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BAB IV 

KEABSAHAN PERKAWINAN KAUM LGBT DALAM PERSPEKTIF 

PERATURAN PERUNDANGAN DAN PENDAPAT ULAMA 

A. Aspek Yuridis 

 Berdasarkan aspek sosiologis, LGBT dinilai bertentangan dengan tatanan 

masyarakat sebagaimana fitrah manusia hidup berpasangan-pasangan, laki-laki 

dan perempuan. Sementara dilihat berdasarkan aspek yuridis, selain bertentangan 

dengan Pancasila, Sila Pertama dan Sila Kedua, serta Pembukaan Undang-Undang 

Dasar 1945 Alinea IV; Pasal 29, Pasal 28 B dan Pasal 28 J UUD 1945; segala 

bentuk paham LGBT ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan. 

 Lebih lanjut dikemukakan, sebagai penganut paham hidup berketuhanan, 

bangsa Indonesia menyakini dan mempercayai bahwa Tuhan melarang sikap dan 

tindakan-tindakan penyimpangan prilaku seks yang menyalahi fitrah/kodrat 

sebagai manusia. Untuk itu diyakini perilaku LGBT dapat merusak tatanan 

kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat beragama tindakan-tindakan 

penyimpangan prilaku seks dimaksud, dianggap sebagai suatu ancaman terhadap 

kelestarian tatanan kehidupan masyarakat karena perilaku itu menunjukan sikap 

menentang kekuasaan Tuhan. 

 Penyelenggara negara harus dengan tegas menghentikan penyebarluasan 

propaganda dari individu atau sekelompok individu pendukung paham LGBT 

yang jelas-jelas telah dilarang oleh Agama. Maka agar tatanan kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara terlindungi dan agar hak masyarakat umum untuk 

memiliki kehidupan yang tertib dan aman terpenuhi, Parmusi berpendapat jika 

paham LGBT harus diatur dengan undang-undang. 
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B.Aspek Non Yuridis 

1. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam 

 Perkawinan di atur dalam Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) dan Burgerlijk Wetboek (BW). Dari ketiga sumber hukum 

positif di atas, yaitu Undang-undang Perkawinan Pasal 6-12 , BW. Pasal 27-49 

dan KHI. Pasal 14, pada hakikatnya tidak ada satupun yang menyebutkan dan 

mensyaratkan bahwa suatu perkawinan itu harus dilakukan oleh laki-laki dengan 

perempuan. Adapun salah satu syaratnya adalah adanya calon suami dan calon 

istri atau kedua calon mempelai. Tetapi, ketika dikatakan calon suami, maka 

secara otomatis akan muncul anggapan bahwa dia adalah laki-laki. Begitu juga 

sebaliknya, bila dikatakan calon istri, maka anggapan bahwa dia perempuanpun 

akan muncul.Aktivitas LGBT bertentangan dengam Pancasila sila 1 dan sila 2, 

UUD 1945 khususnya pasal 29 ayat (1) dan pasal 28 dan UU No 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan.Aktifitas LGBT bertentangan dengan fatwa MUI Nomor 57 

Tahun 2014 yaitu tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan. Dalam fatwa 

ini dinyatakan bahwa homoseksual, baik lesbian maupun gay dan sodomi 

hukumnya adalah haram. Dan merupakan bentuk kejahatan (jarimah) oleh karena 

itu kapada pelakunya dapat dikenakan hukuman ―hadd atau ta‘zir‖ oleh pihak 

berwenang. Dan, fatwa MUI tahun 2010 tentang transgender.Aktivitas LGBT juga 

adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan dapat menjadi 

sumber berbagai penyakit menular, seperti HIV/AIDS. 

 Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Ulama Indonesia dan 

pimpinan Ormas-ormas Islam tingkat pusat lainnya menyatakan sikap tegas. 

Dengan menyatakan :Menolak segala bentuk propoganda, promosi dan dukungan 

terhadap legalisasi dan perkembangan LGBT di Indonesia.Mendukung 

Pemerintah, KPAI, agar melarangmasuknya dana asing yangdiperuntukan bagi 

kampanye dan sosialisasi serta dukungan LGBT Indonesia yang dilakukan oleh 

pihak mana pun, termasuk oleh organisasi internasional serta perusahaan 

internasional.Mendorong legalisasi atau Peraturan Undang-Undang seperti 

:Menegaskan pelarangan terhadap aktivitas LGBT dan aktivitas seksual 
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menyimpang lainnya, dan menegaskan hal tersebut adalah sebagai 

kejahatan.Keharusan adanya rehabilitas bagi setiap orang yang memiliki 

kecenderungan seks        menyimpang untuk dapat kembali normal 

kembali.Memidanakan setiap orang yang melakukan aktivitas LGBT dan seks 

menyimpang lainnya, walaupun hanya mempromosikan, dan membiayainya. 

