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ABSTRAK 

Yudha Septiaji Kuncoro. 2018. Analisis HAM Terhadap Pandangan Kaum 

Homoseksual Tentang Pernikahan Sesama Jenis di Kabupaten Ponorogo. 

Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari‟ah Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. H. A. Rodli 

Makmun, M. Ag. 

 

Kata Kunci: Homoseksual, pernikahan sesama jenis, Hak Asasi Manusia. 

  

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak tiap-tiap individu sebagai 

manusia. Namun HAM secara umum terlalu liberal jika bertemu dengan 

kasus-kasus seperti pernikahan sesama jenis. Maka dari itu agama Islam 

yang berlandaskan al-Qur‟an dan Hadis memiliki dasar tersendiri dalam 

Hak Asasi Manusia, termasuk di dalamnya mencakup pernikahan sesama 

jenis. 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana analisis 

HAM terhadap penentuan peran sebagai suami atau istri dalam pernikahan 

sesama jenis menurut kaum homoseksual dan Bagaimana analisis HAM 

terhadap pandangan kaum homoseksual tentang pembagian hak dan 

kewajiban dalam pernikahan sesama jenis. 

 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian 

laapangan yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan tehnik 

pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi dan wawancara. 

Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif yaitu metode yang 

menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan 

berdasarkan pengamatan tersebut. 

 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa meskipun pembagian 

peran suami istri tidak melanggar Hak Asasi Manusia secara umum, namun 

hal ini dianggap melanggar HAM dalam agama Islam, dikarenakan 

hilangnya jaminan Hifdhun Nasl atau jaminan masa depan keturunan dan 

generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas, Jaminan tersebut tentu 

tidak bisa terwujud jika peran antara suami ataupun istri dalam sebuah 

pernikahan bisa bergantian dan tidak jelas karena berjenis kelamin sama 

serta dipastikan tidak bisa menghasilkan keturunan. Dan pembagian hak dan 

kewajiban suami istri dalam pernikahan sesama jenis juga melanggar Hak 

Asasi Manusia dalam agama Islam dalam hal Hifdhul Ma>l yaitu jaminan 

atas pemilikan harta benda, properti dan lain-lain. Karena jika hak dan 

kewajiban dapat ditukar dengan kesepakatan bersama, maka hak-hak dan 

kewajiban yang telah didapat sebelumnya akan ikut bertukar, hal tersebut 

tentu saja menghilangkan jaminan atas Hifdhul Ma>l. 

 



  

 

  



  

 

 

  



  

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sistem berfikir dalam bidang hukum Islam berpangkal pada al-Qur‟an 

dan Hadis, karena di dalam keduanya terdapat hukum-hukum untuk mengatur 

kehidupan. Diantaranya hukum Islam bersifat rinci, tetapi kebanyakan masih 

bersifat umum dan baru disebut pokok-pokoknya saja yang harus dipandang 

sebagai petunjuk pengarahan sehingga masih memerlukan pemikiran 

mendalam.
1
  

Salah satunya dalam hukum Islam juga mengatur umat Islam dalam 

masalah hubungan laki-laki dan perempuan secara sah, atau umumnya disebut 

pernikahan. Oleh karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan 

antara pria dan wanita, dan kemudian mengarahkan pada pertemuan itu 

sehingga terlaksananya pernikahan dan beralihlah kerisauan pria dan wanita 

menjadi ketentraman atau sakinah, dalam istilah al-Qur‟an surat ar-Ru>m ayat 

21: 

                       

                

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa 

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.
2
 

                                                           
1
 Syamsul Bahri dkk, Metodologi Hukum Islam (Yogyakarta: Teras, 2008), 45. 

2
 Al-Qur‟an, 30: 21. 



  

 

Al-Qur‟an menegaskan berpasangan atau nikah merupakan ketetapan 

Illahi bagi mahkluk-Nya, dan Rasul juga menegaskan bahwa menikah adalah 

sunnahnya, tetapi dalam saat yang sama al-Qur‟an dan sunnah menetapkan 

ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan. Lebih-lebih masyarakat yang 

ditemui melakukan praktik-praktik yang amat berbahaya serta melanggar 

nilai-nilai kemanusian.
3
 Termasuk di dalamnya larangan-larangan pernikahan 

yang melanggar syari‟at Islam, seperti pernikahan beda agama, pernikahan 

dengan saudara sedarah atau pernikahan sesama jenis. 

Menindak lanjuti larangan pernikahan sesama jenis, dalam 

pengertiannya, homoseksual adalah kecenderungan untuk tertarik kepada 

orang lain yang berkelamin sejenis. Pengertian lain homoseksual adalah 

keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama, baik itu kepada 

sesama laki-laki maupun kepada sesama perempuan.
4

 Lawan kata 

homoseksual adalah heteroseksual yang berarti keadaan tertarik pada 

hubungan seks dengan lawan jenis.
5
 Dalam perkembangannya, istilah ini lebih 

sering digunakan untuk seks sesama pria, sedangkan untuk seks sesama 

perempuan disebut lesbian.
6
 

Berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia 

perkawinan sesama jenis tidak diperbolehkan. Mengacu pada Pasal 1 UU No.1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menerangkan bahwa ”perkawinan 

                                                           
3
 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudu’i> < atas berbagai Persoalan Umat, 

cet ke-3 (Bandung: Mizan, 2004), 192. 
4
 Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan & Kebudayaan (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1990), 312. 
5
 Ibid., 304. 

6
 Marzukî Umar Sa’abah, Seks dan Kita, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 146. 



  

 

adalah sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang 

perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
7
 

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menambahi dalam 

Bab I pasal 2 dan 3: 

Pasal 2 

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat 

kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan 

melaksanakannya adalah merupakan ibadah. 

Pasal 3 

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 

sakinah mawaddah wa rahmah. 

Selama berabad-abad masyarakat memandang heteroseksual sebagai 

suatu kebenaran, normal dan alamiah. Sebaliknya semua orientasi jenis 

seksual non-heteroseksual dianggap sebagai sebuah hal yang abnormal, 

kelainan jiwa atau penyakit jiwa. Akibatnya masyarakat melanggengkan sifat 

dan nilai-nilai homophobia (anti homoseksual).
8
 

Sebagai contoh adalah Jannah, karena pengakuannya sebagai lesbian 

Beliau dinikahkan paksa oleh keluarganya karena malu anaknya tidak segera 

menikah dan tidak menerima bahwa Jannah adalah seorang lesbian. 

                                                           
7
 Khoiruddin Nasution, Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)  

(Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA, 2004), 16. 
8
 Siti Musdah Mulia, Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan (Bandung: 

Mizan, 2005), 377. 



  

 

Meskipun sudah menerima keputusan keluarganya, Beliau tetap 

dikucilkan oleh keluarganya sendiri. Hingga akhirnya selang satu tahun 

pernikahannya harus berakhir karena ketidak sanggupannya menjalani 

pernikahan heteroseksual yang dirasa tidak nyaman, terpaksa dan menekan 

bagi Beliau.
9
 

Meskipun dalam beberapa pendapat menikahkan paksa kaum 

homoseksual dijadikan sebagai sarana penyembuhan, namun tentu saja 

masalah yang kemudian muncul adalah kebebasan Hak Asasi Manusia (HAM) 

dalam menuntut kebebasan memilih dan menentukan perkawinannya. Salah 

satu kebebasan yang dikehendaki tersebut yakni perkawinan sejenis yang 

dilakukan oleh kaum gay dan lesbian. 

Berbeda dengan hukum Islam, Hak Asasi Manusia (HAM) menyebutkan 

bahwa tidak ada seorangpun yang menghendaki dilahirkan di dunia dengan 

keadaan yang menyimpang dan juga tidak dibenarkan adanya suatu kaidah 

hukum apapun membedakan orang yang satu dengan yang lain. Artinya, 

hubungan seksual yang menyimpang seperti perkawinan sesama jenis tidak 

dapat dianggap perbuatan dosa dan aib karena telah mendapat pengakuan dan 

pengaturannya.
10

 

Maka dari itu, meskipun legalitas dari pernikahan sesama jenis hingga 

kini masih jauh untuk bisa terwujud di Indonesia, akan tetapi sudah banyak 

penelitian yang mengangkat tentang hubungan maupun pernikahan sesama 

jenis. Namun dalam penilitian sebelumnya belum ada yang secara khusus 

                                                           
9
 Jannah, wawancara, Pelaku homoseksual, Ponorogo, 09 Oktober 2016. 

10
 Fina Wulandari, Problematika Perkawinan Sesama Jenis Ditinjau dari Hukum Positif dan 

Perspektif Hukum Islam (skripsi, Universitas Islam Bandung, Bandung, 2016), 56 



  

 

memfokuskan pada penelitian terhadap pandangan dari kaum homoseksual 

sendiri mengenai pernikahan sesama jenis. Dari bagaimana pendapat mereka 

tentang pembagian hak dan kewajiban dalam pernikahan sesama jenis hingga 

pembagian peran sebagai suami maupun istri dalam sebuah pernikahan sesama 

jenis dan bagaimana Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks agama Islam 

meninjau pendapat kaum homoseksual tersebut. 

Menurut peneliti permasalahan tersebut menarik untuk diteliti. Dengan 

kaitannya tersebut, peneliti akan melakukan penelitian terhadap permasalahan 

ini akan mengangkat sebuah tema yang berjudul “Analisis HAM Terhadap 

Pandangan Kaum Homoseksual Tentang Pernikahan Sesama Jenis di 

Kabupaten Ponorogo”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Homoseksual 

 

 

: Keadaan tertarik terhadap orang lain dari jenis 

kelamin yang sama, baik itu kepada sesama laki-

laki maupun kepada sesama perempuan. 

Pernikahan Sesama Jenis : Pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dengan 

laki-laki maupun perempuan dengan 

perempuan. 

 

 

 

C. Rumusan Masalah  



  

 

Agar lebih terarah dalam sistematika penulisan karya ilmiah dan dari 

latar belakang masalah tersebut, maka penulis membuat pokok 

permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana analisis HAM terhadap penentuan peran sebagai suami atau 

istri dalam pernikahan sesama jenis menurut kaum homoseksual? 

2. Bagaimana analisis HAM terhadap pandangan kaum homoseksual tentang 

pembagian hak dan kewajiban dalam pernikahan sesama jenis? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui analisis HAM tentang cara menentukan peran sebagai 

suami maupun istri dalam pernikahan sesama jenis. 

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis HAM terhadap pandangan kaum 

homoseksual tentang pembagian hak dan kewajiban dalam pernikahan 

sesama jenis. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat memberi pengetahuan 

dan manfaat, diantaranya sebagai berikut: 

1. Kegunaan Ilmiah 

Kajian karya ilmiah ini diharapkan dapat memberi konstribusi 

khazanah pengembangan ilmu pengetahuan pada disiplin Ilmu Syari‟ah 

khususnya mengenai tinjauan hukum Islam dalam pandangan kaum 



  

 

homoseksual terhadap pernikahan sesama jenis dan sebagai kajian untuk 

dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian berikutnya. 

