Sebuah 

peribahasa kuno mengatakan, "Perempuan untuk bisnis, 

laki-laki untuk kesenangan." Meskipun budak laki-laki bisa 

dibeli, remaja laki-laki bebas harus dilamar, dan disebutkan 

bahwa ayah remaja laki-laki tersebut harus menyetujui 

hubungan itu. Hubungan homoseksual semacam itu tidak 

menggantikan pernikahan antara pria dan wanita, namun 

terjadi sebelum dan bersamaan dengan pernikahan lawan 

jenis. Seorang pria dewasa biasanya tidak memiliki 

pasangan laki-laki dewasa, meskipun sering ada 

pengecualian (di antaranya Alexander Agung) tetapi ia akan 

menjadi erastes (kekasih) ke eromenos muda (yang 

dicintai). Dover menyatakan bahwa eromenos tidak pantas 

untuk berhasrat, karena hal itu tidak bersifat maskulin. 

Didorong oleh keinginan dan kekaguman, seorang erastes 

akan mengabdikan dirinya untuk menyediakan pendidikan 

yang diperlukan eromenos-nya untuk tumbuh di 

masyarakat. Pada era sekarang ini, teori Dover 

dipertanyakan sehubungan dengan bukti-bukti berupa puisi 

cinta dan karya seni kuno yang menunjukkan ikatan 

emosional antara erastes dan eromenos, bertolak belakang 
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dengan yang diakui para peneliti sejarah terdahulu. 

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa penduduk 

Yunani kuno meyakini sperma adalah sumber pengetahuan, 

dan bahwa hubungan sesama jenis telah digunakan untuk 

menurunkan kearifan dari erastes ke eromenos. 

Dalam ilmu kejiwaan yang dikaji oleh Sigmund Freud 

berpendapat bahwa baik heteroseksualitas maupun 

homoseksualitas adalah bentukan norma, sementara 

"biseksualitas" adalah kondisi normal manusia yang ditolak 

oleh masyarakat. Sebuah kamus kedokteran keluaran tahun 

1901 mengurutkan heteroseksualitas sebagai ketertarikan 

seksual "menyimpang" lawan jenis, sedangkan pada 1960-

an heteroseksualitas disebut "normal." Pada tahun 1948 

Alfred Kinsey menerbitkan Sexual Behaviour in Human 

Male, yang dikenal sebagai Kinsey Report - Laporan 

Kinsey.  

Homoseksualitas dianggap suatu gangguan kejiwaan 

selama bertahun-tahun, tapi penelitian ini berdasar pada 

teori yang kemudian dianggap cacat. Pada tahun 1973 

homoseksualitas dihapuskan sebagai penyakit mental di 

Inggris. Pada tahun 1986 semua referensi homoseksualitas 

sebagai gangguan kejiwaan telah dihapus dari Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) dari 

American Psychiatric Association. Selama revolusi seksual, 

keidealan seks kaum heteroseksual menjadi sepenuhnya 

terpisah dari agenda prokreasi/berketerunan, namun pada 

saat yang sama tetap berjarak dengan homoseksualitas. 

Banyak orang memandang pembebasan agenda prokreasi 

dari pasangan heteroseksual memberi kebebasan lebih besar 

bagi kaum homoseksual.
61

 

Sedangkan di dalam Islam homoseksualitas memiliki 

sejarah panjangnya sendiri. Al-qur‟an mengisahkan fakta 

bahwa kaum Nabi Luth as., keponakan Nabi Ibrahim as., 

merupakan orang-orang yang pertama kali mempraktikkan 
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perbuatan dosa yang menjijikkan ini. Perilaku sangat buruk 

dan terkutuk tersebut belum pernah terjadi di muka bumi ini 

sebelumnya. Homoseksual merupakan perbuatan keji dan 

termasuk dosa besar, yang merusak etika, fitrah, agama, dan 

jiwa manusia. Homoseksual adalah hubungan biologis 

antara sesama jenis kelamin, baik pria maupun wanita. 

Namun, istilah homoseksual ini kemudian lebih sering 

dipakai untuk seks sesama pria sedangkan yang sesama 

wanita dinamakan lesbian.
62

 

Homoseksual merupakan penyimpangan dari fitrah 

manusia karena fitrah manusia cenderung kepada hubungan 

biologis secara heterosex, yakni hubungan seks antara pria 

dan wanita. Perbuatan homoseksual bukan hanya terdapat di 

zaman modern ini, tetapi telah terjadi pada zaman Nabi 

Luth, seperti yang dinyatakan oleh Al-Qur‟an dalam Surat 

Al-A‟raf ayat 81-84 :  

                   

              

                 

                  

                  

            

 

Artinya : 80. Dan (Kami juga Telah mengutus) 

Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia Berkata 

kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan 
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perbuatan faahisyah (keji) itu, yang belum pernah 

dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?". 

81. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk 

melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada 

wanita, malah kamu Ini adalah kaum yang melampaui 

batas. 82.  Jawab kaumnya tidak lain Hanya 

mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-

pengikutnya) dari kotamu ini; Sesungguhnya mereka 

adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan 

diri". 83. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-

pengikutnya kecuali isterinya; dia termasuk orang-orang 

yang tertinggal (dibinasakan). 84. Dan kami turunkan 

kepada mereka hujan (batu); Maka perhatikanlah 

bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. 

(Q.S Al-A‟raf : 80-84).
 63

 

Dalam tafsir al-Manar dijelaskan bahwa Nabi Luth 

diutus Allah untuk memperbaiki akidah serta akhlak 

kaumnya yang berdiam di negeri Sadum, Amurah, 

Adma‟, Sabubim, dan Bala‟, di tepi Laut Mati. Nabi Luth 

memilih tinggal di negeri yang paling besar dari kelima 

negeri itu, yaitu Sadum. Negeri Sadum mengalami 

kehancuran moral, kaum laki-laki lebih bersyahwat 

kepada sesama jenisnya yang berusia muda, dan tidak 

bersyahwat kepada kaum wanita. Ketika menyaksikan 

perbuatan kaumnya yang tidak bermoral itu, Nabi Luth 

menegur dan memperingatkan mereka untuk 

meninggalkan kebiasaannya. Ia mengajak untuk 

menyalurkan naluri seks sesuai dengan fitrah, yaitu 

melalui perkawinan antara pria dan wanita. Ajakan Nabi 

Luth ini mereka jawab dengan mengusirnya. Sementara 

itu, mereka terus mengerjakan perbuatan keji dan tidak 

bermaksud hendak meninggalkan kebiasaan mereka.
64
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Usaha Nabi Luth untuk menyadarkan kaumnya dari 

perbuatan keji tidak membawa hasil yang maksimal, 

karena sikap kaumnya yang ingkar terhadap ajaran 

agama. Kesabaran Nabi Luth menghadapi kaumnya 

mendapat perlindungan dari Allah, seperti yang 

dinyatakan dalam surat Hud ayat 77-84:  

                  

                   

                   

           َالل    
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       َالل           

                 

            
Artinya: 77. Dan tatkala datang utusan-utusan Kami 

(para malaikat) itu kepada Luth, dia merasa susah dan 

merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka, dan 

dia berkata: "Ini adalah hari yang amat sulit". 78. Dan 

datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. 

Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-

perbuatan yang keji. Luth berkata: "Hai kaumku, inilah 

puteri-puteriku, mereka lebih suci bagimu, maka 

bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu 

mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. Tidak 

adakah di antaramu seorang yang berakal?. 79. Mereka 

menjawab: "Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami 

tidak mempunyai keinginan terhadap puteri-puterimu; dan 

sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang 

sebenarnya kami kehendaki". 80. Luth berkata: 

"Seandainya aku ada mempunyai kekuatan (untuk 

menolakmu) atau kalau aku dapat berlindung kepada 

keluarga yang kuat (tentu aku lakukan)". 81. Para utusan 

(malaikat) berkata: "Hai Luth, sesungguhnya kami adalah 

utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan 

dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah dengan 

membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir 

malam dan janganlah ada seorangpun di antara kamu 

yang tertinggal, kecuali isterimu. Sesungguhnya dia akan 

ditimpa azab yang menimpa mereka karena sesungguhnya 
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saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh; 

bukankah subuh itu sudah dekat?". 82. Maka tatkala 

datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu 

yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani 

mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan 

bertubi-tubi. 83. Yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan 

siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. 84. 