 Dalam hal ini, lalu bagaimana dengan LGBT. Sementara di sisi lain, Islam 

memang melarang perkawinan antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan 

dengan perempuan. Tetapi waria, walaupun secara fisik wanita atau laki-laki 

namun kondisi psikologisnya bertentangan dengan kondisi fisiknya. Dan hal itu 

tidak bisa mereka nafikan begitu saja, karena ada gen yang mereka bawa sejak 

lahir. Disamping itu, kenyataan ini juga menyangkut pada aktifitas seksual lgbt 

yang sudah menetap dan membutuhkan penyaluran seperti halnya pada manusia 

umumnya. Oleh karena itu, para pembuat hukum harus mencari solusi hukum 

yang akan diterapkan pada mereka, agar mereka juga dapat beraktifitas dan 

mempunyai hak sekaligus kewajiban sebagaimana manusia pada umumnya. 

Dengan adanya hukum yang mengatur mereka, maka diharapkan masyarakat juga 

dapat menerima keberadaan mereka  sehingga mereka dapat bangkit dari ―mimpi-

mimpi buruknya‖ selama ini dan tidak terjebak lagi dalam kehidupan malam. 

 Telah dipaparkan di mukaBerkaitan dengan permasalahan LGBT,sebagai 

agama universal, Islam mengelompokkan golongan ini menjadi dua kelompok. 

Kelompok pertama adalah khunsa yang dalam istilah kontemporer dikenal sebagai 

hermaprodite, yaitu seseorang yang alat kelaminnya bisa dibedakan antara laki-

laki atau perempuan. Sedangkan kelompok kedua adalah khunsa musykil yang 

mempunyai dua alat kelamin yang tidak dapat dibedakan laki-laki atau perempuan 

. Terlepas dari hermaprodite (khunsa), bagaimanakah kedudukan LGBT di dalam 

Islām. Apakah mereka   bahwa menjadi LG T bukanlah suatu keinginan.  

Kompilasi Hukum Islam  ―KHI‖  juga secara tidak langsung hanya 

mengakui perkawinan antara pria dan wanita, yang dapat kita lihat dari beberapa 

pasal-pasalnya di bawah ini: 
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Pasal 1 huruf a KHI: 

 Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan 

antara seorang pria dengan seorang wanita
132

. 

Pasal 1 huruf d KHI: 

 Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai 

wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan 

hukum Islam
133

. 

Pasal 29 ayat (3) KHI: 

 Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai 

pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan
134

. 

Pasal 30 KHI: 

 Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai 

wanita dengan jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak
135

. 

 Selain itu, mengenai perkawinan sejenis ini, beberapa tokoh juga 

memberikan pendapatnya. Di dalam artikel hukum online yang berjudul Menilik 

Kontroversi Perkawinan Sejenis, sebagaimana kami sarikan, Ketua Komisi Fatwa 

MUI KH Ma'ruf Amin dengan tegas menyatakan bahwa pernikahan sejenis adalah 

haram
136

. Lebih lanjut Ma'ruf Amin mengatakan  ―Masak laki-laki sama laki-laki 

atau perempuan sama perempuan. Itu kan kaumnya Nabi Luth. Perbuatan ini jelas 

lebih buruk daripada zina.‖
137

 Penolakan serupa juga dikatakan oleh pengajar 

hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Farida Prihatini. Dia 

                                                           
132

Hukum.Unsrat.ac.id/Ma/Kompilasi.Pdf 
133

 http://m-alwi.com/kompilasi-hukum-islam-khi.html 
134

Sebagaimana diatur dalam Perundang-

undangan di Indonesia,baik KHI pasal 5 dan 6, Pasal 2 ayat 2 UU No. 1/1974, serta PP Nomor 9 T

ahun 1975 pasal 3 
135

 Prof.Dr. H.Amien Suma (Guru Besar Hukum Islam Uin Syarif Hidayatullah Jakarta), Kawin 

Beda Agama Telaah Syariah Dan QANUNIYAH, Jakarta:Lentera Hati, 2015 
136

 Hukum online.com, posting Rabu, 19 Desember 2012. 
137

Mahasiswa Pascasarjana UIN Maliki Batu November, 2014.Mata kuliah Fiqh 

Kontemporer.Anis Trianawati, S.Pd.I. 



82 
 

 

mengatakan bahwa perkawinan sejenis itu tidak boleh karena dalam Al Quran 

jelas perkawinan itu antara laki-laki dan perempuan
138

. 

 Jadi, dapat kiranya disimpulkan bahwa berdasarkan peraturan perundang-

undangan di Indonesia perkawinan sesama jenis tidak dapat dilakukan karena 

menurut hukum, perkawinan adalah antara seorang pria dan seorang wanita. Pada 

sisi lain, hukum agama Islam secara tegas melarang perkawinan sesama jenis. 

Dasar Hukum: 

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan; 

3. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 2 Tahun 2011 tentang 

Pendaftaran Penduduk dan     Pencatatan Sipil; 

4. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi 

Hukum Islam. 

