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BAB III 

Sikap GPIB terhadap Homoseksualitas di dalam Pemahaman Iman dan Akta Gereja 

Beserta Faktor-Faktor Pendukungnya 

1. Pendahuluan 

Sebagai gereja dengan domain pelayanan yang juga mencakup wilayah perkotaan, 

GPIB mencoba menempatkan dirinya dalam konteks permasalahan yang secara dekat dan riil 

dihadapi oleh warga jemaat. Kehidupan sosial perkotaan yang bergerak dinamis seiring 

dengan perkembangan ilmu teknologi berdampak pada terjadinya perubahan sosial di 

masyarakat. Mulai dari pola pikir, cara berperilaku, hingga kebiasaan sehari-hari. 

Perkembangan ini mempengaruhi cara pandang seseorang atau kelompok terhadap isu-isu 

yang seringkali menjadi trending topic di masyarakat termasuk mengenai homoseksualitas. 

Oleh sebab itu GPIB sebagai lembaga yang mewadahi pembinaan bagi warga jemaatnya 

(bagian dari masyarakat) turut membekali diri untuk memahami persoalan homoseksualitas. 

Pada bab ini, penulis akan menyampaikan informasi yang diperoleh dari keseluruhan 

proses penelitian di lapangan. Antara lain meliputi pemahaman GPIB terhadap 

homoseksualitas, reaksi GPIB dalam bentuk sikap dan tindak lanjut, serta faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemahaman dan sikap gereja terhadap hal tersebut. 

2. Gambaran Umum Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat 

Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) merupakan salah satu gereja yang 

merangkum warga jemaatnya dalam kemajemukkan etnis dan budaya dari seluruh penjuru 

nusantara yang sedang berdomisili di wilayah Indonesia bagian barat. Hal ini telah menjadi 

keunikannya sejak masih berada dalam rangkulan GPI dengan status sebagai jemaat-jemaat 

GPI di Indonesia Barat yang tergabung dari orang Minahasa, Maluku, Timor, dan perantauan 
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sejumlah besar orang Belanda serta Indo-Belanda.
1
 Pada dasarnya latar belakang historis 

pembentukan GPIB harus dilihat dalam kaitan erat dengan Gereja Protestan di Indonesia 

(GPI), yang pada zaman sebelum Perang Dunia II dikenal dengan nama “De Protestantsche 

Kerk in Nederlandsch Indie” atau “De Indische Kerk”.
2
 

Berawal dari pembicaraan dalam Sidang Sinode Am ke-III pada tanggal 30 Mei – 10 

Juni 1948 di Bogor tentang jemaat-jemaat GPI yang tidak termasuk dalam wilayah ketiga 

Gereja yang telah berdiri sendiri (GMIM, GPM, GMIT), berakhir dengan satu keputusan, 

yakni: segera dalam tahun 1948, jemaat-jemaat tersebut diorganisir dalam satu organisasi 

Gereja yang baru.
3
 Untuk itu Sinode Am ke-III GPI menetapkan

4
: 

a. Memberi hak pada Badan Pekerja Am (Algemene Moderamen) GPI untuk 

mensahkan dan melembagakan Gereja baru itu sebagai satu Gereja yang berdiri 

sendiri. 

b. Membentuk komisi untuk menyiapkan Tata Gereja dan Peraturan-Peraturan 

Gereja. 

c. Tata Gereja yang disusun oleh komisi, akan dibicarakan oleh Proto Sinode secepat 

mungkin dalam tahun 1948. 

Singkatnya, melalui Proto Sinode yang dilaksanakan pada 25 – 31 Oktober 1948 di 

Jakarta, lahirlah satu Gereja yang berdiri sendiri, lengkap dengan Sinodenya dan Tata Gereja 

serta Peraturan-Peraturan Gereja. Sesuai dengan keputusan Sinode Am ke-III GPI, Gereja 

Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) disahkan sebagai Gereja yang berdiri sendiri.
5
 

Hingga akhirnya GPIB diresmikan selaku gereja mandiri dalam lingkungan Gereja Protestan 

                                                           
1
 Th. van den End & J. Weitjens, S.J, Ragi Carita 2, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993), 54. 

2
 SW. Lontoh & H. Jonathans, Bahtera Guna Dharma GPIB, (Jakarta: MS XII GPIB, 1981), 167. 

3
 Ibid., 181. 

4
 Ibid. 

5
 Ibid., 182. 
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di Indonesia pada tanggal 31 Oktober 1948, yang sekarang diperingati sebagai dies natalis 

GPIB. 

Ketika pertama kali terbentuk, GPIB mempunyai tujuh buah Klasis (kini disebut 

Mupel atau Musyawarah Pelayanan) dengan 53 jemaat yaitu
6
: 

a. Klasis Jabar meliputi 9 jemaat: Jakarta, Tanjung Priok, Jatinegara, Depok, Bogor, 

Cimahi, Bandung, Cirebon dan Sukabumi. 

b. Klasis Jateng meliputi 6 jemaat: Semarang, Magelang, Yogyakarta, Cilacap, 

Nusakambangan dan Surakarta. 

c. Klasis Jatim meliputi 12 jemaat: Madiun, Kediri, Madura, Surabaya, Mojokerto, 

Malang, Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Singaraja, Denpasar dan Mataram. 

d. Klasis Sumatera meliputi 7 jemaat: Sabang, Kutaraja, Medan, Pematang Siantar, 

Padang, Telukbayur dan Palembang. 

e. Klasis Bangka & Riau meliputi 4 jemaat: Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Muntok 

dan Tanjungpandan. 

f. Klasis Kalimantan meliputi 8 jemaat: Singkawang, Pontianak, Banjarmasin, 

Samarinda, Balikpapan, Tarakan, Sanga-sanga dan Kotabaru. 

g. Klasis Sulawesi meliputi 7 jemaat: Makassar, Pare-pare, Watansopeng, Raha, Palopo, 

Bone dan Malino. 

 

 

 

 

                                                           
6
 Sejarah GPIB dalam www.gpib.org diunduh pada 23 Januari 2013.  

http://www.gpib.org/
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Hingga kini Sinode GPIB telah menaungi kurang lebih 301 jemaat yang tersebar di 

seluruh wilayah Indonesia bagian barat dan sebagian daerah Sulawesi. Berikut ini adalah 

tampilan peta batas wilayah pelayanan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat.
7
 

 

 

 

 

 

 

 

GPIB menata kelembagaannya dengan penyelenggaraan pelayanan dalam Sistem 

Presbiterial Sinodal yang selalu menekankan
8
: 

 Penetapan kebijakan oleh para Presbiter atas dasar permusyawaratan melalui 

Persidangan Sinode GPIB, yang pelaksanaannya dijabarkan dalam Sidang Majelis 

Sinode (tingkat sinodal) dan Sidang Majelis Jemaat (tingkat jemaat). 