Dan kepada (penduduk) Mad-yan (Kami utus) saudara 

mereka, Syu´aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah 

Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan 

janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, 

sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik 

(mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu 

akan azab hari yang membinasakan (kiamat)". (Q.S Hud 

ayat 77-84).
65

 

Perbuatan kaum Nabi Luth telah melampaui batas 

kemanusiaan, yang hanya bersyahwat kepada sesama laki-

laki, dan tidak berminat kepada wanita sebagaimana yang 

ditawarkan oleh Luth. Perbuatan semacam ini membawa 

akibat yang sangat fatal, karena dapat merusak akal dan 

jiwa, menimbulkan kehancuran akhlak dan tindak 

kejahatan yang akan menghilangkan ketenteraman 

masyarakat.  

Kejahatan kaum Nabi Luth yang bertentangan dengan 

fitrah dan syari‟at itu mendapat hukuman dari Allah 

dengan memutarbalikkan negeri mereka, sehingga 

penduduk Sadum, termasuk istri Nabi Luth sendiri, 

terbenam bersamaan dengan terbaliknya negeri itu. Yang 

tidak terkena azab hanyalah Nabi  Luth beserta para 

pengikutnya yang saleh, taat menjalankan perintah Allah 

dan menjauhkan diri dari homoseks.
66

 

  

C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Homoseksual 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab 

terjadinya homoseksual, antara lain sebagai berikut : 
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1. Biologis 

Kombinasi / rangkaian tertentu di dalam genetik 

(kromosom), otak, hormon, dan susunan syaraf 

diperkirakan mempengaruhi terbentuknya homoseksual. 

Beberapa faktor penyebab orang menjadi homoseksual 

dapat dilihat dari :
67

 

a. Ketidakseimbangan Hormon 

Seorang pria memiliki hormon testoteron, tetapi 

juga mempunyai hormon yang dimiliki oleh wanita 

yaitu estrogen dan progesteron namun kadar 

hormon wanita ini sangat sedikit. Tetapi, bila 

seorang pria mempunyai kadar hormon esterogen 

dan progesteron yang cukup tinggi pada tubuhnya, 

maka hal inilah yang menyebabkan perkembangan 

sesksual seorang pria mendekati karakteristik 

wanita. 

b. Struktur Otak  

Struktur otak pada straight females dan straight 

males serta gay females dan gay males terdapat 

perbedaan. Otak bagian kiri dan kanan dari straight 

males sangat jelas terpisah dengan membran yang 

cukup tebal dan tegas. Pada Straight females otak 

antara bagian kiri dan kanan tidak begitu tegas dan 

tebal. Sedangkan pada gay males struktur otaknya 

sama dengan straight females, serta pada gay 

females struktur otaknya sama dengan straight 

males, dan gay females ini biasa disebut lesbian. 

c. Kelainan Susunan Syaraf 

Berdasarkan hasl penelitan diketahui bahwa 

kelainan susunan syaraf otak dapat mempengaruhi 

prilaku seks heteroseksual maupun homoseksual. 

Kelainan susunan syaraf otak ini disebabkan oleh 

radang atau patah tulang dasar tengkorak. Kaum 

homoseksual pada umumnya merasa lebih nyaman 
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menerima penjelasan bahwa faktor biologis-lah 

yang mempengaruhi mereka dibandingkan 

menerima bahwa faktor lingkunganlah yang 

mempengaruhi. Dengan menerima bahwa faktor 

biologis-lah yang bereran dalam membentuk 

homoseksual maka dapat dinyatakan bahwa kaum 

homoseksual memang terlahir sebagai homoseksual, 

mereka dipilih sebagai homoseksual dan bukannya 

memilih sebagai homoseksual. Namun sebagai 

informasi tambahan pula faktor-faktor biolgis yang 

mempengaruhi terbentuknya homoseksual ini masih 

terus menerus diteliti dan dikaji lebih lanjut oleh 

para pakar di bidangnya. 

2. Lingkungan 

Lingkungan diperkirakan turut mempengaruhi 

terbentuknya homoseksual. Faktor lingkungan yang 

diperkirakan dapat mempengaruhi terbentuknya 

homoseksual terdiri atas berikut ini : 

a. Budaya / Adat- istiadat 

Dalam budaya dan adat istiadat masyarakat 

tertentu terdapat ritual-ritual yang mengandung unsur 

homoseksualitas, seperti dalam budaya suku Etoro 

yaitu suku pedalaman Papua New Guinea, terdapat 

ritual keyakinan dimana laki-laki muda harus 

memakan sperma dari pria yang lebih tua (dewasa) 

untuk memperoleh status sebagai pria dewasa dan 

menjadi dewasa secara benar serta bertumbuh 

menjadi pria kuat. 

Karena pada dasarnya budaya dan adat istiadat 

yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat 

tertentu sedikit banyak mempengaruhi pribadi 

masing-masing orang dalam kelompok masyarakat 

tersebut, maka demikian pula budaya dan adat 

istiadat yang mengandung unsur homoseksualitas 

dapat mempengaruhi seseorang. Mulai dari cara 

berinteraksi dengan lingkungan, nilai-nilai yang 

dianut, sikap, pandangan, maupun pola pemikiran 



 50 

tertentu terutama berkaitan dengan orientasi, 

tindakan, dan identitas seksual seseorang. 

b. Pola Asuh 

Cara mengasuh seorang anak juga dapat 

mempengaruhi terbentuknya homoseksual. Sejak dini 

seorang anak telah dikenalkan pada identitas mereka 

sebagai seorang pria atau wanita dan pengenalan 

identitas diri ini tidak hanya sebatas pada sebutan 

namun juga pada makna di balik sebutan pria atau 

wanita tersebut, meliputi : 

1) Kriteria penampilan fisik : pemakaian baju, 

penataan rambut, perawatan tubuh yang sesuai. 

2) Karakteristik fisik : perbedaan alat kelamin pria 

dan wanita; pria pada umumnya memiliki 

kondisi fisik yang lebih kuat dibandingkan 

dengan pria pada umumnya tertarik dengan 

kegiatan-kegiatan yang mengandalkan 

tenaga/otot kasar, sementara wanita pada 

umumnya lebih tertarik pada kegiatan-kegiatan 

yang mengandalkan otot halus. 

3) Karakteristik sifat : pria pada umumnya lebih 

menggunakan logika/pikiran sementara wanita 

pada umunya cenderung lebih menggunakan 

perasaan/emosi; pria pada umumnya lebuh 

menyukai kegiatan-kegiatan yang 

membangkitkan adrenalin, menuntut kekuatan 

dan kecepatan, sementara wanita lebih menyukai 

kegiatan-kegiatan yang bersfat halus, menuntut 

kesabaran dan ketelitian. 

4) Karakteristik tuntutan dan harapan :  untuk 

masyarakat yang menganut sistem paternalistik 

maka tuntutan bagi para pria adalah untuk 

menjadi kepala keluarga dan bertanggung jawab 

atas kelangsungan hidup keluarganya. Dengan 

demikian pria dituntut untuk menjadi figur yang 

kuat, tegar, tegas, berani, dan siap melindungi 

yang lebih lemah (seperti istri, dan anak-

anaknya). Sementara untuk masyarakat yang 
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menganut sistem maternalistik maka berlaku 

sebaliknya bahwa wanita dituntut untuk menjadi 

kepala keluarga. Jika dilihat secara universal, 

sistem yang diakui universal adalah sistem 

paternalistik. Namun baik paternalistik maupun 

maternalistik, setiap orang tetap dan berlaku 

sebagai pria ataupun wanita sepenuhnya yang 

membedakan pada kepala keluarga: pria dalam 

paternalistik dan wanita dalam maternalistik 

adalah pendekatan yang digunakan dalam 

memenuhi tanggung jawab mereka sebagai 

kepala keluarga. 