2. Kegunaan Terapan 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana kepada 

mahasiswa dalam upaya pengembangan pemikiran dalam bidang Hukum 

Islam. Dan diharapkan menjadi wawasan seluruh masyarakat, khususnya 

masyarakat Islam supaya mereka dapat lebih mengetahui, memahami dan 

lebih menghargai kaum homoseksual yang selama ini terpinggirkan. 

 

F. Kajian Pustaka  

Memang sudah banyak karya tulis yang membahas tentang pernikahan 

sesama jenis, akan tetapi sejauh pengetahuan penulis membahas tentang 

pandangan langsung kaum homoseksual terhadap pernikahan sesama jenis 

masih minim. 

Dalam perkembangannya, komunitas kaum homoseksual makin 

transparan. Komunitas kaum homoseksual di tanah air mulai menunjukkan 

keberanian untuk terbuka ke publik meski dalam koridor-koridor tertentu. Di 

dalam buletin GAYa Nusantara yang dikomandani Dede Oetom, banyak 

cerita-cerita seputar kehidupan kaum homoseksual dari A sampai Z. 

Potret kaum homoseksual atau juga populer dengan sebutan "kaum gay" 

di Tanah Air itu dari hari ke hari makin tampak dalam kehidupan masyarakat. 

Jika dulu banyak kaum gay yang cenderung memilih diam, kini kaum gay 

perlahan mulai berani tampil di depan publik. 



  

 

Komunitas gay di Tanah Air seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung, 

punya media tersendiri untuk mengekspresikan dirinya tampil di depan publik. 

Meskipun buletin GAYa Nusantara yang dijual secara terbatas dan sebagian 

besar dinikmati oleh kalangan sendiri, paling tidak, ada satu wadah bagi 

sejumlah kaum gay untuk berekspresi dengan berterus terang dan bicara blak-

blakan tentang dunia mereka.
11

 

Karya ilmiah seperti yang ditulis Siti Musdah Mulia dalam “Islam: 

Recognizes Homosexuality” bahwa homoseksual dan homoseksualitas adalah 

kelaziman dan dibuat oleh Tuhan, dengan begitu diizinkan juga dalam agama 

Islam. Beliau juga menambahkan bahwa sarjana-sarjana Islam moderat 

mengatakan tidak ada pertimbangan untuk menolak homoseksual dalam Islam, 

dan bahwa pelarangan homoseksual merupakan tendensi para ulama.
12

 

Kemunculan wacana dan pemikiran atau pendapat tidak hanya 

berkembang dikalangan guru besar, atau dosen. Di kalangan mahasiswa 

wacana dan tulisan juga bermunculan, di antaranya muncul dari beberapa 

mahasiswa dari Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang yang melakukan 

penelitian dan menerbitkannya dalam sebuah jurnal bernama Jurnal Justisia 

dengan tema “Kawin Sesama Jenis”. Setahun kemudian jurnal tersebut 

diterbitkan menjadi sebuah buku yang berjudul “Indahnya Kawin Sesama 

Jenis: Demokratisasi dan Perlindungan Hak-Hak Kaum Homoseksual” dengan 

                                                           
11

 Moammar Emka, Jakarta Undercover 2: Karnaval Malam (Jakarta: GagasMedia, 2003), 

108. 
12

 http://www.thejakartapost.com/news/2008/03/27/islam-039-recognizes-homosexuality-

039.html (diakses pada tanggal 18 Mei 2016). 



  

 

penulis berjumlah 6 orang, dan diterbitkan oleh eLSA (Lembaga Studi Sosial 

dan Agama), sebuah lembaga kajian di bawah IAIN Walisongo. 

Dari fenomena di atas maka akan timbul pertanyaan tentang bagaimana 

HAM menilai terhadap pandangan kaum homoseksual tentang tujuan dari 

pernikahan sesama jenis, bagaimana pembagian peran suami maupun istri 

dalam sebuah pernikahan sesama jenis maupun pembagian hak dan kewajiban 

dalam pernikahan sesama jenis. 

Untuk menjawab semua permasalahan di atas, penulis menggunakan 

teori yang ada di bab dua (library research) yakni tentang pernikahan sesama 

jenis dalam Hak Asasi Manusia (HAM), konsep nikah dalam hukum Islam 

yang berisis teori pernikahan, tujuan pernikahan, hak dan kewajiban dalam 

sebuah pernikahan serta status pernikahan sesama jenis dalam Islam. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Islam tidak memberikan 

celah terhadap hubungan sesama jenis dan dengan tegas melarang hubungan 

maupun perikahan sesama jenis. Hal tersebut diperkuat oleh dalil di dalam al-

Qur‟an surat Al-A‟raf ayat 80-81: 

                              

                       

      

Artinya: “Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya), (ingatlah) 

tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan 

perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh 

seorangpun (di dunia ini) sebelummu?". Sesungguhnya kamu 

mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), 



  

 

bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui 

batas”.
13

 

Meskipun dalam Islam jelas melarang hubungan sesama jenis, namun 

fenomena tersebut tidak bisa dihiraukan begitu saja, mengingat semakin 

berkembangnya zaman fenomena-fenomena hubungan sesama jenis juga 

makin marak dan berdampak positif maupun negatif dalam lingkungan 

sekitarnya. 

Dalam konteks kaum homoseksual, meskipun al-Qur‟an secara jelas 

menentang dan melaknat perbuatan tersebut. Namun kita sebagai sesama 

ciptaan Allah selayaknya bisa saling menghormati perbedaan satu sama lain, 

karena penyebab prilaku homoseksualitas tidak hanya dikarenakan faktor 

kesengajaan, dibuat-buat atau faktor lingkungan. Ada yang memang bawaan 

sejak lahir maupun kelainan dalam organ reproduksi yang menimbulkan 

keraguan tentang jenis kelaminnya. 

Metode penelitian lapangan (kualitatif) menjadi pilihan dalam 

penggarapan skripsi ini, yang menghasilkan dua kesimpulan sebagai jawaban 

dari dua pertanyaan dalam rumusan masalah di atas. Yang pertama adalah 

pembagian peran suami istri dalam pernikahan sesama jenis dianggap 

melanggar HAM karena tidak adanya jaminan Hifdhun Nasl atau jaminan 

masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas 

karena dalam pernikahan sesama jenis tidak dimungkinkan menghasilkan 

keturunan. Yang kedua Pembagian hak dan kewajiban suami istri dalam 

pernikahan sesama jenis juga melanggar Hifdhul Ma>l pada Hak Asasi 

                                                           
13

 Al-Qur‟an, 07: 80-81. 



  

 

Manusia dalam agama Islam. Karena jika hak dan kewajiban dapat ditukar 

dengan kesepakatan bersama, maka hak-hak dan kewajiban yang telah didapat 

sebelumnya akan ikut bertukar, hal tersebut tentu saja menghilangkan jaminan 

atas Hifdhul Ma>l. 

 

G. Metode Penelitian 

Dalam menyusun suatu karya ilmiah penggunaan metode sangatlah 

diperlukan karena disamping untuk mempermudah penelitian juga sebagai 

cara kerja yang efektif dan untuk memperoleh hasil yang dapat dipertanggung-

jawabkan.  

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah study 

lapangan (field reseach), yaitu mengumpulkan data-data di lapangan.
14

 

Peneliti terjun langsung di lapangan untuk menemukan fakta-fakta dan 

fenomena di lapangan yang berkaitan dengan pandangan kaum 

homoseksual terhadap pernikahan sesama jenis perspektif hukum Islam. 

Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

                                                           
14

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (bandung: Alfa Beta 2005), 23. 



  

 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat dialami.
15

  

Jenis penelitian yang digunakan dalam masalah ini adalah studi 

kasus terhadap tinjauan hukum Islam terhadap pandangan kaum 

homoseksual tentang pernikahan sesama jenis. 

2. Lokasi Penelitian 

Penulis mengambil penelitian di Kabupaten Ponorogo. 

3. Subyek Penelitian 

Adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah masyarakat 

Kabupaten Ponorogo. Khususnya mereka yang menjadi bagian dari kaum 

homoseksual. 

4. Data dan Sumber Penelitian 

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data-data yang 

berkaitan dengan kaum homoseksual Kabupaten Ponorogo mengenai 

pernikahan sesama jenis. Sumber data yang diperoleh oleh peneliti terbagi 

menjadi 2, yaitu: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber  data primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Dalam 

hal ini yang dimaksud adalah, para informan. Disini peneliti akan 

mengambil 8 informan selaku kaum homoseksual untuk 

menyampaikan pandanganya mengenai pokok permasalahan yang 

terjadi. 

                                                           
15

 Lexy Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1995), 

3. 



  

 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber sekundernya berasal dari semua informasi yang 

berkaitan dengan pernikahan sesama jenis yang diperoleh dari buku-

buku pendukung sekunder, artikel dan literatur-literatur yang sudah 

ada. Berbagai referensi yang berkaitan dengan pernikahan sesama jenis 

dijadikan sebagai bahan materi dalam penulisan penelitian ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang akurat, teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi. Dengan 

menggunakan teknik ini diharapkan dapat melakukan penelitian dengan 

maksimal, kejadian sebenarnya dapat diketahui dan dimengerti dengan 

melakukan wawancara secara mendalam dengan subyek-subyek yang 

terkait, dan mengobservasi pada fenomena yang berlangsung.
16

 

a. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua 

belah pihak, yaitu pewawancara sebagai pengaju atau pemberi 

pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas 

pertanyaan itu.
17

 Wawancara ini dilakukan kepada para pelaku dalam 

harta bersama. 

b. Teknik Observasi 

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku 
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dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara 

langsung.
18

 Dengan mengamati secara langsung kehidupan dan 

permasalahan kaum homoseksual dapat memberi gambaran secara 

jelas terkait keseharian kaum homoseksual, kebiasaan mereka serta 

permasalahan-permasalahan yang biasa mereka hadapi yang berkaitan 

tentang hubungan sesama jenis. 

6. Teknik Pengolahan Data 

a. Editing 

Suatu proses memeriksa kembali semua data yang telah di 

peroleh terutama dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan arti, 

kesesuaian dan keselarasan serta keseragaman suatu kelompok data. 

Sesuai dengan sistimatika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan 

masalah. Dalam hal ini peneliti memilah-milah data hasil wawancara 

dengan informan penelitian yang disesuaikan dengan struktur rumusan 

masalah, cara ini dilakukan untuk memudahkan penulis ketika berada 

pada fase cross check dan trianggulasi untuk memperoleh data 

pergeseran peran. 

b. Organizing 

Suatu proses mengatur dan menyusun data sedemikian rupa 

sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk menyusun skripsi ini. 

