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BAB IV 

Analisa Sikap Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) terhadap 

Homoseksualitas 

1. Pendahuluan 

Fenomena homoseksualitas bukan hal baru bagi GPIB. Akta Gereja yang ditetapkan 

pada tahun 1995 menjadi bukti betapa GPIB juga membangun perhatiannya terhadap 

persoalan ini sejak lama. Akta Gereja yang disusun oleh GPIB merupakan 

perwujudan dari sikap resmi yang ditunjukan oleh gereja berdasarkan dokumen 

Pemahaman Iman yang dipedomani bersama. Bagaimanapun juga, sebagai sebuah 

kelembagaan gereja, GPIB perlu menyusun sebuah pedoman sebagai acuan dalam 

tugas pembinaan warga jemaatnya. Terkait dengan persoalan homoseksualitas, GPIB 

memandang normalnya manusia terdiri dari dua jenis kelamin, laki-laki dan 

perempuan. Hal inilah yang dikerjakan Allah pada waktu proses penciptaan. 

Kedua jenis manusia itu kemudian diberikan hak sekaligus tugas untuk 

melebur dalam pertemuan sel sperma dan sel telur untuk sebuah misi 

perkembangbiakkan. Dalam kerangka memenuhi bumi dan melakukan tugas 

pemeliharaan terhadap alam yang menjadi habitatnya. Namun pertemuan kedua 

manusia berlainan jenis ini harus didasari oleh keabsahan dalam lembaga pernikahan. 

Jika tidak sesuai, maka hal itu dinilai sebagai perzinahan. Dan itu sama sekali 

ditentang oleh Sang Khalik. Sehingga jelas bahwa homoseksualitas “tidak 

dibenarkan” oleh GPIB. Inilah yang menjadi inti utama dari perjalanan GPIB 

mempertimbangkan masalah homoseksualitas. Sehingga HAMpun sepertinya tak bisa 

menjadi alasan untuk “menyelamatkan” keberadaan para gay dan lesbi. Dengannya 

penulis akan menyampaikan eksplanasi melalui proses analisa berikut ini. 
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2. Analisis Sikap GPIB terhadap Homoseksualitas 

Pada bab III telah diuraikan bahwa faktor-faktor kausalitas terhadap homoseksualitas 

dalam lumbung pengetahuan GPIB mencakup aspek lingkungan, psikologis, dan 

genetik. Akan tetapi apapun alasannya, sekalipun itu menyangkut faktor genetik 

(bawaan sejak lahir) tidak lantas membuat GPIB berpikir dua kali untuk “tidak 

membenarkan” homoseksualitas. Terkait dengan pengaruh unsur genetik dalam 

homoseksualitas, GPIB memahaminya sebagai bentuk kelainan seksual dan bukan 

orientasi seksual. Sehingga kaum homoseksual dinilai sebagai manusia yang sedang 

berada dalam kondisi di luar normal atau “abnormal”. Ukuran abnormal dipandang 

sebagai sebuah kondisi patologis dan oleh sebab itu membutuhkan perhatian secara 

intens dari pihak keluarga maupun aktor-aktor sosial lain di sekitarnya. Inilah yang 

dipahami Michel Foucault sebagai “perangkap” dalam determinisme biologis akibat 

“praktik diskursus” dalam perlindungan mekanisme-mekanisme kuasa. Seksualitas 

menurut Foucault adalah bagian dari konstruksi sosial. Baginya, jika seksualitas 

dibatasi hanya dalam determinisme biologis, maka kita akan sulit mencari “jalan 

keluar” dan tiba pada pengentasan tirani seksualitas, yang mendewakan heteroseksual 

sebagai sebuah kebenaran bahkan telah menjadi norma. Untuk itu pada bagian ini, 

akan dilakukan proses identifikasi berdasarkan buah pikir Foucault tentang seksualitas 

dalam rangka melakukan analisis kritis terhadap sikap GPIB sehubungan dengan 

persoalan homoseksualitas.       