 

D. Dampak  Homoseksual      

Homoseksual mempunyai dampak negatif sangat besar 

yang tidak dapat dihitung, diperkirakan, dicari, dan dibahas 

oleh pribadi-pribadi maupun kelompok. Bahayanya sangat 

banyak dan bermacam-maam, baik ditinjau dari aspek 

agama, akhlak, sosial kemasyarakatan, perekonomian, 

kejiwaan, dan kesehatan. 

Berikut ini penjelasan dari bermacam-macam dampak 

homoseksual :  

1. Tinjauan agama 

Adapun bahaya homoseksual dari segi agama, maka 

perbuatan tersebut terkategorikan sebagai salah satu dari 

dosa-dosa besar dan akan mendatangkan kemurkaan dan 

azab dari Allah SWT, serta jauh dari rahmat-Nya Hal itu 

disebabkan karena merupakan tindakan criminal yang 

sangat besar yang Allah SWT perintahkan untuk 

dijauhi. Juga menimpakan azab dan hukuman yang 

sangat berat bagi pelakunya di dunia dan akhirat. 

Merupakan faktor yang menjadkan murka dari-Nya, 

bahaya yang sangat besar bagi tauhid adalah mediator 

bagi rasa cinta yang sangat dalam, sedangkan rasa cinta 

itu adalah media bagi kemusyrikan dan ketergantungan 

kepada selain Allah SWT. 

Imam Ibnul-Qayyim berkata, “Sungguhnya tauhid 

akan menghapus dosa dan maksiat  serta menghilangkan 
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kekotorannya, akan tetapi kekotoran dari perbuatan 

homoseksual lebih dahsyat lagi. Hal itu disebabkan 

karena perbuatan tersebut mengotori hati dan 

melemahkan tauhid dalam kalbu.” Oleh karena itulah, 

orang yang paling banyak mengerjakan perbuatan ini 

adalah orang yang paling sering mengerjakan 

kemusyrikan. Jika kemusyrikan pada seorang sangat 

besar, maka perbuatan kotor dan keji pada mereka ini 

sangat besar juga. Sebaliknya jika rasa ikhlas seorang 

hamba itu sangat besar, maka ia akan terjauh dari 

perbuatan keji ini. Sebagaimana yang Allah SWT 

sebutkan dalam Al-Qur‟an yang menggambarkan cerita 

Nabi Yusuf.  

Bahaya dari perbuatan homoseksual lainnya yaitu 

mendorong pelakunya untuk mengerjakan maksiat yang 

lain, yang bisa saja maksiat tersebut lebih buruk dari 

pada homoseksual itu sendiri. Perbuatan tersebut 

mendorongnya untuk meninggalkan ibadah yang dulu 

sering ia kerjakan. Betapa banyak ia meminum 

minuman keras disebabkan karena perilaku tersebut. 

Betapa banyak yang hilang karena disebabkan faktor 

terebut. Betapa banyak permusuhan yang muncul 

disebabkan karena maksiat tersebut. 

Dengan seringnya perbuatan ini dilakukan akan 

membuat seseorang mencintai perbuatan tersebut, 

sehingga ia mencintai perbuatan keji, dan membenci 

kerhormatan dan kesucian. Maka ia terjatuh ke dalam 

kecintaan kepada perbuatan yang dibenci oleh Allah 

SWT, an membenci apa yang dicintai Allah SWT. Bila 

hal ini terus menerus dilakukan akan membawanya 

kepada rasa kenikmatan dan kelezatan, sehingga ia 

enggan berpisah dengannya. Mungkin saja hal ini akan 

membawanya kepada keyakinan bahwa hal ini adalah 

sesuatu hal yang halal.
68
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2. Tinjauan Moral 

Adapun bahaya perbuatan homoseksual dari aspek 

moral adalah banyak sekali. Homoseksual adalah 

pencemaran dan polusi terhadap moralitas, dan 

penyimpangan terhadap jalan fitrah yang luus. 

Termasuk daripada bahaya-bahayanya secara moral 

yang muncl adalah sebagai berikut : 

a. Hilang rasa malu, rasa malu adalah kehidupan, dan 

apabila rasa malu itu hilang maka tidak akan ada 

lagi kebaikan dalam kehidupan ini. Termasuk 

dampak negative dari homoseksual adalah tebal 

muka dan hilangnya rasa malu, tidak peduli dengan 

apa yang dikerjakan, dan tidak memperhatikan hak-

hak orang lain. 

b. Merendahkan harga diri, melemahkan kecerdasan, 

menghilangkan kebranian, dan merusak kehormatan. 

c. Menyukai perbuatan dosa, permusuhan, keji, dan 

tidak takut untuk mengerjakannya. 

d. Menyalahi fitah dan tabiat manusia, hilangnya 

kemuliaan secara keseluruhan ketika orang 

terjerumus dalam perbuatan ini. Hal-hal yang tercela 

di sisi mereka adalah sesuatu yang baik, dan hal 

yang baik menurut mereka adalah tercela. 

e. Jatuhnya martabat dan kehormatan, diganti dengan 

kehinaan dan kerendahan. 

f. Hilangnya kepercayaan orang lain terhadapnya, dan 

memandangnya dnegan pandangan khianat. 

g. Hilangnya keberanian. Perbuatan yang buruk ini 

melemahkan jiwa, menghinakannya, 

mengecilkannya, dan melemahkannya, maka 

keberanian akan hilang dan diganti dengan sifat 

pengecut, lemah, tidak ada semangat, dan rasa takut 

yang berlebihan.
69
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3. Tinjauan Sosial Kemasyarakatan 

Termasuk bahanya perbuatan ini dan penyakit-

penyakit yang timbul karena kejelekannya yang akan 

kembali ke masyarakat adalah sebagai berikut : 

a. Hilangnya keberkahan dan kebaikan. Tersebarnya 

perbuatan keji ini merupakan peringatan yang dapat 

mendatangkan musibah, yang dapat menyebabkan 

hilangnya kebajikan-kebajikan dan keberkahan dari 

langit dan bumi. 

b. Diurunkannya azab dan musibah. Perbuata keji ini 

apabila tersebar merata di masyarakat dan manusia 

tidak peduli lagi untuk mencegahnya, merupakan 

peringatan akan segera turunnya azab Allah SWT 

menyebut dalam Al-Qur‟an perbuatan kaum Nabi 

Luth ini dan azab yang menimpan mereka, dengan 

firman-Nya, (QS. Hud : 83) 

                    

Artinya :Yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan 

siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang 

zalim.
70

 (QS. Hud : 83)
71

 

c. Struktur sosial masyarakat akan terpecah-pecah. Ini 

adalah akibat yang wajar dan hasil yang akan 

Nampak dari perbuatan keji tersebut. Di masyarakat 

yang tersebar perbuatan ini pasti akan terpecah-

pecah, terkotak-kotak. 

d. Retaknya hubungan dalam keuarga dan hancurnya 

rumah tangga. Perbuatan keji ini dapat menimbulkan 

rusaknya hubungan dalam rumah tangga dan 

mencerai-beraikan rumah tangga. Apabila terdapat 

dalam suatu keluarga ada yang berkelakuan buruk, 

tidak diragukan lagi hal ini sangat berpengaruh 

dalam kehidupan rumah tangga  tersebut. Anggota 
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keluarga yang bermasalah ini dapat menyebabkan 

berbagai macam masalah dalam kehidupan rumah 

tangga tersebut, sehingga  membawanya kepada 

kehancuran  Hal itu terjadi melalui anggota keluarga 

yang bermasalah atau melalui anggota keluarga lain 

yang juga mempunyai masalah serupa. Pengaruh 

kerusakannya dapat juga merambat kepada keluarga 

lain, atau bahkan menyebabkan hancur dan lemahnya 

rumah tangga. 

e. Timbulnya perpecahan dan retaknya hubungan dalam 

masyarakat. Keluarga adalah inti dar masyarakat. 

