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Bulan ini kita disuguhi pemberitaan tentang Irshad Manji, 
seorang tokoh penggerak dan praktisi lesbianisme 
(homoseks wanita) dari Kanada yang diundang ke 
Indonesia untuk berdiskusi tentang bukunya ‘Allah, Liberty 
and Love’ dalam edisi Indonesia. 

Menurut Ridho Triawan, pengurus LSM Arus Pelangi, 
sebuah yayasan yang menaungi lesbian, gay, waria dan 
transjender, setidaknya ada 5000 gay serta lesbian yang 
hidup di Jakarta.1 

Menurut perkiraan para ahli dan Badan PBB dengan 
memperhitungkan jumlah penduduk lelaki dewasa, jumlah 
LSL (Lelaki berhubungan Seks dengan Lelaki) di Indonesia 
saat ini diperkirakan lebih dari tiga juta orang. Sedangkan 
berdasarkan perkiraan tahun 2009, angkanya hanya sekitar 
800 ribu, di mana 60 hingga 80 ribu di antaranya berada di 
Jakarta.  (healt.kompas.com) 

Homoseksual, disamping merupakan bahaya terhadap 
kelangsungan populasi umat manusia, juga merupakan 
perbuatan yang melampaui batas.  Allah swt berfirman 
berkaitan dengan kaumnya nabi Luth yang melakukan 
homoseks:  

َوَتَذُروَن َما َخَلَق َلُكْم َربُُّكْم  -أَتَْأتُوَن الذُّْكرَاَن ِمَن اْلَعاَلِمنَي 
 َواِجُكْم َبْل أَنْ ُتْم قَ ْوٌم َعاُدونَ ِمْن أَزْ 

“Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara 
manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan 
oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang 
yang melampaui batas". (Asy Syu'araa' 165 – 166) 

Kerusakan perilaku seksual kaum Luth ini juga ditegaskan 
oleh Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassalam: 

 ِإنَّ َأْخَوَف َما َأَخاُف َعَلى أُمَِِّت َعَمُل قَ ْوِم لُوط  
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“Sesungguhnya hal yang paling aku takutkan menimpa 
umatku adalah perbuatan kaum Luth.” (HR at-Tirmidzi, al-
Hakim, Ibn Majah). 

Melakukan homoseksual jelas sebuah kerusakan, namun 
pemujaan, penghormatan dan pemberian penghargaan 
kepada pelaku homoseksual merupakan  kerusakan yang 
lebih besar lagi. 

Aktivis liberal, Nong Darol Mahmada pernah menulis artikel 
di Jurnal Perempuan (edisi khusus Lesbian, 2008) 
berjudul:Irshad Manji, Muslimah Lesbian yang Gigih 
Menyerukan Ijtihad. Katanya: ”Manji sangat layak menjadi 
inspirasi kalangan Islam khususnya perempuan di 
Indonesia.” 

Dan kerusakan akan lebih besar lagi jika pembelaan 
terhadap propaganda homoseksual dikaitkan dengan Islam, 
bahkan dicari pembenarannya dalam Islam. Dari Ziyad bin 
Hudair, ia berkata, Umar r.a telah berkata kepadaku: 

 يَ ْهِدُموُ :  قَالَ . لَ :  قُ ْلتُ  قَالَ  اإِلْساَلَم؟ يَ ْهِدمُ  َما تَ ْعِرفُ  َىلْ 
اْلُمِضلِّنَي  األَِئمَّةِ  َوُحْكمُ  بِاْلِكَتابِ  اْلُمَناِفقِ  َوِجَدالُ  اْلَعالِِ  َزلَّةُ   

Apakah kamu tahu apa yang merobohkan Islam? Ia (Ziyad) 
berkata, aku berkata: Tidak. Ia (Umar) berkata: Yang 
merobohkan Islam adalah tergelincirnya orang alim 
(ulama), bantahan orang munafik dengan al-Qur’an, dan 
keputusan pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. 
(Riwayat ad-Darimi, dan berkata Syaikh Husain Asad: 
isnadnya shahih). 

Sungguh, kemaksiatan adalah pangkal kerusakan, namun 
propaganda untuk melakukan kemasiyatan adalah lebih 
besar, dan propaganda untuk melegalkan kemaksiyatan 
jika dilakukan oleh “’ulama” dan di ‘stempel’ dengan 
kebijakan penguasa yang membuat peraturan yang rusak 
tentunya lebih besar lagi. 