 2. Pendapat Ulama Madzhab 

 LGBT dalam Pandangan Islam 

 Isu Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender atau disingkat LGBT sedang 

memanas. Pasalnya  harian Republika yang memuat artikel berjudul ―LG T 

Ancaman Serius‖ disomasi oleh para pendukung LG T yang gerah dengan artikel 

tersebut. Dukungan dan pembelaan terhadap republika pun bermunculan. 

Berbagai kompenan umat dan ulama turun tangan dalam mengkampanyekan 

bahayanya LGBT. 

 

Sebagai wujud dukungan terhadap kampanye bahaya LGBT, saya coba 

kumpulkan pendapat ulama berkaitan dengan LGBT ini. Dan Alhamdulillah dari 

                                                           
138

 Analisis Perkawinan Sejenis menurut Hukum Positif Di Indonesia oleh Pengajar Hukum Islam 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Farida Prihatini. 
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hasil pencarian di buku koleksi pribadi, didapatkan delapan pendapat ulama yang 

berkaitan dengan LGBT ini. Pendapat ulama yang dimaksud adalah: 

Syaikh Sayyid Sabbiq dalam Fiqh Sunnah 

Syaikh Ali Ahmad Al-Jurjawi dalam Indahnya Syariat Islam (Terjemah kitab 

:Himatut Tasyri wa Falsafatuh) 

Syaikh Nawawi al-Bantani dalam Syarah Sullamut Taufiq 

Sulaiman Rasjid dalam Fiqh Islam 

Imam Adz-Dzahabi dalam al-kabaair 

Syaikh Abu Syuja‘ Al-Ashfihani dalam Matn al-Ghaayah wat Taqrib 

Syaikh Al-‗Allamah Muhammad bin ‗Abdurrahman Ad-Dimasyqi dalam Fiqih 

Empat Mazhabb (Terjemah dari kitab Rahmah al-Ummah Fi Ikhtilaf al-Aimmah) 

Syaikh Dr. Abdurrahman al-Maliki dalam Nidzôm al-‗uqûbât. 

 Tentu masih banyak ulama lain yang bembahas tentang isu LGBT ini. 

Namun, semoga pendapat delapan ulama rahimahumullah ini sudah mencukupi 

sebagai panduan buat kita semua di tengah-tengah kehidupan yang tidak 

bersumber kepada hukum Allah Subhanahu Wa Ta‘ala seperti sekarang ini. 

Syaikh Sayyid Sabbiq dalam Fiqh Sunnah menyatakan ―Homoseksual termasuk 

kriminalitas yang paling besar, dan ia termasuk salah satu perbuatan keji yang 

dapat merusak eksistensi manusia dan fitrah manusia, agama dan dunia, bahkan 

bagi kehidupan itu sendiri. Karena itu, Allah swt, memberi hukuman bagi pelaku 

kriminalitas ini dengan hukuman yang paling keras. Dia menenggelamkan bumi 

dan segala isinya akibat perbuatan kaum luth as, serta menghujani merek dengan 

batu dari tanah liat yang terbakar‖
139

Dalam buku yang sama.
140

 beliau menyatakan 

―Rasulullah saw. Memerintahkan umat beliau untuk membunuh dan melaknat 

pelaku homoseks, sebagaimana tertera di dalam hadits berikut ini. Ikrimah 

meriwayatkan dariIbnu Abbas r.a, bahwa Rasulullah saw bersabda, 

ٝسٟٝ ػٌشٓخ ػٖ اثٖ ػجبط إٔ سعٍٞ هللا هبٍ:                                                                        

                                                                                                                                              

                                                           
139

 Syaikh Sayyid Sabbiq, Fiqih Sunnah Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara), 2010, Hal. 156. 
140

 Syaikh Sayyid Sabbiq, Fiqih Sunnah Jilid 4, Hal. 157. 
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أُٝئي اُز٣ٖ ٣ؾظِٕٞ ػ٠ِ )أًضش ٖٓ شؼج٢( ٓٔبسعخ أكؼبٍ هّٞ ُٞؽ )ٓض٢ِ اُغ٘ظ(، صْ هزَ اُغب٢ٗ "

 ")ٓٞػٞع( ٝاٌُبئٖ

 ― arang siapa yang mendapatkan (sebagian umatku) mempraktikkan 

perbuatan kaum Luth (homoseks), maka bunuhlah si pelaku (subjek) dan 

objeknya‖  

 Syaikh Ali Ahmad al-Jurjawi, Direktur Asosiasi Riset Ilmiah Universitas 

Al-Azhar Mesir dalam bukunya, Indahnya Syariat Islam menggambarkan buruk 

dan hinanya homoseksual dengan menyatakan ―Liwath  homo  bertentangan 

dengan tabiat, adab dunia dan agama. Ia bertentangan dengan adab dunia dan 

agama karena seorang pria merdeka yang bersih tidak rela memposisikan diri 

sebagai wanita dan tidak mau mengenakan pakaian wanita lebih-lebih menjadi 

objek bagi nafsu syahwat pria lain. Alat kelamin masuk ke lubang dubur tempat 

keluar kotoran dimana mendengar namanya saja jiwa tidak suka, maka lebih-lebih 

menyentuhnya‖ 

 