Seperti yang disebutkan sebelumnya, GPIB memahami bahwa normalnya, 

Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, dan hanya di dalam hubungan antara 

laki-laki dan perempuan itulah, prokreasi dapat terlaksana. Ukuran yang dikenakan 

GPIB dalam gagasan Foucault tergolong ke dalam sosialiasi perilaku prokreatif, salah 

satu dari strategi dalam mengidentifikasi dan mendefinisikan rezim relasi pleasure-
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power-knowledge yang menentukan diskursus tentang seksualitas. Unsur prokreasi 

yang dipahami oleh gereja tercuat dari apa yang disebut penulis dalam Bab III sebagai 

faktor teologis. Kebenaran mutlak dalam pandangan gereja ada di dalam Kitab Suci 

(Alkitab). Kitab Suci memuat di dalamnya perintah-perintah Allah bagi manusia, 

termasuk tentang beranak-cucu, bertambah banyak, dan memenuhi bumi untuk 

melaksanakan tugas pemeliharaan alam yang diciptakan Allah.  

Sehubungan dengan itu dalam buku Pada Mulanya: Penciptaan dan Sejarah 

Keimamam karya Robert B. Coote dan David Robert Ord dijelaskan bahwa 

pandangan tentang sifat manusia yang dimuliakan adalah pandangan khas keimaman.
1
 

Perintah terjelas untuk bertambah banyak dan memerintah diberikan kepada manusia 

dan secara tersirat golongan elite di antara manusia, terutama kelompok imam yang 

berkuasa, yang sebenarnya memang mematuhi perintah itu secara lebih menyeluruh 

daripada yang lain. Dalam narasi dan silsilah sejarah keimaman, sangat ditekankan 

pentingnya pelaksanaan perintah ini oleh umat Israel pada umumnya. Seperti 

binatang-binatang lainnya, manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan dan 

bertambah banyak secara heteroseksual dan bukannya lewat penggandaan 

(penduplikasian).
2
 Tatanan ciptaan ini tidak dapat diganggu gugat seperti yang lain, 

dan dengan demikian munculah kecaman keras terhadap perilaku homoseksual di 

dalam Imamat 20. Doktrin para imam inilah yang kemudian mengakar dalam tubuh 

agama-agama samawi termasuk di dalamnya agama Kristen. 

Melalui karya Coote dan Ord, secara implisit menjelaskan bagaimana kuasa 

begitu mempengaruhi sistem pemikiran dan budaya sejak masa lampau. Bahwa para 

penguasa dalam hal ini para imam menciptakan apa yang disebut Foucault sebagai 

                                                           
1
 Robert B. Coote & David Robert Ord, Pada Mulanya: Penciptaan & Sejarah Keimaman, (Jakarta: BPK Gunung 

Mulia, 2011), 65. 
2
 Ibid., 66. 
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“praktik disiplin” untuk mengontrol individu-individu di dalam komunitas mereka. 

Kuasa yang terpusat itu menjadi jaringan-jaringan kuasa yang secara terus-menerus 

disosialisikan dalam tubuh komunitas mereka untuk mengontrol dan menjadikan 

individu yang disiplin atau patuh terhadap ketetapan-ketetapan penguasa. Praktik 

disiplin yang dilakukan secara berkelanjutan akan membentuk sebuah pola pikir yang 

statis dan dijadikan sebagai pengetahuan bagi dirinya. Pengetahuan itu lantas menjadi 

kebenaran yang dipegang bersama sebagai sebuah norma.  

Dalam konteks para imam di masa itu, kuasa bagi mereka dijadikan sebagai 

milik, sehingga bersifat otoriter. Foucault menilai bahwa kuasa yang ditempatkan 

sebagai milik, cenderung dimengerti sebagai kekuatan yang hanya bisa melarang, 

membatasi, atau menekan. Proses ini sangat signifikan menaklukan individu-individu 

di bawah kuasa yang bersifat otoriter. Hal ini pun yang dialami oleh umat Israel. 

Ketika perintah dan ketetapan-ketetapan para imam tidak dapat dipenuhi, 

konsekuensinya adalah seseorang bisa saja “diharamkan”. Dari sudut pandang ini, 

maka penulis sepakat dengan buah pikir Foucault bahwa seksualitas lawan jenis 

merupakan akibat praktik disiplin dan produk dari relasi kuasa dan pengetahuan. 

Secara implisit, agama dalam hal ini gereja telah terlibat dalam praktik ini. 

