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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Permasalahan 

Manusia pada dasarnya mempunyai dorongan-dorongan biologis seperti makan, 

minum, menghindari bahaya, dan nafsu seksual. Manusia juga bebas menentukan cara 

penyaluran dorongan-dorongan baik yang biologis, psikologis, maupun sosial. Dia 

juga memiliki kebebasan dalam cara berpikir, berperasaan dan bertingkah laku. 

Meskipun demikian kadang-kadang dalam tingkah lakunya untuk memenuhi 

dorongan itu, dia harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dimana dia hidup, 

karena terbatas oleh adanya norma-norma sosial, nilai-nilai yang dimilikinya ataupun 

hambatan dari dalam dirinya.  

Demikian pula halnya dengan kaum homoseksual. Mereka mempunyai 

dorongan-dorongan yang tidak berbeda dari manusia biasa pada umumnya. Hanya 

saja bedanya adalah bahwa secara seksual mereka tidak tertarik kepada lawan jenis 

melainkan kepada kelompok sejenis. Dengan demikian, maka penyaluran hasrat 

seksualnya akan berbeda dari mereka yang heteroseksual. Oleh karena masyarakat 

dalam konteks Indonesia menganggap hubungan homoseksual ini tidak biasa, maka 

hal itu kerap kali menimbulkan “cibiran” terhadap mereka yang tertarik pada kawan 

sejenisnya. 

Di akhir tahun 1940 seorang ahli biologi dari Universitas Indiana di Amerika 

Serikat bernama Alfred C. Kinsey mengadakan penelitian mengenai seksualitas 
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manusia.
1
 Sangat sulit baginya untuk membedakan secara mutlak antara 

homoseksualitas dan heteroseksualitas sebab kebanyakan orang yang dipakai sebagai 

sampel dalam penelitiannya tidak secara eksklusif homoseksual ataupun 

heteroseksual. Berdasarkan wawancaranya dengan 5300 orang kulit putih, dia 

menentukan skala rating dari 0 s/d 6. Nilai 0 artinya mutlak heteroseksual; Nilai 1 

berarti hampir selalu heteroseksual tetapi mempunyai riwayat homoseksual; Nilai 2 

artinya hampir selalu heteroseksual tetapi mempunyai riwayat homoseksual yang 

jelas; Nilai 3 artinya heteroseksual dan homoseksualnya seimbang; Nilai 4 artinya 

hampir selalu homoseksual tetapi dengan riwayat heteroseksual yang jelas; Nilai 5 

artinya hampir selalu homoseksual tetapi pernah mempunyai riwayat heteroseksual; 

Nilai 6 berarti mutlak homoseksual. Menurut Kinsey, homoseksualitas dan 

heteroseksualitas merupakan hal yang berkelanjutan. Kinsey juga tidak menganggap 

homoseksualitas sebagai hal yang tidak normal. 

Ilmu yang dikembangkan oleh Kinsey dan para ahli yang meneliti dan 

memberi penilaian terhadap homoseksualitas bukan sebagai kondisi patologis, masih 

sulit dicerna oleh masyarakat Indonesia. Bagi mereka realita mengenai 

homoseksualitas adalah di luar batas normal. Sebagai masyarakat dengan mayoritas 

heteroseksual, para penyuka sejenis dinilai sebagai orang-orang yang berlaku amoral. 

Seperti yang pernah diberitakan dalam Suara Merdeka terbitan 08 Mei 2012 yang 

memuat seruan “Waspadai Pernikahan Sejenis” dari mantan ketua umum Pengurus 

Besar Nahdatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi kepada seluruh umat beragama.
2
 

Seruan tersebut memperlihatkan kecaman keras terhadap pernikahan sejenis, atau 

hubungan spesial yang terjalin antar sesama jenis (gay & lesbian). Ini menunjukkan 

                                                           
1
Johana E. P. Hadiyono, “GAY” Dari Aspek Psikologis disampaikan pada Seminar “GAY” (Homoseks) dalam 

rangka HUT ke-40 Fakultas Kedokteran UGM & HUT ke-4 RSUP DR. SARDJITO, 16 Februari 1986. 
2
Hasyim Muzadi,” Waspadai Pernikahan Sejenis”, dalam Suara Merdeka edisi 08 Mei 2012.  
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betapa agama Islam begitu mengharamkan homoseksualitas.  Pandangan dan sikap 

semacam itu menyebabkan mereka yang hidup sebagai gay atau lesbian cenderung 

menutup diri dan merasa malu, baik dalam lingkup keluarga maupun lingkup yang 

lebih besar. Penolakkan dan represi yang dilakukan terhadap kaum homoseksual 

dengan sendirinya menciptakan bangkitnya gerakan-gerakan yang menyuarakan hak-

hak kaum homoseksual melalui berbagai organisasi.  