 Hubungan yang dinamis antara Majelis Sinode dan Majelis Jemaat maupun di 

antaranya. 

 Pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan sumber daya gereja serta bersama dan 

bertanggungjawab di seluruh jajaran GPIB 

                                                           
7
 Data diperoleh dari Kantor Majelis Jemaat GPIB Tamansari Salatiga. 

8
 Profil GPIB dalam www.gpib.org diunduh pada 23 Januari 2013. 

 

http://www.gpib.org/
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GPIB memahami bahwa penyelenggaraan Pelayanan secara Presbiterial Sinodal ini 

hendaknya menjadi tanggung jawab bersama para Presbiter atas kehidupan lembaga GPIB 

berdasarkan karunia dan talenta yang dipercayakan Tuhan padanya.
9
 Agar cara 

penyelenggaraan lebih berdayaguna dan berhasilguna, maka GPIB merasa perlu 

mengembangkan wawasan yang utuh dan menyeluruh dalam penanganan terhadap masalah-

masalah tidak meratanya pemahaman karena kepelbagaian latar belakang, dengan selalu 

memperhatikan atau mengantisipasi perkembangan masyarakat dan lingkungannya. 

GPIB juga merupakan salah satu gereja yang khusus terdapat di daerah perkotaan. Hal 

ini kontras dengan keadaan gereja-gereja lain Indonesia yang biasanya berakar di daerah 

pedusunan.
10

 Dengan demikian, GPIB menghadapi persoalan-persoalan yang berbeda pula 

daripada gereja-gereja tersebut. Salah satu di antaranya adalah persoalan homoseksualitas. 

3. Pandangan dan Sikap GPIB terhadap Homoseksualitas 

Sidang maupun seminar-seminar yang dilaksanakan oleh GPIB bertujuan  

menampung semua ide yang tertuang dan dipikirkan baik secara teologis maupun 

aplikatif. GPIB dalam dinamika pemikirannya berusaha untuk mempelajari dan 

memahami kenyataan-kenyataan yang terjadi di sekitar kehidupan bersama umat 

manusia. “Hidup adalah pemberian Tuhan,” ini menjadi dasar utama (prinsip) dari 

kehidupan.
11

 

Kajian GPIB terhadap seksualitas diawali dengan akar pemahaman gereja 

tentang manusia dan perkawinan. Pada Pemahaman Iman GPIB, pemaknaan tentang 

manusia terbagi ke dalam delapan butir, sebagai berikut:
12

 

 

                                                           
9
 Ibid. 

10
 Th. van den End & J. Weitjens, S.J, Ragi Carita 2,..., 54. 

11
 Ibid. 

12
 Pemahaman Iman GPIB, (Jakarta: Majelis Sinode GPIB, 2010), 16-17. 
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Butir yang dilingkari merupakan titik berangkat GPIB dalam 

mempertimbangkan keabsahan homoseksualitas. GPIB memandang bahwa Tuhan 

Allah menganugerahi sebuah kehidupan dalam spesifikasi keberadaan laki-laki dan 

perempuan.
13

 Laki-laki dan perempuan akan menjadi manusia yang saling melengkapi 

dan mengisi, khususnya dalam sebuah ikatan perkawinan (pernikahan). Gereja 

                                                           
13

 Hasil wawancara dengan Pdt. S.Th. Kaihatu (Mantan Ketua Sinode GPIB periode 2005-2010) pada 6 
November 2012. 

Manusia 

 

1. Bahwa manusia: laki dan perempuan, diciptakan sepadan oleh 

Allah menurut rupa dan gambar-Nya. (Kej 1:26-27; 2:7; 5:2) 

2. Bahwa manusia diciptakan Allah sebagai makhluk religius dan 

makhluk sosial yang diberikan kemampuan untuk membangun 

relasi secara positif dengan sesamanya demi kebersamaan dan 

kesejahteraan seluruh ciptaannya. 

3. Bahwa manusia laki-laki dan perempuan disatukan dalam 

pernikahan (Kej 1:28) untuk saling mengasihi dan melengkapi 

(Kej 2:18; Mat 19:6). 

4. Bahwa manusia bertanggung-jawab untuk bekerja dalam rangka 

memelihara dan melestarikan alam (Maz 8:4-6). Untuk 

menunaikan tugas yang mulia ini manusia maupun struktur 

masyarakatnya tidak boleh disanjung dan dipuja (Kel 20:3-5). 

5. Bahwa manusia diberi kemampuan dan wewenang menatalayani 

alam beserta isinya (Kej1:26);  kemampuan dan wewenang ini 

dilaksanakannya dalam keseimbangan di antara kebebasan dan 

tanggung-jawab, dan di antara hak dan kewajiban. 

6. Bahwa karena keinginannya manusia menyalahgunakan kuasa dan 

tanggung jawabnya, sehingga ia jatuh dalam dosa menyebabkan 

rusaknya hubungan dengan Allah (Kej 3; 6:1-7; Rom 1:18-22), 

sesama dan alam. 

7. Bahwa manusia memerlukan anugerah pembaruan (Kol 3:10; Tit 

3:5), agar dapat melanjutkan pekerjaanNya hingga pemenuhan 

kerajaan Allah. 

8. Bahwa hanya oleh kemurahan Allah melalui Yesus Kristus dan di 

dalam persekutuan denga Roh Kudus, martabat manusia sebagai 

gambar Allah dipulihkan kembali (II Kor 5:17; Kol 1:19-22), 

sehingga ia dapat menghayati dan menikmati hidup kekal dalam 

kehidupan yang sekarang ini maupun dalam kehidupan yang akan 

datang. 

1 

3

. 
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berpendapat bahwa perkawinan adalah ikatan kudus antara dua insan berbeda jenis 

kelamin,
14

 yang diawali dengan proses pertemanan. Melalui proses yang berjalan, 

nantinya manusia akan memutuskan bagi dirinya sendiri “pribadi” yang sesuai dengan 

karakternya. Itulah keputusan dan pilihan eksistensial yang dipikirkan dan 

ditindaklanjuti oleh manusia.
15

 Sebab salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk 

sosial (homosocius) adalah kebutuhan psikologis mencakup rasa aman, suka 

diperhatikan, ingin dihargai dan dihormati, mengaktualisasikan diri, membutuhkan 

kasih sayang, dan yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan 

kehidupan jiwanya. 