Terlihat dari bagaimana gereja memandang homoseksualitas sebagai kecenderungan 

patologis atau kelainan seksual, sesuatu yang dinilai abnormal. Hal ini masih 

berkaitan dengan perilaku non-prokreatif. Gereja memandang bahwa homoseksual 

adalah bentuk penyalahgunaan seks sebagai karunia pemberian Tuhan. Sebab yang 

dipahami gereja adalah Tuhan mengaruniakan seks bukan untuk rekreasi 

(kesenangan) tetapi untuk sarana prokreasi. Rekreasi tidak melibatkan cinta kasih, 

sedangkan prokreasi adalah terbalik dari rekreasi. 
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Kondisi pemahaman ini terkadang membuat agama menjadi frustrasi dan ingin 

mengembalikan kaum homoseksual kepada “kebenaran” yang dianggap mutlak. 

Dalam pembahasan strategi rezim relasi kenikmatan-kuasa-pengetahuan (pleasure-

power-knowledge) Foucault, kondisi tersebut digolongkan ke dalam strategi psikiatri 

kesenangan. Di mana strategi ini bekerja dengan mempatologikan semua bentuk 

penyimpangan dari prinsip-prinsip “seksualitas prokreatif yang normal”.
3
 Karena 

itulah, “seks untuk kesenangan” (aphrodisia) dikutuk. Onani, masturbasi, dan 

homoseksualitas yang sering menjadi sumber kesenangan erotis dianggap abnormal, 

menyimpang, dan perlu mendapat perawatan. Di sinilah teknologi normalisasi 

digunakan sebagai solusi. Tentunya, tujuan dari teknologi normalisasi ialah untuk 

mengembalikan kondisi yang dinilai “sakit” ini ke dalam keadaan “normal”. 

Alasannya adalah karena hal itu bertentangan dengan kehendak Allah, dan di sisi lain 

praktik-praktik seksual nonprokreatif ini dapat memperlemah tubuh hingga 

menjadikannya rawan terhadap berbagai macam penyakit. Alimi mencatat, inilah 

bedanya seksualitas Barat modern dan Yunani kuno, dimana homoseksualisme, 

onanisme dan masturbasi tidak ditolak berdasar kategori “normal” atau “abnormal” 

melainkan berdasarkan kuantitasnya, yaitu tidak boleh kalau berlebihan.
4
 

Frustrasi gereja selanjutnya adalah ketika “seks untuk kesenangan” atau 

rekreasi itu merasuki anggota-anggota gereja, khususnya kaum remaja dan pemuda. 

Bagi gereja hal ini akan sangat berbahaya bagi pengrusakan moralitas anak sebagai 

generasi penerus. Sebab salah satu faktor penyebab seseorang menjadi gay atau lesbi 

dalam pemahaman gereja adalah pergaulan bebas. Oleh sebab itu sejak dini informasi 

tentang “seks yang aman dan dikehendaki Allah” disosialisasikan kepada mereka, 

baik pembinaan secara langsung (dalam kegiatan seminar, khotbah, katekisasi, dan 

                                                           
3
 Moh Yasir Alimi, Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial, (Yogyakarta: LKis, 2004), 47. 

4
 Ibid. 
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pendalaman Alkitab) maupun lewat orang tua. Ini disebut Foucault sebagai strategi 

pedagogisasi seksualitas anak. Dalam strategi ini, praktik seksualitas anak yang 

“potensial bahaya” diatur sedemikian rupa karena dikhawatirkan dapat mendatangkan 

“kerusakan fisik dan moral, individu dan kolektif”.  Onani dan bentuk praktik seksual 

lainnya yang non-prokreatif diberi status baru, yakni bahaya dan berlawanan dengan 

alam. Pedagogisasi alam, aman, dan seks yang benar terhadap anak menjadi 

instrumen signifikan dalam pelembagaan heteroseksualitas sebagai norma (the 

norm).
5
 

Melalui proses identifikasi berdasarkan buah-buah pikir Foucault, penulis 

kemudian menyimpulkan bahwa baik masyarakat maupun gereja sedang menjadi 

jaringan-jaringan kuasa yang dijelaskan sebelumnya, dan telah terkontaminasi untuk 

melaksanakan “praktik diskursus” dalam membekukan heteroseksualitas sebagai 

norma. Tentu dengan pengefektifan alasan-alasan yang bernuansa sosiologis bahkan 

teologis. Entah sadar maupun tak sadar, gereja dan masyarakat berada dalam situasi 

rumit ini dalam kurun waktu yang lama. Dan persediaan waktu tersebut lebih dari 

sekedar cukup untuk pemberlakuan heteronormativitas dalam tubuh masyarakat 

secara umum, bahkan gereja secara spesifik. 