Setelah data diedit, penulis menghimpun data mengenai pandangan 

kaum homoseksual mengenai pernikahan sesama jenis. 
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c. Penemuan Hasil 

Suatu proses melakukan analisa lanjutan terhadap 

pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah dan teori-teori 

sehingga diperoleh kesimpulan tertentu sebagai jawaban dari 

pertanyaan dalam rumusan masalah.
19

 

7. Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis data-data yang telah diperoleh untuk 

mendapatkan kesimpulan, maka yang diterapkan di sini adalah: 

a. Deduktif 

Deduktif adalah metode dimana dari data-data yang bersifat 

umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. 

Metode ini digunakan untuk mengolah data umum yang telah ada 

dalam menganalisa pernikahan menurut hukum Islam, pernikahan 

sesama jenis maupun tentang homoseksual. 

b. Induktif 

Induktif yaitu metode dimana ditarik suatu kesimpulan yang 

bersifat umum dari data-data yang bersifat khusus. Metode ini 

digunakan untuk mengkaji data-data mengenai konsep pernikahan 

sesama jenis dalam pendapat kaum homoseksual. 
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H. Sistematika Pembahasan 

Agar lebih mudah dalam pembahasan dan pengalaman skripsi ini, maka 

penulis akan membagi skripsi ini dalam lima bab dalam beberapa sub bab 

yang secara garis besarnya dapat menggambarkan sebagai berikut: 

Bab I : Merupakan gambaran global dari penelitian yang berisikan latar 

belakang permasalahan, Rumusan masalah, tujuan penelitian,  

jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode 

penelitian, yang akan ditulis dalam penelitian tersebut. 

Bab II : Berisikan tentang landasan teori yang diambil dari berbagai 

literatur, yang berkaitan dengan pembahasan mengenai dasar-

dasar hak asasi dalam Islam, pernikahan sesama jenis dalam 

HAM, pengertian pernikahan dalam hukum Islam maupun dalam 

undang-undang perkawinan di Indonesia, hubungan sesama jenis 

dalam Islam dan hal lain yang berkaitan dengan hal tersebut. Bab 

ini dimaksudkan untuk mengetengahkan acuan teori yang 

dipergunakan sebagai landasan melakukan penelitian ini. 

Bab III : Memaparkan data-data tentang pandangan kaum homoseksual 

Kabupaten Ponorogo tentang pernikahan sesama jenis yang 

berkaitan dengan pendapat mereka terhadap pembagian peran 

suami maupun istri serta pembagian hak dan kewajiban mereka 

dalam sebuah pernikahan sesama jenis. 

Bab IV : Merupakan analisis dari rumusan masalah terhadap problem-

problem yang diangkat dalam masalah tersebut. Bagaimana 



  

 

hukum Islam memandang terhadap pendapat-pendapat kaum 

homoseksual dalam sebuah pernikahan sesama jenis. 

Bab V : Merupakan  kesimpulan dan saran-saran terhadap penulisan 

penelitian. 



 

 

BAB II 

HAK ASASI MANUSIA, KONSEP PERNIKAHAN DAN PERNIKAHAN 

SESAMA JENIS DALAM HUKUM ISLAM 

A. Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Islam 

Hak asasi manusia (HAM) sudah ada sejak manusia ada. HAM berasal 

dari status kita sebagai manusia, sehingga HAM bukan hal baru dalam 

kehidupan manusia. Hanya saja, apa yang kita sebut sebagai HAM baru 

dikodifikasikan dan diformulasikan abad ini. 

Hak Asasi Manusia merupakan hak manusia, yang melekat pada 

manusia, dimana manusia juga dikaruniai akal, pikiran dan hati nurani.
36

 Hak 

Asasi Manusia bersifat universal yang berarti melampaui batas-batas negeri, 

kebangsaan dan ditujukan pada setiap orang, baik miskin maupun kaya, laki-

laki maupun perempuan. Dikatakan universal karena hak-hak ini dinyatakan 

sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tak peduli apa warna 

kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural dan agama atau 

kepercayaan spiritualnya.
37

 Sebagai norma yang ditujukan bagi pengakuan 

hak semua orang, maka setiap orang baik sendiri-sendiri maupun kelompok 

perlu mengenali dasar-dasar hak asasi manusia dan selanjutnya menuntut 

peningkatan pelaksanaannya. 

Peletakkan rumusan tentang dasar-dasar hak asasi manusia merupakan 

bagian dari tujuan sosialisasi. Adapun norma-norma yang mengatur tentang 

HAM adalah Deklarasi Universal tentang HAM (DUHAM) oleh PBB pada 

tanggal 10 Desember 1948. 
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Pasal-pasal dalam DUHAM itu ada yang ketat, ada pula yang longgar. 

Contoh, Pasal 16 DUHAM tentang hak untuk menikah dan berkeluarga. 

Dalam pasal itu, tidak ada indikasi dibolehkannya perkawinan sejenis. Oleh 

karena beberapa sifatnya yang longgar, negara pihak seperti Indonesia tidak 

secara otomatis seluruhnya mengikuti isi setiap pasal dari DUHAM PBB, 

walaupun Indonesia telah meratifikasi DUHAM PBB. Semua isi pasal harus 

disesuaikan dengan hukum nasional dan kondisi Indonesia. 

Terdapat juga perbedaan-perbedaan yang mendasar antara konsep 

HAM dalam Islam dan HAM dalam konsep Barat sebagaimana yang 

diterima oleh perangkat-perangkat internasional. HAM dalam Islam 

didasarkan pada premis bahwa aktivitas manusia sebagai khalifah Allah di 

muka bumi. Sedangkan dunia Barat, bagaimanapun, percaya bahwa pola 

tingkah laku hanya ditentukan oleh hukum-hukum negara atau sejumlah 

otoritas yang mencukupi untuk tercapainya aturan-aturan publik yang aman 

dan perdamaian semesta. 

Terkait dengan hak-hak asasi manusia dalam Islam, dijelaskan bahwa 

Islam merupakan ajaran yang menempatkan manusia pada posisi yang sangat 

tinggi. Bahkan al-Qur‟an menjamin adanya hak pemuliaan dan pengutamaan 

manusia. Firman Allah SWT: 

                       

               

Artinya: “Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami 

angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki 

dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan 



 

 

yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami 

ciptakan”.
38

 

Dengan demikian manusia memiliki hak al-karomah dan hak al-

fad}ilah. Apalagi misi Rasulullah adalah rahmatan lil alamin, di mana 

kemaslahatan/kesejahteraan merupakan tawaran untuk seluruh manusia dan 

alam semesta. 

Pengejawantahan misi di atas disebut sebagai Us}ul al-Khoms (lima 

prinsip dasar) yang melingkupi hifdhud di>n, hifdhun nafs wal ’ird, hifdhul 

aql, hifdhun nasl dan hifdhul ma>l.39
 

1. Hifdhud Di>n memberikan jaminan hak kepada umat Islam untuk 

memelihara agama dan keyakinannya (al-din). Sementara itu Islam juga 

menjamin sepenuhnya atas identitas (kelompok) agama yang bersifat 

lintas etnis, oleh karena itu Islam menjamin kebebasan beragama, dan 

larangan adanya pemaksaan agama yang satu dengan agama lainnya. 

2. Hifdhun Nafs Wal ’Irdh memberikan jaminan hak atas setiap jiwa 

(nyawa) manusia, untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal 

ini Islam menuntut adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar (hak 

atas penghidupan) pekerjaan, hak kemerdekaan, dan keselamatan, bebas 

dari penganiayaan dan kesewenang-wenangan. 

3. Hifdhul ‘Aql adalah adanya suatu jaminan atas kebebasan berekspresi, 

kebebasan mimbar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian 

dan berbagai aktivitas ilmiah. Dalam hal ini Islam melarang terjadinya 
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perusakan akal dalam bentuk penyiksaan, penggunaan ekstasi, minuman 

keras dan lain-lain. 

4. Hifdhun Nasl merupakan jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, 

perlindungan atas profesi (pekerjaan), jaminan masa depan keturunan dan 

generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas. Seks bebas, zinah 

menurut syara‟, homoseksual, adalah perbuatan yang dilarang karena 

bertentangan dengan hifdh al-nasl. 

5. Hifdhul Ma>l dimaksudkan sebagai jaminan atas pemilikan harta benda, 

properti dan lain-lain. Dan larangan adanya tindakan mengambil hak dari 

harta orang lain, seperti mencuri, korupsi, monopoli, oligopoli, 

monopsoni dan lain-lain. 

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan 

mendasar tentang HAM dalam pandangan Islam dan pandangan umum 

adalah HAM dalam Islam bersifat teosentris (segala sesuatu berpusat kepada 

Tuhan) dan Allah lah yang menjadi tolak ukur segala sesuatu, sedangkan 

manusia adalah ciptaan Allah untuk mengabdi kepada-Nya. 

Dan dalam pandangan umum HAM bersifat antroposentris (segala 

sesuatu berpusat kepada manusia) dan manusia lah yang menjadi tolak ukur 

segala sesuatu. 

 

B. Pernikahan dalam Hukum Islam 

Menikah merupakan salah satu fase kehidupan yang lazim dilakukan 

oleh setiap manusia dewasa (akil baligh), siap secara lahir dan batin, serta 

memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Setiap 



 

 

orang yang telah memenuhi persyaratan tersebut dianjurkan agar 

menginjakkan kakinya kejenjang pernikahan. Jenjang inilah yang menandai 

sebuah fase kehidupan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup 

seseorang pada masa mendatang. Dibandingkan dengan hidup sendirian 

(membujang atau melajang), kehidupan berkeluarga memiliki banyak 

tantangan dan sekaligus mengandung sejumlah harapan positif. Tidak 

dipungkiri dalam pernikahan terdapat banyak manfaatnya jika kita dapat 

mengelolanya dengan baik.
40

 

Berdasarkan kodratnya, seorang laki-laki memang diidentikkan 

menyukai atau mencintai perempuan. Hal tersebut tedapat dalam surat Ali 

Imron ayat 14 yang berbunyi: 

                        

                         

               

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada 

apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang 

banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang 

ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di 

sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”
41

 

Dari ayat di atas menggambarkan bahwa perempuan merupakan salah 

satu ekspresi kecintaan laki-laki terhadap hal-hal yang dicintainya. Islam 

menetapkan pernikahan untuk memberikan jalan yang tebaik bagi terjadinya 

“perhubungan” manusia berlainan jenis itu. Rasa cinta laki-laki dan 

perempuan yang “terbungkus” dalam sebuah pernikahan suci dapat menjaga 
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keberlangsungan keturunan umat manusia di muka bumi. Namun, perlu 

digaris bawahi bahwa tujuan pernikahan bukan hanya untuk mensucikan 

bentuk-bentuk pemenuhan nafsu seksual, tetapi sesungguhnya lebih jauh dari 

itu bahwa masih banyak tujuan lain yang terkandung dalam makna 

pernikahan 

1. Pengertian Pernikahan 

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (الهكاح), berarti 

membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin 

atau bersetubuh.
42

 Di dalam al-Qur‟an kata “nikah digunakan sebanyak 

23 kali yang mempunyai arti “berhimpun”. Al-Qur‟an juga menggunakan 

kata zawwaja atau zawaj yang memiliki makna berarti bergabung (ضم), 

hubungan kelamin (وطء) dan juga berarti akad (عقد) sebanyak 80 kali.
43

 