Adalah patut disayangkan jika Prof. Dr. Siti Musdah Mulia -- 
guru besar UIN Jakarta,  dalam sebuah diskusi yang 
diadakan di Jakarta hari Kamis 27 maret 2008, 
mengeluarkan pernyataan bahwa homoseksual dan 
homoseksualitas adalah kelaziman dan dibuat oleh Tuhan, 

dengan begitu diizinkan juga dalam agama Islam. Tak hanya 
itu, Siti Musdah melanjutkan bahwa sarjana-sarjana Islam 
moderat mengatakan tidak ada pertimbangan untuk 
menolak homoseksual dalam Islam, dan bahwa pelarangan 
homoseks dan homoseksualitas hanya merupakan tendensi 
para ulama.2 

Yang lebih mengkhawatirkan lagi, saat ini berkembang 
pengkaburan pemahaman al Qur’an,  menurut pendukung 
homoseksual, para ahli hukum Islam selama seribu tahun 
lebih telah salah paham dalam soal penafsiran kisah Luth, 
menurut mereka selama ini pelarangan terhadap praktik 
homoseksual itu merupakan kekeliruan dalam menafsirkan 
Alquran. Padahal, katanya, kaum Luth dihukum oleh Allah, 
bukan karena mereka homo, tetapi karena mereka kafir 
dan membangkang. Ditambah lagi dengan logika asal-
asalan yakni, kalau kaum nabi luth disiksa karena homo, 
lalu kenapa sekarang kaum homo tidak disiksa?. 

Sebagaimana yang dilakukan seorang tokoh partai yang 
berwarna Islam (walau sudah jadi partai terbuka), yang 
berkaitan dengan Manji, dalam akun twiternya 
menyatakan, antara lain: 

1. Secara subtantif UUD45 sudah menjamin 
kebebasan berpendapat (#freedomofspeech) jadi 
diskusi apapun bebas. #Polisi. 

2. Jangan kan negara Tuhanpun membela 
#freedomofspeech. Salah satu tujuan syariat 
adalah hifdzul al aql (memilihara akal) 

3. Kalau Tuhan aja membiarkan setan hidup kok kita 
menentang#freedomofspeech ? Negara harus 
dilarang membatasi kebebasan berbicara. 

Tulisan Ini akan membahas dua hal, yakni keharaman 
homo seksual dan yang berkaitan, serta maqoshidus syara’ 
berkaitan dengan memelihara aqal. 

Keharaman Homoseksual 
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Tentang haramnya homoseks (liwath) bukan hanya 
ditunjukkan oleh nash al Qur’an, namun juga ditunjukkan 
oleh hadits Rasulullah. Dari ‘Ikrimah dari Ibnu ‘Abbâs ra 
berkata, “Rasulullah saw. bersabda, 

، فَاقْ تُ ُلوا اْلَفاِعَل َواْلَمْفُعوَل  َمْن َوَجْدُُتُوُه يَ ْعَمُل َعَمَل قَ ْوِم لُوط 
 ِبوِ 

”Barangsiapa yang kalian dapati sedangkan melakukan 
perbuatannya kaum Luth, maka bunuhlah pelaku dan 
objeknya.” (HR. Ibnu Majah dari Ibnu Abbas r.a dg sanad  
shahih, juga diriwayatkan oleh  at Tirmidzi, Abu Dawud, 
Ahmad, ad Daruquthni, al Hakim dan  al Bayhaqi). 

Memang para sahabat berbeda pandangan dalam 
menetapkan bagaimana cara membunuh pelaku liwath, 
namun mereka berijma tentang haramnya liwath ini dan  
mereka sepakat  hukumannya adalah hukuman mati. 
Demikian juga ‘ulama setelah mereka (sebelum era liberal 
ini) juga tidak ada perbedaan tentang haramnya liwath.3 

Namun demikian, Islam melarang kita main hakim sendiri, 
melakukan perusakan dan aksi anarkis lainnya. Seharusnya 
negaralah yang menindak mereka, bukan rakyat. Kewajiban 
kita adalah mengingatkan, termasuk berupaya agar negara 
ini segera tunduk kepada aturan-aturan Allah swt.  