Apabila keluarga rusak, maka akan rusak pulalah 

masyarakat. Engkau akan mendapatkan orang yang  

bermusuhan dengan tetangganya atau dengan 

keluarganya, anak-anaknya berperilaku buruk 

dibandingkan teman-temannya yang lain. Maka 

hubungan yang baik dalam masyarakat tidak akan 

terjadi, kecuali dalam masyarakat yang didasari ima, 

didorong oleh rasa kasih sayang dan rahmat. Adapun 

apabila dalm masyarakat tersebut kejahatan 

merajalela, maka sesungguhnya masyarakat itu akan 

berpecah-belah dan saling bermusuhan. 

f. Tersebarnya penyakit-penyakit yang dapat memecah 

belah masyarakat yang menyebabkan hilangnya 

kekuatan suatu bangsa, pertahanannya dan tempat 

bergantungnya menjadi rapuh sehingga dapat 

menyebabkan kehancuran dengan tiba-tiba dan kapan 

saja. 

g. Tidak adanya keinginan pria untuk menikah dengan 

wanita. Perbuatan homoseksual menyebabkan 

seorang laki-laki merasa cukup puas berhubungan 

seks dengan laki-laki, tidak ada keinginan untuk 

menikah, sehingga menyebabkan tingkat pernikahan 

rendah, banyak perawan tua yang tidak menikah. 

Keadaan seperti ini juga bisa juga menyebabkan 

munculnya perbuatan munkar yang lain, yaitu zina. 

h. Homoseksual membawa kepada sedikitnya jumlah 

suatu masyarakat. Suatu bangsa yang menjaga 
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kesucian dan harga dirinya, niscaya akan banyak 

terjadi pernikahan yang sesuai syariat sehingga akan 

muncul generasi-generasi baru karena banyaknya 

kelahiran. Apabila perbuatan  homoseksual ini 

tersebar luas dan para pria merasa cukup dengan 

berhubungan seks dengan para pria  sesungguhnya 

ini akan membawa kepada sedikitnya kelahiran yang 

akan membuat masyarakat lemah, dan tertinggal dan 

terbelakang karena tidak diragukan lagi banyaknya  

jumlah penduduk merupakan faktor yang paling 

penting dalam kemajuan peradaban dalam kemajuan 

peradaban suatu bangsa. 

4. Tinjauan Ekonomi  

Perbuatan keji ini juga berpengaruh terhadap laju 

perekonomian. Di antara bahaya-bahayanya secara 

ekonom adalah sebagai berikut : 

a. Menghabiskan harta demi memperturutkan hawa 

nafsu. Siapa yang melakukan perbuatan keji 

tersebut, engkau akan mendapati orang tersebut 

senantiasa berusaha untuk meenuhi keinginannya 

setiap saat, sehingga menyebabkan kerugian 

harta yang banyak. Bahkan tak jarang orang 

tersebut pergi keluar kota demi syahwatnya. 

b.  Uang yang dimilikinya dibelanjakan untuk 

membeli majalah-majalah yang merusak dan 

kaset-kaset porno yang dapat membangkitkan 

hawa nafsu. 

c. Hartanya dihabiskan untuk menghilangkan 

ketergantungan terhadap seks. 

d.  Banyak pengangguran dan sedikit tangan-tangan 

terampil. Masyarakat yang anggotanya terkena 

penyakit kelamin pasti akan menjadi lemah dan 

sedikit orang yang mau bekerja keras, 

sebaliknnya pengangguran menjadi merajalela. 

Hal ini akan berpengaruh buruk kepada mereka, 
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bahkan pengaruh buruknya menjadi belipat 

ganda.
72

 

5. Tinjauan Psikologis 

Pengaruh kebiasaan homoseksual ditinjau dari 

segi psikologis cukup banyak, diantaranya : 

a. Ketakutan dan kecemasan yang berlebih-lebihan, 

dan goncang jiwanya. Orang yang melakukan 

perbuatan ini, akan dalam keadaan takut terus 

menerus. Setiap kali ia mendengar teriakan, ia 

berpikir itu tertuju kepadanya, dan segala sesuatu 

yang buruk tertuju untuk dirinya.  

b. Rasa sedih, azab, gelisah yang terus menerus 

menghantui dan menimpa mereka . Ini adalah 

balasan instan bagi orang yang mencintai kepada 

selain Allah SWT atau bergantung kepada selain-

Nya. Besar kecilnya balasan tersebut sesuai 

dengan kadar kecintaan dan ketergantungan 

seseorang kepada selain Allah SWT.  

c. Perbuatan keji ini menumbuhkan rasa fanatik 

yang tinggi terhadap kaummnya, penyakit 

bangga diri, dan hilangnya kelezatan hidup dari 

hatinya. 

d. Keinginan untuk selalu menyendiri. Orang yang 

mengerjakan perbuatan ini akan selalu merasa 

senang jika menyendiri, dan suka nila tidak ada 

yang mengganggunya. 

e. Lemah keinginan dan tidak ada pendirian 

f. Timbulnya penyakit was-was dan prasangka 

buruk. Ini adalah penyakit yang sangat berbahaya 

apabila bersemayam di hati dan berpengaruh 

kuat. Pengaruhnya akan merusak otak dan 

pikiran, menimbulkan rasa was-was dan mungkin 

saja dapat membawa kepada penyakit jiwa yang 

merusak akal dan kemungkinan terburuk dapat 

menyebabkan penderitanya sakit jiwa, karena 
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selalu sibuk dengan hayalan-hayalan yang aneh 

dan menganggu. 

g. Timbulnya kegoncangan jiwa dan keragu-raguan, 

sifat putus asa, mudah bosan, sikap acuh tak 

acuh, dan mudah tersinggung. 

h. Melemahkan urat-urat syarat. Perbuatan ini juga 

membawa pengaruh kepada urat-urat syaraf. 

Salah satu hasilnya dapat membawa kepada 

penyakit lemah diri dan pribadi yang terbelah 

pada diri seseorang. Ia merasa bahwa tidak 

diciptakan sebagai laki-laki, dan terbaliklah 

perasaannya tersebut menjadi kelainan jiwa. Ia 

mennjadi condong kepada sesama jenisnya, dan 

pikiran-pikirannya terfokus kepada pemenuhan 

insting seksualitasnya. Dari sini menjadi jelaslah, 

alasan sebenarnya dari berlebihan-lebihannya 

sebagian para pemuda berhias dan mengikuti 

gaya hidup para wanita. 

i. Pengaruhnya ke otak. Homoseksual juga dapat 

menyebabkan kerusakan dan kekeliruan pada 

cara berpikir seseorang dan menimbulkan 

gambaran yang salah. 

j. Lemahnya motivasi hidup. Hal ini dikarenakan 

sedikitnya hormone yang sampai ke otak 

disebabkan oleh pengeluaran kelenjar dari 

hormon yang berlebihan melalui proses yang 

tidak wajar sehingga menimbulkan pengaruh 

yang sangat buruk terhadap otak.
73

 

6. Tinjauan Kesehatan 

Diantara bahaya-bahayanya secara kesehatan 

akibat perbuatan yang keji ini adalah sebagai berikut 

: 

a. Tidak ada nafsu seks kepada perempuan. Inilah 

bahayanya perbuatan keji tersebut yakni tidak 

adanya hasrat seorang laki-laki ketika melihat 

seorang wanita. Jika sudah demikian, maka salah 
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satu  tujuan dari pernikahan yaitu melestarikan 

keturunan menjadi hilang. Seandainya sang pria 

yang mengalami kelainan seksual tersebut 

mempunyai istri, niscaya sang istri menjadi 

sangat tersiksa. Ia tidak akan tenang tinggal 

dirumah, dan tidak akan ada kedamaian dalam 

rumah tangganya. Sedangkan kedamaian 

merupakan pondasi dalam kehidupan rumah 

tangga yang bahagia. 

b. Tidak adanya kepuasan seksual. Homoseksual 

merupakan suatu kelainan, dan suatu upaya yang 

tidak sempurna dalam mencari keuasan seksual. 

