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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1. Pendahuluan 

Seksualitas manusia selalu menjadi bahan pembahasan yang menarik untuk 

diperbincangkan. Anehnya, di Indonesia daya tarik topik seksualitas kerap kali 

berbanding lurus dengan keengganan masyarakat untuk mempercakapkannya secara 

terbuka. Umumnya dipahami bahwa seks yang benar adalah bila dibicarakan hanya 

dalam kerangka orang dewasa yang sudah menikah. Bagaimana tidak, kebanyakan 

masyarakat awam ketika berbicara tentang seksualitas, dominan pikirannya tertuju 

pada determinisme biologis. Sehingga hal itu kemudian tidak jarang ditempatkan 

dalam nuansa pornografis. Padahal seksualitas manusia tidak hanya terbatas dalam 

ranah biologis semata. 

Pada bagian tinjauan pustaka ini, penulis akan menghadirkan buah pikir 

Michel Foucault tentang seksualitas terkait dengan pembahasan homoseksualitas. 

Foucault  memberikan penjelasan-penjelasan menyegarkan yang sama sekali 

berseberangan dengan penjelasan seksualitas dominan yang bertumpu pada 

determinisme biologis. Foucault memandang seksualitas sebagai akibat dari relasi 

antara pengetahuan dan kuasa. Karena itu ia benar-benar menerobos bentuk mendasar 

seksual apapun, yang memberi asumsi bahwa seksualitas merupakan fenomena 

alamiah, sebuah esensi mendasar sebagaimana dijelaskan oleh psikologi dan 

kedokteran atau bagian dari wahyu Tuhan, yang berada di luar sejarah sebagaimana 

yang dijelaskan agama.
1
 Dengan demikian, Foucault membongkar dan menembus 

                                                           
1
 Moh Yasir Alimi, Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial, (Yogyakarta: LKis, 2004), 42. 
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kebekuan fondasi rezim heteroseksualitas yang univokal, yang dalam wacana-wacana 

yang dominan dianggap sebagai the norm, the logos, mathesis universalis, atau the 

essence of human being.
2
 

Di samping itu, pada bagian ini penulis juga akan meninjau kajian teori dari 

pendekatan Hak Asasi Manusia sebagai penghargaan terhadap manusia per individu 

beserta pilihan yang diambil bagi hidupnya. Pendekatan hak dipakai sebagai indikator 

dan pokok pertimbangan bagi sebuah pertanyaan reflektif, dapatkah kaum 

homoseksual diberi kesempatan yang sama untuk melaksanakan kewajibannya dan 

memenuhi kebutuhannya sebagai manusia normal, yang dengan demikian patut 

memperoleh hak yang sama pula di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. 

 

2. Seksualitas Manusia 

2.1 Pengertian Seksualitas 

Fondasi pikir tentang seksualitas diawali dengan pemahaman mengenai arti kata 

seks itu sendiri. Secara etimologis seks berasal dari bahasa Latin sexus kemudian 

diturunkan menjadi bahasa Perancis kuno sexe. Istilah ini merupakan teks bahasa 

Inggris pertengahan yang bisa dilacak pada periode 1150-1500 M.
3
 Menurut 

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), seks adalah 

perbedaan badani atau biologis perempuan dan laki-laki yang disebut jenis 

kelamin, dan dibedakan masing-masing menurut alat vitalnya, yakni penis untuk 

laki-laki dan vagina untuk perempuan.
4
 Sedangkan seksualitas adalah mengenai 

                                                           
2
 Ibid. 

3
 Oxford University Press, Oxford Coincise English Dictionary entry “sex”, (Oxford University Press Software, 

1993). 
4
 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2006. 
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berbagai dimensi yang sangat luas, antara lain dimensi biologis, dimensi 

psikologis, dimensi sosial, dimensi perilaku, dan dimensi kultural.
5
  

Dimensi biologis berhubungan dengan organ reproduksi dan alat kelamin, 

termasuk bagaimana menjaga kesehatan dan memfungsikan secara optimal organ 

reproduksi dan dorongan seksual. Seksualitas dari dimensi psikologis erat 

kaitannya dengan bagaimana menjalankan fungsi sebagai makhluk seksual, 

identitas, peran, atau jenis. Dari dimensi sosial dilihat pada bagaimana seksualitas 

muncul dalam hubungan antar manusia, bagaimana pengaruh lingkungan dalam 

membentuk pandangan tentang seksualitas yang akhirnya membentuk perilaku 

seks. Dimensi perilaku menerjemahkan seksualitas menjadi perilaku seksual, yaitu 

perilaku yang muncul berkaitan dengan dorongan atau hasrat seksual. Sedangkan 

dimensi kultural menunjukan perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada 

di masyarakat. Umumnya, diketahui bahwa seksualitas manusia tidak hanya 

meliputi heteroseksualitas atau hubungan seksual yang terjadi di antara lawan 

jenis, melainkan juga biseksualitas dan homoseksualitas. 

 

2.2 Homoseksualitas sebagai bagian dari seksualitas manusia 

Homoseksualitas didefinisikan sebagai ketertarikan seksual, kasih sayang yang 

penuh emosional, dan relasi seksual dengan seseorang yang sama jenis 

kelaminnya.
6
 Kemudian digunakan istilah gay untuk laki-laki dan lesbian bagi 

perempuan. Secara etimologis kata homoseksual adalah hasil penggabungan 

bahasa Yunani dan Latin, yakni ὁμός homos yang berarti sama, sehingga dapat 

diartikan juga sebagai tindakan seksual dan kasih sayang antar individu berjenis 

kelamin sama. Oleh sebab itu sebagai orientasi seksual, homoseksualitas 

                                                           
5
 Ibid. 

6
 David K. Switzer, Parents of the Homosexual, (Philadelphia: The Westminster Press, 1980), 78. 
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mengacu kepada “pola berkelanjutan atau disposisi untuk pengalaman seksual, 

kasih sayang, atau ketertarikan romantis” secara eksklusif pada orang dari jenis 

kelamin sama.  