Kemudian manusia akan meningkatkan intesitas hubungan ke arah yang lebih 

khusus dalam gerakan cinta kasih.
16

 Dari hubungan cinta-mencintai, manusia 

berproses meningkatkan hubungan keintiman sesuai dengan visi masa depannya. Ia 

memilih bagi dirinya seorang perempuan yang memenuhi dan atau “hampir” 

memenuhi kriteria yang telah ia tentukan. Jika proses menjadi matang, maka kedua 

insan memutuskan untuk masuk ke dalam perkawinan. Dalam hal ini, gereja 

memahami bahwa perkawinan merupakan peristiwa sosial, di mana institusi 

masyarakat mengakui dan meresmikan perkawinan antar dua manusia berlainan jenis. 

Berkaitan dengan uraian di atas, gereja menyetujui dan merestui 

perkawinan antar dua insan berlainan jenis, sejauh tidak bermasalah hukum dan 

tidak melanggar norma etis agamawi yang diyakini dan dipegang teguh oleh gereja. 

Terhadap perkawinan yang tak bermasalah, gereja menjalankan pemberkatan 

perkawinan sesuai hukum negara yang sedang berlaku dan sejalan dengan norma-

                                                           
14

 Pemahaman Iman GPIB,..., 163. 
15

 Ibid., 164. 
16

 Ibid., 164-165. 
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norma gereja yang telah ditetapkan.
17

 Perkawinan membuka kehidupan ke masa 

depan. Setiap laki-laki dan perempuan yang menikah harus memikirkan dan 

merencanakan tujuan hidup yang akan dicapai bersama dalam lembaga perkawinan. 

Keduanya harus pula memikirkan dan merencanakan masa depan keturunan yang 

diberikan Allah di dalam rumah tangganya (Maz 127:3-6).
18

 Di sinilah timbul unsur 

prokreasi, hasil dari hubungan intim antara suami isteri. 

Tetapi bagi GPIB anak bukanlah tujuan utama perkawinan Kristen. Menurut 

GPIB, jika penulis Kitab Kejadian 1:28, menuliskan “Beranak cucu dan bertambah 

banyak serta penuhilah bumi,” maka ucapan Allah tersebut tak boleh ditafsirkan 

bahwa setiap perkawinan bertujuan untuk mendapatkan anak atau anak-anak. Justru, 

Firman Allah itu hendak memberikan peringatan, tidak seorangpun diberikan 

kesempatan untuk membuat anak di luar perkawinan. Sebab pada masa itu, ketika 

bumi masih kurang penduduknya, manusia kawin mawin tanpa menghormati dan 

menaati peraturan yang berlaku. Yang terpenting adalah tujuan mendapatkan 

keturunan.
19

 

Di sisi lain, melalui ucapan itu, Tuhan Allah menetapkan keluarga sebagai 

institusi yang sah, di mana laki-laki dan perempuan secara sah pula menikmati 

seksualitas secara bertanggung jawab dan dalam kehormatan penuh kepada Allah.
20

 

Setiap pasangan yang menikah harus menjunjung tinggi kedudukan suami isteri 

sebagai teman hidup yang diberkati Allah sekalipun tidak memiliki keturunan.
21

 

Sejalan dengan uraian Pemahaman Iman GPIB tentang manusia dan 

perkawinan di atas, Manuhutu menyampaikan bahwa seksualitas dalam kerangka 

                                                           
17

 Ibid., 165-166. 
18

 Ibid., 178. 
19

 Ibid., 177. 
20

 Ibid.  
21

 Ibid. 
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hubungan seksual adalah semata-mata merupakan karunia (kesengajaan) 

Tuhan bagi manusia untuk dinikmati dalam ikatan perkawinan (pernikahan).
22

 

Ketika hubungan seksual terjadi di luar pernikahan maka hal itu dinilai sebagai 

perzinahan.  

Kaihatu menandaskan, seperti halnya pada hewan dan tumbuhan, selalu 

mengisyaratkan peleburan antara jantan dan betina atau pun serbuk sari dan putik 

untuk membentuk tunas baru, begitu pun juga dengan manusia. Sebagai konsekuensi 

dari pertalian manusia laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan, maka 

melalui hubungan seksual yang dilakukan antara dua makhluk berlawanan jenis ini, 

sperma dan sel telur akan melebur dan berproses untuk bereproduksi atau 

menghasilkan keturunan.
23

 Kedua hal itu hanya dimungkinkan terjadi pada mereka 

yang berlawanan jenis dan bukan yang sejenis.  

Berawal dari perhatian terhadap fakta dimana sebagian laki-laki yang secara 

psikis cenderung berperilaku seperti perempuan (waria) dan sebaliknya perempuan 

seperti laki-laki (tomboy), GPIB kemudian tiba pada diskusi mengenai 

homoseksualitas.
24

 Terhadap persoalan ini, GPIB juga memperhatikan berbagai faktor 

yang mempengaruhinya. Homoseksualitas dipandang sebagai fakta dimana hal itu 

cenderung menjadi gaya hidup dalam realita sosial. Akan tetapi faktor gaya hidup 

bukanlah nilai mutlak. Wuwungan mengatakan gaya hidup adalah suatu hal yang 

nyata, tapi bukan hanya dari segi itu GPIB menyorotinya.
25

 Faktor psikologis juga 

menjadi perbincangan dalam persidangan. Wuwungan melanjutkan bahwa gaya hidup 

yang diperbincangkan saat itu dikaitkan dengan kasus homoseksual yang dilakukan 

                                                           
22

 Hasil wawancara dengan Pdt. M.F. Manuhutu (Ketua Sinode GPIB) pada 22 November 2012. 
23

 Hasil wawancara dengan Pdt. S.Th. Kaihatu. 
24

 Ibid. 
25

 Hasil wawancara dengan Pdt. O. E. Ch. Wuwungan (Mantan Ketua Sinode GPIB saat penetapan Akta Gereja 
tentang homoseksual) pada 11 November 2012. 
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oleh cucu mendiang Soeharto yang juga menjalin hubungan dengan orang sejenisnya. 

Oleh sebab itu menurutnya, homoseks bisa menjadi trend, dan gereja perlu 

memperhatikan hal ini. 