Masih dalam buku yang sama, beliau menambahkan ―Allah telah 

menurunkan kepada bangsa-bangsa terdahulu siksaan yang beragam sebagaimana 

telah kita ketahui. Ternyata tidak ada yang lebih dahsyat selain siksa yang 

menimpa kaum Nabi Luth. Sekiranya Allah tidak mengasihi kita melalui 

Rasulullah, pemimpin semua umat manusia, tentu kita akan mendapatkan siksa 

yang lebih dahsyat dari apa yang telah menimpa kaum Nabi Luth‖
141

 Pernyataan 

beliau ini mengambarkan betapa buruknya praktik homoseksual, sekaligus 

menjadi jawaban atas pernyataan bodoh orang-orang yang menolak pengharaman 

homoseksual lantaran pelaku homoseksual saat ini tidak diazab sebagaimana 

diazabnya kaum nabi Luth terdahulu
142

. 

                                                           
141

 Syaikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, Indahnya Syariat Islam (Terjemah dari Hikmatut Tasyri Wa 

Falsafatuh), (Jakarta:Pustaka Al-kautsar), 2013, Hal. 408-409. 
142

 Serupa dengan pendapat ini, pembaca bisa merujuk kepada Tafsir Jalalain atas QS al-Anfal 32-

33. Dalam tafsir tersebut ditemukan jawaban kenapa Allah tidak memenuhi permintaan orang kafir 

yang menantang minta diazab dengan dihujani batu dari langit. Bukan karena benarnya pendapat 

orang kafir tersebut, melainkan karena orang kafir bercampur baur dengan kaum muslimin 

sebagaimana disebutkan di dalam QS Al-Fath [48] : 25. 
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 Sementara itu, ulama nusantara, Syekh Imam Nawawi Banten juga 

memiliki pendapat berkaitan dengan praktik homoseksual / liwath. Di dalam 

Sullamut Taufiq beliau rahimahullahmenyatakan: 

 

ِْ ثِبُْ  ْع ْٗض٠ً ثِبُشَّ ْٝ اُ ًًَشا اَ ُٖ رَ ْؾَظ ُٔ ٣َُؾذُّ اُُْؾشُّ اُْ َٝ اُؽ،  َٞ َٝ اُِِّ َٗب  ؼَبِط٠ اُْلَْشطِ اُّضِ َٓ  ْٖ ِٓ َٝ ِؾَغبَسحِ كظَ : 

بئَ  ِٔ َٝ َؿ٤ُْشُٙ ثِ َٞد  ُٔ ْؼزَِذَُِخ َؽز٠ّ ٣َ ُٔ ه٤ِْنِ اُْ ُِِشَّ َُِي  َٝ ثِِْ٘ظِق ر ُِْؾّشِ  ُِ ـِْش٣ِْت َعٍَ٘خ  َٝ رَ ِْذَحٍ  ِخ َع . 

 

 ―Di antara maksiat farji  ialah zina dan liwath  bersemburit  yaitu laki-laki 

yang berjima melalui dubur). Kedua pelaku-nya harus dihukum. Laki-laki 

merdeka yang muhsan (pernah menjima istrinya yang halal) atau wanita yang 

muhshan, dengan hukuman rajam, yaitu dilempari batu yang berukuran sedang 

sampai mati. Selain orang merdeka yang muhshan, dengan 100 kali dera dan bagi 

orang merdeka diasingkan selama setahun dan setengahnya dari itu bagi hamba 

sahaya‖
143

 

Sementara, ulama Nusantara lainnya, Syaikh Sulaiman Rasjid dalam Fiqh 

Islam dengan sangat singkat menyatakan ―Orang yang mencampuri laki-laki 

hukumannya seperti zina‖
144

 

 

Tidak berbeda dengan Syaikh Nawawi Banten dan H. Sulaiman Rasjid, 

Syaikh Abu Syuja‘ al-Asfihani dalam Matn al-Ghaayah wat Taqrib menyatakan: 

 

َٗب ِْ اُّضِ ٌْ ُؾ ًَ  ِْ بئِ َٜ ِٕ اُجَ َٝ اِر٤َْب اِؽ  َٞ ُْ اُِِّ ٌْ َٝ ُؽ  

Hukuman menyetubuhi laki-laki dan binatang-binatang adalah seperti 

hukuman berzina 

Imam Adz-Dzahabi dalam al-kabaair
145

 memasukan Homoseksual sebagai 

dosa besar yang kesebelas di antara 70 dosa besar lainnya. Ayat-ayat yang dikutip 

oleh Imam Adz-Dzahabi adalah: QS Hud: 82, Asy-Syu‘ara: 165-166, Al-

                                                           
143

 Syekh Imam Nawawi Banten, Sullamut Taufiq Berikut Penjelasannya, , pasal 34 / Maksiyat 

Kelamin, (Bandung : Sinar Baru Algensindo), 2012, Hal. 126 
144

 H. Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), 2006 Cetakan ke-39 Hal. 