Homoseksualitas juga mengacu pada pandangan individu tentang identitas 

pribadi dan sosial berdasarkan pada ketertarikan, perilaku ekspresi, dan 

keanggotaan dalam komunitas lain yang berbagi itu. Homoseksualitas adalah 

salah satu dari tiga kategori utama orientasi seksual, bersama dengan 

biseksualitas dan heteroseksualitas, dalam kontinum heteroseksual-homoseksual. 

Hal ini sesuai dengan penemuan Alfred C. Kinsey, seorang ahli biologi dari 

Universitas Indiana Amerika Serikat yang terkenal karena penelitiannya terhadap 

sesksualitas manusia.
7
 Kinsey menempatkan setiap orang pada suatu spektrum 

dengan skala 0 (nol) yang adalah ekslusif heteroseksual (hanya tertarik pada 

lawan jenis) sampai 6 (enam) yang berarti eksklusif homoseksual (hanya tertari 

pada sesama jenis). Di antara kedua kutub ini, Dr. Kinsey menempatkan berbagai 

macam taraf biseksualitas, yaitu orang-orang yang orientasi seksualnya rangkap, 

atau tidak pasti atau berubah-ubah.  

Berdasarkan riset-riset yang dilakukan ia menarik kesimpulan, bahwa 4% 

dari pria (setidak-tidaknya orang kulit putih Amerika) adalah eksklusif 

homoseksual sepanjang hidup mereka, bahwa 10% sampai 3 tahun, dan bahwa 

sebanyak 37% pernah mempunyai pengalaman homoseksual antara masa 

adolesensi dan lanjut usia. Persentase yang didapatnya untuk wanita homoseksual 

ternyata lebih rendah, meskipun meningkat sampai 4% antara usia 20 dan 35.
8
 

 

 

                                                           
7
John Stott, Isu-Isu Global, (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 1984), 431. 

8
Ibid. 
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2.3 Michel Foucault: Power-Knowledge-Pleasure dan Seksualitas 

Sebuah gebrakan besar dalam dunia bahasan seksualitas manusia dilakukan oleh 

seorang pemikir post-strukturalis yang bernama Michel Foucault. Foucault 

memberikan pengertian seks di luar jalur wacana seksualitas pada umumnya. Bagi 

Foucault, kuasa dan pengetahuan adalah dua hal yang saling kait-mengkait antara 

satu dengan yang lain. Ia meninggalkan anggapan lama yang memandang bahwa 

pengetahuan hanya mungkin berkembang di luar wilayah kekuasaan.
9
 Menurut 

Foucault, antara pengetahuan dan kuasa justru terdapat relasi yang saling 

memperkembangkan. Tidak ada praktek pelaksanaan kuasa yang tidak 

memunculkan pengetahuan, dan tidak ada pengetahuan yang di dalamnya tidak 

mengandung relasi kuasa. Foucault menganalisis relasi kuasa dan pengetahuan 

dengan berpangkal bukan dari „subjek‟ pengetahuan yang bebas atau tidak bebas 

dari sistem relasi kuasa dan pengetahuan.
10

  

Kuasa biasa dimengerti sebagai kekuatan yang hanya bisa melarang, 

membatasi atau menekan, kuasa dipahami sebagai kekuatan negatif. Anggapan 

seperti ini dapat dipahami dalam kerangka yang menempatkan kuasa sebagai 

„milik‟, misalnya kuasa absolut seorang raja atau kuasa lembaga hukum, yang 

mengklaim diri memiliki wewenang menentukan status jahat tidaknya „individu‟. 

Dengan menelusuri perubahan „teknologi‟ politis terhadap tubuh, Foucault 

memperlihatkan bahwa kuasa itu merupakan mekanisme, bukan milik. Kuasa 

merupakan mekanisme-mekanisme produktif yang berusaha menyentuh 

„targetnya‟ secara efektif. Hal ini tampak dalam pelaksanaan tugas menghukum 

dari model yang menyentuh tubuh secara kejam sambil mempertontonkannya di 

depan publik, menuju pelaksanaan hukuman yang semakin tidak menyentuh 

                                                           
9
 P. Sunu Hardiyanta, Michel Foucault: Disiplin Tubuh-Bengkel Individu Modern, (Yogyakarta: LKis, 1997), 30. 

10
 Ibid. 
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tubuh, tetapi hanya mengenai realitas non-corporal individu. Malahan arahnya 

menjadi teknologi normalisasi dan koreksi terhadap individu yang menjadikan 

individu patuh dan berguna. Jadi kuasa merupakan kekuatan yang produktif. 

Dari penelusuran terhadap teknologi politis terhadap tubuh tampaknya 

bahwa mekanisme kuasa berubah dari model kuasa yang terpusat (kuasa absolut 

raja) menjadi „relasi-relasi kuasa‟ yang tersebar (coextensive) dalam tubuh 

masyarakat. Dalam uraian tentang “disiplin” dan “sistem carcéral” Foucault 

menunjukkan efektivitas kuasa yang tersebar dalam mencapai target mekanisme-

mekanismenya. 

Kuasa menjadi jaringan-jaringan yang tersebar di masyarakat, yang 

mekanisme-mekanismenya bukan hanya „menghukum‟ tetapi juga dalam 

mekanisme pendisiplinan. Pendisiplinan menurut Foucault merupakan kontrol 

terhadap „individu‟ dan pada gilirannya menghasilkan individu yang patuh dan 

berguna. Pendisiplinan merupakan strategi pelaksanaan kuasa yang terarah pada 

pelatihan individu untuk menjadikannya patuh dan berguna. Individu menjadi 

semakin berguna, apabila semakin takluk dan patuh, bila dipantau secara terus-

menerus atau diketahui secara menyeluruh. Jadi semakin individu diketahui, 

dikontrol, semakin menjadi berguna. Pengetahuan menyeluruh atas individu 

melahirkan individu yang berguna. Pelaksanaan pendisiplinan melahirkan 

individu yang berguna. Pelaksanaan pendisiplinan melahirkan pengetahuan atas 

individu. Inilah hubungan timbal balik antara kuasa dan pengetahuan. 