Dari informasi yang ditemui di lapangan, pemahaman GPIB terhadap 

homoseksualitas ternyata dipertimbangkan dari berbagai segi. Waworuntu 

menyampaikan bahwa homoseksualitas dapat disebabkan oleh beberapa faktor.
26

 

Secara genetik orang itu mempunyai hormon yang agak berbeda dengan manusia 

yang normal. Yang kedua, dari kecil terbiasa bersikap dan berperilaku yang bertolak 

belakang dari jenis kelaminnya. Yang ketiga, secara psikis ada sesuatu yang tanpa 

disadari kemudian memiliki perasaan lebih menyukai kawan sejenisnya daripada yang 

lawan jenis. Ia melanjutkan, homoseksualitas adalah suatu kondisi fisik dan psikis 

yang harus berusaha diterapi sejauh itu masih dimungkinkan baik secara medis 

maupun ilmu kejiwaan. Dan baginya, homoseksual tergolong dalam kelainan seksual, 

bukan penyelewengan seksual. Berhubungan dengan itu Wuwungan juga mengiyakan 

pengaruh genetik, namun dalam kerangka penyakit turunan, misalnya penyakit 

diabetes yang bisa diturunkan dari ayah ke anak, atau kakek ke cucunya.
27

 Sehingga ia 

menganggap bahwa gay dan lesbian pun adalah mereka yang sakit. 

Di samping itu Ririhena juga membenarkan peranan faktor genetika dalam 

homoseksualitas. Ia mengungkapkan bahwa seseorang sejak lahirnya memiliki jenis 

kelamin laki-laki namun jumlah kromosom perempuan yang ada di dalam dirinya 

lebih besar daripada kromosom laki-laki, sehingga ia akan tertarik kepada laki-laki dan 

bukan kepada perempuan.
28

 Namun untuk menerangkannya, harus punya bukti yang 

                                                           
26

 Hasil wawancara dengan Pnt. T. Waworuntu pada 19 November 2012. 
27

 Hasil wawancara dengan Pdt. O. E. Ch. Wuwungan. 
28

 Hasil wawancara dengan Pdt. R. I. Ririhena pada 15 November 2012. 
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kuat bahwa seseorang memiliki gen seperti itu.
29

 Ririhena juga tidak memungkiri 

kuatnya pengaruh faktor lingkungan ketika seseorang lebih senang bergaul dengan 

lawan jenisnya. Misalnya laki-laki yang sejak masa kecilnya senang berkumpul 

dengan teman-teman perempuannya, maka kemungkinan besar ia akan bertumbuh 

menjadi seorang laki-laki yang sifatnya cenderung kewanitaan. 

Faktor lain yang disampaikan oleh Ririhena datang dari keluarga. Perhatian 

keluarga menurutnya sangat penting bagi perkembangan si anak dan hendaknya kasih 

sayang dari ayah maupun ibu diseimbangkan.
30

 Jika ayah terlalu sibuk bekerja dan si 

anak cenderung dekat dengan ibunya maka ia akan bertumbuh menjadi anak manja 

atau dibahasakan dengan istilah “anak mama.” Pitoy dan Wuwungan juga menyetujui 

hal yang sama, bahwa pola asuh anak dalam keluarga itu sangat penting untuk 

diperhatikan. Akan tetapi Pitoy melanjutkan, faktor ekonomi juga bisa berpengaruh. 

Bagaimana pun keadaannya manusia membutuhkan uang, akibatnya ia mau 

melakukan apa saja demi mempertahankan hidup.
31

 

Pada pihak lain Wuwungan mencoba melihat dari pengaruh pergaulan bebas. 

Ia mengatakan sama halnya seperti pemakaian narkoba, maka keluarga seharusnya 

dapat mensosialisasikan, membina,  dan mengarahkan anak-anak tentang bahaya 

pergaulan bebas agar tidak terjebak ke dalamnya, termasuk menjadi gay atau lesbian 

dalam bingkai life style.
32

 

Dalam rangka mengantisipasi kebingungan warga jemaat terhadap persoalan 

tersebut, maka GPIB selaku kelembagaan gereja membuat sebuah ketetapan yang 

dijadikan sebagai pedoman bagi warga jemaatnya. GPIB menuangkannya ke dalam 

                                                           
29

 Hasil wawancara dengan Pdt. A. Pitoy pada 8 November 2012. 
30

 Hasil wawancara dengan Pdt. R. I. Ririhena 
31

 Hasil wawancara dengan Pdt. A. Pitoy. 
32

 Hasil wawancara dengan Pdt. O. E. Ch. Wuwungan. 
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bentuk Akta gereja yang ditetapkan pada Persidangan Sinode tahun 1995 di Bandung, 

sebagai berikut:
33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33

 Ketetapan Persidangan Sinode XIX, *Akta Gereja GPIB 2010, 23. 

HOMOSEKS 

• Masalah 

1. Pengertian: seseorang yang tertarik secara seksual kepada sesama jenis seksnya. 

Bila itu terjadi pada wanita disebut Lesbian. 

2. Masalah homoseks masih rumit dan masih disalah mengerti oleh sebagian 

jemaat/masyarakat. Hubungan seks antara seorang laki-laki yang mirip wanita 

dan seorang wanita yang bersifat laki masih belum diterima sebagai homoseks, 

meskipun ada beberapa diantaranya menunjukkan ciri-ciri demikian. 

3. Dalam kenyataan homoseksual cenderung menjadi gaya hidup yang ada dalam 

masyarakat. 

4. Gereja menggumuli masalah homoseks dalam menentukan sikapnya. 

 

 Kesimpulan dan Telaah Gereja 

 

1. Seks sendiri adalah karunia Tuhan untuk dinikmati dalam hubungan suami-

isteri serta alat untuk mengadakan keturunan (bandingkan Kejadian 1:28; 2:24; 

Amsal 5:18, 19). 

2. Homoseks tidak dapat dibenarkan (Roma 1:27; I Timotius 1:10, 11). 

• Prinsip Penyelesaian 

1. Masalah homoseksual memerlukan penanganan yang arif dan tegas. Gereja 

tetap berpegang pada prinsip bahwa hubungans seks hanya dapat dibenarkan 

antara suami-istri dalam lembaga nikah yang sah. (band. 1 Kor. 7 : 3 - 4, Ef. 5 : 

22 - 33). 

2. Untuk penanganan homoseksual diperlukan pendekatan melalui pembinaan 

yang intensif dan penggembalaan. 

 

 Petunjuk Pelaksanaan 

1. Dalam kenyataan ada tiga hal yang dihadapi Gereja dalam penanganan masalah 

homoseks : 

(a) Seorang anggota jemaat/masyarakat yang memiliki masalah homoseks. 

(b) Sebagai pelaku homoseksual yang terselubung, yang biasanya dalam 

pembicaraannya ditandai “aku punya seorang teman...” 

(c) Anggota keluarga baru sadar bahwa teman hidupnya adalah seorang 

homoseks. 