Bagi kalangan intelektual, persoalan homoseksualitas seyogianya perlu dikaji 

dengan melihat latar belakang atau faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa 

seseorang menjadi gay ataupun lesbian. Dari penelitian-penelitian yang dilakukan, 

beberapa faktor itu menjurus pada pengaruh psikis, lingkungan, bahkan genetik. 

Michel Foucault, salah seorang pemikir post-sturkturalist yang memberi 

perhatian besar terhadap seksualitas manusia hadir memberikan pemisahan besar 

terhadap seksualitas yang dipikirkan masyarakat di sepanjang abad. Foucault justru 

memandang seksualitas manusia sebagai hasil dari relasi antara kuasa dan 

pengetahuan atau dengan kata lain produk konstruksi sosial. Jauh berbeda dengan 

anggapan masyarakat, juga para ahli dalam ilmu genetik dan biologi yang 

melandaskan pikirannya pada determinisme biologis. Baginya, pemahaman 

masyarakat terhadap seksualitas telah terperangkap dalam mekanisme-mekanisme 

kuasa yang “menjajah” pikiran manusia. Kuasa yang bereksplorasi di dalam pelbagai 

wacana (diskursus) pada akhirnya membawa masyarakat pada sebuah “kebenaran” 

yang dimutlakan, dalam hal ini heteroseksualitas dinilainya telah berubah menjadi 

norma (heteronormativitas). Sehingga hal itu kemudian menimbulkan 

“ketidaksetaraan” bagi orang-orang dengan seksualitas non-prokreatif.  
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Kontroversi homoseksualitas dalam masyarakat Indonesia kebanyakkan timbul 

dalam ranah agama dan budaya yang berperan dalam pemberlakuan norma. Agama 

yang berkembang di Indonesia menolak homoseksualitas dengan alasan tekstual yang 

bersumber dari Kitab Suci, sedangkan budaya juga sangat menyokong pemberlakuan 

kaidah normatif di masyarakat. Namun jika dilihat dari sudut pandang teori etika 

right-based yang mendasarkan pikirannya pada penghargaan terhadap hak-hak 

manusia untuk memiliki, hidup, merdeka, dan berekspresi, hal ini lantas menjadi 

gambaran yang kontras. Seseorang dianggap memiliki area privat dimana ia 

merupakan tuan dari takdir dirinya sendiri.
3
 Hak-hak yang ada bisa jadi bersifat 

mutlak atau relatif. Hak positif adalah hak yang diberikan kepada seseorang. 

Sedangkan hak negatif adalah hak yang menjamin adanya pencegahan atau 

perlindungan terhadap terjadinya sesuatu yang membahayakan. Hak-hak individu 

dapat berbenturan dengan hak-hak komunal. Masalah dalam teori ini adalah 

penekanannya terhadap hak-hak individu akan menciptakan atmosfir pertentangan. 

Melihat situasi yang penuh pertentangan ini, maka gereja dalam hal ini Gereja 

Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) sebagai sebuah kelembagaan gereja juga 

memberi perhatiannya terhadap persoalan homoseksualitas. Hal ini dapat dilihat 

dalam Akta GPIB tahun 1995.
4
 GPIB akan selalu mengacu pada ketetapan-ketetapan 

sinodal, baik dalam Akta Gereja maupun Pemahaman Iman. Melaluinya penulis ingin 

menggali pemahaman GPIB dalam menyikapi persoalan homoseksualitas sebagai 

bagian dari realitas bermasyarakat. Menurut hemat penulis, gereja yang berkembang 

adalah gereja yang juga memberi perhatiannya terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan dalam bingkai tugas pembinaan warga jemaat. Untuk itu terkait dengan 

                                                           
3
Yusuf Alam Romadhon, Teori Etika yang Berpengaruh dalam Budaya Masyarakat Eropa, dalam 

http://yusufalamromadhon.blogspot.com/2007/10/6-teori-etika-yang-berpengaruh-dalam.html, diakses pada 
Minggu, 03 Juni 2012, pukul 12:05 WIB. 
4
Ketetapan Persidangan Sinode XIV No. VI/PS. GPIB/1995. 

http://yusufalamromadhon.blogspot.com/2007/10/6-teori-etika-yang-berpengaruh-dalam.html
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isu homoseksualitas, telah sepantasnya gereja bertumbuh dewasa sejalan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga dapat secara bijak menjembatani berbagai 

perbedaan pemahaman yang ada. 