Melalui disertasinya, Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial, Moh Yasir 

Alimi mencatat, di dalam karya-karya yang dituliskan Foucault, ia menegaskan 

bahwa femininitas, maskulinitas, dan seksualitas adalah “akibat praktik disiplin 
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dan diskursif”, “efek wacana”, atau buah “relasi pengetahuan-kuasa.”
11

 Foucault 

juga menolak tesis “repressive hypothesis” tentang seksualitas sebagaimana 

diwacanakan seksologi dan psikoanalisis, yang menegaskan bahwa seksualitas 

merupakan buah represi. Seksualitas menurut Foucault bukan lahir dari tekanan 

untuk dibicarakan, dari ledakan dan pelipatgandaan wacana. Psikoanalisis yang 

coba mengungkap struktur rahasia manusia, misalnya, merupakan teknologi 

wacana yang paling memainkan peran dalam proyek ini. 

Secara luas Foucault memberi penegasan yang jauh dari terjemahan tubuh 

biologis dalam bukunya, The History of Sexuality Vol. I: An Introduction, bahwa 

seksualitas adalah produk relasi kuasa melalui hubungan kompleks dan interaksi 

praktik disiplin-diskursif, yang membentang dari confession, pedagogisasi 

seksualitas anak hingga mendikalisasi dan psikiatrisasi seksualitas. Foucault 

menulis:
12

  

“Sexuality must not be thought of as a kind of natural given which power 

tries to hold in check, or as an obscure domain which knowledge tries 

gradually to uncover. It is the name that can be given to a historical 

construct: not a furtive reality that is difficult to grasp, but a great 

surface network ini which the stimulation of bodies, the intensification of 

pleasures, the incitement to discourse, the formation of special 

knowledges, the strengthening of controls and resistances, are linked to 

one another.” 

Seksualitas seharusnya tidak dipandang sebagai sesuatu yang terberi secara 

alamiah, atau suatu wilayah rahasia yang harus diungkap dan ditemukan 

pengetahuan secara bertahap. Seksualitas adalah nama yang terbentuk secara 

historis: bukan realitas alamiah yang susah dipahami, melainkan sebuah jaringan 

besar yang di dalamnya terdapat stimulasi tubuh, intensifikasi kenikmatan, 

perubahan ke diskursus, formasi pengetahuan tertentu, penguatan kontrol dan 

resistensi yang saling berkaitan satu sama lain. 

                                                           
11

 Moh Yasir Alimi, Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial,..., 41-42. 
12

 Michel Foucault, The History of Sexuality Vol. I: An Introduction, (New York: Pantheon Books, 1978), 105-106. 
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Haryatmoko menyampaikan sekurang-kurangnya, ada empat strategi yang 

diusung Foucault dalam mengidentifikasi dan mendefinisikan rezim relasi power-

knowledge-pleasure yang menentukan diskursus tentang seksualitas.
13

 Pertama, 

histerisasi tubuh perempuan yang menunjukkan bahwa tubuh dikaitkan dengan 

tubuh sosial untuk menjamin kesuburan, dan semua bentuk kewajiban yang 

datang dari keluarga, termasuk kehidupan anak. Jadi tubuh perempuan tidak bisa 

dilepaskan dari tanggung jawab biologi dan moral. Kedua, pedagogisasi seks 

anak, bertujuan agar anak jangan sampai jatuh dalam aktivitas seksual. Aktivitas 

seksual pada anak mengandung bahaya fisik dan moral, serta dampak kolektif 

maupun individual. Pedagogisasi ini juga merupakan bentuk upaya resistensi 

terhadap onanisme. Ketiga, sosialisasi perilaku prokreatif yang dimaksudkan 

untuk kesuburan pasangan. Sosialisasi politik dilaksanakan melalui tanggung 

jawab pasangan terhadap tubuh sosial, dan sosialisasi medik termasuk praktik 

kontrol kelahiran atau Keluarga Berencana (KB). Keempat, psikiatrisasi 

kenikmatan menyimpang. Usaha ini bertujuan agar naluri seks diisolasi untuk 

diperlakukan sebagai naluri biologis dan psikis yang otonom. Maka ketika 

berhadapan dengan anomali dalam perilaku seks, jawabannya ialah penerapan 

normalisasi dan patologisasi perilaku. Untuk mewujudnyatakan tujuan ini 

dibutuhkan teknologi untuk memperbaiki. Maka kedokteran, psikiatri, psikologi, 

bahkan agama merasa ikut berkepentingan memakai teknologi normalisasi itu. 

Selain keempat strategi di atas, Alimi juga menambahkan satu strategi lain 

yang menurutnya dikembangkan oleh Foucault dalam karyanya yang lebih dulu, 

Herculine Barbin; Being The Recently Discovered Memoirs of a Nineteenth 

                                                           
13

 Haryatmoko, “Kekuasaan-Pengetahuan sebagai Rezim Wacana, Sejarah Seksualitas: Sejarah Pewacanaan 
Seks dan Kekuasaan Menurut Foucault”, disampaikan dalam Seri Kuliah Umum tentang seksualitas di 
Komunitas Salihara, 12 Juni 2010. 
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French Hermaphrodite yang juga relevan disebut  dalam diskusi ini, yaitu 

diseminasi gagasan tentang keharusan manusia untuk hanya mempunyai satu 

identitas gender dan kelamin yang sejati-jelas (true mono-sexed human being).
14

 

Melalui ilmu kedokteran, hukum, dan pengadilan ditegaskan bahwa “setiap orang 

harus mempunyai satu jenis kelamin yang jelas (every one only to have one and 

only one sex).  