438 
145

 Al-Kabaair Hal. 19-21, Versi al-Maktabah Asy-Syamilah; Imam Adz-Dzhabi, Al-Kabair 

Galaksi Dosa, (Bekasi:Darul Falah), 2012, hal. 64-71. 
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Anbiya‘:74. Adapun diantara hadits yang diangkat oleh Imam Adz-Dzhabi adalah 

hadits dari Ikrimah, dan dari Ibnu Abbas sebagaimana diangkat oleh Syaikh 

Sayyid Sabbiq dalam Fiqh Sunnah di atas. 

Lebih dari itu, menurut Imam Adz-Dzahabi, orang-orang shalih terdahulu 

secara tegas menjauhi orang-orang bencong, tidak melihat mereka dan tidak 

bergaul bersama mereka.
146

Bahkan, terhadap bocah yang berparas tampan, para 

ulama memerintahkan untuk berhati-hati.Sufyan Ats-tsauri tatkala memasuki 

sebuah kamar mandi, tiba-tiba seorang bocah berparas tampan masuk bersamanya. 

Ia berseru: ―Keluarkan bocah ini dariku, keluarkan ia. Karena aku melihat bahwa 

pada setiap seorang wanita satu syetan dan pada seorang anak berparas cantik ada 

sepuluh syetan‖
147

 

 

Buku yang membahas haramnya homoseks 

Syaikh al-‗Allamah Muhammad bin ‗Abdurrahman ad-Dimasyqi dalam 

Fiqh Empat Mazhab (Terjemah kitab Rahmah Al-Ummah fi Ikhtilaaf al-

‗Aimmah  mengangkat pendapat imam madzhab berkaitan dengan homoseksual. 

Beliau menyatakan 

 ―Para imam mazhab sepakat bahwa homoseks hukumnya adalah haram  

dan termasuk jinayat yang besar. Apakah pelakunya dikenai had?. Menurut 

pendapat Maliki  Syafi‘i dan Hambali: Pelakunya wajib dikenai had. Hanafi 

berkata: Di-ta‘zir jika dilakukan pertama kali. Sedangkan jika berulang kali 

melakukannya maka ia wajib dibunuh. 

Para imam mazhab berbeda pendapat tentang sifat homoseks yang 

mewajibkan pemberlakuan had. Menurut pendapat Maliki  Syafi‘i dalam salah 

satu pendapatnya serta satu riwayat yang dianggap paling jelas dari Hambali: Had 

yang dijatuhkan pada orang yang melakukan homoseks adalah dirajam, baik 

pelakunya itu jejaka, gadis, duda, maupun janda. 

Sedangkan menurut pendapat lain dari Syafi‘i dan pendapatnya yang 

dianggap paling kuat: Had yang diberlakukan adalah had zina. Kemudian Syafi‘i 

                                                           
146

 Imam Adz-Dzhabi, Al-Kabair Galaksi Dosa, hal. 67. 
147

 Imam Adz-Dzhabi, Al-Kabair Galaksi Dosa, hal. 68. 
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membedakan antara pelaku yang jejaka serta duda dan gadis serta janda. Bagi 

muhsan dikenai hukum rajam, sedangkan bagi bukan muhshan dikenai hukuman 

cambuk. Seperti ini juga pendapat Hambali. Para imam Mazhab sepakat bahwa 

bukti yang diperlukan tentang terjadinya homoseksual adalah empat orang 

sebagaimana zina. Namun, hanafi membolehkan penetapannya dengan dua orang 

saksi laki-laki.
148

 

Terakhir, adalah pendapat Syaikh Abdurrahman al-Maliki dalam 

Nidzômul Uqûbât. Beliau menyatakan bahwa Sanksi Liwath (homoseksual) 

berbeda dengan sanksi zina. Karena, zina berbeda dengan liwath, dan tidak bisa 

diqiyaskan dengan zina. Alasannya, hukum liwath berbeda dengan hukum zina. 