Demikian itu karena perbuatan tersebut sungguh 

jauh dari kebiasaan hubungan seksual. 

Ketahuilah, tidak akan terpenuhi hasrat seksual 

secara sempurna. Bahkan hal itu dapat merusak 

alat seksual dan berpengaruh buruk bagi seluruh 

anggota badan. 

c. Selalu bingung dan tidak ada keseimbangan diri. 

Homoseksual merupakan sebab dari hilangnya 

control diri, rusaknya sel-sel dalam tubuh 

sehingga menyebabkan tidak adanya kemampuan 

untuk menguasai diri.  

d. Homoseksual dan hubungannya dengan 

kesehatan. Perbuatan keji ini dapat menyebabkan 

kesempitan hati, kelemahan fisik, dan jantungnya 

sering berdebar-debar. Hal itu disebabkan karena 

tingginya rasa was-was dan prasangkanya.
74

 

e. Penyakit tifoid
75

 dan disentri. Homoseksual dapat 

menimbulkan penyakit tifoid dan disentri serta 

penyakit-penyakit kotor lainnya yang menyebar 

karena tubuh kotor oleh fesesyang bercampur 

dengan berbagai macam kuman penyakit. 
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  Zunly Nadia Ibid, h. 34-42. 
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  Penyakit usus yang cepat menular (disertai demam dengan ruam-

ruam pada tubuh dan gangguan atas kesadaran diri). 
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f. Merusak alat-alat reproduksi dan menyebabkan 

kemandulan. Homoseksual dapat memperlemah 

pusat reproduksi daam tubuh, mengurangi 

bahkan mematikan produksi sperma, kemudian 

menjadi lengkaplah dengan tidak adanya 

kemampuan untuk mengadakan keturunan, 

sehingga ia dapat ditimpa kemandulan. 

g. Penyakit Syphilis.
76

 adalah salah satu penyakit 

yang berbahaya diakibatkan oleh perbuatan keji 

ini. Mulai muncul pada permulaan abad 15 M, 

suatu penyakit yang menimpa khusus kepada 

manusia saja. Disebabkan oleh virus yang sangat 

berbahaya, namanya “treponea pallidum” yang 

tidak dapat dilihat dengan hanya menggunakan 

mata, tanpa mikroskop. Sebenarnya penyakit ini  

tidak menular, kecuali melalui hubungan seks 

bebas, dan tidaklah mungkin tertular melalui 

hubungan seks dalam pernikahan yang halal. 

Adapun cirri-ciri dan gejalanya, ada yang muncul 

pada alat seksual, ada yang terdapat dalam 

anggota tubuh, lalu kemudian muncul pada paru-

paru, kerongkongan, dan lambung si penderita. 

Adapun pengaruh-pengaruh yang terdapat pada 

hati, limpa, dan lambung sungguh sangat 

berbahaya karena dapat menyebabkan kebutaan, 

kanker, kelemahan fisik, dan kebisuan. 

Penyakit ini sangat mematikan dan cepat 

tersebar. Setiap hari penyebarannya makin 

bertambah terus-menerus. Penyakit yang sangat 

berbahaya dan sangat mematikan, yang 

membunuh jutaan umat manusia, selama mereka 

masih mengerjakan perbuatan keji yang 

menyimpang ini. 
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 Syphilis atau aja singa adalah penyakit kelamin yang disebabkan 

oleh virus treponea pallidum yang berbahaya bagi penderita dan 

keturunannya. Biasanya ditularkan melalui kontak seksual ataupun ciuman. 
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h. Penyakit kencing nanah (Gonorhea). Ini 

merupakan akibat dari perbuatan keji dan 

menyimpang. Penyakit gonorrhea merupakan 

penyakit yang paling cepat tersebar di muka bumi 

ini. Jumlah penderitanya mencapai 250 juta orang 

menurut survey Badan Kesehatan Dunia  tahun 

1975 M dan yang paling banyak terkena penyakit 

ini adalah orang-orang yang paling banyak 

melakukan penyimpangan seksual, seperti 

homoseksual. Disebutkan dalam penelitian 

bahwa jumlah orang yang melakukan perbuatan 

homoseksual ini di Amerika Serikat mencapai 18 

juta orang, dan merekalah yang ditimpa penyakit 

berbahaya ini.   

i. Penyakit Herpes.
77

 Herpes termasuk dalam 

penyakit-penyakit yang sangat mematikan dan 

berbahaya akibat dari perbuatan keji. Disebutkan 

dalam penelitian Departemen Kesehatan Amerika 

Serikat bahwa sampai sekarang, lebih mematikan 

dari kanker. Penderita penyakit ini diperkirakan 

sekitar 20 juta orang. Sedangkan di Inggris 

jumlah penderita penyakit ini mencapai 100 ribu 

orang setiap tahunnya. 

j. AIDS (Acquired Immunodeficiency 

Syndrome).
78

 Termasuk penyakit yang sangat 

berbahaya yang banyak diderita oleh manusia di 

seluruh duia, dan orang Barat secara khusus. 

Penyakit ini merupakan yang menakutkan bagi 

dunia barat dan mulai menghancurkan peradaban. 
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 Herpes adalah penyakit pada kulit di daerah kemaluan, disebabkan 

oleh virus herpes simplek. Ditandai dengan gelembung-gelembung kecil 

berisi getah benng, letaknya berkumpul, dan terasa membakar. Terkadang 

disertai gejala sakit kepala, gatal-gatal, dan demam.  
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 AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV (Human 

Immunodeficiency Virus) yang melumpuhkan system kekebalan tuhuh, 

melumpuhkan kemampuan tuhuh untuk mempertahankan dirinya dari infeksi 

dan penyakit. 
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Di antara ancaman serius penyakit ini adalah 

sebagai berikut :
79

 

a. Tingkat kematian yang sangat tajam bagi 

penderita penyakit ini 

b. Masih belum banyak informasi yang didapat 

mengenai penyakit ini dibandingkan dengan 

dengan pertanyaan-pertanyaan dan keluhan 

tentangnya yang begitu banyak, sedangkan 

jawaban yang mendetail tentang penyakit ini 

sangatlah sedikit. 

c. Tidak ada obatnya dan sangat cepat tersebar. 
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BAB IV 

PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI 

MANUSIA TERHADAP HOMOSEKSUAL 

 

A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Homoseksual 

Hukum Islam merupakan hukum yang universal yang 

mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik 

hubungannya dengan Tuhan, maupun sesama manusia dan 

alam. Hukum Islam pada hakikatnya adalah peraturan Allah 

untuk menata kehidupan manusia. Peraturan ini dapat 

terealisir  dalam kehidupan nyata bila ada kesadaran umat 

Islam untuk mengamalkannya, yakni melaksanakan setiap 

perintah dan menjauhi seluruh larangan yang digariskan 

oleh Al-qur‟an dan Hadits. Hukum Islam merupakan suatu 

sistem hukum yang sangat sesuai dengan manusia, karena 

pembentukannya senantiasa memperhatikan kemaslahatan 

manusia dalam menghadapi berbagai masalah dan 

tantangan kehidupannya. Hal ini disebabkan Allah 

mengetahui hakikat jiwa manusia dan kemampuannya 

dalam membentuk akhlak. 

Akhlak yang diajakan Islam bukan hanya memuat 

larangan dan pencegahan, tetapi juga dorongan untuk 

mewujudkan kepribadian yang bertaqwa kepada Allah. 

Akhlak Islam menganjurkan kebaikan dan memberantas 

kejahatan. Ini berdasarkan pandangan Islam bahwa fitrah 

manusia cenderung berbuat baik, sebab manusia diciptakan 

dari proses alami yang suci yang substansi jiwanya berasal 

dari substansi Yang Maha Suci Allah. Akan tetapi di balik 

itu ada kehendak hawa nafsu manusia yang ingin 

melampiaskan seks di luar ketentuan hukum Islam, yang 

merupakan penyimpangan biologis yang melanggar fitrah 

manusia.  