Keadaan ini dapat dipahami sebagai penciptaan atmosfir keteraturan. Tetapi di 

sisi yang lain, hal itu juga dapat dilihat sebagai sebuah bentuk pengkondisian yang 

“menelantarkan” atau bahkan “menindas” individu-individu yang melakukan praktik 

seksualitas non-prokreatif. Timbul pertanyaan, bagaimana dan di mana seharusnya 

individu-individu ini berpihak? Dari sisi teologis yang dipahami gereja, hal itu adalah 

sebuah pelanggaran terhadap kehendak Allah (kodrat Ilahi), tentu berkaitan dengan 

“praktik disiplin” yang sebelumnya telah dipaparkan. Namun pada pihak lain, ketika 

                                                           
5
 Ibid., 49. 
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manusia itu dipahami sebagai individu yang otonom atau bebas seperti yang 

disampaikan oleh John Locke, maka manusia memiliki kebebasan dan kesamaan hak 

yang sama. Bahwa setiap manusia bebas menentukan dirinya dan menggunakan apa 

yang dimilikinya tanpa bergantung kepada kehendak orang lain. Dan meskipun 

masing-masing orang bebas terhadap sesamanya, namun Locke meyakini bahwa 

kekacauan tidak akan terjadi sebab 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 bahwa ada 

hak-hak dasariah yang terikat di dalam kodrat setiap manusia dan merupakan 

pemberian Allah. 

Dalam diri setiap manusia, masing-masing dianugerahi dengan martabatnya. 

Seperti diketahui bersama, pelaksanaan HAM yang paling mendasar adalah hak-hak 

individual, mengapa? Karena hak-hak ini paling dekat dengan dasarnya, yaitu 

martabat manusia. Oleh sebab itu hak perlu diterima sebagai suatu prinsip resmi 

dalam masyarakat. Mengapa hal itu perlu dilakukan? Broto Semedi Wiryotenoyo 

menjelaskan bahwa perihal menghargai martabat manusia juga merupakan bentuk 

penghormatan terhadap hak asasi dasariah, dan di dalam hak asasi dasariah 

terkandung prinsip-prinsip anti-diskriminasi. 

GPIB sendiri tidak pernah menyetujui adanya tindak diskriminasi terhadap 

kaum homoseksual. Hanya saja, pernyataan “menerima orangnya”, dan bukan 

“perilakunya” akan sulit dipahami secara terpisah. Karena bagaimanapun juga 

perilaku adalah bagian dari individu itu sendiri. Seseorang dengan orientasi seksual 

tertentu akan cenderung berperilaku sebagaimana latar belakang orientasi seksualnya. 

Sehingga jika kita mengatakan menerima individu, itu berarti tidak terlepas dari 



65 
 

perilaku yang ditunjukan oleh individu tersebut. Dapatkah hal tersebut diterima oleh 

gereja? Penulis menyadari bahwa situasi yang demikian akan sangat sulit direstui 

gereja maupun masyarakat umum. Akibatnya ketika disandingkan dengan HAM, 

gereja pun belum mampu menerimanya secara terbuka. Tanpa disadari hal itu 

berpeluang menjadi jejak-jejak menuju tindak diskriminasi terhadap orang-orang 

dengan seksualitas non-prokreatif. 

Sebelumnya perlu diluruskan, bahwa ada sedikit perbedaan yang memisahkan 

pemahaman antara Foucault dengan HAM. Para pejuang HAM khususnya mereka 

yang bergelut bersama kaum homoseksual, mengatasnamakan perjuangan mereka 

dalam bingkai biologis yang mengandung faktor hereditas. Berbeda dengan itu, 

seperti yang telah disinggung sebelumnya, Foucault tidak melandaskan pemahaman 

tentang seksualitas dalam determinisme biologis. Praktik diskursus dalam relasi 

kenikmatan-kuasa-pengetahuan adalah bagian dari orientasi sosial. Tetapi sebenarnya 

tujuan Foucault adalah sama, yakni menawarkan “jalan keluar” bagi mereka yang 

mengalami tirani seksualitas oleh karena diskursus yang membentuk, mengontrol, dan 

menentukan kenikmatan manusia. Bagi Foucault manusia modern “bukanlah manusia 

yang pergi untuk menemukan dirinya, rahasianya, dan kebenarannya yang 

tersembunyi; dia adalah manusia yang berusaha menciptakan dirinya”. Sebab 

modernitas ini tidak “membebaskan manusia dari keberadaannya sendiri”. Dari segi 

ini, Foucault dan HAM ada di jalan yang sama, yakni memandang manusia sebagai 

makhluk yang otonom. 