Hukum syara‘ dalam sanksi liwath adalah bunuh  baik muhsan maupun ghairu 

muhshan.
149

 

 

Mengenai uslub hukuman bagi pelaku liwath, Syaikh Abdurrahman al-

Maliki menyampaikan, hukumannya bisa dengan cara di rajam, digantung, 

ditembak dengan senapan, atau dengan wasilah yang digunakan untuk membunuh 

boleh berbeda-beda, karena yang penting adalah menjatuhkan hukuman mati.
150

 

Namun demikian, tidak boleh melakukan hukuman ini sendiri-sendiri, 

harus dilakukan oleh imam / khalifah atau yang mewakilinya. Sebagaimana 

dinyatakan oleh Syaikh Abdurrahman al-Maliki 

 

ٝأٓب ػوٞثخ اُذ٤ٗب ك٤وّٞ ثٜب األٓبّ اٝ ٗبئجٚ ، أ١ روّٞ ثٜب اُذُٝخ ، ثاهبٓخ ؽذٝد هللا ، ٝر٘ل٤ز أؽٌبّ 

اُزؼض٣ش ، ٝر٘ل٤ز أُخبُلبداُغ٘ب٣بد ٝ  . 
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 ―Sanksi di dunia dilaksanakan oleh imam  khalifah  atau orang yang 

mewakilinya. Yaitu, diselenggarakan oleh negara dengan cara menegakkan hudud 

Allah, dan melaksanakan hukum-hukum jinayat  ta‘zir dan mukhalafat.‖
151

 

 Inilah pendapat beberapa ulama berkaitan dengan Homoseksual, liwath 

dan LGBT. Nampak jelas bagaimana hina dan bahayanya homoseksual dan betapa 

besarnya sanksinya menurut hukum Islam. Dengan keterangan ini, semestinya 

mereka yang sudah terjerumus ke dalam LGBT diingatkan dan diselamatkan serta 

ditarik dari komunitas mereka, bukan malah dibiarkan terjerumus dan pada 

akhirnya mengajak orang lain ikut terjerumus kedalam kesesatan dan kebinasaan. 

 Penolakan terhadap LGBT juga tidak sebatas pada penolakan secara moral 

semata, atau penolakan dari sisi buruknya semata, tetapi juga harus sampai pada 

seruan untuk diterapkannya hukum Allah secara kaafah. Hanya melalui Syariah 

Islam secara kaafah dalam bingkai khilafah, LGBT bisa dicabut dari akar-akarnya. 

Para pelakunya yang terlanjur terjerumuspun bisa dibebaskan dari siksa akherat 

yang teramat pedih
152

. Dan umatpun bisa diselamatkan, karena tidak akan berani 

secara terang-teranggan menampakan diri sebagai pelaku LGBT. 

Menurut Said-Agil, Tuhan menciptakan manusia tidak hanya berjenis 

kelamin laki-laki dan perempuan. Tetapi ternyata ada juga ―jenis kelamin ketiga‖. 

Jenis ini terkait dengan kondisi fisik, psikis dan orientasi seksual. Kita mengenal 

ada kelompok lesbian, gay, biseksual dan transsexual (LGBT)
153

. Perdebatan soal 

homoseksual (LGBT) sebenarnya sudah lama terjadi. Pada mulanya muncul 

pertanyaan, apakah hubungan seks sejenis itu merupakan penyakit, atau sebuah 

perilaku seks yang menyimpang? Lalu, bagaimana pandangan Islam yang ideal 

terhadap masalah ini? Homoseks Dalam Sejarah Muslim. Homoseks telah 

mengukir sejarah tersendiri dalam perjalanan umat manusia. Sejarah telah 
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meriwayatkan, bahwa seks sesama jenis telah ada dan menjadi salah satu bagian 

dari pola seks manusia. Berbagai kitab suci seperti al-Quran, Injil, dan Taurat 

telah memperbincangkan serta menuliskannya. 

 Meskipun perilaku seksual sejenis itu dikutuk, namun pada kenyataannya, 

masyarakat Muslim sendiri telah mempraktekkan tradisi tersebut. Sudah barang 

tentu, dengan latar belakang dan pelaku yang berbeda, seperti yang dilakukan di 

lingkungan istana dan juga di kalangan masyarakat kebanyakan. 

 Homoseksual dan kecenderungan seks pada anak laki-laki kecil 

(pedofilia), serta minum arak di tempat-tempat pertunjukan musik, bukanlah 

kenyataan yang ganjil dalam sejarah perilaku umat Islam. Pemerintahan Islam, 

dari Bani Umayyah, Abbasiah, Fathimiyah hingga Utsmaniah, diramaikan oleh 

kemeriahan suasana seksualitas
154

. Tak hanya terpancang pada kenyataan kuatnya 

tradisi harem atau pergundikan, tapi juga warna-warni seksualitas yang dianggap 

menyimpang
155

. 

 Kehidupan yang heboh tersebut telah menjadi bagian dari perjalanan yang 

merentang dalam penggapaian ideal pemerintahan Islam. Ini adalah berbagai 

contoh mengenai apa yang terjadi dalam kelas-kelas masyarakat Muslim yang 

kesemuanya itu dipandang jauh dari syariat Islam. Kenyataan ini–seperti diungkap 

kembali oleh Khalil Abdul Karim dan al-Shabah wa al-Shahabah–telah dibedah 

oleh para sejarahwan Muslim seperti Ibnu Jabir, Ibnu Khaldun, Abu Umar al-

Kindi, Ibnu Ilyas dan Nashir Khasru
156

. 

