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Data

 Sekitar 5,6 persen atau 18 juta orang dewasa Amerika Serikat 
(AS) mengidentifikasi diri sebagai bagian dari komunitas LGBT 
[lesbian, gay, biseksual, dan transgender]. Ini merupakan data 
nasional baru dari lembaga survei Gallup. 
(https://www.wartaekonomi.co.id/read329640/dari-data-yang-ada-sudah-lebih-dari-
5-orang-dewasa-as-ngaku-kaum-lgbt)

 Aktivis hak-hak lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) 
Dede Oetomo menyebut jumlah gay di Indoneia ada ratusan ribu 
orang. Bahkan ada yang memperkirakan 3 persen dari penduduk 
Indonesia adalah kaum LGBT. Data itu dia peroleh dari rilis 
Kementerian Kesehatan di tahun 2006. Jumlah gay saat itu 760 
ribuan orang. Sementara waria 28 ribu 
orang.(https://www.suara.com/news/2015/07/06/060400/berapa-jumlah-gay-
lesbian-di-indonesia)
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Faktor Penyebab

 Menurut Wimpie Pangkahila, ada empat faktor penyebab (a) faktor 
fisik atau biologis, (b) faktorpsikodinamika, (c) faktor 
sosiokultural, dan. (d) faktor lingkungan.

 Faktor psikodinamika adalah gangguan psikoseks yang dialami
seorang homoseks yang terjadi pada masa anak-anak. Misalnya,
pernah mengalami perundungan seksual yang melibatkan orang
dewasa yang pada gilirannya menjerumuskan pelaku pada perilaku
homoseks.

 Faktor sosiokultural biasanya muncul pada adat istiadat lokal
yang telah berlaku lama dan harus dilaksanakan seperti tradisi
gemblak.
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dampak
 a. Kanker anal atau dubur

Para gay melakukan hubungan sek anal sehingga mereka memiliki 
resiko tinggi terkena penyakit kanker anal.

b. Kanker mulut
Kebiasaan melakukan oral seks bisa menyebabkan kanker mulut. 
Sebab, faktanya rokok bukanlah satu-satunya penyebab kanker mulut 
terjadi. Hal ini sesuai dengan studi di New England Journal of 
Medicine yang dimuat di situs Dallasvoice.

c. Meningitis
Meningitis atau radang selaput otak terjadi karena infeksi 
mikroorganisme, kanker, penyalahgunaan obat-obatan tertentu dan 
mengalami peradangan tubuh. Namun, hal lain diungkapkan dalam 
tulisan di Detik Health bahwa meningitis terjadi karena penularan 
hubungan seks yang dilakukan oleh LGBT.
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next

 d. HIV/AIDS
Umumnya, para LGBT memiliki gaya hidup seks bebas dengan banyak 
orang sehingga kecenderungan terkena virus HIV/ AIDS sangat 
tinggi.

e. Dampak Pendidikan
Selain berdampak pada kesehatan, LGBT juga mempengaruhi pendidikan 
seseorang. Sebab faktanya, seorang LGBT memiliki permasalahan 
putus sekolah 5 kali lebih besar dibandingkan dengan siswi atau 
siswa normal.

f. Dampak keamanan
Adanya LGBT ini menyebabkan terjadinya pelecehan seksual terjadi 
di mana-mana. Bahkan, banyak kasus yang mana pelecehan tersebut 
terjadi pada anak-anak.
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Perbandingan

 “Siapa saja melakukan liwath 
dengan seseorang, yakni ia 
memasukkan dzakarnya di anus 
seseorang, dikenakan sanksi 
hudud. Kalau muhshan, ia dirajam. 
Kalau bukan muhshan, ia dikenakan 
sanksi jilid dan diasingkan,”
(https://islam.nu.or.id/bahtsul-
masail/hukum-hubungan-seksual-dan-
perkawinan-lgbt-gay-1-r7BQZ)

 Hubungan seksual lesbian adalah 
haram dan dosa besar yang 
memiliki konsekuensi hukum di 
dunia. Pelakunya dikenakan sanksi 
takzir. (https://islam.nu.or.id/bahtsul-
masail/hukum-hubungan-seksual-lgbt-
lesbian-ta9eb)

 FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 
Nomor 57 Tahun 2014 Tentang 
LESBIAN, GAY, SODOMI, DAN 
PENCABULAN

 Homoseksual, baik lesbian 
maupun gay hukumnya haram, dan 
merupakan bentuk kejahatan 
(jarimah). 