Dalam kerangka itu, penulis meminjam ide Moh Yasir Alimi dalam karyanya 

Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial. Ia mengusulkan perlunya dilakukan 

dekonstruksi pemahaman yang mendewakan heteroseksualitas sebagai satu-satunya 

praktik seksual yang alami, sedangkan yang lain dianggap sebagai penyimpangan. 
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Dekontruski dinilai penting dan berguna untuk menjungkirbalikkan kebekuan 

heteroseksualitas. Sebab selama ini, berbagai diskursus seperti medis, keagamaan, 

psikologi, dan ilmiah, meyakini bahwa seksualitas adalah pemberian dan alamiah 

yang mendahului kehidupan sosial dan membentuk institusi. Esensialisme seksualitas 

dengan penekanan determinisme biologis, yang tertuju pada hormon, jiwa, dan hukum 

Tuhan sudah semakin mendominasi pola pikir umat manusia. Sekali lagi jauh berbeda 

dari apa yang digambarkan Foucault sebagai relasi kuasa-pengetahuan-kenikmatan. 

Seksualitas adalah hasil bentukan lingkungan sosial dan akibat dari perubahan sosial. 

Foucault meyakini bahwa sejatinya, manusia merupakan makhluk biseks. 

Kecenderungannya ke mana, akan dibentuk dan ditentukan melalui pendidikan 

seksual di lingkungan tempat ia berada. Dengan demikian seksualitas bertumbuh 

seiring perkembangan sejarah dan kebudayaan. Karena itulah Foucault menyebutnya 

dengan konstruksi sosial. Dengan memahami kondisi ini maka proses dekonstruksi itu 

penting guna berupaya mencegah tindak diskriminasi atas orang-orang dengan 

seksualitas non-prokreatif. 

 

3. Gereja dan Homoseksualitas Dalam Refleksi 

Sebagian orang percaya mereka terlahir demikian, sebagian lagi menganggap “born 

that way” hanyalah alat yang dimanfaatkan untuk memperoleh sebuah pengakuan. 

Tapi memang akan terlihat aneh saat ditemui ada dua laki-laki saling bergandengan 

tangan atau dua orang perempuan melakukan adegan kiss penuh kemesraan. Sebagai 

seorang heteroseks, penulis merasa aneh. Semua teman heteroseks yang ditanyai 

pendapat tentang hal itu juga memberi jawaban yang sama, bahkan lebih ekstrim 

mengeluarkan kata “jijik”. Keanehan yang dirasakan penulis dan rekan-rekan 

heteroseks lainnya diakibatkan karena sejak lahir, kami hidup dalam lingkungan yang 
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menampilkan hubungan-hubungan spesial yang terlihat manis antara laki-laki dengan 

perempuan. Sejarah dan budaya “kami” telah membentuk pola pikir “kami”. Jelas, hal 

itu akan sangat aneh. Itulah yang selalu dikatakan oleh Foucault, bahwa pemahaman 

tentang seksualitas yang kita miliki sekarang merupakan hasil dari konstruksi sosial. 

Agama kita dalam hal ini gereja, mengedepankan hubungan seksual yang 

melaksanakan prokreasi yang diimani merupakan komando Sang Khalik. Kehendak 

Allah adalah yang paling utama, dan kodrat Ilahi itu bernilai mutlak. Kodrat Ilahi 

tidak dapat dibandingkan dengan apapun di dunia termasuk Hak Asasi Manusia. 

Manusia diciptakan Allah untuk memenuhi kewajibannya dan menaati perintah Sang 

Khalik. Apalagi kalau bukan yang sudah tertera di dalam Kitab Suci. Salah satunya, 

berkembangbiaklah dan memenuhi bumi. Itu hanya dimungkinkan terjadi di antara 

manusia laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan 

dengan perempuan. Agama memobilisasikan nilai-nilai moral yang diyakini berasal 

dari Sang Ilahi dan jika dilanggar, maka tidak segan-segan dikenakan sanksi. Sanksi 

terberat yang timbul tanpa diperintahkan adalah “anggapan miring” dan “cibiran” dari 

masyarakat. Terhadap kaum homoseksual inilah salah satunya. 