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, 

Islam mengakui bahwa manusia mempunyai hasrat yang 

sangat besar untuk melangsungkan hubungan seks, terutama 

terhadap lawan jenisnya. Allah SWT telah menciptakan dua 

jenis kelamin yang berbeda dan masing-merupakan 

pasangan bagi yang lainnya seperti firman Allah beriut ini: 
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Artinya : Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan 

berpasang-pasangan pria dan wanita (Q.S An-Najm : 

45).
80

 

Kendati Islam telah mengatur hubungan biologis yang 

halal dan sah, namun dalam praktiknya muncul 

penyimpangan-penyimpangan yang tetap bisa terjadi, baik 

berupa perzinaan, lesbian maupun homoseksual dan lain-

lain. Homoseksual ialah hubungan seksual antara orang-

orang yang sama kelaminnya, baik sesama pria maupun 

sesama wanita. Namun, biasanya homosekual itu dipakai 

untuk seks antara pria, sedangkan untuk seks antara wanita 

disebut lesbian.  

Dalam pandangan Hukum Islam homoseksual 

merupakan perbuatan keji dan termasuk dosa besar.  

Homoseksual adalah hubungan antara sesama jenis (laki-

laki dengan laki-laki), perbuatan ini merupakan salah satu 

penyelewengan seksual, karena menyalahi sunnah Allah, 

dan menyalahi fitrah makhluk ciptaanNya. Homoseksual 

merupakan dosa besar dalam Islam dan hukumnya haram. 

Karena bertentangan dengan norma agama, norma susila, 

merusak kesehatan jiwa, dan juga menyalahi fitrah manusia. 

Perilaku homoseksual merupakan suatu perbuatan keji yang 

dapat merusak akal fitrah dan akhlak manusia, karena 

banyak dampak yang diakibatkan dari perilaku tersebut dari 

segi kesehatan, ekonomi, sosial, dan agama. Islam bersikap 

tegas terhadap perbuatan terlarang ini. Ketegasan Islam 

dapat dilihat dari nash serta hadits yang menjadi dasar 

hukum bagi para ulama fiqh dalam menetapkan hukuman 

homoseks. 

Dalam Islam pun sudah jelas Allah SWT melarang 

keras hamba-Nya agar tidak masuk ke dalam golongan 

orang-orang yang menyukai sesama jenis, seperti lesbi 

mapun gay, biseksual, dan transgeder. Allah telah 
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mengharamkan dan mengecam homoseksual dengan siksa 

yang maksimal. Allah telah membalikkan bumi terhadap 

kaum Luth yang telah keterlaluan menjalankan homoseks 

serta Allah telah menghujani batu yang menyala kepada 

mereka sebagai balasan atas perbuatan mereka yang 

menjijikkan itu. Tak hanya itu, bahkan pelaku sodom harus 

dibinasakan dari permukaan bumi ini seperti firman Allah 

SWT berikut ini : Allah telah menerangkan dalam Al-qur'an 

agar menjauhinya, sebagaimana firman Allah diantaranya:  

1. Surat    : 

                 

                 

                

            

                    

                    

                 

    

 

Artinya: 80. Dan (Kami juga Telah mengutus) Luth 

(kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia Berkata 

kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan 

perbuatan faahisyah (keji) itu, yang belum pernah 

dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?". 

81. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk 



 66 

melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada 

wanita, malah kamu Ini adalah kaum yang melampaui 

batas. 82.  Jawab kaumnya tidak lain Hanya 

mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-

pengikutnya) dari kotamu ini; Sesungguhnya mereka 

adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan 

diri.". 83. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-

pengikutnya kecuali isterinya; dia termasuk orang-orang 

yang tertinggal (dibinasakan). 84. Dan kami turunkan 

kepada mereka hujan (batu); Maka perhatikanlah 

bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa 

itu.(Al-A‟raf : 80-84 )
81

 

2. Surat Hud, Ayat 77-84: 

                 

                  

                  

            َالل     

               

              

               

                    

                 
                                                 

81
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        َالل           

                 

           

Artinya: 77. Dan tatkala datang utusan-utusan 

Kami (para malaikat) itu kepada Luth, dia merasa susah 

dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka, 

dan dia berkata: "Ini adalah hari yang amat sulit". 78. 

Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-

gegas. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan 

perbuatan-perbuatan yang keji. Luth berkata: "Hai 

kaumku, inilah puteri-puteriku, mereka lebih suci 

bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah 

kamu mencemarkan (nama) ku terhadap tamuku ini. 

Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal?. 79. 

Mereka menjawab: "Sesungguhnya kamu telah tahu 

bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap puteri-

puterimu; dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa 

yang sebenarnya kami kehendaki". 80. Luth berkata: 

"Seandainya aku ada mempunyai kekuatan (untuk 

menolakmu) atau kalau aku dapat berlindung kepada 
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keluarga yang kuat (tentu aku lakukan)”. 81. Para 

utusan (malaikat) berkata: "Hai Luth, sesungguhnya 

kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka 

tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah 

dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu 

di akhir malam dan janganlah ada seorangpun di antara 

kamu yang tertinggal, kecuali isterimu. Sesungguhnya 

dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka karena 

sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah 

di waktu subuh; bukankah subuh itu sudah dekat?". 82. 

Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri 

kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), 

dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang 

terbakar dengan bertubi-tubi. 83. Yang diberi tanda oleh 

Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-

orang yang zalim. 84. Dan kepada (penduduk) Mad-yan 

(Kami utus) saudara mereka, Syu´aib. Ia berkata: "Hai 

kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan 

bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi 

takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu 

dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya 

aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang 

membinasakan (kiamat)". (Q.S Hud ayat 77-84).
82

 

 

Adapun hadist tentang haramnya homoseksual : 

Diriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa 

Rasulullah SAW bersabda: 

َمْن َوَجْدُُتُوُه يَ ْعَمُل َعَمَل قَ ْوِم ُلوٍط فَاقْ تُ ُلوا اْلَفاِعَل 
 َواْلَمْفُعوَل بِهِ 
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“Siapa menjumpai orang yang melakukan perbuatan 

homo seperti kelakuan kaum Luth maka bunuhlah pelaku 

dan objeknya!”
83

 (HR. Ahmad). 

Meskipun di antara ulama fiqh terdapat perbedaan 

pendapat, namun mereka sepakat atas keharaman 

homoseks. Perbedaan pendapat hanya terjadi dalam 

masalah sanksi hukum yang dijatuhkan kepada 

pelakunya. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan 

sumber hukum yang digunakan masing-masing ulama 

fiqh, di samping berbedanya cara menafsirkan ayat-ayat 

serta hadits yang menjadi dasar bagi penetapan 

hukumnya. 

Homoseksual tidak hanya merugikan dirinya sendiri, 

tetapi juga memberikan dampak sosial yang buruk 

terhadap lingkungannya. Hak untuk menikah dan 

berkeluarga bukan ditujukan untuk menjustifikasi 

pernikahan sesama jenis. Hukum perkawinan kita 

mendefinisikan perkawinan adalah ikatan lahir batin 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 84

 

Apabila kita merujuk kepada Al-Qur‟an, setidaknya 

ada dua ayat yang menunjukan bahwa manusia 

mempunyai tugas reproduksi. Pertama, (QS. Annisa‟: 1 ) 

: 
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 HR. Ahmad 2784, Abu Daud 4462, dan disahihkan al-Albani 
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 Sinyo, Anakku bertanya tentang LGBT (Jakarta : PT Elex Media 

Komputindo, 2014), h. 7 
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       َالل             

 اللَ         

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada 

Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang 

diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan 

dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-

laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah 

kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya 

kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) 

hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu 

menjaga dan mengawasi kamu. (QS. Annisa‟: 1 ) 
85

 

 

dan Kedua (QS. Ar-rum: 21): 

               

                

        

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya 

ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu 

sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

berfikir. (QS. Ar-rum: 21)
86

 

Dari kedua ayat diatas menunjukan bahwa fungsi 

reproduksi kemanusiaan ini sudah mutlak dalam diri setiap 

individu. Jika ada orang yang menikah, lalu tidak 

mengharapkan memiliki keturunan, apakah ini kodrati? 
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tentu saja jawabannya tidak. Dan juga dari awalnya saja 

Allah SWT sudah menurunkan Sakinnah, Mawaddah dan 

Warahmah dalam konteks sosial hubungan pria dan wanita. 

