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

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

َن. ِلُموح سح ُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتمح مُّ  تُ َقاتِِو َواَل ََتُوح
Marilah kita senantiasa meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah SWT 
dengan  mengerahkan segenap kemampuan untuk menyelaraskan setiap 
perbuatan, perasaan dan pemikiran kita dengan semua ketentuan-Nya. 

Ma’âsyirol Muslimîn Rahimakumullâh 

Beberapa hari lalu, sebuah harian umum nasional disomasi oleh Forum 
Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Interseks, Questioning (LGBTIQ) 
karena memberitakan perilaku seks menyimpang dalam judul “LGBT 
Ancaman Serius”. Sebelumnya, menristek juga disomasi gara-gara 
persoalan yang sama. 

Dalam sistem kehidupan di Indonesia, komunitas LGBT tumbuh dengan 
subur1, tidak terkecuali di kampus Islam, bahkan ada pesantren yang 
berinisiatif menjadi pesantren waria, dan sedang berupaya menyusun “fiqh 
waria”. 

Ma’âsyirol Muslimîn Rahimakumullâh 

                                                        
1 Lima tahun lalu, 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.   
http://www.eramuslim.com/berita/analisa/di-balik-keberanian-kongres-gay-di-
surabaya.htm Sabtu, 27/03/2010 

http://mtaufiknt.wordpress.com/
http://www.eramuslim.com/berita/analisa/di-balik-keberanian-kongres-gay-di-surabaya.htm
http://www.eramuslim.com/berita/analisa/di-balik-keberanian-kongres-gay-di-surabaya.htm


Dalam kecenderungan hubungan seksual, Allah telah menjadikan lelaki 
condong kepada perempuan, begitu pula perempuan condong kepada laki-
laki, itulah  fitrah manusia. Allah mengecam penyimpangan dari fitrah ini 
dalam firman-Nya: 

رُِفوَن  ٌم ُمسح َوًة ِمنح ُدوِن النَِّساِء َبلح أَن حُتمح قَ وح  ِإنَُّكمح َلَتأحُتوَن الرَِّجاَل َشهح
Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada 
mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang 
melampaui batas. (QS. Al A'râf: 81) 

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). 
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Waria (mukhannats) berbeda dengan khuntsa. Waria adalah laki-laki baik 
fisik maupun kelaminnya, namun menyerupai perempuan dalam 
kelembutan, cara bicara, melihat, gerakannya dan lain-lain2, jika sejak lahir 
dia memang diciptakan begitu, maka tidaklah dia berdosa. Namun jika dia 
diciptakan normal, namun meniru-niru wanita, inilah yang dilaknat. 

Adapun khuntsa ialah: 

ءٌ  َلوُ  لَيحسَ  َمنح  َأوح  َوالنَِّساِء، الرَِّجال آلََتا َلوُ  َمنح  ُهَما َشيح اًل، ِمن ح بٌ  َوَلوُ  َأصح  ثُ قح
ل ِمنحوُ  ََيحرُجُ   الحبَ وح

                                                        

ِبوُ  الَِّذي ُىوَ : النُّونِ  ِبَفتححِ  لحُمَخنَّثُ ا 2 َرََكةِ  َوالنََّظرِ  َوالحَكاَلمِ  اللِّيِ  ِف  الحَمرحأَةَ  ُيشح  َوََنحوِ  َواْلح
 َذِلكَ 



“Orang yang mempunyai dua alat kelamin (yakni) lelaki (penis) dan wanita 

(vagina) atau orang yang tidak ada alat kelaminnya, dan memiliki lobang 

tempat keluarnya urine.”3 

Khuntsa yang lebih dominan alat lelakinya ketika lahir dihukumi sebagai 

lelaki, sedangkan yang lebih dominan alat kewanitaannya ketika lahir 

dihukumi sebagai wanita, disisi ini masalah telah selesai. Namun khuntsa 

yang kedua alatnya sama-sama dominan, atau tidak ada alat kelaminnya 

sama sekali (khuntsa musykil), inilah yang menjadi masalah yang para 

‘ulama berbeda pendapat tentangnya.4  

Khuntsa baik yang musykil atau tidak, maupun waria (mukhannats) yang 

terjadi sejak lahir merupakan qadha' (ketetapan) Allah yang tidak bisa 

dipilih oleh manusia, sehingga manusia tidak berdosa karenanya. Akan 

tetapi jika seseorang terlahir normal sebagai lelaki/perempuan, lalu sengaja 

bergaya tidak semestinya, atau menikah dengan sesama jenisnya inilah 

yang merupakan penyimpangan yang dilaknat dalam Islam. 
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Islam telah memberikan aturan yang jika aturan itu diterapkan akan 
mencegah terjadinya penyimpangan tersebut di masyarakat, sekaligus 
‘mengobati’ perilaku menyimpang yang sudah terlanjur ada. 