Heteronormativitas yang dibentuk oleh sejarah dan budaya dan dibantu dengan 

peranan media sosial dan elektronik selalu menjadi ancaman berat bagi mereka. 

Bahkan HAM kadang tidak optimal menjadi “perisai” untuk menghentikan “anggapan 

miring” agama dan masyarakat terhadap mereka yang “lain” itu. Penulis tertarik 

meminjam buah pikir Emanuel Gerrit Singgih dalam tulisannya “Perdebatan Tentang 

Sumber HAM: Sebuah Pertimbangan Kontekstual” sebagai bahan refleksi. Ia 

mengusung perumpamaan tentang “Orang Samaria” yang disampaikan oleh Yesus 
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yang adalah seorang Yahudi kepada pendengarnya, yang juga adalah orang Yahudi.
6
 

Diceritakan oleh Yesus bagaimana orang Samaria itu dengan spontan menolong 

sampai tuntas seorang Yahudi yang sedang mengalami penderitaan, padahal orang 

Samaria dan orang Yahudi adalah musuh bebuyutan. Namun faktor itu sama sekali 

tidak diperhitungkan oleh si orang Samaria. 

Para pendengar yang menyebut diri umat Allah (bahkan di dalam 

perumpamaan mereka diwakili oleh tokoh-tokoh agama mereka) ternyata dalam 

kehidupan nyata tidak menolong orang lain yang menderita dan membutuhkan 

pertolongan. Sedangkan orang Samaria yang mereka hina sebagai musuh yang tidak 

tahu apa-apa mengenai agama yang benar, ternyata dengan spontan menolong, 

seakan-akan hal menolong dengan konkrit sudah menjadi gerak refleks yang tidak 

perlu direfleksikan dulu.
7
 Wawasan yang terkandung dalam perumpamaan ini, yang 

bersifat self critic terhadap agama sendiri tentu tidak dengan sendirinya akan 

mendapat sambutan dari masyarakat. Maka tidak mengeherankan kalau di bagian-

bagian lain dari Perjanjian Baru, self critic ini agak dikualifikasikan. Kita memang 

harus mengasihi sesama manusia, tetapi yang terutama adalah sesama orang beriman 

terlebih dulu. Singgih membandingkannya dengan pandangan Paulus di Galatia 5:14 

yang menyinggung kasih terhadap sesama, dan di Galatia 6:1-10 yang justru 

mengkualifikasikan Galatia 5:14. Di Galatia 6:10 Paulus mengajak: “ Marilah kita 

berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman.” 

Apa inti dari self critic? Menurut Singgih, dengan perumpamaan yang 

dikemukakan Yesus, jelas bahwa bagi Yesus agama yang benar justru harus 

mengutamakan mereka yang di luar, mereka yang “bukan” warganya, mereka yang 

                                                           
6
 Emanuel Gerrit Singgih, “Perdebatan Tentang Sumber HAM: Sebuah Pertimbangan Kontekstual” dalam 

Gereja dan Penegakan HAM, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), 71.  
7
 Ibid. 
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berbeda dan lain, bahkan musuh sekalipun. Dengan kata lain agama yang benar harus 

mempunyai wawasan yang memadai mengenai tempat atau kedudukan “sang lain” 

(mereka yang lain daripada kita). Karena justru wawasan mengenai yang lain itulah 

yang tidak ada atau belum dibangun di dalam usaha berteologi orang beragama.
8
 

Lebih jauh, Singgih melanjutkan, panggilan gereja bukanlah semata-mata agar ia 

menjadi ecclesia doscens (gereja yang mengajar) tetapi juga sebagai ecclesia discens 

(gereja yang belajar).  

Gereja perlu belajar berwawasan HAM.
9
 Bukan belajar secara formal tentang 

piagam HAM PBB beserta pasal-pasalnya, tetapi terutama belajar mengenai 

bagaimana ia harus bersikap secara konkrit terhadap “sang lain”. Melalui 

perumpamaan tentang Orang Samaria, Singgih ingin memperlihatkan bahwa Yesus 

mengantisipasi HAM. Dalam perumpamaan tersebut Yesus menerobos keluar dari 

ketegangan di antara partikularisme dan universalisme yang terdapat dalam agama-

agama, dan menekankan pada universalitas berupa kesetaraan manusia.
10

 Di sinilah 

tantangannya! Agama sering jatuh dalam memutlakkan partikularisme. Tekanan pada 

partikularisme ini membuat agama sulit menghadapi kenyataan adanya orang asing 

atau “sang lain”. Kesulitan ini sering menyebabkan agama mengambil tindakan 

kekerasan terhadap “sang lain” tersebut dengan alasan “sesat” atau “kafir”.
11

 