 Hasil penelitian BF Musallam menunjukkan, bahwa di lingkup bangsa 

Arab abad Pertengahan, telah beredar cerita-cerita tentang munculnya gejala 

homoseksual dan lesbian sebagai akibat takut hamil. Arkian, seperti ditulis oleh 

al-Kathib dalam kitab Jawami‘ dikisahkan  ada seorang pelacur terkenal yang 

menanyai salah seorang wanita lesbian  ‖Apa sebabnya anda memilih lesbian?‖ 
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Jawab wanita itu  ―Lebih baik begini dari pada hamil yang mendatangkan 

skandal.‖
157

 

 Dalam puisi Arab klasik juga terlantun kidung-kidung puitis yang 

mengungkap tentang pilihan jadi lesbian karena takut hamil. Ibnu Qayyim juga 

mencatat dalam kitabnya Ighatsat, ada beberapa pria homoseksual 

mempertahankan diri mereka dengan dalih  ―Ini lebih aman daripada kehamilan  

kelahiran, beban perkawinan dan sebagainya.‖
158

 

 Seperti juga dalam kitab al-Wasa‘il Fi Musamarah al-Awa‘il karya 

Jalaluddin al-Suyuthi, homoseksual ternyata telah mewarnai kehidupan 

masyarakat pada awal-awal kehadiran Islam
159

. Beberapa penyebab yang 

disebutkan diantaranya adalah, terjadinya banyak peperangan; lamanya waktu 

suami meninggalkan keluarga; sibuknya kaum Muslimin mempersiapkan 

kemenangan; adanya pencercaan terhadap keluarga kaum musyrik yang 

ditaklukkan yang kemudian banyak dijadikan pelayan; timbulnya perasaan 

keterasingan, serta pergaulan yang lebih banyak dengan laki-laki
160

. 

 Faktor-faktor inilah yang kemudian melahirkan laki-laki yang bersifat 

kewanita-wanitaan. Dalam lingkungan seperti ini, hubungan homoseksual lambat 

laun terjadi. Disebutkan juga, bahwa perempuan yang pertama kali berani 

menampakkan praktik lesbian pada masa itu adalah istrinya Nu‘man ibn 

Mundzir
161

. 

 Keberadaan kaum homoseks senantiasa dihubungkan dengan contoh 

historis kisah perilaku umat Luth. Dikemukakan bahwa Tuhan sangat murka 

terhadap kaum Nabi Luth yang berperilaku homoseksual. Kemurkaan Tuhan itu 

diwujudkan dengan menurunkan hujan batu dari langit dan membalikkan bumi. 
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Akhirnya kaum Luth hancur lebur, termasuk istrinya, kecuali pengikut yang 

beriman pada Luth. 

 Kisah ini dipaparkan dalam al-Quran surah al-‘Araf ayat 80-84, al-Syu‘ara 

ayat 160, al-‗Ankabut ayat 29 dan al-Qamar ayat 38. Praktik homoseksual umat 

Nabi Luth ini, seperti juga dinyatakan oleh Ali al-Shabuni dalam kitabnya Qabas 

Min Nur al-Quran, dianggap perilaku umat yang paling rusak sepanjang sejarah 

umat para nabi. 

 Praktik homoseksual, dise-butkan oleh kalangan ahli tafsir diantaranya al-

Thabathaba‘i dalam kitab al-Mizan, untuk pertama kalinya dilakukan oleh kaum 

Nabi Luth. Dalam Hadits juga dikatakan  ―Yang mengawali perbuatan 

homoseksual adalah kaum Nabi Luth‖.  

 ."ك٢ اُؾذ٣ش ٝهبٍ أ٣ؼب: "ٓب ثذأ ٓٔبسعخ اُغ٘غ٤خ أُض٤ِخ ٢ٛ شؼت اُ٘ج٢ ُٞؽ

 

 Dalam al-Quran, kaum Luth dilukiskan sebagai penyembah berhala, 

penyamun, dan menjalankan praktik homo-seksual, sehingga menjadi adat 

kebiasaan masyarakat
162

. 

 Dari kisah kaum Luth inilah kemudian ditegaskan hukum keharaman 

perilaku homoseksual yang terus berurat berakar di benak masyarakat Muslim. 

Ulama tafsir, Fakhruddin al-Razi
163

 berkesimpulan bahwa homoseksual adalah 

perbuatan keji berdasar pada keputusan alami tanpa memerlukan alasan-alasan 

yang lebih konkrit. Al-Razi hanya menunjukkan bahwa larangan homoseksual, 

meskipun bisa mencapai kenikmatan, tetapi menghalangi tujuan mempertahankan 

keturunan. Padahal, Allah menciptakan kenikmatan senggama untuk meneruskan 

keturunan. 
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Homoseks dalam Fikih 

 Dalam fikih, praktik homoseksual dan lesbian mudah dicari rujukannya. 