Karena sejatinya laki-laki dan perempuan di pasangkan 

untuk menghasilkan keturunan atau regeneraasi untuk 

meneruskan dan memperjuangkan hidup bangsa serta 

negaranya. Apa yang akan dihasilkan apabila LGBT itu 

semakin berkembang didunia ini, yang ada hanya akan 

menambah penyakit serta merusak moral bangsa serta dunia 

ini. 

Berdasarkan Al-Qur‟an dan hadist, para ulama 

terdahulu sepakat bahwa hukum perbuatan homoseksual 

adalah haram. Tentang keharaman tindakan homoseksual, 

para ulama sudah tidak berpendapat lagi. Namun, yang 

masih menjadi perselisihan adalah hukuman bagi orang 

yang melakukan tindakan homoseksual setelah berlalunya 

kaum Luth. 

Berikut ini beberapa kutipan ijma para ulama tentang 

hukuman bagi orang yang melakukan aktivitas homoseksual 

: 

1. Imam Abu Hanifah (pendiri mazhab Hanafi) 

berpendapat bahwa praktik homoseksual tidak 

dikategorikan zina dengan beberapa alasan. Pertama, 

karena tidak adanya unsur (kriteria) kesamaan antara 

keduanya. Unsur menyia-nyiakan anak dan 

ketidakjelasan nasab (keturunan) tidak didapatkan 

dalam praktik homoseksual. Kedua, berbedanya jenis 

hukuman yang diberlakukan para sahabat. Berdasarkan 

kedua alasan ini Abu Hanifah berpendapat bahwa 

hukuman terhadap pelaku homoseksual adalah ta‟zir 

(diserahkan kepada penguasa atau pemerintah). 

2. Muhammad Ibn Al Hasan As-Syaibani dan Abu Yusuf 

(murid Abu Hanifah), praktik homoseksual 

dikategorikan zina karena adanya beberapa unsur 

kesamaan antara kedua-nya. Pertama, tersalurkannya 

syahwat pelaku. Kedua, tercapainya kenikmatan (karena 

penis dimasukkan kelubang dubur). Ketiga, tidak 
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diperbolehkan dalam Islam. Keempat, menumpahkan 

(menyia-nyiakan) air mani.  

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Muhammad Ibn Al-

Hasan dan Abu Yusuf berpendapat bahwa hukuman 

yang dikenakan kepada pezina. Kalau pelakunya 

muhshan (sudah menikah), maka dihukum rajam 

(dilempari batu sampai mati). Sedangkan gair muhshan 

(perjaka), maka dihukum cambuk dan diasingkan 

selama satu tahun. 

3. Menurut Imam Malik, praktik homoseksual 

dikategorikan zina dan hukuman yang setimpal untuk 

pelakunya adalah dirajam, baik pelakunaya muhshan 

(sudah menikah) maupun gair muhshan (perjaka).  

4. Menurut Imam Syafe‟i, praktik homoseksual tidak 

dikategorikan zina, tetapi terdapat kesamaan, yaitu 

keduanya sama-sama merupakan hubungan seksual 

terlarang dalam Islam. Hukuman untuk pelakunya 

apabila pelakunya muhshan (sudah menikah), maka 

dihukum rajam. Sedangkan apabila gair muhshan 

(perjaka) maka dihukum cambuk 100 kali dan 

diasingkan selama satu tahun. 

5. Menurut Imam Hambali, praktik homoseksual 

dikategorikan zina. Mengenai jenis hukuman yang 

dikenakan kepada pelakunya, beliau mempunyai dua 

riwayat (pendapat). Pertama, dihukum sama seperti 

pezina . Kalau pelakunya muhshan (sudah menikah) 

maka dihukum rajam. Kalau pelakunya gair muhshan 

(perjaka), maka dihukum cambuk 100 kali dan 

diasingkan selama satu tahun. Kedua, dibunuh dengan 

dirajam, baik dia itu muhshan , maupun gair muhshan.
87

  

Adapun hadist tentang haramnya homoseksual : 

Diriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa 

Rasulullah SAW bersabda: 
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 َمْن َوَجْدُُتُوُه يَ ْعَمُل َعَمَل قَ ْوِم لُوٍط َفاقْ تُ ُلوا اْلَفاِعَل َواْلَمْفُعوَل ِبهِ 
“Siapa menjumpai orang yang melakukan perbuatan homo 

seperti kelakuan kaum Luth maka bunuhlah pelaku dan 

objeknya!” (HR. Ahmad).
88

 

 

B. Pandangan Hak Asasi Manusia Terhadap Homoseksual 

Dalam pandangan HAM homoseksual adalah suatu 

produk kapitalis yang tidak peduli pada nilai-nilai 

kemanusiaan. Di Indonesia sendiri fenomena gay atau 

homoseksual masih terbilang kontroversial. Kelompok 

LGBT ini bertentangan dengan norma yang ada di 

Indonesia Namun kaum gay di Indonesia tidak bisa dibilang 

sedikit. Kaum gay di Indonesia sudah mulai menjamur, 

terbuka dan berani menampilkan diri mereka. Posisi hukum 

pernikahan sesama jenis di Indonesia tidak diakui bukan 

karena landasan hak asasi manusia yang tidak terbatas, 

tetapi dibatasi oleh norma agama. Hanya karena beberapa 

negara mentolerir homoseksualitas seperti Amerika Serikat, 

bukan berarti melarangnya merupakan penolakan pada 

kebebasan manusia. Mentolerir homoseksualitas tidak ada 

hubungannya dengan mendukung pembangunan manusia. 

Dukungan pada homoseksual hanya selalu untuk kapitalis 

dan bukan karena nilai-nilai kemanusiaan. Hak asasi 

manusia tidak bisa dijadikan kedok untuk menganggu hak 

orang lain atau kepentingan publik. 

Terkadang pembelaan terhadap homoseksual 

mengatasnamakan hak asasi manusia (HAM). Atas nama 

HAM, mereka juga menuntut agar difasilitasi dan 

dilegalisasi. Sementara homophobia (fobia terhadap homo 

atau pelaku sesama jenis), intoleran pelanggar HAM adalah 

stigma yang sering disematkan kepada mereka yang tidak 

menyetujui gerakan LGBT. Lesbian, Gay, Biseksual dan 

Transeksual (LGBT) sejatinya bukanlah hak asasi, 

melainkan penyakit. Karena itu jangan ditolerir, tapi harus 

diobati. Bukannya melegalkan keinginan mereka, tetapi 
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berupaya mengarahkan orientasi seksual yang merupakan 

penyimpangan terhadap ajaran agama dan kodrat manusia. 

Kelompok LGBT di bawah payung “Hak Asasi 

Manusia” meminta masyarakat dan Negara untuk mengakui 

keberadaan komunitas ini, bila melihat dari Konstitusi 

Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 J 

yang menyatakan sebagai berikut : 

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia 

orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. 

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap 

orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan 

dengan undang-undang dengan maksud semata-mata 

untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas 

hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi 

tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, 

nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum 

dalam suatu masyarakat demokratis. 

Dalam konstusi Indonesia memandang HAM memiliki 

batasan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap 

orang wajib tunduk pada undang-undnag, dimana batasanya 

adalah tidak boleh bertentangan dengan moral, nilai-nilai 

agama, keamanan dan ketertiban umum; Indonesia memang 

bukan Negara yang berdasarkan Agama namun Pancasila 

jelas menyatakan dalam sila pertamanya “Ketuhanan Yang 

Maha Esa” sehingga nilai-nilai agama menjadi penjaga 

sendi-sendi konstitusi dalam mewujudkan kehidupan 

demokratis bangsa Indonesia. 