Al-Qur‟an menyebut kata “nikah” sebagai suatu bentuk perjanjian 

(mitsaq) antara laki-laki dan perempuan yang telah terikat dalam sebuah 

hubungan pernikahan yang sah. Atas dasar itulah, Imam Taqiyuddi>n 

mendefinisikan pernikahan sebagai “suatu ungkapan menyangkut tentang 

akad yang sudah dikenala oleh masyarakat, mencakup rukun-rukun dan 

syarat-syarat tertentu” (‘ibratun ‘an al-‘aqdi al-masyhur al-

musytamili’ala al-arkan wa al-syuruth). Senada dengan pengertian 

tersebut, Abbas Mahmud al-Aqqad mendefinsikan pernikahan sebagai 

suatu perjanjian atau kesepakatan untuk bercampur atau bergaul dengan 
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sebaik-baiknya antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan 

dalam status suami-istri yang sah.
44

 

Menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) 

yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan 

memakai kata-kata (lafazh) nikah atau tazwi>j.45
 

Adapun tentang makna pernikahan itu secara definitif, masing-

masing ulama fiqih berbeda dalam mengemukakan pendapatnya, antara 

lain sebagai berikut:
46

 

a. Ulama Hanafiah, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad 

yang berguna untuk memiliki mut’ah dengan sengaja. Artinya 

seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota 

badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan. 

b. Ulama Syafi‟iyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu 

akad dengan menggunakan lafadz nikah atau zauj yang menyimpan 

arti memiliki hati. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat 

memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya. 

c. Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu 

akad yang mengandung arti mut’ah untuk mencapai kepuasan, 

dengan tidak mewajibkan adanya harga. 

d. Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad 

dengan menggunakan lafadz inkah atau tazwij untuk mendapatkan 
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kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari 

seorang perempuan dan sebaliknya. 

Dari beberapa pengertian nikah tersebut di atas maka dapat 

dikemukakan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria 

dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah 

pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat 

yang telah ditetapkan syara‟ untuk menghalalkan percampuran antara 

keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu 

sebagai teman hidup dalam rumah tangga. 

2. Dasar Hukum 

Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani rohaninya 

pasti membutuhkan teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan 

biologis, yang dapat dicintai dan mencintai, dan dapat diajak bekerja 

sama untuk mewujudkan kesejahteraan hidup berumah tangga. Dalam al-

Qur‟an surat an-Nu>r ayat 32 disebutkan: 

                       

                  

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, 

dan orang-orang yang layak (mekawin) dari hamba sahayamu 

yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. 

Jika mereka miskin Allah akan mengkayakan mereka dengan 

karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) dan 

Maha Mengetahui.”
47
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Dalam Al-Qur‟an surat Adz Dzariya>t ayat 49 juga disebutkan: 

                   

Artinya: “Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya 

kamu mengingat kebesaran Allah.”
48

 

Al-Qur‟an surat An-Nahl ayat 72 disebutkan: 

                    

                     

      

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri 

dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak anak 

dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. 

Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan 

mengingkari nikmat Allah?."
49

 

Al-Qur‟an surat Ar-Ru>m ayat 21 disebutkan: 

                       

                      

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya 

kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan 

dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”
50
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Rasulullah SAW bersabda: 

ُكهَّا :  قَاَا ّ ِ , َعْم َعْ ِد الّل حِم اْاِم  َِ  َد  اا َ َ ْ ُ  َ َ  َعْ قََحىَ وااَْ َ ِ  َع َ  َعْ ِدّ  

 قاَا لهارُ وُا ّ ِ ص ّ  ّ ُ ع َيِى , ‘ َ  الهَّ ِ ِّ ص ّ  ّ ُ ع َيِى و  َّم ش اااً انِجُد شيا

ْج  َإِنَّىُ أََغضُّ لِْ  ََصِل : و  ّمَ   َا َ ْعَشَل الشَّ َاِب َ ِم اْ تَطَاَع ِ ْهُكُم اْل َاَءةَ  َْ يَتََ وَّ

ْوِم  َإِنَّىُ لَىُ ِوَجاٌء  َوأَْ َصُم لِْ  َْلِج َوَ ْم لَمْ   َْستَِطْ   ََع َْيِى اِالصَّ

Artinya: “Dari A<bdurrohman bin yazid berkata: “saya masuk bersama 

al-qomah dan al-aswad kepada Abdullah, lantas Abdullah 

berkata:”adalah kami bersama Nabi SAW, sebagai pemuda 

yang tidak punya apa-apa, maka rosulullah SAW bersabda 

kepada kami: “wahai golongan pemuda, barang siapa 

diantara kamu telah sanggup mekawin, maka kawinlah. 

Karena kawin itu dapat menundukkan mata dan memelihara 

farji (kelamin) dan barang siapa tidak sanggup maka 

hendaklah berpuasa karena puasa itu dapat melemahkan 

syahwat”.
51

 

3. Tujuan Pernikahan 

Adapun maksud dan tujuan pernikahan sangat banyak sekali, 

karena setiap orang memiliki maksud yang berbeda-beda dalam 

melakukan pernikahan, namun berikut akan dipaparkan beberapa maksud 

dan tujuan pernikahan oleh beberapa ahli, yaitu: 

Tihami dan Sohari Sahrani menyampaikan bahwa tujuan 

perkawinan ada lima, yakni:
52

 

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan. 

b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan 

menumpahkan kasih sayangnya. 
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c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan 

kerusakan. 

d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima 

hak serta kewajiban, bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta 

kekayaan yang halal. 

e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang 

tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang. 

Ny. Soemiati menyatkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam 

adalah untuk memenuhi hajat tabi‟at kemanusiaan, yakni hubungan 

antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga yang 

bahagia, atas dasar kasih dan sayang. Tujuan lainnya adalah untuk 

memperoleh keturunan dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-

ketentuan yang diatur oleh syari‟ah.
53

 

Mahmud Yunus merumuskan secara singkat terkait tujuan 

perkawinan yakni untuk memperoleh keturunan yang sah dalam 

masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.
54

 

Al-ghazali sebagai seorang filosof Islam memapakarkan tentang 

tujuan perkawinan, yakni:
55

 

a. Untuk memperoleh keturunan yang sah, yang akan melangsungkan 

serta mengembangkan keturunan suku-suku bangsa Manusia (Al-

Qur‟an, 35: 74). 
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b. Untuk memenuhi tuntunan naluriah hidup manusia (Al-Qur‟an, 2: 

187). 

c. Untuk memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan (Al-

Qur‟an, 4: 28). 

d. Untuk membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis 

pertama yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang (Al-

Qur‟an, 30: 21). 

e. Untuk membubuhkan kesungguhan berusaha untuk mencari rizki 

yang halal dan memperbesar rasa tanggungjawab Al-Qur‟an, 4: 34). 

Khoiruddin juga menjelaskan secara rinci terkait tujuan-tujuan 

perkawinan. Menurut Khoiruddin tujuan-tujuan perkawinan dapat 

disimpulkan menjadi lima tujuan, yakni:
56

 

a. Memperoleh ketenangan yang penuh cinta dan kasih sayang. 

Hubungan suami isteri tidak cukup jika hanya dengan pelayanan 

yang bersifat material dan biologis semata, akan tetapi butuh cinta, 

kasih dan sayang dalam hubungan suami isteri ini.Al-Qur‟an juga 

menunjukkan bahwa hubungan suami dan isteri merupakan 

hubungan cinta dan kasih sayang. 

b. Reproduksi 

Tujuan pentingnya reproduksi agar umat Islam kelak menjadi 

umat yang banyak, dan berkualitas. Nabi mengajak untuk hidup 

berkeluarga dan menurunkan serta mengasuh anak-anak mereka 
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menjadi warga dan umat Islam yang shaleh. Tujuan lain di balik umat 

yang banyak tersebut agar mereka dapatmenyiarkan Islam, dan orang 

yang dapat menyiarkan Islam adalah orang yang berilmu. Karena ini, 

tujuan reproduksi adalah melahirkan generasi yang kuat dan banyak. 

c. Pemenuhan kebutuhan biologis 

Seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan, 

tidak dipungkiri bertujuan agar dapat memenuhi kebutuhan 

biologisnya dengan cara yang halal. 

d. Menjaga kehormatan 

Kehormatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kehormatan diri 

sendiri, anak dan keluarganya. Menjaga kehormatan harus menjadi 

satu kesatuan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan biologis, artinya, 

di samping untuk memenuhi kebutuhan biologi, juga untuk menjaga 

kehormatan. Jika tidak untuk menjaga kehormatan, maka hubungan 

biologis dapat dilakukan oleh siapapun meskipun bukan suami isteri 

yang sah. 

e. Ibadah 

Tujuan ini untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah, karena 

menikah adalah bagian dari agama. Melakukan perintah dan ajaran 

agama tentu bagian dari agama. 

Tujuan perkawinan juga dipaparkan dalam Kompilasi Hukum 

Islam BAB II pasal 3 yang berbunyi:
57

 

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga 

yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. 
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4. Peran Suami Istri Dalam Pernikahan 

a. Peran Suami 

Suami dalam beberapa pengertian secara umum dapat diartikan 

sebagai kepala rumah tangga atau sebagai kepala keluarga. Disini 

yang berlaku umum dalam masyarakat, kepala rumah tangga yaitu 

orang yang bertugas mengurusi hal-hal yang besar dalam keluarga, 

yakni menyangkut pencarian nafkah, menjaga hubungan keluarga 

dengan masyarakat, dan urusan-urusan lain yang melibatkan rumah 

tangga dengan kehidupan sosial.
58

 

Dalam pencarian nafkah keluarga suami juga diharuskan agar bisa 

mengatur pemasukan dan pengeluaran, sebagaimana yang 

diungkapkan Imam Ghazali bahwa suami tidak boleh terlalu pelit dan 

tidak boleh terlalu boros, yang dianjurkan adalah tengah-tengah. hal 

ini agar istri bisa mengatur segala urusan keluarga dengan sebaik-

baiknya.
59

 

Kepala rumah tangga bisa disebut juga sebagai pemimpin dalam 

rumah tangga, untuk menciptakan keluarga yang di impikan yaitu 

sebagai keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Allah Swt 

berfirman dalam surat An-Nisa‟ ayat 34: 

                        

            

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, 

oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka 
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(laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena 

mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta 

mereka.”
60

 

Ayat di atas merupakan ayat yang mengatur organisasi dalam 

keluarga, kemudian menjelaskan keistimewaan-keistimewaan 

peraturannya agar tidak terjadi kesalahpahaman antar anggotanya, 

yaitu dengan mengembalikan mereka semua kepada hukum Allah, 

bukan hukum hawa nafsu, perasaan dan keinginan pribadi, 

memberikan batasan bahwa kepemimpinan dalam organisasi rumah 

tangga ini berada di tangan laki-laki.
61

 

Selain itu fungsi seorang suami dalam keluarga adalah sebagai 

teladan. Suami memberikan teladan kepada istri dan anak merupakan 

hal yang sangat penting bagi keberlangsungan kerukunan dalam 

keluarga. Seorang suami diperintahkan untuk menasehati 

keluarganya, memerintahkan mereka untuk melakukan kebaikan, 

mencegah mereka dari kemungkaran
62

. 