Kebebasan Berpendapat (Freedom of Speech) 
Islam tidak mengekang pendapat seseorang selama 
pendapat itu tidak bertentangan dengan Islam, adapun 
pendapat yang bertentangan dengan Islam maka negara 
harus meluruskan dan mencegah itu, tatkala Ibrahim, putra 
Rasulullah, wafat kebetulan terjadi gerhana, maka orang-
orang mengatakan bahwa gerhana terjadi karena 
meninggalnya Ibrahim, maka Rasul bersabda: 
“Sesungguhnya gerhana matahari dan bulan tidak terjadi 
karena kematian atau kelahiran seseorang, akan tetapi 
keduanya termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, 
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dengannya Allah memperingatkan hamba-hamba-Nya. 
Apabila kalian melihat kejadian yang demikian  maka 
shalatlah  dan berdo’a, sampai keadaan yang kalian lihat 
itu kembali seperti sedia kala” (HR. Bukhari dan Nasa’i). 
Kontrol terhadap pendapat ini dilakukan oleh para 
penguasa semenjak Rasulullah sampai khalifah terakhir, 
saat Khilafah memudar sekalipun Khalifah Abdul Hamid II 
masih bisa menghentikan rencana pementasan teater yang 
bertentangan dengan Islam—bukan di dalam negeri, 
melainkan diluar negeri, yakni Perancis dan Inggris--, 
berikut peristiwanya: …Perancis pernah merancang  
mengadakan pementasan drama teater yang diambil dari 
karya Voltaire  (seorang pemikir Eropa) yang menghina 
Rasulullah SAW. Drama itu bertajuk  “Muhammad atau 
Kefanatikan” dan disamping mencaci Rasulullah SAW, ia 
juga menghina Zaid dan Zainab. Begitu mengetahui berita 
pementasan itu, Abdul Hamid memberi perintah kepada 
pemerintah Perancis melalui dutanya di  Paris supaya 
memberhentikan pementasan drama itu dan 
mengingatkan akan akibat politik yang bakal dihadapi oleh 
Perancis jika ia meneruskan pementasan itu. Perancis 
dengan serta merta membatalkannya. Kumpulan teater itu 
datang ke  Inggris untuk merancang melakukan 
pementasan yang serupa dan sekali lagi Abdul Hamid 
memberi perintah kepada Inggris. Inggris menolak perintah 
itu dengan alasan tiket-tiket telah  dijual dan pembatalan 
drama itu adalah bertentangan dengan prinsip kebebasan 
(freedom) rakyatnya. Perwakilan  Uthmaniyah di Inggris 
mengatakan kepada Inggris bahwa walau pun Perancis  
mengamalkan ‘kebebasan’  tetapi mereka telah 
mengharamkan pementasan drama itu. Inggris juga 
menegaskan bahwa kebebasan yang dinikmati oleh 
rakyatnya  adalah jauh lebih baik dari apa yang dinikmati 
oleh Perancis. Setelah  mendengar jawapan itu, Abdul 
Hamid sekali lagi memberi perintah: “Saya akan 
mengeluarkan perintah kepada umat Islam dengan 
mengumumkankan bahwa Inggris sedang menyerang dan 
menghina Rasulullah kami! Saya akan kobarkan Jihad al-
Akbar (Jihad yang besar).” Britain dengan serta merta 
melupakan keinginannya mengamalkan “kebebasan 

berpendapat” (freedom of speech) dan pementasan drama 
itu dibatalkan4 
Maqashid Asy-Syari'ah 

Maqaashid asy-syariah ini adalah maksud-maksud syariah 
sebagai satu kesatuan,  maksud dari dien Islam sebagai 
satu kesatuan, bukan yang dimaksud dari  setiap hukum itu 
sendiri. Dalil  yang menunjukkan hal tersebut adalah bahwa 
rahmat yang akan dihasilkan  merupakan hasil  dari syariah 
sebagai satu kesatuan dan bukan merupakan hasil dari 
masing-masing hukum, sebab  Dia berfirman: 
"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk 
(menjadi) rahmat bagi semesta alam."(TQS Al 
Anbiyaa'(21):107) 
Maksudnya adalah risalah tersebut merupakan rahmat, 
dan firman-Nya: "Dan Kami turunkan dari Al Qur'an suatu 
yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang 
beriman dan Al Qur'an itu tidaklah menambah kepada 
orang-orang yang zalim selain kerugian."(TQS Al 
Israa'(17):82) 
Pemeliharaan akal memang merupakan salah satu 
maqashid syari’ah, hal ini karena Islam telah 
mensyari’atkan hukum-hukum yang melarang 
pengkonsumsian segala sesuatu yang dapat mempengaruhi 
akal manusia. Misalnya, segala sesuatu yang dapat 
memabukkan dan melemahkan ingatan. Pada saat yang 
sama Islam menganjurkan untuk menuntut ilmu, merenung 
(tadabbur), dan berijtihad sebagai usaha untuk 
mengembangkan kemampuan akal pada diri manusia. [QS. 
Al Ma’idah : 90] 

Oleh karena itu, tidak tepat kalau dengan alasan menjaga 
akal, lalu orang dibiarkan bebas merusak ajaran Islam, 
memutar balikkan ayat, atau bahkan menghina Rasul saw.  

Adapun Allah membiarkan Iblis untuk menggoda manusia 
bukan berarti kita diperintahkan untuk memberinya jalan 
menyebarkan kesesatannya, justru Allah menyuruh kita 
untuk memusuhinya. 

Allahu A’lam. 
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