Bagaimana strategi ini bekerja? Melalui karya Foucault tersebut, Alimi 

melihat drama tragis dan perlakuan yang diterima Herculine Barbin, seorang 

hermaprodit Prancis pada abad XIX. Pada catatan hariannya, Barbin menulis 

bahwa pada kelahirannya ia diidentifikasi sebagai perempuan. Kendati demikian, 

setelah serangkaian pengakuan pada dokter dan pendeta, Barbin secara hukum 

diharuskan untuk mengubah seksnya ke “laki-laki” karena karakter maskulin yang 

dimilikinya. Hingga usia 20 Barbin hidup sebagai seorang perempuan dengan 

kedudukan terhormat sebagai guru di desanya, tapi kemudian intervensi 

pengadilan Prancis pada 1860 mengubah status gendernya menjadi laki-laki. 

Tertekan karena seksualitas dan jenis kelamin yang diisyaratkan, akhirnya Barbin 

bunuh diri. Kasus Barbin ini menunjukkan bagaimana kedokteran, pengadilan, 

dan hukum secara diam-diam menjadi ritus yang penting untuk ditemukannya 

manusia mono-sexed dalam sejarah Barat modern. Bahwa manusia harus punya 

satu identitas seks dan gender yang jelas. Kalau punya anatomi laki-laki, maka 

harus maskulin, dan bila punya anatomi perempuan harus feminin. Tidak boleh 

ada campur aduk keduanya. Tidak boleh ada identitas in-between.
15

 Alimi 

mencatat pendapat Foucault yang mengatakan: 

                                                           
14

 Moh Yasir Alimi, Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial,..., 44. 
15

 Ibid., 45. 
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“Biological theories of sexuality, juridical conceptions of the individual, 

forms of administrative control in modern nations, led little by little to 

rejecting the idea of mixture of the two sexes in a single body, and 

consequently to limiting the free choice of indetermine individual. 

Henceforth, everybody was to have one and only one sex. Everybody was 

to have his or her primary, profound, determined and determining sexual 

identity.” 

Teori-teori biologis tentang seksualitas, konsepsi juridis tentang individu, bentuk-

bentuk kontrol administratif dalam bangsa modern, secara perlahan-lahan 

menolak ide tentang campurnya dua jenis kelamin dalam satu tubuh, dan 

akibatnya membatasi kebebasan individu untuk membuat pilihan. Oleh karena itu, 

setiap orang wajib mempunyai satu seks saja. Setiap orang diharuskan mempunyai 

identitas seksual yang pokok, jelas dan meyakinkan. Bagi Foucault ini 

mengejutkan, bagaimana hermaprodit diharuskan mempunyai a sex, a single, true 

sex, karena selama berabad-abad, menurutnya, telah ada kesepakatan bahwa yang 

namanya hermaprodit itu memiliki dua. 

Kelima strategi di atas berfungsi dalam kaitan satu dengan yang lainnya, 

bersifat interaksional dan diarahkan untuk pengaturan dan penyebaran aphrodiasia 

(sexual pleasure), dan enkratia (self control, resistance and combat). Akibat dari 

transformasi ini adalah; pertama, penekanan baru dari chresis (use of pleasure) 

menuju epimeleia (concern for self), dan kedua, bentuk-bentuk pelatihan yang 

langsung diberikan pada “self-knowledge”. 

Lebih lanjut, Alimi menjelaskan praktik diskursif berikutnya yang penting 

dalam institusionalisasi heteroseksualitas yang diidentifikasi Foucault adalah 

konfesi (confession) atau pengakuan. Hal itu juga yang dilakukan Herculin 

Barbin. Konfesi awalnya adalah praktik pengakuan dosa seorang jemaat kepada 

pendeta yang biasa dilakukan di gereja. Dalam praktik ini, jemaat mengakui 

kesalahan-kesalahan yang dilakukannya sebagai bentuk pertobatan, sedangkan 

pendeta dengan suara otoritatif memberikan nasihat dan ampunan. Dalam 
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pemikiran Foucault, “konfesi”lah yang dianggap sebagai basis pembentukan dan 

pengaturan seksualitas. Yang lebih menarik lagi adalah penegasan Foucault bahwa 

psikoanalisa merupakan metamorfose dari “konfesi” itu. Alimi berpendapat, hal 

itu terjadi demikian karena psikoanalisa, seperti halnya konfesi pada gereja, 

digunakan untuk membongkar kesenangan-kesenangan tersembunyi (the hidden 

pleasures), ekses-ekses tubuh yang berbahaya (dangerous excesses of the body, 

secret fantasies); hakikat personal manusia (the very personal essence of human 

being), inti identitas personal (the core of personal identity), dan kebenaran 

tentang diri. Alimi mengatakan dari contoh psikoanalisa itu, kita dapat mengambil 

sikap pemikiran bahwa masyarakat Barat modern telah mengubah dan 

mentransformasikan konfesi dari sekadar “sebuah ritus keagamaan” (religious 

ritual) menjadi “teknik” dan “kekuatan penggerak” (the moving force) dalam 

produksi ideologis kebenaran tentang seksualitas. Bahkan konfesi telah menjadi 

demikian luas dan ada di mana-mana. Ia tidak hanya menjadi milik gereja tetapi 

juga psikologi, psikiatri, dan ilmu kedokteran. Melalui strategi diskursif inilah, 

heteroseksualitas, bentuk seksualitas yang berorientasi prokreasi, diinternalisasi, 

dan dinaturalisasi. Sedangkan bentuk lain dipatologikan dan diabnormalkan. 