Peran suami dalam kehidupan rumah tangga selanjutnya adalah 

sebagai penanggungjawab keluarga. Para ahli fiqih dan ulama telah 

membahas banyak masalah tanggung jawab laki-laki dalam Islam, 

antara lain adalah:
63

 

1) Bertanggungjawab terhadap Allah dan agamanya. 

2) Bertanggungjawab terhadap keluarganya. 
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3) Bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri. 

4) Bertanggungjawab terhadap profesi yang digelutinya dalam 

mencari rezeki yang baik dan halal. 

b. Peran Istri 

Untuk meciptakan keluarga yang sehat dan sejahtera semua 

anggota keluarga harus hidup saling mempengaruhi dan menunjang 

satu sama lain. Sama halnya dengan suami, perempuan sebagai istri 

juga memiliki peran yang besar untuk mengurus dan menjaga rumah 

tangganya, antara lain sebagai berikut:
64

 

1) Perempuan sebagai istri, perempuan tidak hanya sebagai ibu 

rumah tangga tetapi juga sebagai pendamping suami seperti 

sebelum menikah, sehingga dalam rumah tangga tetap terjalin 

ketentraman yang dilandasi kasih sayang yang sejati. Perempuan 

sebagai istri dituntut untuk setia pada suami agar dapat menjadi 

motivator kegiatan suami. 

2) Perempuan Sebagai ibu rumah tangga yang bertanggungjawab 

secara terus menerus memperhatikan kesehatan rumah dan tata 

laksana rumah tangga, mengatur segala sesuatu didalam rumah 

tangga untuk meningkatkan mutu hidup. Keadaan rumah harus 

mencerminkan rasa nyaman, aman tentram, dan damai bagi 

seluruh anggota keluarga. 

3) Perempuan sebagai pendidik. Ibu adalah wanita pendidik pertama 

dan utama dalam keluarga bagi putra-putrinya. Menanamkan rasa 
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hormat, cinta kasih kepada Allah serta kepada masyarakat dan 

orang tua. Pada lingkungan keluarga, peran ibu sangat 

menentukan perkembangan anak yang tumbuh menjadi dewasa 

sebagai warga negara yang berkualitas dan pandai. 

5. Hak dan Kewajiban Dalam Pernikahan 

Islam mengibaratkan keluarga seperti suatu lembaga yang berdiri 

di atas suatu kerja sama antara dua orang, seperti dalam firman Allah 

SWT sebagai berikut: 

                       

                         

                  

                    

      

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh 

karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) 

atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-

laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu 

Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi 

memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah 

telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu 

khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan 

pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah 

mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah 

kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. 

Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”
65
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Maka dari itu, dalam sebuah pernikahan memiliki hak dan 

kewajiban antara suami istri yang harus dipenuhi agar tidak terjadi 

ketimpangan dalam kehidupan berumah tangga
66

, antara lain: 

a. Hak Istri Atas Suami 

1) Hak Mahar 

Salah satu dari usaha Islam dalam mengghargai kedudukan 

wanita adalah memberinya hak untuk memegang urusannya. Di 

zaman jahiliyah hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan. 

Sehingga suaminya dengan semena-mena menggunakan harta 

istrinya, dan tidak memberinya kesempatan mengurus hartanya 

dan menggunakannya. Lalu Islam datang menghilangkan 

belenggu ini, kepadanya diberikan mahar dan kepada suami 

diwajibkan memberikan mahar kepada istrinya, bukan ayahnya. 

Allah berfirman dalam Al-Qur‟an surat An-Nisa‟ ayat 4: 

                         

           

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang 

kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh 

kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada 

kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, 

Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai 

makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”
67

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa laki-laki yang menikahi 

seorang perempuan berkewajiban membayar mahar atau mas 
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kawin kepadanya. Islam sangat melindungi hak mahar istrinya 

dan bila suami menceraikannya dilarang mengambil kembali 

maharnya walaupun sedikit. 

2) Nafkah (Belanja) 

Termasuk kewajiban suami terhadap istrinya ialah memberi 

nafkah, maksudnya ialah menyediakan segala keperluan makan, 

tempat tinggal maupun pengobatan istrinya. Memberi nafkah 

belanja hukumnya wajib menurut Al-Qur‟an, sunnah dan ijma‟.
68

 

Adapun kewajiban nafkah tersebut menurut Al-Qur‟an surah 

Al-Talaq ayat 6-7: 

             

                       

                  

                      

                        

                 

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu 

bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan 

janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 

menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-

istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka 

berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka 

bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-

anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka 

upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu 

(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui 
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kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan 

(anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu 

memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang 

yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah 

dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah 

tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan 

sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah 

kelak akan memberikan kelapangan sesudah 

kesempitan.”
69

 

3) Hak Moril 

Diantara hak istri yang telah disebutkan di atas merupakan 

kebandaan yaitu mahar dan nafkah, akan tetapi ada juga yang 

bukan berwujud kebendaan, antara lain adalah perlakuan baik 

dan menjaga istri dengan baik sebagaimana Allah SWT befirman 

dalam surat An-Nisa‟ ayat 19: 

                   

                

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka secara patut. 

kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka 

bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai 

sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan 

yang banyak.”.
70

 

b. Hak Suami Atas Istri 

1) Hak istri 

Di antara hak suami atas istrinya adalah ditaati dalam hal-hal 

yang tidak maksiat, istrinya menjaga dirinya sendiri dan harta 

suaminya, menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat 

menyusahkan suamiya, tidak cemberut dihadapannya, tidak 

menunjukkan keadaan yang tidak disenangi. 
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Artinya: “Sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat 

kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya 

tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara 

(mereka)”
71

 

2) Tidak Menerima Orang yang Dibenci Suaminya 

Termasuk kewajiban seorang istri untuk tidak memasukkan 

orang lain yang tidak disukai oleh suaminya kedalam rumah 

kecuali dengan izin suaminya. 

3) Istri Wajib Tinggal Bersama Suami 

Termasuk hak suami terhadap istrinya untuk menahan 

istrinya agar mau tinggal di rumah yang sudah disepakati untuk 

berumah tangga. 

4) Hak Pengayoman 

Suami berhak memindahkan istrinya ketempat yang ia sukai, 

Allah berfirman dalam surat at-Talaq ayat 6: 

             

      

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu 

bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan 

janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 

menyempitkan (hati) mereka.”
72

 

c. Hak Bersama Suami Istri 

Apabila sudah tejadi pernikahan yang sah, masing-masing suami 

istri telah menjalankan kewajibannya dan memperhatikan 
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tanggungjawabnya akan terwujudlah ketentraman dengan ketenangan 

hati sehingga sempurnalah kebahagiaan suami.
73

 Hak bersama suami 

istri halal saling bergaul dan mengadakan kenikmatan seksual, 

perbuatan ini dilakukan bagi suami kepada istrinya, sehingga tidak 

dapat dilakukan sepihak saja. Hak saling mengadakan waris akibat 

dari ikatan perkawinan yang sah, keduanya berhak mendapatkan 

warisan apabila salah seorang meninggal dunia sesudah sempurnanya 

ikatan perkawinan yang lain sekalipun belum pernah bersetubuh.
74

 

Begitu juga dalam sahnya menasabkan anak kepada suami yang 

menjadi setempat tidur dan berperilaku dengan baik. Wajib bagi 

suami istri memperlakukan pasangannya dengan baik, sehingga dapat 

melahirkan kemesraan dan perdamaian. Allah berfirman dalam surat 

Al-Baqarah ayat 228: 

                     

Artinya: “Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 

kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para 

suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada 

istrinya”.
75

 

Dalam firman Allah di atas dapat dikatakan bahwa wanita wajib 

menunaikan segala apa yang wajib ia tunaikan kepada suaminya. Bila 

masing-masing dari suami istri melaksanakan kewajibannya, niscaya 

kehidupan keduanya akan bahagia dan pergaulan antara keduanya 

akan langgeng. Namun bila yang terjadi justru sebaliknya, pasti ada 
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keretakan perselisihan sehingga kehidupan masing-masing tidak 

bahagia.
76

 

 

C. Homoseksual Menurut Hukum Islam 

Homo berasal dari kata Yunani yang berarti sama, dan seks yang 

berarti jenis kelamin. Istilah ini menunjukkan penyimpangan kebiasaan 

seksual seseorang yang menyukai jenisnya sendiri, misalnya pria menyukai 

pria atau wanita menyukai wanita. Homoseksual dapat didefinisikan sebagai 

suatu keinginan membina hubungan romantis atau hasrat seksual dengan 

sesama jenis, jika sesama pria dinamakan gay sedangkan sesama wanita 

dinamakan lesbian.
77

 Istilah Homoseksual diciptakan tahun 1896 oleh Dr. 

Karl Maria Kerbeny, seorang dokter berkebangsaan Jerman-Hongaria.
78

 

Dalam Islam, homoseksual disebut liwath atau ‚amal qaumi luthin‛. 

Istilah tersebut timbul karena perbuatan seperti itu pertama kali dilakukan 

oleh umat Nabi Luth. Hal ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-A‟raf 

ayat 80-84: 
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Artinya: “Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). 

(ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu 

mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah 

dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?". 

Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu 

(kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah 

kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya 

mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) 

dari kotamu ini; Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang 

berpura-pura mensucikan diri." Kemudian Kami selamatkan Dia 

dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya; Dia Termasuk orang-

orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada 

mereka hujan (batu); Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan 

orang-orang yang berdosa itu.”
79

 

Muhammad Bin Ibrahim Az Zulfi berdasarkan surah Al-A‟raf di atas 

mengatakan bahwa Allah SWT menamakan mereka dengan orang orang 

yang melampaui batas, dan orang-orang yang berlebih-lebihan.
80

 Maksud 

ayat di atas menunjukkan secara jelas pengharaman homoseksual dalam 

Islam. Dalam surah Al-A‟raf ayat 81 ditegaskan bahwa perilaku tersebut 

melampaui batas. Ali Chasan Umar mengatakan bahwa di dalam Syari‟ah 

Islam, perbuatan homoseksual adalah haram.
81

 Allah SWT menambahkan 

pada surah Huud sebagai berikut: 

                          

Artinya: “Mereka menjawab: Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa Kami 

tidak mempunyai keinginan terhadap puteri-puterimu; dan 

Sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya Kami 

kehendaki."
82
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Dalam Islam tindakan homoseksual hukumnya tidak hanya haram, 

Imam Ibnu Qudamah mengatakan bahwa telah sepakat (ijma‟) seluruh ulama 

mengenai haramnya homoseksual (ajma’a ahlul ‘ilmi ‘ala tahrim al-

liwa>th).
83

 Hukuman homoseksual adalah mati, tidak ada khilafiyah di antara 

para fuqoha khususnya para sahabat Nabi. Sabda Nabi SAW: 

ِم لُوٍط  َاْ تُ ُوا ال َاِعُ  َوالَحْ ُعوْا اِىِ   َ ْم َوَجدَّ  ُُحووُ  َْعَحُ  َعَحَ   َوَّ

Artinya: “Barang siapa yang kalian mendapati melakukan perbuatan kaum 

Luth (liwath), maka bunuhlah fa’il (pelaku) dan maf’ul bih 

(partner)nya.
84

 

Dalam hadits di atas, Islam menghukum mati homoseksual atas 

tindakan atau perilku yang telah diperbuatnya. Islam tidak bisa menghukum 

mati pelaku Homoseksual yang belum pernah melakukan tindakan liwath. 

Karena perilaku homoseksual tidak hanya muncul dari keinginan, namun 

terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menjadi gay atau 

lesbian. Antara lain sebagau berikut: 

1. Faktor Biologis 

Sering laki-laki yang feminim dan perempuan yang tomboy 

dianggap karena pengaruh lingkungan atau tontonan di TV, namun dalam 

istilah biologi, jenis kelamin, gender dan orientasi seksual adalah variasi 

yang berbeda dan berdiri sendiri. 

Jenis kelamin merujuk pada kromsom yang terbentuk ketika 

minggu kedelapan di dalam kandungan. Pada awalnya semua janin akan 

kromosom X, yaitu perempuan. Janin mulai membentuk jenis kelamin 

laki-laki jika ada unsur Y di dalam kromosom. Namun, ada kalanya 
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proses ini tidak terjadi secara sempurna, sehingga susunan kromosom 

tidak selalu XX (perempuan) atau XY (laki-laki). Dalam banyak kasus, 

seseorang bisa memiliki tiga atau hanya satu kromosom saja.
85

 

Sedangkan gender adalah feminitas dan maskulinitas, hal ini 

dipegaruhi oleh penarikan hormon maskulin oleh kromosom Y. 

Penarikan atau ekspresi gen ini bisa terjadi ekstrem, setengah, atau juga 

seperempat. Makin ekstrem penarikan ini, maka ciri maskulin akan 

muncul dengan jelas. Sebaliknya, jika ekspresi gennya terjadi hanya 

setengah atau seperempat, maka seseorang dengan jenis kelamin laki-laki 

bisa saja memiliki ciri feminin.
86

 

Kemudian dalam orientasi seksual, hal ini tidak selalu 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan, dibuktikan dengan makhluk hidup 

selain manusia dapan memiliki ketertarikan pada sesama jenis yang 

ditemuinya. Orientasi seksual juga dibentuk oleh beberapa penyebab, 

mulai dari kromosom, bagian dari otak yang bernama Hipotalamus yang 

lebih kecil, hormon yang menyelimuti janin selama dalam kandungan 

hingga obat-obatan yang diminum sang ibu ketika hamil.
87

 

Maka dari itu, seseorang menjadi gay tidak selalu atas 

kehendaknya sendiri atau mendapat pengaruh dari luar. Kondisi dari 

kromosom maupun hormon juga berpengaruh penting terhadap seseorang 

menjadi gay atau tidak. 
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2. Faktor Lingkungan 

Lingkungan diperkirakan turut mempengaruhi seseorang menjadi 

homoseksual. Faktor lingkungan ini terdiri atas:
88

 

a. Budaya/Adat Istiadat 

Pada dasarnya budaya dan adat istiadat yang berlaku dalam suatu 

kelompok masyarakat tertentu sedikit banyak mempengaruhi pribadi 

masing-masing orang dalam kelompok masyarakat tersebut. 

Demikian pula dengan budaya dan adat istiadat yang mengandung 

unsur homoseksualitas dapat mempengaruhi seseorang berperilaku 

homoseksual. Mulai dari cara berinteraksi dengan lingkungan, nilai-

nilai yang dianut, sikap, pandangan maupun pola pemikiran tertentu 

terutama berkaitan dengan orientasi, tindakan dan identitas seksual 

seseorang. 

b. Pola Asuh 

Cara mengasuh seorang anak juga dapat mempengaruhi seseorang 

menjadi gay/lesbian. Sejak dini seorang anak telah dikenalkan pada 

identitas mereka sebagai seorang pria atau perempuan. Pengenalan 

identitas diri ini tidak hanya sebatas pada sebutan namun juga pada 

makna di balik sebutan pria atau perempuan tersebut. 

c. Figur Orang yang Berjenis Kelamin Sama dan Relasinya dengan 

Lawan Jenis 

Dalam proses pembentukan identitas seksual, seorang anak 

pertama-tama akan melihat pada orangtua mereka sendiri yang 
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berjenis kelamin sama dengannya. Anak laki-laki melihat pada 

ayahnya dan anak perempuan melihat pada ibunya. Kemudian 

mereka juga melihat pada teman bermain yang berjenis kelamin sama 

dengannya. Homoseksual terbentuk ketika anak-anak ini gagal 

mengidentifikasi dan mengasimilasi apa, siapa dan bagaimana 

menjadi dan menjalani peran sesuai dengan identitas seksual mereka 

berdasarkan nilai-nilai universal pria dan wanita. Kegagalan 

mengidentifikasi dan mengasimilasi identitas seksual ini dapat 

dikarenakan figur yang dilihat dan menjadi contoh untuknya tidak 

memerankan peran identitas seksual mereka sesuai dengan nilai-nilai 

universal yang berlaku. Misalnya, ibu yang terlalu mendominasi dan 

ayah yang tidak memiliki ikatan emosional dengan anak-anaknya. 

Ayah tampil sebagai figur yang lemah dan tidak berdaya atau orang 

tua yang homoseksual. 

d. Kekerasan Seksual dan Pengalaman Traumatik 

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang tidak 

bertanggungjawab terhadap orang lain yang berjenis kelamin sama 

adalah salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi gay. 

Banyak hal yang menyebabkan seseorang melakukan kekerasan 

seksual semacam ini, seperti nafsu, fantasi seksual, pelampiasan 

kemarahan/dendam maupun perpeloncoan.
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D. Pernikahan Sesama Jenis 

Salah satu syarat sah dari suatu perkawinan menurut ketentuan 

hukum positif sebagaimana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang 

menyebutkan bahwa adanya ikatan lahir batin antara laki-laki dan 

perempuan. Sementara itu, hukum Islam lebih lanjut menekankan bahwa 

perkawinan menjadi sah apabila terdapat tujuan untuk menegakkan ajaran 

agama dalam kesatuan kelurga yang bersifat parental.
90

 

Namun, masalah yang kemudian muncul adalah kebebasan hak asasi 

manusia (HAM) dalam menuntut kebebasan memilih dan menentukan 

perkawinannya. Salah satu kebebasan yang dikehendaki tersebut yakni 

perkawinan sejenis yang dilakukan oleh kaum gay dan lesbian. Perkawinan 

sejenis dipandang menyalahi kodrati fitrah manusia yang seharusnya dapat 

melakukan ikatan bersama lawan sejenis dan mendapat keturunan, namun 

berbeda dengan perkawinan sejenis yang lebih menginginkan hubungan 

menyimpang tersebut atas dasar cinta kasih sayang guna membentuk 

keluarga melalui perkawinan yang sah.
91

 

Arti pernikahan sesama jenis sendiri adalah pernikahan antara dua 

orang yang memiliki jenis kelamin dan/atau identitas gender yang sama. 

Pengakuan hukum pernikahan sesama jenis atau kemungkinan untuk 

melakukan pernikahan sesama jenis kadang-kadang disebut sebagai 

kesetaraan perkawinan atau pernikahan setara, terutama oleh para 
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pendukungnya.
92

 Legalitas pernikahan sesama jenis di dunia diawali oleh 

Denmark (1989) yang diikuti oleh Norwegia (1993), dan yang paling baru 

adalah Amerika Serikat di tahun 2015. 

Seperti yang telah diketahui, hukum Islam melarang keras hubungan 

homoseksual. Hukum Islam senantiasa memperhatiakan kemaslahatan 

manusia dalam menghadapi maslah dalam kehidupannya, salah satunya 

terkait dengan substansi jiwanya yang berasal dari kehendak hawa nafsu 

manusia yang ingin melampiaskan seks di luar ketentuan hukum Islam. 

Penyimpangan biologis yang melanggar fitrah manusia seperti perkawinan 

sejenis tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena telah menyalahi aturan 

yang telah ada dalam al-Qur‟an dan Al-Hadist sebagai dasar hukum Islam 

yang telah ada dan dianggap sebagai perbuatan yang keji seperti yang 

disebutkan dalam surat Al-Naml ayat 54-58: 

                       

                           

                        

                             

Artinya: “Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika Dia berkata kepada kaumnya: 

"Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu sedang kamu 

memperlihatkan(nya)?. "Mengapa kamu mendatangi laki-laki 

untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? 

sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat 

perbuatanmu)". Maka tidak lain jawaban kaumnya melainkan 

mengatakan: "Usirlah Luth beserta keluarganya dari negerimu; 

karena Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang (menda'wakan 
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dirinya) bersih”. Maka Kami selamatkan Dia beserta keluarganya, 

kecuali istrinya. Kami telah mentakdirkan Dia Termasuk orang-

orang yang tertinggal (dibinasakan).”
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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH DAN PENDAPAT KAUM HOMOSEKSUAL DI 

KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERNIKAHAN SESAMA JENIS  

A. Deskripsi Wilayah 

1. Letak Geografis 

Kabupaten Ponorogo merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur. 

Secara geografis Ponorogo terletak pada 111° 17' - 111° 52' Bujur Timur 

dan 7° 49' - 8° 20' Lintang Selatan dengan luas wilayah 1.371,78 km². 