 Pelaku homoseksual, baik 
lesbian maupu gay, termasuk 
biseksual dikenakan hukuman 
hadd dan/atau ta’zir oleh 
pihak yang berwenang.
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Fatwa Tarjih

 Mengenai homoseks, hukumnya haram. Demikian pula lesbian. Homo
dalam al-Qur’an disebut liwaath, sedang lesbi dalam kitab
fiqih disebut sihaaq. Zina dilarang a.l. tsb pada ayat 32
surat al-Isra. Dalam ayat itu zina dinyatakan perbuatan keji
(fakhsyaa). Demikian pula perbuatan liwaath (homoseks) yang
dilakukan oleh kaum Nabi Luth juga dikategorikan perbuatan
yang keji (faakhisyah), seperti tsb pada ayat 80 dan 81 Surat
al-A’raaf. Ayat senada disebutkan pula dalam Surat an-Naml
ayat 54 dan 55 yang ayat selanjutnya menerangkan bahwa Allah
menyiksa kaum Luth atas perbuatan mereka itu. Mengenai
Lesbian, selain dikiaskan ayat di atas, juga di dasarkan
Hadits riwayat Abu Ya’la dan Riwayat at-Thabaraniy.
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Dalil

 َُن اْلعَالَِمينَ َولُوًطا إِْذ قَاَل ِلقَْوِمِه أَتَأْتُوَن اْلفَاِحَشةَ َما َسبَقَك َجاَل إِنَّكُ , م بَِها ِمْن أََحٍد ِمِّ ْم لَتَأْتُوَن الِرِّ
ْسِرفُونَ  ن ُدوِن النَِِّساِء بَْل أَنتُْم قَْوٌم مُّ .  َشْهَوةً ِمِّ

 Dan (Kani telah mengutus) Luth, ketika ia berkata kepada kaumnya: 
“mengapa kamu mengerjakan perbuatan faakhisyah itu, yang belum pernah 
dikerjakan oleh seorang pun sebelumnya. Sesungguhnya engkau mendatangi 
laki-laki untuk melepaskan nafsumu, bukan kepada wanita. Sungguh kamu 
ini kaum yang melampaui batas.”(al-A’raf : 81-82)

 ِحَشةَ َوأَنتُۡم تُ َولُوًطا ُروَن إِۡذ قَاَل ِلقَۡوِمِهۦٓ أَتَۡأتُوَن ٱۡلفََٰ ِِ َجاَل َشهۡ ٥٤ۡب ن ُدوِن أَئِنَُّكۡم لَتَۡأتُوَن ٱلرِِّ َوٗة مِِّ
[55-54: النمل]تَۡجَهلُونَ ٱلنَِِّسآِءِۚ بَۡل أَنتُۡم قَۡوٞم 

 Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa
kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu sedang kamu
memperlihatkan(nya)?" "Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk
(memenuhi) nafsu(mu), bukan (mendatangi) wanita? Sebenarnya kamu
adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)".(an-Naml : 54-
55)
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next

 Hadits riwayat Abu Ya’la :

(رواه ابو يعلى. )النََّسا بَْينَُهنَّ ِزنَاِسَحاٌق 

Melakukan sihaq bagi wanita di antara mereka termasuk
perbuatan zina”.

 Riwayat at-Thabaraniy :

َحاُق  (رواه الطبرانى. )بَْيَن النَِِّساِء ِزنَا بَْينَُهنَّ اَلسِِّ

Perbuatan sihaaq (lesbi) antara wanita (hukumnya) zina di 
antara mereka.”
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Tiga pendekatan

 1.Pendekatan bayani adalah merespons permasalahan 
dengan titik tolak utama adalah nas-nas syariah (al-
Quran dan as-Sunnah). 

 2.Pendekatan Burhani : merespons permasalahan dengan 
banyak menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan umum 
yang berkembang,

 3.Pendekatan Irfani :upaya meningkatkan kepekaan 
nurani dan ketajaman intuisi batin melalui pembersihan 
jiwa, sehingga suatu keputusan tidak hanya didasarkan 
kepada kecanggihan otak belaka, tetapi juga didasarkan 
atas adanya kepekaan nurani untuk menginsafi berbagai 
masalah dan keputusan yang diambil mengenainya dan 
mendapatkan petunjuk dari Allah SWT
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Pendekan Sains

 Dr Danardi Sosrosumihardjo, SpKJ(K) ketua
Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa
Indonesia (PDSKJI) : “Secara profesi kami punya
pedoman mengacu pada PPDGJ III (Pedoman dan
Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa). Dalam buku
pegangan kami, lesbian, gay, biseksual masuk dalam
kelompok ODMK (Orang Dengan Masalah Kejiwaan), kalau
transgender masuk ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa)
yang perlu mendapat terapi,”.
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Pendekatan irfani (tawaran)

 Mereka menjadi sasaran dakwah (mad’u) untuk diajak
ke jalan yang benar yaitu “bertaubat”(mengajak-bukan
menghujat; merangkul-bukan memukul)

 Dilakukan secara “empatik” : yang kita benci (tidak
setujui) “perbuatan/prilaku” – bukan orangnya
(pelaku). Pelakunya diperlakukan secara “manusiawi”.

 Perlu pencegahan (preventif) terhadap pihak-pihak
yang rentan seperti anak-anak dan bantuan “terapi” 
bagi pelaku
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Penutup

 Tantangan :

 1. Ahli Kedokteran Jiwa Amerika : LGBT bukan

sebagai masalah kejiwaan apalagi gangguan

jiwa dan diikuti oleh WHO

 2. Dukungan dari badan-badan dunia

 3. Kekosongan hokum 

 4. Mereka berani tampil terang-terangan
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