Seolah-olah heteronormativitas adalah satu-satunya formasi seksual yang 

mengatur kehidupan manusia, kapanpun dan di manapun. Selanjutnya, penulis 

akan mencoba melihat lebih dalam bagaimana Foucault bertemu dengan ide 

“konfesi” ini lewat pengembaraannya dalam pendekatan teologis. 

 

2.4 Foucault dan Pendekatan Teologis terhadap Seksualitas 

Foucault sempat bungkam mengenai fakta “diidentifikasi sebagai gay”. Mark 

Vernon menyampaikan, Foucault kerap sukar dipahami, baik dalam kehidupan 
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pribadi maupun karya akademiknya, belum lagi hubungan antara keduanya.
16

 

Ketika sampai pada soal seksualitasnya, penolakan Foucault untuk keluar bahkan 

memicu kecaman, walaupun luas diketahui bahwa ia memiliki hubungan 

homoseksual, terutama dengan Daniel Defert, pasangannya selama 25 tahun.  

Mark Vernon menghadirkan  catatan David Macey yang menulis bahwa beberapa 

komentar personal yang paling tajam ditemukan dalam konteks kritik 

berkepanjangan terhadap dugaan bahwa Foucault lebih mengistimewakan 

diskursus daripada pengalaman yang dihayati, dan tuduhan kemunafikan yang 

sama itulah yang juga membawa orang lain pada ledakan kemarahan publik. Sikap 

bungkam Foucault bukan karena alasan takut dan enggan.  

Di masa awal hidupnya, dia harus bergulat dengan pelbagai implikasi hasrat 

seksualnya. Sikap bungkam Foucault sebenarnya adalah perlawanan terhadap apa 

yang disebutnya “monarki seks yang keras”. Dalam volume pertama  The History 

of Sexuality, yang dengan cemerlang diberi subjudul La Valonté de savoir (The 

Will to Know) dalam edisi Prancisnya, dia telah menjelajahi gagasan bahwa 

penggunaan kekuasaan melalui seksualitas tengah meningkat di bawah kebebasan 

yang tampak-kedok pembebasan dari apa yang disebut kaum Victorian, represif.
17

 

“Untuk waktu yang lama,” ceritanya, “kita menyokong sebuah rezim Victorian, 

dan kita terus didominasi olehnya.” Persoalan yang sebenarnya adalah perluasan 

kontrol, dalam bentuk mengejar pengetahuan khusus terhadap orang-orang, 

dengan fokus pada seksualitas mereka. Tujuannya seharusnya bukan 

membebaskan seksualitas kita, melainkan membebaskan dari seksualitas. Foucault 

merumuskan secara berbeda, poinnya bukanlah “keluar”, tapi menemukan “jalan 
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keluar” dari seksualitas. Foucault tidak menentang pembebasan atau seks. Yang 

ditentangnya adalah diskursus yang membentuk, mengontrol, dan menentukan 

kenikmatan kita.
18

 “Jalan keluar” digambarkan Foucault sebagai sebuah 

asketisisme tak terhindarkan. Manusia modern harus mempraktikkan sikap 

asketisnya sebagai kritik permanen terhadap dirinya sendiri. Dalam perlawanan 

inilah pelepasan mungkin bisa ditemukan, karena manusia modern “bukanlah 

manusia yang pergi untuk menemukan dirinya, rahasianya, dan kebenarannya 

yang tersembunyi; dia adalah manusia yang berusaha menciptakan dirinya. 

Modernitas ini tidak “membebaskan manusia dari keberadaannya sendiri.”
19

 

Di akhir esainya tentang Pencerahan, Foucault mencatat bahwa sikap 

filosofis “jalan keluar” harus diterapkan pada beragam isu. Tak diragukan, sikap 

semacam itulah yang membawa Foucault pada agama Kristen. Lebih lanjut Mark 

Vernon menjelaskan pendekatan teologis Foucault terhadap persoalan seksualitas 

dipengaruhi oleh kajiannya terhadap beberapa penulis Patristik, terutama 

Agustinus.
20

 Karya ini menyarankan sebuah “jalan keluar” dari diskursus 

seksualitas dengan menjelajahi hermeneutika dirinya, mulai dari persekutuan yang 

menggugah antara Foucault dan Agustinus tentang hasrat seksual. Bagi Agustinus, 

hilangnya kontrol atas bagian-bagian tubuh, terutama respons yang tak 

dikehendaki terhadap hasrat seksual, adalah peringatan tertinggi bagi manusia 

akan pembangkangannya di taman Firdaus. “Kelamin dalam keadaan ereksi 

adalah gambaran manusia yang membangkang melawan Tuhan. Kesombongan 

kelamin adalah hukuman dan akibat kesombongan manusia. Kelaminnya yang tak 

terkendali persis sama dengan dirinya dulu terhadap Tuhan – pemberontak.” Judul 
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karya agungnya untuk memuji Tuhan itu, Confessions, sekaligus menunjukkan 

tanggapan niscaya seorang pemeluk Kristen terhadap falus yang bangkit, yakni 

pertobatan.
21

  

Analisis Foucault terhadap apa yang dianggapnya praktik paradoksal 

pengakuan Kristen sangat penting dalam hal ini. Menurut Foucault, semua orang 

dalam agama Kristen memiliki tugas menjelajahi siapa dirinya, apa yang terjadi di 

dalam dirinya, pelbagai kesalahan yang mungkin telah dia lakukan, pelbagai 

godaan yang mengancamnya.
22

 Lebih jauh, semua orang diwajibkan untuk 

mengatakan hal-hal ini kepada orang lain, untuk menceritakan hal-hal ini kepada 

orang lain, dan dengan demikian menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Dalam 

proses mengatakan kebenaran dan penolakan secara serentak inilah pemeluk 

Kristen dapat mencapai kesempurnaan yang ada dalam Kristus. Itulah apa yang 

bisa disebut spiral rumusan kebenaran dan penolakan kenyataan yang berada di 

inti teknik diri kristen. Panggilan Kristen itu berjalan di sepanjang jalur yang 

sempit dan seperti disadari Foucault, pengakuan juga bisa menjadi sebuah rezim 

opresif yang membuat individu tunduk kepada otoritas.
23

 Pembentukan kebenaran 

digantikan oleh pemaksaan sebuah “kebenaran” yang alih-alih menolak realitas, 

dan menetapkan pertanyaan esensialis mengenai siapa kita. 

