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َدُه اَل  َهُد َأنح اَل إَِلَو ِإالَّ اهلُل َوحح ِتَصاِم ِبَبحِل اهلِل. َأشح ُد لِلَِّو الَِّذيح َأَمَرنَا بِاحاِلعح مح َاْلَح
َدُه. اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى َشرِيحَك َلُو.  ُلُو اَل َنِبَّ بَ عح ًدا َعبحُدُه َو َرُسوح َهُد َأنَّ ُُمَمَّ َو َأشح

ِصيحُكمح  ُد؛ فَ َياِعَباَد اهلِل، أُوح ا بَ عح ِبِو َو َمنح تَِبَع ُىَداُه. َأمَّ ٍد َوَعَلى آِلِو َو َصحح ُُمَمَّ
َوى اهلِل، فَ َقاَل اهلُل تَ َعاََل: يَاأَيُّه ُتنَّ بِتَ قح َا الَِّذيحَن َءاَمُنوا ات َُّقوا اهلَل َحقَّ تُ َقاتِِو َواَل ََتُوح

َن. ِلُموح سح  ِإالَّ َوأَنُتمح مُّ
Marilah kita senantiasa meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah SWT. 
Ketaqwaan tercermin dengan ketundukan kita kepada Allah SWT dalam setiap 
perbuatan, perasaan dan pemikiran kita. Tidaklah cukup perbuatan kita sesuai 
dengan ketentuan Allah SWT, namun pemikiran dan ide yang kita lontarkan justru 
menentang dan bertolak belakang dengan ketentuan-Nya. 

Ma’âsyirol Muslimîn Rahimakumullâh 

Minggu 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 

Ma’âsyirol Muslimîn Rahimakumullâh 

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:  

َراَن ِمَن الحَعاَلِمنَي  َواِجُكمح َبلح َوَتَذُروَن َما خَ  -أَتَأحُتوَن الذُّكح َلَق َلُكمح َربُُّكمح ِمنح أَزح
ٌم َعاُدونَ   أَن حُتمح قَ وح

                                                        
1 http://www.eramuslim.com/berita/analisa/di-balik-keberanian-kongres-gay-di-

surabaya.htm Sabtu, 27/03/2010 

“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: 

ِم ُلوطٍ  ِِت َعَمُل قَ وح َوَف َما َأَخاُف َعَلى أُمَّ  ِإنَّ َأخح
“Sesungguhnya hal yang paling aku takutkan menimpa umatku adalah perbuatan 
kaum Luth.” (HR at-Tirmidzi, al-Hakim, Ibn Majah). 

Ma’âsyirol Muslimîn Rahimakumullâh 

Melakukan homoseksual jelas sebuah kerusakan, namun merupakan  kerusakan 
yang lebih besar lagi  jika pelaku homoseksual dipuja, dihormati, dan dijadikan 
inspirasi. 

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.” 

Jika disimak dari kualitas dan prestasi akademik serta kualitas bukunya, Irshad 
Manji tampak dengan sengaja dibesar-besarkan namanya. Majalah Ms. 
menobatkan dia sebagai “Feminis Abad ke-21”. Maclean’s memberinya 
penghargaan Honor Roll di tahun 2004 sebagai “Orang Kanada yang Sangat 
Berpengaruh”.2 

Dari Ziyad bin Hudair, ia berkata, Umar r.a telah berkata kepadaku: 

ِرفُ  َىلح  ِدمُ  َما تَ عح اَلَم؟ يَ هح ِدُموُ :  َقالَ . الَ :  قُ لحتُ  َقالَ  اإِلسح  َوِجَدالُ  الحَعالِِ  َزلَّةُ  يَ هح
مُ  بِالحِكَتابِ  الحُمَناِفقِ  ةِ  َوُحكح   الحُمِضلِّنيَ  اأَلِئمَّ

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). 

Ma’âsyirol Muslimîn Rahimakumullâh 

                                                        
2 http://www.hidayatullah.com/read/22467/01/05/2012/irshad-manji-sepatutnya-

diobati!.html 1 Mei 2012 – diakses 11 Mei 2012 
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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.3 

Ma’âsyirol Muslimîn Rahimakumullâh 

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?. 

Padahal tentang haramnya homoseks (liwath) bukan hanya ditunjukkan oleh nash 
al Qur’an, namun juga ditunjukkan oleh hadits Rasulullah dan ijma’ shahabat. Dari 
‘Ikrimah dari Ibnu ‘Abbâs ra berkata, “Rasulullah saw. bersabda, 

ُعوَل ِبوِ  تُ ُلوا الحَفاِعَل َوالحَمفح ِم ُلوٍط، َفاق ح َمُل َعَمَل قَ وح َُتُوُه يَ عح  َمنح َوَجدح

”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.  

                                                        
3 http://www.hidayatullah.com/read/11195/27/03/2010/homoseksual-dan-lesbian-dalam-

perspektif-fikih.html  - Sabtu, 27 Maret 2010 

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.  

Semoga Allah swt menjaga kita, zuriyat kita dan umat ini dari melakukan dosa 
tersebut, mempropagandakannya, atau ikut-ikutan membela kemaksiyatan. 
Sungguh ikut melakukan propaaganda maksiyat diancam oleh Rasulullah saw: 

َ  َما أَب حَعدَ  النَّارِ  ِف  ِِبَا يَ نحزِلُ  بِالحَكِلَمةِ  َلَيَتَكلَّمُ  الحَعبحدَ  ِإنَّ  ِرقِ الح  بَ نيح  .َوالحَمغحِربِ  َمشح
 'Adakalanya seorang hamba mengucapkan satu kalimah (satu kata) yang menyebabkan 
dia tergelincir ke dalam Neraka yang jarakdalamnya antara timur dan barat'." (Hadits 
riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah r.a) 

 

َتِمُعوا َلُو َوأَنحِصُتوا َلَعلَُّكمح تُ رحََحُوَن  اعوذ باهلل من الشيطان  –َوِإَذا ُقرَِئ الحُقرحآُن َفاسح
لَ  َأنَّ  َوَلوح  -الرجيم  َنا َوات ََّقوحا آَمُنوا الحُقَرى َأىح َماءِ  ِمنَ  بَ رََكاتٍ  َعَليحِهمح  َلَفَتحح  السَّ
ضِ  َرح بُوا َوَلِكنح  َواألح نَاُىمح  َكذَّ ِسُبونَ  َكانُوا ِبَا َفَأَخذح  َيكح

 وَ  ااَليَاتِ  ِمنَ  ِفيحوِ  ِبَا َواِيَّاُكمح  َونَ َفَعِن  الحَعِظيم، الحُقرحَانِ  ِف  َوَلُكمح  ِل  اهللُ  بَاَركَ 
رِ  لُ  اَْلِكيحم الذِّكح تَ غحِفُراهللَ  َىَذا قَ وحِل  اَقُ وح  َوِلَسائِرِ  َوَلُكمح  ِل  – الحَعِظيمح  َوَاسح

ِلِمنيَ  تَ غحِفُروهُ  الحُمسح  الرَِّحيمِ  ُىَوالحَغُفوحرُ  اِنَّوُ  َفاسح
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