2. Untuk mencegah masalah homoseksual diperlukan pembinaan warga jemaat 

yang lebih diarahkan kepada kesejahteraan keluarga. 

3. Gereja berkewajiban menggembalakan terhadap seseorang dan keluarga yang 

memiliki masalah ini, di samping konsultasi dengan para ahli. 
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Sama halnya dengan Pemahaman Iman GPIB, Akta gereja di atas merupakan 

wujud dari pemahaman gereja terhadap persoalan homoseksualitas. Akta gereja ini 

sekaligus merupakan pernyataan sikap GPIB yang “tidak membenarkan” 

homoseksual. Namun sikap tegas yang dinyatakan dalam dokumen-dokumen 

gerejanya tidak lantas membuat GPIB menyetujui adanya tindak diskriminasi dan 

marginalisasi kaum gay atau lesbian dalam kehidupan bermasyarakat,
34

 mulai dari 

lingkup sosial terkecil hingga yang terbesar dalam kaitannya dengan ajaran kristiani 

tentang “menerima sesama.”
35

 Sebagai makhluk sosial manusia hidup saling 

membutuhkan. Sikap menghargai dan menghormati seharusnya menjadi bagian yang 

terintegrasi dalam kehidupan sosialnya. 

GPIB menyadari dengan benar bahwa homoseksualitas adalah bagian dari 

realita di samping heteroseks atau bahkan biseksual. Yang jadi soal dan perlu 

diluruskan adalah bahwa GPIB tidak mempermasalahkan bahwa seseorang adalah gay 

ataupun lesbi, tetapi perilaku seksualnya. Apabila ada laki-laki dan perempuan 

melakukan hubungan seksual di luar lembaga pernikahan maka itu tidaklah sah. 

Apalagi jika hal tersebut terjadi di antara mereka yang sejenis. Lewat 

pernyataannya Kaihatu menyampaikan bahwa yang menjadi persoalan bagi GPIB 

bukan fakta bahwa mereka adalah laki-laki homo atau perempuan lesbi, tetapi 

hubungan seksual layaknya laki-laki dan perempuan antar sejenis dan dilakukan di 

luar pernikahan, dan itu zinah.
36

 Ungkapnya lagi, jika seseorang mau menjadi waria, 

tidak masalah. Persoalannya adalah apabila dia melakukan hubungan seksual secara 

laki-laki dan perempuan dengan laki-laki. Tidak jauh dari apa yang disampaikan 
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Kaihatu, Waworuntu menegaskan bahwa jika dalam agama Islam, menjadi penyuka 

sejenis adalah dosa, maka dalam agama Kristen hal itu dinilai dosa jika menikah.
37

 

Lewat argumentasi-argumentasi ini, sekali lagi muncul penegasan akan 

ketidakberpihakkan GPIB terhadap hubungan seksual antar sejenis dan bukan 

terhadap individu yang bersangkutan. Ini masih bertalian erat dengan pemahaman 

GPIB tentang hubungan seksual yang telah disampaikan sebelumnya. Dengan kata 

lain GPIB (hingga sekarang) tidak merestui hubungan homoseksual apalagi 

pernikahan sejenis. GPIB tetap menunjukkan konsistensinya terhadap apa yang telah 

diputuskan secara bersama dalam persidangan sinode. 

Pernyataan “tidak membenarkan” homoseksualitas (dalam kerangka hubungan 

seksual) dari GPIB merupakan gambaran sikap GPIB yang tidak dapat ditawar lagi. 

Lebih tegas lagi Sitorus menyampaikan penjelasannya dengan berdasar atas 

Pemahaman Iman GPIB bahwa Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan 

perempuan, maka GPIB tidak akan mengakui dan tidak merestui adanya (jenis) orang 

ketiga sebagai “yang normal”.
38

 Hal ini didukung oleh argumentasinya yang 

menyatakan bahwa normalnya Allah hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. 

Kalau ada di luar itu, GPIB menganggapnya sebagai kenyataan yang ada tapi tetap 

tidak diterima sebagai sesuatu yang normal. Iapun kemudian memberikan sebuah 

analogi:
39

 “kalau ada anak yang lahir dengan enam jari di tangannya, apakah masih 

manusia? Tidak bisa dikatakan bukan manusia kan? Ada juga yang terlahir jarinya 

seperti kerbau (artinya: besar sekali) apakah bisa dikatakan bukan manusia? Itu suatu 

kenyataan. Tapi toh menurut mereka normal, sedangkan di mata kita tidak normal.” 
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Di sisi lain Manuhutu menyampaikan lagi bahwa homoseksual adalah bentuk 

penyalahgunaan seks sebagai karunia pemberian Tuhan, dan dipakai di luar ikatan 

perkawinan.
40

 Sebab Tuhan mengaruniakan seks bukan untuk rekreasi (pelampiasan) 

tetapi  untuk sarana prokreasi. Rekreasi dan prokreasi itu ada pada hewan, tapi cinta 

kasih tidak ada pada hewan. Sedangkan seks pada manusia untuk menyatakan cinta 

kasih. Pernyataan Manuhutu ini sekaligus menyimpulkan argumen-argumen 

sebelumnya yang telah dijabarkan sebagai representasi dari Pemahaman Iman dan 

Akta gereja sebagai dokumentasi resmi gereja. Di atas semua itu Manuhutu juga 

menekankan bahwa Gereja tidak boleh menutup pintu terhadap kaum penyuka 

sejenis.
41

 Maksud dari pernyataan ini sebenarnya ingin mengingatkan gereja akan 

tugas dan panggilannya sebagai gembala (dalam konteks fungsi pastoral) yang harus 

mengarahkan domba-dombanya terutama ketika mereka berada dalam keadaan yang 

tersesat.
42

 Oleh sebab itu warga jemaat (gay dan lesbian) menjadi tanggung jawab 

gereja untuk senantiasa mengingatkan dan menyadarkan dengan penuh kesabaran dan 

keseriusan. 