Foucault menunjuk “persahabatan” sebagai kemungkinan yang diyakininya 

menampilkan diri sebagai “jalan keluar” dari seksualitas.
24

 Ada sejumlah hal 

dalam karya belakangan Foucault, di mana dia mengisyaratkan pentingnya 

persahabatan bagi etika dirinya – tema yang berceceran dalam volume kedua dan 

ketiga History of Sexuality. Persahabatan penting secara strategis, karena 
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membuka ruang-ruang baru bagi afeksi, kelembutan, kesetiaan pertemanan, serta 

perkawanan, dan dengan demikian menyingkapkan kekosongan emosional tirani 

seksualitas.
25

 Foucault menggambarkan bagaimana homoseksualitas dapat 

diperlakukan sebagai sebagai sebuah kesempatan, sebuah kesempatan bersejarah 

untuk membentuk cara-cara baru hidup bersama. Dalam hal ini, Foucault 

menyoroti pentingnya hubungan antar lelaki dengan perbedaan usia yang berarti. 

Keuntungan hubungan semacam itu adalah kebebasan yang menggelora untuk 

memetakan pelbagai cara baru untuk berhubungan, persis karena apa yang 

normatif menolak cara-cara itu. Mereka saling berhadapan tanpa kerangka kata-

kata yang tepat, tanpa sesuatu pun untuk memberi mereka jaminan mengenai 

makna gerakan yang membawa mereka menuju satu sama lain. Mereka harus 

menciptakannya, dari A hingga Z, sebuah hubungan yang masih tak terbentuk, 

yaitu persahabatan. Dengan cara ini persahabatan dipolitisasi, dan menciptakan 

sebuah “jalan keluar” lewat serangan afeksi. Aturan institusional tidak dapat 

mengesahkan pelbagai hubungan yang memiliki intensitas berlipat ganda, 

beragam warna, gerakan yang tak kasat, dan bentuk yang berubah-ubah ini. 

Hubungan-hubungan ini membuatnya korslet dan memperkenalkan cinta di mana 

yang dianggap ada hanyalah hukum, aturan, atau kebiasaan. 

Dalam wawancara Foucault tentang persahabatan, argumennya menantang 

pembaca, ketika Foucault memperingatkan tentang upaya “keluar” sebagai sebuah 

program yang mengatur hubungan dan melarang daya cipta. Alih-alih “keluar”, 

Foucault menyarankan istilah “menunjukkan diri” (showing off), yang setelah 

membaca teks-teks Kristen, pastinya secara implisit berpasangan dengan tindakan 

penolakan, yakni berbicara tentang diri kita hanya untuk menemukan “jalan 
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keluar” dari diri kita, sikap yang berlawanan persis dengan konformitas cara hidup 

yang sudah ditentukan.
26

 

Sikap pencerahan dari sebuah etika “jalan keluar” barangkali paling berguna 

terwujud dalam suatu spiritualitas persahabatan, yakni sebuah modus kehidupan 

yang mentrasformasi diri melalui kekuatan imajinasi. Penggambaran etika 

persahabatan sebagai sebuah spiritualitas, menyatukan analisis teologis Foucault 

dan dinamika transendensi yang disiratkan oleh konsepsinya mengenai hubungan 

yang dicapai oleh kreativitas bahkan inspirasi. Kewajiban askestis adalah 

melepaskan tempurung diri seksual yang aman selamanya. Mark Vernon 

meminjam pikiran Oliver O‟Donovan bahwa persahabatan afektif bisa 

membebaskan “energi yang dibangkitkan oleh citra seksual untuk beralih menuju 

kebaikan kultural, moral, dan spiritual yang lebih tinggi, mengubah kerinduan 

tubuh menjadi heroisme jiwa dan kegairahan visioner roh.” Tidaklah cukup 

sekedar membalikkan diskursus, mengalahkan para penguasa dengan aturan 

mereka sendiri, melanggar dan membalikkan maknanya, seperti dinasihatkan 

Foucault sebelumnya. Yang perlu dicari adalah “jalan keluar” yang menciptakan, 

bukan menemukan, “sebuah cara berada yang masih mustahil.”  

Foucault menyoroti cengkeraman atas kaum lelaki oleh pelbagai modus 

seksualitas dominan yang berpengaruh kuat dan membatasi imajinasi. Bahkan, 

bagi para lelaki gay, ketika kenyamanan “melangkah keluar” telah ditolak, tersisa 

sebuah pertarungan besar dalam upaya bergerak melampaui batas ini menuju 

sebuah etos baru.
27

 “Menjadi gay”, seperti dinyatakan Foucault, “tidak berarti 

mengidentifikasi diri dengan ciri-ciri psikologis dan tanda-tanda kasatmata 

seorang homoseksual, tapi mencoba dan merumuskan serta mengembangkan 
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sebuah jalan hidup. Karyanya mengenai literatur Kristen awal memunculkan 

seruan baru untuk menangkap kesempatan bersejarah homoseksualitas lelaki dan 

menggarap spiritualitas persahabatan. Foucault meninggalkan tugas untuk 

menemukan sebuah “jalan keluar”, bukan hanya bagi kalangan ini, tapi juga 

semua orang yang mengalami tirani seksualitas dan tekanan untuk “keluar”.
28

 