Seks sesama jenis ini sering disebut al-faahisyah (dosa besar) yang sangat 

menjijikkan dan bertentangan dengan kodrat dan tabiat manusia. 

 Kalau ditelusuri secara gramatikal, tidak ada perbedaan penggunaan kata 

antara homoseksual dan lesbian. Dalam bahasa arab kedua-duanya dinamakan al-

liwath. Pelakunya dinamakan al-luthiy. Namun Imam Al-Mawardi dalam kitabnya 

al-Hawi al-Kabir menyebut homoseksual dengan liwath, dan lesbian dengan sihaq 

atau musaahaqah. Imam Al-Mawardi berkata  ―Penetapan hukum haramnya 

praktik homoseksual menjadi ijma‘  dan itu diperkuat oleh nash-nash Al-Quran 

dan Al-Hadits‖
164

. 

 Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam al-Mughni juga menyebutkan, bahwa 

penetapan hukum haramnya praktik homoseksual adalah ijma‘  kesepakatan  

ulama, berdasarkan nash-nash Al-Quran dan Hadits
165

. 

 Fikih, di samping membahas perilaku seks sejenis ini dalam kaitan dengan 

hukuman (bab al-hadd), juga melibatkannya dalam bahasan soal tata cara shalat 

jamaah, masalah peradilan dan pemerintahan. 

 Pada pokoknya, fikih memang menegaskan bahwa manusia hanya 

memiliki dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dengan penis (dzakar) dan perempuan 

dengan vagina (farji). 

 Fikih juga mengenal istilah khuntsa, yang kalau diartikan menurut kosa 

kata bahasa Arab adalah seorang waria atau banci. Pada dasarnya, istilah khuntsa 

ini menempel pada seorang yang secara fisik-biologis laki-laki, tetapi mempunyai 

naluri perempuan. 
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 Dalam kamus al-Munjid dan Lisan al-Arab, kata-kata khuntsa diartikan 

sebagai seseorang yang memiliki anggota kelamin laki-laki dan perempuan 

sekaligus
166

. Bahasa medis mengenalnya dengan istilah hermaprodite atau orang 

yang berkelamin ganda. Jenis kelompok ini, yang populer juga dengan sebutan 

waria, dimasukkan dalam kelompok transeksual, yaitu seseorang yang memiliki 

fisik berbeda dengan keadaan jiwanya. Istilah ini dikenakan pada seseorang yang 

secara fisik laki-laki, tapi berdandan dan berperilaku perempuan. Begitupun 

sebaliknya, pada kenyataannya ada sesorang yang secara fisik perempuan, tapi 

berpenampilan laki-laki
167

. 

 Dalam hal ini, ulama fikih memilahnya menjadi dua jenis. Pertama, yang 

disebut khuntsa musykil, yaitu seseorang yang memiliki penis dan vagina secara 

sekaligus pada bagian luar (hermaprodite). Jenis homoseksual yang seperti ini 

memang sangat langka. 

 Kedua, yang disebut khuntsa ghairu musykil, yaitu seseorang yang sudah 

jelas dihukumi sebagai laki-laki atau perempuan
168

. Untuk menentukan kedua 

jenis ini, maka yang menjadi penentu secara fisik adalah bentuk kelamin 

dalamnya. Jika di dalam tubuhnya terdapat rahim, maka ia dihukumi sebagai 

perempuan. Sebaliknya, jika pada kelamin dalam tidak ada rahim, maka ia 

dihukumi sebagai laki-laki. 

 Tipe seseorang yang berpenis dan tidak punya rahim inilah yang bisa 

disebut dengan gay. Istilah gay biasanya merujuk pada homoseksual laki-laki. 

Gay memang secara fisik berpenampilan laki-laki. 

 Dalam penelusuran terhadap kitab-kitab klasik, tipe homoseks telah 

menjadi kajian khusus. Misalnya, kita baca dalam kitab fikih klasik al-Iqna‘  
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karya Syarbini Khathib, menjelaskan bahwa seseorang yang bertipe
169

 khuntsa 

musykil tidak sah bermakmum shalat, baik kepada wanita maupun laki-laki. 

Berbeda dengan khuntsa yang sudah jelas keperempuanannya, maka boleh 

bermakmum dan mengimami shalat perempuan normal. Demikian pula, khuntsa 

yang sudah jelas kelaki-lakiannya boleh bermakmum dan mengimami shalat laki-

laki normal. 

 Di dalam fikih, biasa diajukan sebuah kasus, misalnya bagaimana hukum 

seorang laki-laki normal yang bermakmum pada seseorang khuntsa yang dikira 

laki-laki tulen. Setelah selesai, baru diketahui ternyata imamnya itu khuntsa yang 

lebih cenderung ke kewanitaan. Menurut Zakariya al-Anshari dan pendapat yang 

lebih kuat lainnya menyatakan, bahwa hukum shalat bermakmum itu sah saja, 

serta tidak perlu diulangi shalatnya
170

. 
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