4. Faktor-Faktor yang Melatar-dasari Sikap GPIB 

4.1 Faktor Teologis 

Berkaitan erat dengan pemahaman GPIB terhadap homoseksualitas yang 

dipaparkan sebelumnya, tersirat bahwa Alkitab menjadi ukuran utama bagi gereja 

dalam menentukan sikapnya. Dengan melihat unsur-unsur yang terdapat dalam kitab 

Kejadian mulai dari penciptaan manusia hingga pada penyatuan manusia laki-laki dan 

perempuan dalam perkawinan, serta beberapa ayat lainnya yang juga memuat hal 
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yang sama, maka dari sanalah titik berangkat GPIB. Pitoy mengatakan, bahwa 

sejatinya Alkitab mencatat yang diciptakan oleh Tuhan adalah Adam dan Eve, bukan 

Adam dan Steve.
43

 Sejalan dengan itu Waworuntu juga menyatakan bahwa Tuhan 

tidak pernah bersabda bersatulah laki-laki dan laki-laki supaya memperbanyak 

keturunan, tidak ada perkawinan antara dua laki-laki atau dua perempuan.
44

 

Argumentasi yang dikemukakan tidak lain merupakan representasi dari akta 

gereja tentang homoseksual yang merangkum dua poin utama (di atas) yang 

mendasari seluruh pemahaman GPIB tentang seksualitas. Seks seperti yang telah 

disebutkan sebelumnya merupakan karunia Tuhan Allah bagi manusia (suami-isteri) 

dalam lembaga nikah yang sah untuk mengadakan keturunan (prokreasi). Hal ini 

berdasar pada
45

: 

 Kejadian 1:28 yang menyatakan “Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman 

kepada mereka: "Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan 

taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara 

dan atas segala binatang yang merayap di bumi." 

 Kejadian 2:24, “Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan 

ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.” 

 Amsal 5:18,19, “Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan isteri 

masa mudamu: rusa yang manis, kijang yang jelita; biarlah buah dadanya selalu 

memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya.” 
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Oleh sebab itu homoseks tidak dapat dibenarkan. Landasan yang mendasarinya 

adalah: 

 Roma 1:27 yang menyatakan “Demikian juga suami-suami meninggalkan 

persetubuhan yang wajar dengan isteri mereka dan menyala-nyala dalam berahi 

mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman, 

laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka 

balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka.” 

 I Timotius 1:10,11, “bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, 

bagi orang makan sumpah dan seterusnya segala sesuatu yang bertentangan 

dengan ajaran sehat  yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha 

bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku.” 

 I Korintus 7:3,4, “Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap isterinya, 

demikian pula isteri terhadap suaminya. Isteri tidak berkuasa atas tubuhnya 

sendiri, tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya 

sendiri, tetapi isterinya.” 

 dan Efesus 5:22-33 di bawah perikop “Kasih Kristus adalah dasar hidup suami 

isteri” 

 

Inilah latar dari telaah teologis yang dilakukan oleh GPIB. GPIB meyakini 

bahwa bagian-bagian ayat yang tersurat dalam Alkitab tersebut merupakan apa yang 

dikehendaki Allah bagi manusia untuk dilakukan.
46

 Hal ini nampak jelas ketika 

penulis dalam penelitian di lapangan sempat menanyakan tanggapan pihak gereja 

mengenai organisasi-organisasi yang memperjuangkan hak-hak asasi gay dan lesbian. 

Manuhutu menjawab sekaligus menyinggung tentang negara-negara yang telah 
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melegalkan pernikahan sejenis atas dasar HAM. Bahwa negara yang melegalkan 

perkawinan antar gay atau lesbi hanya melihat dari sisi human rights, tapi mereka 

tidak melihat apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Ia mengatakan ada 

perbedaan cara pandang.
47

 Gereja (GPIB) tidak hanya melihat dari Hak Asasi 

Manusia, tetapi GPIB lebih mengedepankan kehendak Tuhan. Oleh karenanya jika 

tidak sesuai, hal itu perlu diperbaiki. Pernyataan yang memuat pertanyaan tersebut 

menjadi lebih jelas lagi dengan apa yang disampaikan oleh Wuwungan secara lugas, 

bahwa Kodrat Ilahi yang diberitakan oleh Allah lebih tinggi dari hak-hak asasi 

manusia!
48

 

Wuwungan juga mengemukakan ketika seseorang memang telah terlahir 

demikian (gay atau lesbi karena faktor gen), maka perlu dibicarakan (terbuka) dengan 

orang tua. Tetapi jika orang tua “angkat tangan” maka perangkat pelayan dalam hal ini 

majelis sektor apalagi pendeta jemaat harus turun tangan agar timbul kesadaran dari 

orang tersebut (masih berkaitan dengan fungsi pastoral). Sambil tetap berkeyakinan 

bahwa “tidak ada yang tidak bisa diubah oleh Tuhan.”
49

 Ia menyambung, jika ada 

dosa seperti itu, Tuhan juga mengampuni dan orang tersebut akan dijadikan manusia 

baru. Sebab Tuhan bukan hanya sosok yang mengajar tetapi Ia juga menghajar.
50

 

Seperti yang tertera dalam Ibrani 12:10, “Sebab mereka mendidik kita dalam waktu 

yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita 

untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya.” 

Pernyataan-pernyataan ini memuat keutamaan kehendak Allah atau kodrat 

Ilahi melalui Alkitab yang mengandung Firman Allah secara tertulis. GPIB 

menempatkan kehendak Allah pada posisi tertinggi di atas segala-galanya dan nilainya 
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bersifat mutlak. GPIB meyakini semua itu dan menjadikannya sebagai pegangan 

pokok yang patut dihayati oleh seluruh warga jemaatnya. 

4.2 Faktor Sosiologis 

Kaihatu bercerita bahwa ada seorang pendeta di California Amerika Serikat 

dipecat oleh presbyterian church karena meresmikan (baca: memberkati) perkawinan 

antar gay.
51

 Memang pendeta itu juga adalah seorang gay. Ia melakukan itu atas dasar 

Hak Asasi Manusia (HAM), dimana setiap manusia punya hak untuk mencari 

kenikmatan sejauh dia tidak mengganggu orang lain. Ini menjadi persoalan bagi 

GPIB, sebab gereja ini punya heterogenitas suku, dan itu agak sulit.
52

 

Menyadari keberadaannya di tengah masyarakat Indonesia yang heterogen, 

gereja tidak dapat seenaknya (bebas) menilai dan bertindak. Umumnya masyarakat 

Indonesia memang tidak setuju dengan homoseksualitas. Apalagi jika dikaitkan 

dengan mayoritas agama tertentu di Indonesia. Kaihatu mengatakan bahwa mayoritas 

pemegang kursi pemerintahan di Indonesia beragama Muslim, jadi akan sangat sulit.
53

  

Nilai-nilai budaya dan norma agama yang bermuara pada kehidupan sosial di 

Indonesia juga tidak menyetujui eksistensi homoseksualitas. Sebab homoseksualitas 

dinilai sebagai perilaku amoral. Jika ditemui ada kasus-kasus serupa, maka pasti 

ditentang oleh tokoh-tokoh agama.
54

 Oleh sebab itu gereja sejalan dengan hal tersebut 

dan memposisikan dirinya sebagai warga negara yang taat dan menjunjung tinggi nilai 

dan norma yang berlaku di dalam negara ini. 
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5. Kendala GPIB Menghadapi Persoalan Homoseksualitas 