Foucault memberi renungannya di akhir esainya, “saya tak tahu, apakah kita akan 

pernah mencapai kedewasaan yang matang?” Tapi siapa tahu, kebebasan apa yang 

mungkin muncul dari praktik etika semacam ini, yang dirawat dalam pelbagai 

kemungkinan transendensi erotis dan bentuk seksualitas yang terbebaskan, 

mencintai dan memungkinkan orang lain untuk mencintai.
29

  

 

3. Teori Pendekatan Hak Asasi Manusia 

Berbicara mengenai kebebasan maka tentu berhubungan erat dengan hak setiap 

manusia untuk dapat mengaktualisasikan dirinya dan menjalani kehidupannya dengan 

sebaik-baiknya secara normal. Bertens menjelaskan manusia selalu sudah memiliki 

hak, karena ia memilikinya sebagai manusia.
30

 Salah satu syarat penting supaya 

adanya hak bisa mencuat ke permukaan kesadaran umat manusia adalah diakuinya 

manusia sebagai makhluk bebas dan otonom. Bertens mengusung buah pikir seorang 

filsuf Inggris yakni, John Locke (1932-1704) yang sangat menekankan pentingnya 

kebebasan manusia. Ia pun mengatakan, kita harus menunggu sampai zaman modern, 

hingga paham “kebebasan manusia” diterima tanpa ragu-ragu. Locke berpendapat 

keadaan alamiah sebuah masyarakat manusia adalah situasi harmonis dimana semua 

manusia memiliki kebebasan dan kesamaan hak yang sama. Dalam keadaan ini setiap 
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manusia bebas menentukan dirinya dan menggunakan apa yang dimilikinya tanpa 

bergantung kepada kehendak orang lain. Meskipun masing-masing orang bebas 

terhadap sesamanya, namun tidak terjadi kekacauan karena masing-masing orang 

hidup berdasarkan ketentuan hukum kodrat yang diberikan oleh Tuhan. Yang 

dimaksudkan hukum kodrat dari Tuhan menurut Locke adalah larangan untuk 

merusak dan memusnahkan kehidupan, kebebasan, dan harta milik orang lain. 

Dengan demikian, Locke menyebut ada hak-hak dasariah yang terikat di dalam kodrat 

setiap manusia dan merupakan pemberian Allah. 

Secara garis besar hak-hak manusia dikategorikan ke dalam tiga macam hak.
31

 

Pertama, ada hak-hak yang boleh disebut “individual”, seperti hak atas hidup, hak atas 

kebebasan pribadi, hak mempunyai milik, hak mengikuti hati nurani, hak 

mengemukakan pendapat, kebebasan agama, kebebasan berkumpul dan berserikat, 

hak atas peradilan yang fair, hak untuk menikah dan lain sebagainya. Hak-hak ini 

dimiliki oleh manusia perseorangan dan harus dihormati oleh semua orang. Kedua, 

terdapat juga hak-hak sosial yang menyangkut bidang ekonomi, sosial, dan budaya. 

Contohnya adalah hak atas pendidikan, hak atas pelayanan kesehatan, hak atas 

pekerjaan, hak atas sandang, pangan, papan. Ketiga, sekelompok hak lain adalah hak-

hak solidaritas. Kelompok ini meliputi antara lain hak atas perdamaian, hak atas 

lingkungan hidup yang utuh dan sehat, hak atas pembangunan. Semua macam hak ini 

harus dinilai penting. Tetapi pelaksanaan hak HAM yang paling mendesak adalah 

hak-hak individual. Karena hak-hak ini paling dekat dengan dasarnya, yaitu martabat 

manusia. Hak perlu diterima sebagai suatu prinsip resmi dalam masyarakat. Dengan 

kata lain, hak manusia harus dijadikan unsur hukum. 
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Perumusan hak manusia yang paling berbobot adalah Deklarasi Universal 

tentang Hak-Hak Asasi Manusia yang diproklamasikan dalam sidang Perserikatan 

Bangsa-Bangsa di Paris pada 10 Desember 1948. Deklarasi universal HAM lahir dari 

pengalaman pahit selama Perang Dunia II, khususnya segala kelaliman dan 

kekejaman yang dilakukan oleh nasional-sosialisme Jerman dan imperialisme 

Jepang.
32

 Kejahatan-kejahatan barbar selama Perang Dunia II – sampai terjadinya 

genosida – tidak pernah boleh berlangsung lagi. Pengalaman pahit yang cakupannya 

memang global itu menunjukkan bahwa hak-hak manusia harus ditangani secara 

global. Perumusan deklarasi HAM 1948 ini bersifat juridis dan penanganannya juga 

terutama dipegang oleh para ahli hukum, tapi landasannya berkonotasi etis. Landasan 

itu tak lain adalah harkat dan martabat manusia. Hak-hak manusia berakar dalam 

martabatnya.  

Sejalan dengan itu argumen Bertens, melalui karyanya Manusia dan Hak-hak 

Asasi Manusia, Broto Semedi Wiryotenoyo mengatakan bahwa manusia masing-

masing dianugerahi martabat sejak dilahirkan ke dunia.
33

 Secara eksistensial manusia 

memiliki martabat yang sama, yaitu bahwa mereka semua adalah makhluk yang 

adalah wujud eksistensial Allah. Tidak berbeda dari apa yang dipikirkan oleh John 

Locke, Broto menjelaskan, sebagai sesuatu yang eksistensial, sesuatu yang melekat 

pada eksistensi, martabat adalah pemberian Allah, bukan pemberian manusia 

berdasarkan kebaikan hati, bukan pemberian penguasa (di dalam negara) karena belas 

kasihannya kepada rakyat, melainkan milik asasi manusia, sesuatu yang dimiliki oleh 

manusia karena ia adalah manusia. 