Begitu juga ditegaskan pula dalam Undang-Undang 

Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 70 

yang menyatakan sebagai berikut: “Dalam menjalankan hak 

dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada 

pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan 

maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan 

atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi 

tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, 

keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat 

demokratis”. Dan Pasal 73 yang menyatakan “Hak dan 
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kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya 

dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, 

semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan 

terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang 

lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan 

bangsa”. Pembatasan-pembatasan HAM memungkinkan 

demi penghormatan kepada hak asasi manusia oleh 

karenanya Negara hadir dalam melakukan batasan-batasan 

tersebut untuk kepentingan bangsa. 

Pernikahan sejenis di dalam Islam sudah jelas 

dilarang oleh Allah SWT karena Islam mengatur pernikahan 

itu adalah antara seorang laki-laki dan perempuan 

(Heteroseksual) bukan dengan sesama jenis (Homoseksual) 

. Tetapi di dalam HAM dibolehkan karena sebagai manusia 

mempunyai hak yang sama, seperti yang dikatakan oleh 

Yosa Nainggolan, komisioner Komisi Nasional Hak Asasi 

Manusia (Komnas HAM) bahwasannya : masih banyak 

penindasan yang terjadi pada kaum LGBT yang harus kita 

pahami ketika berbicara mengenai LGBT, kita lihat 

keberadaan dia sebagai warga negara Indonesia, sama 

dengan warga negara lain dan punya hak sama," kata Yosa 

saat ditemui di Hotel Sari Pan Pasifik. Sebenarnya, hak-hak 

kaum LGBT ini sudah dijamin pendidikan, kesehatan, 

pekerjaan dan lain-lain. Namun, menurut Yosa hak-hak 

yang dijamin di konstitusi ini sepertinya tidak terpenuhi. 

"Hak-hak yang tidak terpenuhi itu yang kita (Komnas 

HAM) perjuangkan untuk dipenuhi. Jangan sampai ada 

sekolah yang melanggar gay atau lesbian untuk sulit dapat 

akses pendidikan, atau semacamnya," lanjutnya. Menurut 

dia, LGBT adalah masalah orientasi. Namun, di Indonesia 

hal tersebut malah dipidanakan karena dianggap sebagai 

kejahatan. Yosa mengatakan, penegak hukum harusnya tahu 

mengenai hal tersebut. "Adanya kesalahpahaman mengenai 

LGBT. Ketika berbicara tentang LGBT, seseorang bilang 

itu adalah kejahatan. Padahal, LGBT itu orientasi. Seperti 

saya laki-laki tertarik dengan laki-laki, itu orientasi, tapi 

orang menganggapnya itu kejahatan dan kelompok LGBT 
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harus dikriminalisasikan," ujarnya. "Hak-hak LGBT juga 

harusnya setara dengan hak manusia.
89

 

Mengutip pendapat dari Siti Musdah Mulia, guru 

besar di UIN Jakarta, koran berbahasa Inggris itu menulis 

bahwa homoseksual dan homoseksualitas adalah alami dan 

diciptakan oleh Tuhan, karena itu dihalalkan dalam Islam. 

(Homosexuals and homosexuality are natural and created by 

God, thus permissible within Islam). Menurut Musdah, para 

sarjana Muslim moderat berpendapat, bahwa tidak ada 

alasan untuk menolak homoseksual. Dan bahwasanya 

pengecaman terhadap homoseksual atau homoseksualitas 

oleh kalangan ulama arus utama dan kalangan Muslim 

lainnya hanyalah didasarkan pada penafsiran sempit 

terhadap ajaran Islam. Tepatnya, ditulis oleh Koran ini: 

“Moderate Muslim scholars said there were no reasons to 

reject homosexuals under Islam, and that the condemnation 

of homosexuals and homosexuality by mainstream ulema 

and many other Muslims was based on narrow-minded 

interpretations of Islamic teachings.” Mengutip QS 49 ayat 

3, Musdah menyatakan, salah satu berkah Tuhan adalah 

bahwasanya semua manusia, baik laki-laki atau wanita, 

adalah sederajat, tanpa memandang etnis, kekayaan, posisi 

social atau pun orientasi seksual. Karena itu, aktivis liberal 

dan kebebasan beragama dari ICRP (Indonesia Conference 

of Religions and Peace) ini, “Tidak ada perbedaan antara 

lesbian dengan non-lesbian. Dalam pandangan Tuhan, 

manusia dihargai hanya berdasarkan ketaatannya.”
90
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C. Persamaan dan Perbedaan Hukum Islam dan Hak Asasi 

Manusia Terhadap Homoseksual 

Menurut hemat penulis persamaan homoseksual dalam 

pandangan Hukum Islam dan HAM yaitu menghargai 

homoseksual karena termasuk dalam orientasi seksual.  

Sedangkan perbedaannya yaitu di dalam hukum Islam 

sudah jelas diterangkan dalam Al-qur‟an dan Hadist bahwa 

homoseksual itu haram termasuk perbuatan keji bahkan 

termasuk dosa besar dan banyak mudharatnya, selain itu 

Islam mengakui pernikahan yang sah itu adalah antara laki-

laki dengan perempuan (Heteroseksual) bukan sesama jenis 

(Homoseksual). Sedangkan dalam HAM diperbolehkan 

karena Orientasi seksualnya tergantung orang yang 

bersangkutan. Selain itu  orang-orang yang homoseksual itu 

juga mempunyai hak yang sama dengan manusia yang 

normal. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A.   Kesimpulan 

Setelah diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka bab ini 

dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:  

1. Homoseksual dalam pandangan Hukum Islam 

diharamkan, karena homoseksual merupakan suatu 

perbuatan keji yang dapat merusak akal fitrah dan akhlak 

manusia serta banyak dampak yang diakibatkan dari 

perilaku tersebut baik segi kesehatan, ekonomi, sosial, 

dan agama. 

2. Dalam pandangan HAM diperbolehkan, karena Orientasi 

seksualnya tergantung orang yang bersangkutan. Selain 

itu  orang-orang yang homoseksual itu juga mempunyai 

hak yang sama dengan manusia yang normal dan tidak 

menganggu hak atau kepentingan orang lain.  

3. Persamaan dari pandangan keduanya yaitu sama-sama 

menghargai homoseksual karena termasuk dalam 

orientasi seksual.  Perbedaannya yaitu di dalam Islam 

diharamkan, karena homoseksual  termasuk perbuatan 

keji  bahkan  termasuk dosa besar dan banyak 

mudharatnya, selain itu Islam mengakui pernikahan yang 

sah  adalah pernikahan antara laki-laki dengan  

perempuan (Heteroseksual) bukan sesama jenis 

(Homoseksual). Sedangkan di dalam HAM 

diperbolehkan karena Orientasi seksualnya tergantung 

orang yang bersangkutan. Selain itu  orang-orang yang 

homoseksual itu juga mempunyai hak yang sama dengan 

manusia yang normal dan tidak menganggu hak atau 

kepentingan orang lain . 

 

B.   Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas maka 

disarankan : 

1. Homoseksual diharamkan di dalam Hukum Islam oleh 

sebab itu, perlu adanya suatu respon positif dari para 
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ulama untuk semakin meningkatkan syiar Islam 

mengenai haramnya homoseksual. 

2. Pandangan hukum positif terhadap homoseksual bahwa 

homoseksual bertentangan dengan norma-norma yang 

ada di Indonesia. Oleh sebab itu, penegak hukum harus 

memiliki ketegasan terhadap homoseksual. 

3. Pelaku homoseksual berpendapat bahwa Pasal 28 E ayat 

2 dan ayat 3  Undang-Undang Dasar 1945 pengakuan 

homoseksual di Indonesia. Oleh sebab itu, bagi penegak 

hukum untuk menyatukan persepsi mengenai apa yang 

dimaksud dengan HAM.  
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