Dalam upaya menindaklanjuti kasus homoseksualitas di jemaat, gereja tidak 

memungkiri adanya kendala yang dihadapi. Salah satu problem yang menjadi tantangan bagi 

gereja adalah mengenai keterbukaan warga dengan keberadaan mereka.
55

 

Keterbukaan bagi gereja adalah awal dari terbukanya komunikasi yang akan 

membawa gereja dan warganya kepada satu titik terang. Gereja yang menempatkan dirinya 

sebagai gembala dan bertugas mendampingi, membutuhkan sikap yang terbuka dari domba-

dombanya.
56

  Posisi yang sulit dan rumit benar-benar dirasakan oleh gereja ketika warga 

jemaatnya menutup diri. Termasuk ketika berhadapan dengan anggota keluarga/jemaat yang 

tersangkut-paut dengan persoalan homoseksualitas. 

Gereja memandang itu sebagai masalah yang sangat sensitif dan masih tabu untuk 

dipercakapkan secara terbuka. Ditambah lagi dengan rasa malu yang seringkali membelenggu 

kaum gay dan lesbian. Akan tetapi gereja menyadari dan mengerti satu hal, bahwa ada ruang-

ruang privat jemaat yang tidak dapat diterobosi oleh pihak luar termasuk gereja sendiri. Oleh 

sebab itu gereja terus mengambil posisi pada tapal batas “menunggu” sambil membentangkan 

tangannya untuk merangkul warga jemaatnya dengan berbagai pergumulan yang sedang 

mereka hadapi. Gereja pun menyatakan siap menolong sesuai dengan kapasitasnya. 

6. Tindakan GPIB terhadap Persoalan Homoseksualitas 

Sesuai dengan keterangan yang tertera di dalam akta gereja, upaya GPIB menindak 

persoalan homoseksualitas ditempuh melalui beberapa langkah,
57

 antara lain:  
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 Pembinaan warga jemaat 

Pembinaan warga jemaat terkait dengan persoalan homoseksualitas dilakukan 

melalui kegiatan-kegiatan seminar selain khotbah mingguan.
58

 Sorotan tema pada 

kegiaan-kegiatan seminar yang dilakukan gereja terarah pada masalah kesejahteraan 

keluarga. Artinya keluarga dibina untuk saling terbuka satu sama lain, 

mengoptimalkan curahan perhatian bagi masing-masing anggota keluarga, sehingga 

tidak terjadi miss komunikasi yang dapat mengakibatkan anggota-anggota keluarga 

cenderung mencari perhatian di luar yang belum tentu bisa membangun pribadi 

seseorang ke arah yang lebih baik. Sedangkan khotbah-khotbah menjadi sarana 

persuasif untuk mengantisipasi maraknya homoseksualitas. Lewat khotbah, jemaat 

dihimbau untuk semakin peka terhadap berbagai situasi sosial yang bisa 

menjerumuskan mereka pada hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Salah satunya 

adalah homoseksual. 

 Penggembalaan 

Penggembalaan dilakukan oleh gereja dalam kerangka pelaksanaan 

pendampingan pastoral sesuai dengan teknik-teknik pelayanan pastoral.
59

 Dalam hal 

ini gereja memposisikan dirinya sebagai  gembala yang bertugas mendampingi dan 

menuntun domba-dombanya pada jalan yang dikehendaki Tuhan. Pada titik ini, 

jemaat atau pun pelayan (presbiter) yang dalam perilakunya terlibat dengan masalah 

homoseksualitas diandaikan sebagai “domba yang hilang.”
60

 Tidak ada unsur paksaan 

dalam proses penggembalaan. 
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Penggembalaan akan ditangani gereja jika yang bersangkutan (dan keluarga) 

secara pribadi ingin terbuka kepada pihak gereja. Diakui gereja, jarang ada orang yang 

mau terbuka untuk hal ini. Di samping itu gereja pun tidak memaksa ataupun 

mengharuskan seseorang (jemaat) untuk terbuka kepada mereka. Dalam pengalaman 

gereja, sejauh ini proses penggembalaan yang dilakukan ada yang efektif dan ada pula 

yang tidak.
61

 

 Konsultasi dengan para ahli 

Konsultasi dengan ahli baik dalam bidang medis maupun kejiwaan 

direkomendasikan oleh GPIB kepada warga jemaat yang berhubungan dengan 

masalah tersebut. Sebab GPIB sendiri tidak berkapasitas dalam hal itu. Tetapi GPIB 

telah membentuk tim yang sifatnya multi-disipliner (dokter-psikiater-teolog) sebagai 

wujud dari perhatian dan tindak lanjut GPIB menelusuri persoalan homoseksualitas.
62

  

Warga jemaat yang dipengaruhi oleh faktor psikis disarankan menemui 

psikiater. Selanjutnya jika terbukti secara ilmiah ada di antara warga jemaat yang 

mengalami bawaan sejak lahir (artinya secara genetik/hormonal/batiniah cenderung 

pada jenis kelamin perempuan namun fisiknya laki-laki ataupun sebaliknya), maka 

gereja menyarankan dan mengizinkan untuk melakukan proses operasi “penyesuaian 

alat kelamin,” tentunya dibarengi dengan keterangan medis yang jelas dan akurat.
63

 

7. Hubungan GPIB dengan Organisasi-organisasi yang Memperjuangkan Hak-hak 

Asasi Gay dan Lesbian 

Manuhutu menerangkan bahwa sampai sekarang GPIB belum mengadakan 

percakapan ataupun kerjasama dengan organisasi-organisasi yang menyuarakan hak-hak 
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kaum gay dan lesbian. Dengan alasan bahwa negara Indonesia sendiri pun belum menerima 

hal itu.
64

 Hal ini juga diakui oleh Ririhena yang mengatakan gereja tidak menyetujui 

homoseksual jadi keberadaan organisasi-organisasi tersebut juga tidak dapat dibenarkan. 