Sebagai milik asasi manusia, martabat eksistensial itu merupakan sumber-

sumber hak-hak asasi manusia. Dapat dikatakan, dari martabat manusia itu, 
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mengalirkan hak-hak asasi manusia sehingga oleh karena itu, dari martabat 

eksistensial itu pula kita memahami hak-hak asasi manusia. Semua dan setiap orang, 

karena ia adalah manusia, maka secara asasi berhak untuk dihormati dan diperlakukan 

berdasarkan martabat eksistensialnya tanpa mengenal perbedaan apapun pada 

manusia, baik perbedaan ras, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, 

pandangan hidup, keyakinan politik, kekayaan, kekuasaan, maupun perbedaan 

budaya. Hal ini lebih tepat disebut dengan hak asasi dasariah.
34

 Lebih lanjut, Broto 

mengemukakan bahwa di dalam hak asasi dasariah terkandung prinsip anti-

diskriminasi terhadap semua hal. Berdasarkan prinsip anti-diskriminasi di dalam hak-

hak asasi manusia tersebut dapat dipahami bahwa secara asasi setiap orang, suku 

bangsa, dan bangsa berhak untuk memperoleh perlindungan terhadap segala bentuk 

diskriminasi. Hak asasi ini bukan saja untuk kehidupan bersama di dalam masyarakat 

atau negara, tetapi juga di dalam pergaulan antar bangsa dan antar negara.  

Sehubungan dengan itu, James W. Nickel mengatakan bahwa hak asasi 

manusia tidak menjanjikan kehidupan yang baik dan masyarakat yang hebat; 

idamannya lebih berupa suatu kehidupan yang layak bagi semua orang dan berupa 

masyarakat yang sekurang-kurangnya dapat dilukiskan sebagai masyarakat yang 

beradab.
35

 Sejarah peradaban manusia ditandai antara lain oleh pergumulan manusia 

mengenai pengakuan dan penghargaan terhadap martabat manusia di dalam seluruh 

pelaksanaan hidup.
36

 Dan di dalam hubungan dengan itu, dapat dicatat bahwa makin 

tinggi peradaban suatu bangsa, makin tinggi pula pengakuan dan penghargaan 

terhadap martabat manusia. 
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Namun, ketika dihubungkan dengan persoalan homoseksualitas, maka dalam 

lingkungan yang sarat dengan aturan dan norma yang dibangun oleh masyarakat, 

kaum homoseksual (yang juga dianugerahi martabat oleh Sang Khalik) kerap kali 

diperhadapkan dengan beban moral yang datang dari lingkungan sosialnya. Stereotip 

“abnormal” dan “amoral” yang melekat pada diri mereka tidak jarang menimbulkan 

rasa takut terhadap masyarakat sekitar dan sebaliknya ketakutan masyarakat terhadap 

mereka, yang sering dikenal dengan istilah homophobia. Situasi yang janggal ini 

menyebabkan kaum homoseksual terkungkung dalam “rasa bersalah” dan “tekanan” 

memiliki kecenderungan perilaku seksual yang demikian. Akhirnya tanggungan 

beban moral kaum homoseksual dalam lingkungan masyarakat yang menolak 

homoseksualitas semakin berat. 

Untuk menjawab hal itu, Bertens menyampaikan bahwa di zaman ini, 

pendekatan moral yang semakin dominan adalah pemikiran hak. Norma moral yang 

paling banyak ditekankan sekarang adalah pemikiran hak. Jika ternyata orang berhak, 

suatu perbuatan atau keadaan bisa dibenarkan secara moral.
37

 Hak semakin diterima 

sebagai justifikasi moral yang terpenting. Jika homoseksualitas tidak merupakan 

penyakit dan tidak pula merupakan kelainan dalam artian keadaan jiwa tidak normal, 

maka kaum homoseksual harus diberi hak yang sama seperti orang lain. Kaum 

homoseks hanya memiliki orientasi seksual yang berbeda. Orientasi seksual mereka 

terarah kepada sesama jenisnya. Sifat yang berbeda itu tidak boleh menjadi alasan 

untuk mendiskriminasi mereka. mestinya kaum homoseks diberi semua hak seperti 

dimiliki orang lain, termasuk hak untuk menikah.
38

 Relasi hidup antara sesama jenis 

harus disetarafkan dengan lembaga perkawinan yang sampai sekarang dibatasi pada 
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orang yang berbeda jenisnya. Sudah waktunya keadaan diskriminatif itu segera 

dihapus. Demikianlah pemikiran yang berdasarkan pendekatan hak. 

 

4. Kesimpulan 

Melalui tinjauan di atas,  maka terlihat jelas bahwa pikiran Foucault tentang 

seksualitas benar-benar terbebaskan dari sekedar determinisme biologis. Ia justru 

melihat seksualitas yang dipahami masyarakat umum sebagai hasil politisasi dari 

mekanisme-mekanisme kuasa yang bergerak melalui wacana ilmiah, dan pada 

akhirnya membekukan heteroseksualitas atau seksualitas yang prokreatif sebagai 

sebuah kebenaran. Sedangkan bentuk seksualitas di luar itu diabnormalkan dan 

dipatologikan. Selain itu teori-teori biologis menurut Foucault justru telah membatasi 

kebebasan individu untuk membuat pilihan. 

Meski demikian kerasnya Foucault menyerang kajian biologis bahkan 

psikologis tentang homoseksualitas, namun disadarinya fondasi pemahaman 

masyarakat terhadap seksualitas di luar heteroseksual tidak mudah diruntuhkan. Akan 

tetapi, tidak ada jalan lain untuk menyetarakan heteroseksualitas dan seksualitas di 

luar heteroseksual tanpa upaya dekonstruksi kebekuan pemahaman seksualitas yang 

terbentuk akibat mekanisme-mekanisme kuasa dalam wacana ilmiah itu. Di samping 

itu, pendekatan HAM yang sangat menjunjung tinggi martabat manusia juga dapat 

dipakai sebagai persediaan amunisi yang menopang argumen Foucault untuk mencari 

“jalan keluar” bagi setiap orang yang mengalami tirani seksualitas. 