Kabupaten Ponorogo terletak antara ketinggian 92 sampai dengan 2.563 

meter di atas permukaan laut. Adapun batas-batas Kabupaten Ponorogo 

adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Magetan, Kabupaten 

Madiun, Kabupaten Nganjuk. 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pacitan. 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek dan 

Kabupaten Tulungagung. 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pacitan dan Kabupaten 

Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah). 

Kabupaten Ponorogo terletak di Jawa Timur sebelah barat atau 

kurang lebih 200 km arah barat daya dari ibu kota provinsi Jawa Timur 

yaitu Surabaya. Kabupaten Ponorogo terdiri dari 21 kecamatan. Sebagian 

besar luas wilayah Kabupaten Ponorogo merupakan area kehutanan dan 

sawah sisanya untuk tanah pekarangan. Kabupaten Ponorogo memiliki 2 

musim yaitu penghujan dan kemarau. 



 

 

Ibu kota Ponorogo terletak 27 km selatan Kota Madiun dan berada di 

jalur Madiun–Pacitan. Transportasi yang digunakan adalah kendaraan 

bermotor, baik roda dua ataupun roda empat. Ada sebagian kecil yang 

masih menggunakan sepada onthel. Kendaraan tradisional yang digunakan 

adalah kereta yang ditarik oleh kuda (dokar). Biasanya digunakan oleh 

masyarakat pedesaan yang hendak pergi ke pasar, akan tetapi seiring 

perkembangan jaman sebagian masyarakat pedesaan memilih naik motor, 

angkutan pedesaan (angkodes), atau bus antar kecamatan. Selain itu ada 

juga dokar yang fungsinya sebagai kereta wisata, biasanya beroperasi di 

Alon-alon dan mengelilingi kota Ponorogo.
94

 

2. Kependudukan 

a. Jumlah Penduduk 

Secara administratif Kabupaten Ponorogo terdiri dari 21 

Kecamatan seperti yang tertera sebelumnya. Menurut sensus penduduk 

tahun 2014, penduduk Kabupaten Ponorogo berjumlah 865.809 jiwa 

yang terdiri dari 432.578 penduduk laki-laki dan 433.231 penduduk 

perempuan. Berikut adalah tabel jumlah penduduk Kabupaten 

Ponorogo.
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Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Ponorogo 

Jenis Kelamin Jumlah 

Laki-Laki 432.578 

Perempuan 433.231 
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Total 865.809 

 

b. Pendidikan 

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, 

dibutuhkan sarana pendidikan yang layak dan memadai. Pada dasarnya 

pendidikan tidak hanya dapat didapatkan di lingkungan formal, akan 

tetapi juga bisa didapatkan di lembaga-lembaga informal. Pendidikan 

di lingkungan formal yaitu Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar 

(SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas 

(SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Perguruan Tinggi. 

Sedangkan pendidikan informal yaitu bisa mengikuti kursus, 

pendidikan dari lingkungan keluarga, dan sebagainya. 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo 

tahun 2014 dapat dilihat tingkat pendidikan di kabupaten ini. Tingkat 

pendidikan tersebut dapat mempengaruhi kreatifitas, pola pikir, dan 

daya cipta seseorang terhadap kesenian. Kabupaten Ponorogo memiliki 

415 gedung untuk TK, 586 gedung untuk SD Negeri dan 15 gedung 

untuk SD Swasta, 56 gedung untuk SMP Negeri dan 32 gedung untuk 

SMP Swasta, 16 gedung untuk SMA Negeri dan 11 gedung untuk 

SMA Negeri Swasta, 7 gedung untuk Perempuan 433.231 Total 

865.80931 SMK Negeri dan 31 gedung untuk SMK Swasta, 13 gedung 

untuk Pondok Pesantren, dan 10 Perguruan Tinggi.
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 Berikut adalah 

tabel data pendidikan formal baik negeri atau swasta: 
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Tabel 3.2 Data Pendidikan Formal Kabupaten Ponorogo 

Pendidikan 

Formal 
TK SD SMP SMA SMK 

Pondok 

Pesantren 

Perguruan 

Tinggi 

Negeri 415 586 56 16 7 - 3 

Swasta - 15 32 11 31 13 7 

Total 415 601 88 27 38 13 10 

 

c. Pekerjaan 

Sebagian besar penduduk Kabupaten Ponorogo bekerja sebagai 

petani yaitu sebanyak 1032 orang, sedangkan buruh tani sebanyak 203 

orang. Namun juga ada yang bekerja di bidang peternakan sebanyak 

12 orang. Selain itu juga banyak yang bekerja menjadi PNS sebanyak 

137 orang, TKI sebanyak 15 orang, dan sisanya karyawan swasta. 

Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten 

Ponorogo bermata pencaharian sebagai petani, baik petani lahan 

maupun petani penggarap. 

d. Agama 

Agama yang dianut oleh penduduk Kabupaten Ponorogo beragam. 

Menurut data dari Badan Pusat Statistik dalam sensus penduduk tahun 

2010, penganut agama Islam berjumlah 839.127 jiwa, Kristen 

berjumlah 2.864 jiwa, Katolik berjumlah 2.268 jiwa, Budha berjumlah 

261 jiwa, Hindu berjumlah 82 jiwa, dan Kong Hu Cu berjumlah 14 

jiwa, tidak terjawab dan tidak ditanyakan berjumlah 10.640 jiwa. 



 

 

Jumlah keseluruhan tempat beridah di Ponorogo pada tahun 2010 

sejumlah 4233 buah. Masjid berjumlah 1448 buah, Mushola berjumlah 

2754 buah, Gereja Protestan berjumlah 21 buah, Gereja Katolik 

berjumlah 8 buah, dan Wihara berjumlah 2 buah. Berikut adalah tabel 

jumlah pemeluk agama penduduk Kabupaten Ponorogo.
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Tabel 3.3 Jumlah Pemeluk Agama 

Agama Jumlah Pemeluk Agama 

Islam 832.127 

Kristen 2.864 

Katolik 2.268 

Budha 261 

Hindu 82 

Kong Hu Cu 14 

Tidak terjawab dan tidak ditanyakan 10.665 

Total 855.281 

 

Sebagian besar penduduk Kabupaten Ponorogo memeluk agama 

Islam. Pemeluk agama Kristen dan Katolik juga cukup banyak di 

daerah Ponorogo. Budha, Hindu, dan Kong Hu Cu hanya beberapa 

penduduk saja yang memleluk agama tersebut. selain itu, bangunan 

masjid dan mushola juga sangat banyak di Kabupaten Ponorogo 

karena agama Islam menjadi agama yang banyak dianut sebagian besar 

penduduk Kabupaten Ponorogo. 

e. Budaya dan Adat Istiadat 
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Kebudayaan dan adat istiadat masyarakat Ponorogo dipengaruhi 

oleh kebudayaan dan adat istiadat masyarakat Jawa Tengah. Beberapa 

budaya masyarakat Ponorogo adalah Larung Risalah Do‟a, Grebeg 

Suro, dan Kirab Pusaka. Masyarakat Ponorogo memiliki adat istiadat 

yang sangat khas yaitu, becekan dan sejarah. Becekan yaitu suatu 

kegiatan dengan mendatangi dan memberikan bantuan berupa bahan 

makanan; beras, gula dan sejenisnya kepada keluarga, tetangga atau 

kenalan yang memiliki hajat pernikahan atau khitanan. Sedangkan 

sejarah yaitu silaturahmi ke tetangga dan sanak saudara pada saat hari 

raya Idul Fitri yang biasanya dilakukan dengan mendatangi rumah 

orang yang berumur lebih tua. 

3. Sejarah Singkat Kota Ponorogo 

Berdirinya Kabupaten Ponorogo dimulai setelah Raden Katong 

sampai di wilayah Wengker. Pada saat itu Wengker dipimpin oleh Suryo 

Ngalam yang dikenal dengan Ki Ageng Kutu. Raden Katong memilih 

tempat yang memenuhi syarat untuk dijadikan pemukiman yaitu di dusun 

Plampitan, Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan (sekarang). Melalui 

situasi dan kondisi yang penuh hambatan dan tantangan yang silih 

berganti, Raden Katong bersama Kyai Ageng Mirah dan Selo Aji beserta 

pengikutnya berupaya mendirikan pemukiman. 

Kabupaten Ponorogo berdiri dari hasil musyawarah para tokoh 

pendiri kota Ponorogo yaitu Raden Katong, Selo Aji, Kyai Mirah, dan 

Jayadipa di oro-oro (tanah gersang dan luas). Sebelumnya, Raden Katong 

melihat ada sesuatu di tengah-tengah padang rumput yang luas. Raden 



 

 

Katong melihat benda yang berbeda sejumlah tiga buah. Beliau melihat 

tiga pusaka yaitu tombak, payung yang terbuka, dan semacam sabuk. 

Ketiga pusaka tersebut peninggalan Prabu Brawijaya V. Menurut cerita, 

pusaka tersebut tidak bisa dilihat oleh sembarang orang. Orang yang 

mampu melihat ketiga pusaka tersebut adalah orang yang setia terhadap 

Prabu Brawijaya V dan Raden Katong merupakan orang yang diharapkan 

bisa menggantikan Sang Prabu. Ketiga pusaka tersebut adalah Tombak 

Tunggul Naga, Payung Tunggul Wulung, dan Sabuk Cinde Puspito yang 

diwariskan kepada Raden Katong. 

Raden Katong menyembah tiga kali lalu mengambil payung Tunggul 

Wulung, Selo Aji mengambil tombak Tunggul Naga, dan Kyai Ageng 

Mirah mengambil sabuk (ikat pinggang) Cinde Puspito. Setelah ketiga 

barang itu diambil, terdengan suara gemuruh tiga kali. Bersamaan dengan 

itu, tanah berhamburan ke atas dan jatuh ke kanan kiri. Tanah yang 

berjatuhan tadi akhirnya menjadi gumuk (gundukan tanah) sebanyak lima 

buah. Adapun tempat suara gemuruh terjadi, muncullah gua dengan lubang 

menganga. Kelak setelah empat puluh hari gua tersebut tertutup kembali 

seperti semula. Jayadipa memberikan nama gua tersebut, yaitu Gua 

Sigala-gala. Adapun gundukan tanah tadi, diberi nama Gunung Lima dan 

Gunung Sepikul, dari situlah asal mula Ponorogo. 

Musyawarah berlanjut untuk memberikan nama kota yang akan 

didirikan tersebut. Setelah mufakat dan kemauan tirakat, mereka 

memutuskan nama kota tersebut adalah Pramanaraga. Pramana artinya 

perana yaitu menyatunya sumber cahaya dari matahari, bulan, dan bumi 



 

 

yang berpengaruh menyinari kehidupan manusia di alam raya. Jadi 

pramana dan raga diumpakan seperti madu dan manisnya, atau bunga dan 

sarinya, umpama api dan nyalanya. Sedangkan pana berarti mengerti akan 

segala situasi, mengerti dengan pemahaman yang sesungguhnya. 