Akan tetapi Ririhena juga menyadari bahwa organisasi-organisasi ini ada untuk melihat nilai-

nilai kemanusiaan dari gay dan lesbi, dan bahwa nilai-nilai kemanusiaan itu patut 

dilindungi.
65

 

Tidak jauh berbeda dengan itu Waworuntu menandaskan bahwa ia mendukung 

mereka untuk memperjuangkan hak-hak kaum homoseksual, sebatas tidak melihat 

homoseksual sebagai suatu penyelewengan seksual namun kelainan seksual.
66

 Sebab kaum 

homoseksual tidak boleh disingkirkan dan dikucilkan seperti orang berdosa, atau bahkan 

dibuang dari masyarakat. Tetapi Waworuntu pun dengan tegas menyatakan 

ketidaksetujuannya jika mereka menikah.
67

 Sebab menurutnya, tidak ada dasar bagi lembaga 

perkawinan mensahkan dua orang dengan jenis kelamin yang sama. Semuanya kembali pada 

dasar pemahaman yang dipegang teguh oleh GPIB. 

8. GPIB dalam Pergumulan tentang Homoseksualitas 

Meskipun tidak dijelaskan secara gamblang dan lantang, namun sekilas nampak 

bahwa GPIB menyimpan sebuah harapan untuk masa depan gereja yang lebih matang. 

Waworuntu menceritakan sebuah fakta yang pernah terjadi di Australia:
68

 “Saya pernah lihat 

pendeta di Australia, yang mengatakan I’m a lesbian, what’s wrong with that? Karna dia 

merasa dia tidak bisa keluar dari itu, dia sudah coba diterapi, but I realized that I’m a lesbian 

only after 35 years of my marriage. Sudah 35 tahun dia menikah dan punya anak, baru 

kemudian dia lesbian, dan dia berjuang kemudian supaya lesbian diterima di jemaat artinya di 
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gereja, pendeta yang lesbian resmi. Tapi tidak menikah, cuma bahwa dia seorang lesbian. 

Akhirnya gereja dilema. Uniting Church in Australia itu memutuskan terserah jemaat, 

sekarang. Kalau ada jemaat yang welcome, silahkan! Sinode tidak mencampur tangan. Tapi 

kalau ada jemaat yang berkeberatan, ya tidak diterima masuk di jemaat itu. itu 

penyelesaiannya sekarang... Ya itulah, mereka sudah tiba pada tahap kedewasaan.” Melalui 

ceritanya, Waworuntu juga mengakui bahwa GPIB belum bisa ke tahap seperti itu. Ia 

menyambung, dalam hal ini bukan GPIBnya tapi warga jemaat dan masyarakat di lingkungan 

mereka berada.
69

 

Pernyataan itu disampaikan Waworuntu dalam bingkai memandang gay dan lesbian 

sebagai orang yang berada dalam keadaan sakit.
70

 Bukan seperti penyakit HIV AIDS, 

penyakit jantung, penyakit paru-paru, ginjal dan lain-lain, tetapi berkaitan dengan kelainan 

hormon yang berpengaruh pada kebiasaan, perilaku, di samping situasi maupun kondisi 

lingkungan sejak kecil. Penjelasan ini diarahkan untuk mencegah adanya tindak diskriminasi 

dan marginalisasi terhadap kaum gay atau lesbian di lingkungan berjemaat ataupun dalam 

konteks kehidupan bermasyarakat yang lebih luas. Ia berharap warga gereja sampai pada 

pemahaman semacam itu. 

Tidak jauh dari itu Kaihatu juga mengungkapkan bahwa dalam perkembangannya di 

dunia, ada negara-negara di mana orang mengaminkan perkawinan antara gay atau lesbi. 

Menurut Kaihatu sebetulnya pemberlakuan itu diizinkan dalam rangka mencegah perzinahan 

yang tidak resmi itu.
71

 Ia melanjutkan, ke depannya, hal ini menjadi salah satu tugas GPIB 

untuk merenungkan, dan nampaknya dibutuhkan waktu yang sangat lama. 
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Namun kembali lagi Kaihatu menekankan, GPIB tetap berpegang pada Kitab 

Kejadian bahwa perkawinan itu adalah kesengajaan Tuhan. Perkawinan itu dibuat oleh Tuhan 

antara laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya GPIB akan sangat sulit melangkahi itu.
72

 

Sebab pemahaman GPIB yang bertumpu pada sumber Yahwist maupun Priest berbicara 

tentang hal yang sama. 

9. Kesimpulan 

Berangkat dari realita yang berkembang di masyarakat, GPIB merasa perlu 

memperhatikan fakta dan peristiwa yang bergulir di sekitarnya sebagai bahan refleksi dan 

evalusi hidup warga jemaat yang adalah bagian dari masyarakat itu sendiri. Homoseksualitas 

adalah salah satu topik yang selalu kontroversial dan menarik diperbincangkan. GPIB 

menunjukkan pandangannya terhadap persoalan itu melalui Pemahaman Iman dan Akta 

Gereja tahun 1995. GPIB mengimani bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Allah, laki-laki 

dan perempuan. Jika ada jenis orang ketiga (yakni gay dan lesbi), maka itu adalah sesuatu 

yang tidak normal (kelainan). Tapi ketidaknormalan itu adalah suatu kenyataan yang tidak 

dapat ditolak. Oleh sebab itu GPIB harus tetap menerima adanya kenyataan itu dalam 

keberadaan mereka. Tetapi makna penerimaan itu tidak berarti menghalalkan perilaku 

(menyimpang) yang mereka lakukan seperti melakukan hubungan intim layaknya laki-laki 

dan perempuan dengan sesama jenis. Bagi GPIB hal itu tidak dapat dibenarkan sebab 

merupakan bentuk dari perzinahan. 

Ketidaksetujuan GPIB terhadap hal tersebut dilatarbelakangi oleh faktor teologis dan 

faktor sosiologis. Faktor teologis dalam hal ini tertuju pada apa yang dikehendaki Tuhan, 

yang tertulis di dalam Alkitab. Faktor teologis menjadi salah satu faktor yang kuat 

berpengaruh dalam wujud sikap GPIB terhadap homoseksualitas di samping adanya faktor 
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sosiologis yang mengedepankan nilai-nilai moral dan kultural serta norma-norma agama, 

yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.  

Dari sikap itu, muncul beberapa langkah tindak lanjut yang coba ditempuh oleh GPIB 

dalam upaya mengatasi persoalan homoseksualitas. Dalam mengupayakannya, masalah 

keterbukaan adalah salah satu kendala besar bagi GPIB untuk merangkul kaum homoseksual. 

Tidak ada unsur paksaan dalam proses-proses yang dilakukan oleh GPIB. GPIB menghargai 

keberadaan gay dan lesbian, oleh sebab itu mereka mendukung organisasi-organisasi yang 

melindungi kaum homoseksual dari tindakan diskriminasi dan marginalisasi. Tetapi kembali 

lagi, GPIB tetap tidak mendukung hubungan seskual antar sejenis apalagi pelegalan 

pernikahan sejenis. 


