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BAB V 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

Pertanyaan besar yang terbesit di sepanjang pembahasan gereja dan homoseksualitas 

ini adalah apakah homoseksualitas dapat diterima sebagai bagian dari keragaman kehidupan 

manusia? Tentu jika pertanyaan ini disampaikan dalam konteks Indonesia maka nampaknya 

hal itu masih sulit diterima. 

Setelah tiba pada titik penyimpulan, penulis menyadari bahwa mayoritas masyarakat 

kita cenderung “terperangkap” dalam pemahaman seksualitas yang menekankan pada 

determinisme biologis. Hal itu terjadi dalam pelbagai diskursus, baik medis, psikologi, 

maupun keagamaan. Kecenderungan berpikir dari sudut pandang alamiah tertuju pada 

pengaruh hormonal, gen, bahkan hukum Tuhan. Heteroseksualitas lantas telah menjadi 

primadona bagi seksualitas manusia. Hal ini yang disesali oleh Foucault. Sebab menurutnya, 

seksualitas manusia adalah produk dari relasi kuasa-pengetahuan-kenikmatan. Dengan kata 

lain seksualitas adalah  hasil konstruksi sosial melalui perkembangan sejarah dan budaya. Di 

dalam sejarah dan budaya manusia, seksualitas prokreatif dibentuk sedemikian rupa dan 

menjadi idealisme di sepanjang abad. Heteroseksualitas kian membeku dan berubah menjadi 

norma di dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam keadaan ini, bentuk seksualitas non-

prokreatif kemudian tidak direstui keberadaannya di dalam realita sosial. Agama dan budaya 

di Indonesia juga telah lama menjadi agen bagi penolakan seksualitas non-prokreatif tersebut. 

Demikian pula dengan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB). Melalui 

Pemahaman Iman dan Akta Gerejanya, gereja memandang bahwa seks bukanlah sarana 
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rekreasi, artinya menggunakan seks untuk sekedar “bersenang-senang” atau sarana 

pelampiasan nafsu seksual. Namun seks dipahami sebagai karunia Tuhan bagi manusia, 

dalam relasi laki-laki dan perempuan yang telah disahkan melalui ikatan pernikahan. Dengan 

demikian hubungan-hubungan seksual di luar itu dinilai GPIB sebagai bentuk perzinahan. 

Apalagi hubungan-hubungan yang terjadi antar sesama jenis. Hingga kini GPIB tidak 

menyetujuinya karena pemahaman teologis dan sosiologis yang dipedomani oleh GPIBpun 

tidak mengizinkan praktek homoseksual. 

Agama menjadi salah satu aktor utama yang menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan 

bermasyarakat. Dalam pemahaman penulis, agama bagaikan koin yang memiliki dua 

perbedaan sisi. Di satu sisi ia bisa menjadi alat pendamai, tetapi di sisi lain ia bisa menjadi 

alat yang berpeluang menimbulkan terjadinya tindak diskriminasi. Aturan-aturan yang 

dihidupi oleh agama diupayakan untuk menciptakan sebuah kondisi yang teratur dan nyaman, 

namun pada saat yang sama ia bisa menjadi tekanan yang berat bagi segelintir orang. Inilah 

yang ditentang oleh Foucault di sepanjang pembedahannya mengenai seksualitas. Bahwa 

relasi kuasa dan diskursus membentuk, mengontrol, dan  menentukan kenikmatan manusia. 

Padahal manusia diciptakan sebagai makhluk yang otonom. 

Tak ada realita yang tak kejam. Dalam pemahaman penulis, harmonisasi kehidupan 

manusia hanya dapat terwujud saat manusia menghargai nilai-nilai kemanusiaan bagi dirinya 

dan terlebih terhadap orang lain, karena setiap orang memiliki hak untuk merasakan dan 

memperoleh cinta yang akan menghidupkannya sebagai seorang manusia. Jika saja kita bisa 

sedikit mengalahkan ego kita, maka kita dapat berpikir bahwa kesempatan merasakan 

keajaiban cinta itu tidak hanya terjadi bagi golongan heteroseks melainkan juga bagi mereka 

yang berorientasi seksual sejenis. Aneh dalam pandangan kita, karena hingga sekarang kita 

belum benar-benar berkenalan dengan sisi kehidupan yang lain itu. Sekarang, pilihannya ada 

pada kita, jika kita menginginkan harmonisasi kehidupan dalam wujud kesetaraan manusia.  
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2. Saran 

1) Penulis menyadari bahwa untuk mendobrak pemahaman GPIB tentang 

homoseksualitas bukanlah hal yang mudah. Sejalan dengan berkembangnya ide dan 

pemikiran tentang seksualitas, penulis berharap agar gereja dapat mempelajari dengan 

baik dan objektif tentang perkembangan terbaru tersebut, yang mungkin dapat 

dijadikan sebagai bahan-bahan pertimbangan dalam persidangan sinode GPIB 

sehubungan dengan kajian tentang homoseksualitas. Di samping itu, hendaknya 

refleksi kritis terus dimaksimalkan baik terhadap realita sosial maupun secara internal 

di dalam tubuh gereja sendiri. 

2) Terkait dengan operasi penyesuaian kelamin yang sempat diusulkan gereja sebagai 

salah satu solusi dalam mengatasi persoalan homoseksualitas, penulis berekspektasi 

jika ditemui keberadaan kasus-kasus semacam itu, hendaknya GPIB juga dapat 

mempertimbangkan kembali kondisi konkrit yang dihadapi jemaat misalnya dalam 

hal ekonomi ataupun kesiapan tubuh secara fisik. Sebab perihal melakukan operasi 

penyesuaian kelamin juga merupakan salah satu tindakan yang sangat beresiko. 

3) Penulis juga mengusulkan agar kiranya di waktu-waktu mendatang, selangkah demi 

selangkah GPIB dapat membuka diri untuk bertemu dan melakukan diskusi bersama 

dengan organisasi-organisasi yang menampung aspirasi kaum penyuka sejenis. 

Setidaknya hal itu akan menjadi langkah awal untuk berkenalan dengan sisi 

kehidupan lain di luar kehidupan bergereja. 