Pendapat Singgih menurut penulis adalah sebuah bahan pertimbangan yang 

bijaksana dan perlu diperhatikan oleh agama dalam hal ini gereja. Kita tidak akan tiba 

pada sebuah keterbukaan penuh kepada apa yang disebut Singgih sebagai “sang lain” 

                                                           
8
 Ibid. 72. 

9
 Ibid., 73. 

10
 Ibid., 75. 

11
 Ibid. 
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itu selama “kita” ada dalam sekat-sekat “pengudusan diri”. Dan selamanya “kita” 

hanya menjadi ecclesia doscens dan bukan ecclesia discens. 

Dalam Kuliah Alih Tahun pada Juli 2012, penulis memperoleh sebuah 

pelajaran berharga dari Prof. Fumitaka Matsuoka. Bahwa sepantasnya kita harus 

memberanikan diri keluar dari “our home” to “desert” atau “comfortable place” to 

“uncomfortable place”. Dalam “uncomfortable place” kita akan bertemu dengan 

orang-orang yang tersisihkan atau dianggap kurang (less than) oleh dunia. Di sana 

kita akan berusaha untuk mencari dan menemukan nilai baru (new value), yang 

membawa kita pada sebuah kehidupan yang menjunjung tinggi kesetaraan manusia. 

Bukan berarti bahwa selama ini gereja tidak menjunjung tinggi nilai-nilai 

kemanusiaan, tidak! Apa yang dimiliki gereja sekarang adalah hasil bentukan dari 

sejarah dan budaya sejak berabad-abad yang lalu. Karena itu tidak dapat 

dipersalahkan juga ketika gereja ada dalam hasil bentukan sejarah dan budaya itu. 

Yang terpenting di masa kini adalah bagaimana gereja mau menjadi ecclesia discens, 

sehingga gereja tidak selalu terperangkap dalam mekanisme-mekanisme kuasa yang 

mungkin akan “menindas” keberadaan “sang lain” dalam hal ini kaum homoseksual. 

Homoseksualitas dalam pemahaman penulis yang adalah seorang heteroseks 

merupakan sebuah kenyataan “yang aneh”. Namun tidak berarti bahwa “yang aneh” 

itu harus “diubah” sesuai dengan apa yang menurut kita “benar”. Dan kini ketika 

penulis menelusuri buah pikir Michel Foucault, penulis mulai belajar lagi untuk 

mendekonstruksi pemahaman seksualitas yang hanya bertumpu pada determinisme 

biologis. Dengan cara ini, kita dapat belajar untuk menghargai keberadaan mereka 

(kaum homoseksual) secara utuh . 
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Sampai kapanpun kita tidak akan pernah memahami mereka jika tidak 

berusaha untuk membuka diri dan berkenalan dengan sisi kehidupan mereka yang 

“lain” itu. Dapatkah kita memastikan bahwa jalan yang kita tempuh adalah jalan 

menuju keselamatan? Ada ungkapan mengatakan, “you can’t save people, you can 

only love them!”
12

 Keselamatan tidak dapat dipastikan oleh siapapun, tapi satu hal 

yang pasti dan bisa dilakukan: mengasihi mereka, sesama kita apa adanya (terutama 

“sang lain” itu)! Bagaimana wujud kasih terhadap mereka? Mulai dengan 

mendekonstruksi pemahaman kita tentang seksualitas manusia dan tidak memaksakan 

“kebenaran” kita terhadap orang lain, sehingga kita dapat belajar merekonstruksi 

pemahaman kita yang berdasar atas kesetaraan. Paling tidak dengan pola pikir seperti 

ini, akan mengawali langkah kita menuju ecclesia discens yang menjunjung tinggi 

nilai-nilai kemanusiaan. 

                                                           
12

 Anaïs Nin (1903-1977). Seorang penulis kelahiran Prancis. Ia dikenal atas kumpulan buku hariannya yang 
dimulai sejak ia berusia 11 tahun. (Sumber: www.wikipedia.org diakses pada 11 Februari 2013) 
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