Dalam hal pendidikan, Islam mengatur pemisahan tempat tidur anak-anak 
sejak mereka berumur 10 tahun, Islam juga melarang laki-laki berprilaku 
seperti wanita atau wanita berprilaku seperti pria, serta memerintahkan 
agar mereka tidak tinggal di rumah kita. Imam al Bukhary meriwayatkan 
dari Ibnu Abbas r.a yang berkata: 

                                                        

/  6 واملغين اْللِب، البايب مصطفى ط. 33/  6 احملتاج وهناية ،464/  5 عابدين ابن 3
 الكبري الشرح على الدسوقي حاشية ،53/  2 الفائض العذب الرياض، ط. 677 ،253

 (الكويتية الفقهية املوسوعة) .489/  4
4 Yakni bagaimana mereka menikah, waris, khalwat, dsb. 



اَلِت ِمنح َلَعَن النَِّبُّ َصلَّى اللَُّو َعَليحِو َوَسلََّم الحُمَخنَِّثَي ِمنح  الرَِّجاِل َوالحُمتَ َرجِّ
رََج النَِّبُّ َصلَّى اللَُّو َعَليحِو  النَِّساءِ  رُِجوُىمح ِمنح بُ ُيوِتُكمح َقاَل َفَأخح َوَقاَل َأخح

رََج ُعَمُر ُفاَلنًا  َوَسلََّم ُفاَلنًا َوَأخح
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaknat para laki-laki yang menyerupai 
wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki. Sabdanya: 
"Keluarkanlah mereka dari rumah kalian."Ibnu Abbas melanjutkan; 'Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengeluarkan seorang fulan begitu 
juga dengan Umar.' (HR. al Bukhary). 

Berkaitan dengan sanksi, jumhur fuqaha berpandangan bahwa pelaku 
homoseksual (liwath) dikenakan had zina, yakni dicambuk 100 kali bagi yang 
belum menikah, dan dirajam bagi yang sudah pernah menikah5. Ini jika 
terjadi hubungan seksual sejenis, jika tidak terjadi hubungan seksual, maka 
hukumannya adalah ta’zir yang beratnya tergantung pertimbangan kepala 
negara. 
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Sungguh dosa adalah pangkal kerusakan, dan perilaku menyimpang seperti 
lesbian, gay, terlebih homoseksual  adalah dosa besar, namun  pembelaan 
terhadap mereka dengan mengatasnamakan HAM, bahkan 
mengatasnamakan Islam, mencari-cari celah dalil untuk melegalkan 
mereka, turut mendukung bahkan mendanai mereka adalah kerusakan 
yang  jauh lebih besar, yang akan mendatangkan murka Allah jika dibiarkan 
berkembang.  

Semoga Allah swt menjaga kita, dzuriyat kita dan umat ini dari melakukan 
dosa tersebut, mempropagandakannya, atau ikut-ikutan membela 
kemaksiyatan. Sungguh ikut melakukan propaganda maksiyat diancam oleh 
Rasulullah saw: 
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َعدَ  النَّارِ  ِف  ِِبَا يَ نحزِلُ  بِالحَكِلَمةِ  َلَيَتَكلَّمُ  الحَعبحدَ  ِإنَّ  َ  َما أَب ح ِرقِ  بَ يح  الحَمشح
 .َوالحَمغحِربِ 

 '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  –َوِإَذا ُقرَِئ الحُقرحآُن َفاسح
لَ  َأنَّ  َوَلوح  -الشيطان الرجيم  َنا َوات ََّقوحا آَمُنوا الحُقَرى َأىح  بَ رََكاتٍ  َعَليحِهمح  َلَفَتحح

َماءِ  ِمنَ  ضِ  السَّ َرح بُوا َوَلِكنح  َواْلح نَاُىمح  َكذَّ ِسُبونَ  َكاُنوا ِبَا َفَأَخذح  َيكح
 وَ  ااَليَاتِ  ِمنَ  ِفيحوِ  ِبَا َواِيَّاُكمح  َونَ َفَعيِن  الحَعِظيم، الحُقرحَانِ  ِف  َوَلُكمح  ِل  اهللُ  بَاَركَ 

رِ  لُ  اَْلِكيحم الذِّكح تَ غحِفرُ  َىَذا قَ وحِل  اَقُ وح  َوِلَساِئرِ  َوَلُكمح  ِل  – الحَعِظيمَ  اهللَ  َوَاسح
ِلِميَ  تَ غحِفُروهُ  الحُمسح  الرَِّحيمِ  الحَغُفوحرُ  ُىوَ  اِنَّوُ  َفاسح

  

 