2. Alasan Pemilihan Judul 

Penulis memilih GPIB sebagai lokus penelitiannya, dengan alasan bahwa wilayah 

pelayanan GPIB mencakup daerah-daerah perkotaan dan sebagian besar jemaat GPIB 

berdomisili di kota-kota metropolis. Kehidupan kota dengan realitas yang bebas, 

penuh dengan kenyataan hidup yang terikat dengan trend yang begitu modern, searah 

dengan arus globalisasi, bahkan terbuka dengan segala macam nilai, telah membentuk 

pola pikir masyarakat yang memandang suatu hal dari sudut yang beragam. 

Homoseksualitas merupakan salah satu isu yang menarik perhatian mereka. 

Menyikapi pergerakan masyarakat yang dinamis tersebut, Sinode GPIB 

sebagai lembaga tertinggi sangat berperan penting dalam membentuk, menyusun, 

menentukan kebijakan dan membuat ketetapan-ketetapan sinodal bagi pelayanan di 

jemaatnya. Timbul harapan bahwa GPIB sebagai bagian dari wadah pembinaan umat 

dapat bersikap arif dan bijaksana seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan 

menyangkut homoseksualitas. Ini menjadi landasan pikir bagi penulis untuk 

mengangkat Sinode GPIB sebagai laboratorium penelitian. Penulis ingin menggali 

pemahaman dan sikap gereja serta faktor-faktor yang melatar-dasari sikap tersebut 

melalui Dokumen Pemahaman Iman dan Akta Gereja, di tengah maraknya perdebatan 

mengenai homoseksualitas di Indonesia. Oleh karena itu penulis mengusulkan judul 

thesis sebagai berikut: 

GEREJA DAN HOMOSEKSUALITAS 

Suatu Analisa tentang Sikap Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) 

Terhadap Homoseksualitas dan Faktor-Faktor Pendukungnya 
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3. Pertanyaan Penelitian 

Dengan gambaran latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka yang 

menjadi pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana sikap GPIB terhadap persoalan homoseksualitas di dalam dokumen 

Pemahaman Iman dan Akta Gereja? 

2. Apa faktor-faktor yang melatar-dasari sikap GPIB terhadap homoseksualitas? 

4. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1. Mendeskripsikan sikap GPIB terhadap persoalan homoseksualitas di dalam 

dokumen Pemahaman Iman dan Akta Gereja. 

2. Menjelaskan faktor-faktor yang melatar-dasari sikap GPIB terhadap 

homoseksualitas. 

5. Manfaat Penelitian 

Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah kontribusi ilmiah kepada gereja 

dalam memahami homoseksualitas yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan 

ketika gereja bersidang. 

Praktis 

 Untuk memberikan kontribusi pikir kepada Program Pascasarjana Sosiologi Agama 

secara akademik sehubungan dengan isu-isu sosial terutama mengenai 

homoseksualitas yang berkembang di dalam masyarakat. Sehingga mahasiswa dapat 

berteologi dengan tidak hanya memperhatikan aspek-aspek teologis yang abstrak saja 

melainkan memahami sesuatu yang teologis itu secara kritis melalui realita sosial 

yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. 
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 Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi gereja sebagai 

sebuah agen sosialisasi yang bertugas membina warga jemaatnya. 

 Diharapkan juga bahwa penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperluas wawasan 

setiap pembaca yang tertarik dengan isu homoseksualitas dalam masyarakat dan 

gereja. 

6. Fokus dan Lokus Penelitian 

Fokus penelitian ini tertuju pada sikap GPIB terhadap fenomena homoseksualitas 

yang mengacu pada dokumen Pemahaman Iman dan Akta Gereja. Penelitian ini 

dilaksanakan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebab para informan yang ditemui 

oleh penulis adalah beberapa anggota pengurus Majelis Sinode GPIB yang 

melaksanakan tugasnya di Kantor Sinode, serta informan lain yang juga masih 

berdomisili di daerah Jakarta dan sekitarnya. 

7. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan 

kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Metode kualitatif digunakan untuk 

mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna, data yang 

pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.
5
 Jenis penelitian 

deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sebuah kejadian atau 

situasi sebagaimana adanya.
6
 

7.1 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data oleh penulis akan dilakukan melalui: 

a). Studi dokumen 

Studi dokumen adalah proses pengumpulan data melalui dokumen-dokumen 

terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam hal ini dokumen yang 

                                                           
5
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), 3. 

6
Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: CV.Rajawali, 1983), 19. 
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akan ditinjau secara dekat adalah Pemahaman Iman dan Akta Gereja sehubungan 

dengan persoalan homoseksualitas sebagai sumber informasi bagi pengolahan data. 

b). Wawancara 

Wawancara dilakukan baik secara terstruktur melalui pertanyaan-pertanyaan 

yang telah disiapkan, maupun pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya luwes 

disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara.
7
 Meskipun demikian, 

alur wawancara tetap berada dalam konsep penulis. Wawancara ini dilakukan 

untuk memperoleh data dalam bentuk argumen-argumen yang akan memperkuat 

pernyataan-pernyataan yang tertera dalam dokumen-dokumen gereja. Para 

informan dalam penelitian ini adalah sejumlah anggota Majelis Sinode GPIB (5 

orang) yang mengetahui dengan jelas kaidah dan ketetapan bahkan kebijakan-

kebijakan gereja terkait dengan persoalan homoseksualitas, serta beberapa pendeta 

senior GPIB (2 orang) yang juga menggumuli dan memberikan perhatian kepada 

persoalan homoseksualitas. Yang bertindak sebagai informan kunci dalam proses 

wawancara ini adalah Ketua Sinode GPIB periode 2010-2015, mantan Ketua 

Sinode periode 2005-2010, dan mantan Ketua Sinode GPIB saat penetapan Akta 

Gereja tentang homoseksualitas tahun 1995. 

8. Sistematika Penulisan 

Bab I merupakan bab pendahuluan. Pada bab ini tersimpan  latar belakang 

permasalahan, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, manfaat penelitian, hingga 

metodologi penelitian dan deskripsi sistematika penulisan tesis ini.  

Bab II memuat tinjauan pustaka tentang seksualitas manusia, khususnya 

pemaparan teori mengenai kuasa-pengetahuan-kenikmatan (power-knowledge-

pleasure) yang diusung oleh seorang pemikir post-strukturalis bernama Michel 

                                                           
7
 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2001), 181. 



9 
 

Foucault. Teori ini diangkat sebagai pisau analisis yang digunakan untuk melakukan 

analisis kritis terhadap sikap GPIB mengenai homoseksualitas. Tinjauan pustaka ini 

meliputi definisi seksualitas, seksualitas dalam pemahaman Foucault, serta Foucault 

dan pendekatan teologis terhadap seksualitas. Ada pula teori berdasarkan pendekatan 

hak asasi manusia untuk saling memperlengkapi dengan teori yang disampaikan 

Foucault.  

Bab III berisikan hasil penelitian di lapangan, mencakup gambaran umum 

Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, deskripsi pemahaman dan sikap GPIB 

terhadap homoseksualitas berdasarkan Pemahaman Iman dan Akta Gereja. Selain itu 

ada pula pemaparan faktor-faktor yang melatar-dasari sikap GPIB hingga kepada 

tindak lanjut dan kendala dalam menghadapi persoalan homoseksualitas.  

Bab IV adalah bagian pembahasan bagi seluruh proses penulisan ini. Di 

dalamnya penulis memberikan analisis kritisnya bagi sikap GPIB terhadap 

homoseksualitas berdasarkan buah pikir Michel Foucault yang telah dikemukakan 

dalam bab tinjauan pustaka. Pada bagian akhir penulis memberikan refleksinya 

tentang homoseksualitas dan gereja. 

Bab V merupakan bab penutup yang dirangkum dalam kesimpulan dari 

seluruh penulisan ini. Di samping itu, melalui bab ini penulis menyampaikan saran-

saran bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. 