Kata Pramanaraga lama kelamaan berubah menjadi Ponorogo. Pono 

bermakna pandai, mengerti, yaitu sudah mengerti pada semua keadaan. 

Rogo bermakna badan, jadi Ponorogo berarti manusia yang telah 

mengetahui, mengerti kepada dirinya sendiri yaitu manusia yang sudah 

mengetahui unggah-ungguh (sopan santun) atau manusia yang sudah 

mengetahui tata krama.
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Hari jadi Kabupaten Ponorogo diperingati setiap tanggal 11 Agustus, 

karena pada tanggal 11 Agustus 1496 Batara Katong dinobatkan sebagai 

adipati pertama Kadipaten Ponorogo. Setiap memperingati hari jadi 

Kabupaten Ponorogo diadakan Festival Reyog Mini. Festival ini diikuti 

oleh beberapa grup Reyog dari kecamatan yang ada di Ponorogo, sanggar, 

dan sekolah SD maupun SMP. Berbeda dengan Festival Reyog Nasional, 

acara ini hanya seKarisidenan Madiun tidak diikuti oleh peserta dari luar 

Jawa. Pada tahun 1837, Ponorogo berpindah dari Kota Lama ke Kota 

Tengah menjadi Kabupaten Ponorogo. Setiap Grebeg Suro selalu 

dilakukan kirab pusaka dari kota lama ke kota baru (kota tengah). 

Biasanya acara kirab pusaka dilaksanakan pada saat malam satu suro. 

Kirab Pusaka diikuti oleh bupati dan wakil bupati beserta stafnya, kepala 

desa dari semua kecamatan yang ada di Ponorogo, dan partisipasi dari 
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sekolah-sekolah di Kabupaten Ponorogo. Semenjak tahun 1944 hingga 

sekarang Kabupaten Ponorogo sudah berganti kepemimpinan sebanyak 17 

kali. 

4. Kaum Homoseksual di Kabupaten Ponorogo 

Kaum homoseksual sudah tidak asing lagi di Kabupaten Ponorogo, 

mereka sudah menyatu dengan kebudayaan yang ada di Ponorogo, baik 

budaya yang masih dipertahankan, maupun yang sudah dilupakan. Berikut 

beberapa kebudayaan yang memberikan tempat kepada kaum 

homoseksual: 

a. Gajah-Gajahan 

Kesenian Gajah-gajahan merupakan kesenian khas Ponorogo, 

bentuk pertunjukan kesenian Gajah-gajahan disajikan dalam bentuk 

rombongan sesepuh, kemudian di belakangnya rombongan warok, 

penari putri yang disebut banci, punokawan, gajah beserta penunggang 

yang dipawangi oleh dua orang yaitu sisi kiri dan sisi kanan gading 

gajah, selanjutnya kelompok gamelan dan penyanyi. 

Musik pengiringnya sangat sederhana, seperti Kompangan, 

Kenthongan, Bedhug, Kenong, Kendang Panoragan, Saron, dan Kecer. 

Kesenian ini biasanya digunakan untuk bersih desa atau acara 

khitanan.
99

 

b. Gemblak dan Warok 

Warok merupakan kebanggaan masyarakat Ponorogo yang 

mempunyai tekad suci serta siap memberikan tuntunan dan 
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perlindungan tanpa pamrih. Warok berasal dari kata wewarah. Artinya, 

seseorang menjadi Warok karena mampu memberi petunjuk atau 

pengajaran kepada orang lain tentang hidup yang baik. Warok dikenal 

sebagai orang sakti yang diperoleh dari menuntun ilmu kanuragan dan 

kebatinan. 

Akan tetapi Warok memiliki sebuah pantangan agar kesaktiannya 

tidak memudar, yaitu tidak boleh berhubungan badan dengan 

perempuan, namun diperbolehkan berhubungan badan dengan laki-laki 

usia 8 sampai dengan 15 tahun. Laki-laki usia 8 sampai 15 tahun yang 

dipelihara oleh Warok ini disebut sebagai Gemblak. 

Gemblak merupakan anak laki-laki belasan tahun berparas elok 

dan menawan yang menjadi simbol status seorang Warok, makin 

tampan Gemblak tersebut maka makin tinggi pula status sang Warok, 

maka tidak heran jika untuk memperebutkan seorang Gemblak para 

Warok akan beradu kesaktian.
100

 

Namun biaya untuk memelihara seorang Gemblak tidaklah 

murah, sang Warok harus menyekolahkan dan mencukupi kebutuhan 

hidupnya, belum lagi mahar kepada orang tua Gemblak berupa seekor 

sapi pertahun. 

Semakin berkembangnya zaman, tradisi Warok dan Gemblak ini 

makin memudar dan hilang karena pertentangan dalam ajaran agama 

Islam. Gemblak sudah tidak ada lagi dan Warok hanya menjadi simbol 

tradisi. 
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Selain dalam tradisi, kaum homosekual juga eksis dalam dunia 

malam Kabupaten Ponorogo, kaum gay sering berkumpul di alun-alun 

kota Ponorogo setiap malam. Dari yang berpakaian layaknya laki-laki 

normal hingga yang berpakaian perempuan, mereka berkumpul 

disekitaran alun-alun untuk sekedar ngopi atau mencari pelanggan. 

5. Populasi Kaum Homoseksual di Kabupaten Ponorogo 

Kaum homoseksual di Kabupaten Ponorogo sangat beragam, oleh 

karena itu penulis mengambil beberapa contoh dari berbagai status sosial 

dan pekerjaan, yaitu: 

a. Surya, seorang pegawai swasta di sebuah mini market 24 jam, Beliau 

menyadari bahwa Beliau adalah seorang gay ketika berada di sekolah 

menengah atas. Sejak kecil diasuh oleh kakak-kakak perempuannya 

sehingga gaya bicara maupun bahasa tubuhnya mirip perempuan. 

b. Andik, adalah seorang gay yang sering “mangkal” di daerah alun-alun 

Ponorogo dari tahun 2007, selain mencari pelanggan di alun-alun dia 

juga aktif mengikuti acara kebudayaan Gajah-gajahan di Kelurahan 

Purbosuman, Kecamatan Ponorogo. Dia menjadi gay ketika diajak 

“berkencan” dengan tetangganya yang seorang gay sewaktu remaja. 

c. Mubarok, seorang pegawai di salah satu salon di Ponorogo selama 4 

tahun. Beliau mengaku sebelum bekerja di salon memang 

perawakannya kemayu dan tidak tertarik pada perempuan sejak SMK. 

d. Anang, seorang gay yang sering mengamen dari daerah Ponorogo 

hingga Madiun. Sejak kecil Beliau sudah merasa berbeda, lebih 

menyenangi permainan anak perempuan. Hingga pengakuannya saat 



 

 

SMA kepada keluarganya bahwa dia gay mengakibatkan dia diusir dari 

keluarganya. 

e. Dini, seorang mahasiswi di salah satu universitas di kota Madiun, 

mengaku menjadi seorang lesbian setelah diajak berkencan seorang 

teman perempuannya. 

f. Anissa, seorang penjaga konter handphone di Kecamatan Ponorogo, 

berperawakan tomboi sejak kecil, beliau merasa dilahirkan dengan 

tubuh yang salah. Selama yang diingat, beliau tidak pernah merasa 

tertarik pada laki-laki. 

g. Jannah, pernah dinikahkan paksa oleh keluarganya karena mengaku 

lesbian, namun pernikahannya hanya bertahan selama satu tahun. 

Pengakuannya sebagai seorang lesbian membuat dirinya dikucilkan 

keluarganya sendiri hingga setelah bercerai. 

h. Desi, 6 tahun bekerja sebagai seorang pegawai salon. Beliau mengaku 

memang sejak lahir telah ditakdirkan sebagai lesbian, teman kencannya 

rata-rata dari pelanggan salon tempat kerjanya dengan iming-iming 

diskon. 

 

B. Pandangan Kaum Homoseksual di Kabupaten Ponorogo Tentang 

Pernikahan Sesama Jenis 

Dari hasil wawancara kedelapan narasumber, tujuan sebuah 

pernikahan menurut mereka adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah warohmah dan sebagai jaminan teman hidup 



 

 

di hari tua. Seperti halnya pernyataan dari Jannah selaku lesbian yang pernah 

dinikahkan paksa oleh orang tuanya: 

“Tujuan pernikahan adalah mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, 

warohmah dan sebagai pengikat teman hidup dalam susah maupun 

senang”.
101

 

 

Sama halnya dengan Jannah, Anang dan Mubarok menyatakan bahwa 

tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, 

warohmah dan sebagai pemenuh kebutuhan biologis yang sah dalam artian 

tidak berganti-ganti pasangan. 

“Tujuan pernikahan adalah menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, 

warohmah serta agar memiliki pasangan yang tetap”.
102

 

 

Dan berikut pernyataan Anang: 

“Tujuan pernikahan adalah menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, 

warohmah dan agar tidak bergonta-ganti pasangan”.
103

 

 

Demikian juga pernyataan dari Surya selaku laki-laki yang menjadi 

gay karena faktor lingkungan mengatakan bahwa tujuan pernikahan adalah 

sebagai teman hidup di hari tua. 

Berikut pernyataan dari Surya: 

 

“Tujuan pernikahan adalah sebagai jaminan adanya pendamping dan 

teman hidup di hari tua”.
104

 

 

Sementara itu, Andik, seorang gay yang aktif dalam kegiatan 

kebudayaan menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah sebagai berikut: 

”Tujuan pernikahan adalah sebagai pengikat hubungan yang dilandasi 

oleh cinta dan kasih sayang, dan juga sebagai pendamping hidup di 

hari tua”.
105
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Selanjutnya Desi sebagai lesbian seorang pegawai salon mengatakan 

bahwa tujuan pernikahan adalah saling membantu dalam hal ekonomi. 

Berikut pernyataan dari Desi: 

“Tujuan pernikahan adalah agar ada pendamping hidup yang saling 

membantu memenuhi dan meringankan kebutuhan ekonomi”.
106

 

Senada dengan Desi, Annisa juga berpendapat bahwa pernikahan 

bertujuan sebagai saling bantu dalam bidang ekonomi dan sebagai teman 

dalam susah maupun senang. 

“Tujuan pernikahan adalah agar ada teman untuk saling memenuhi dan 

meringankan kebutuhan ekonomi, serta sebagai teman dalam susah 

maupun senang”.
107

 

 

Kemudian Dini, seorang mahasiswi di salah satu universitas di kota 

Madiun mengatakan tujuan pernikahan adalah untuk mengikat pasangan yang 

dicintai untuk menentramkan hati. 

“Pernikahan bertujuan untuk mengikat orang yang dicintai, untuk 

menjamin pasangan selalu ada ketika suka maupun duka sehingga hati 

merasa tentram”.
108

 

 

Dari keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan 

pernikahan menurut kaum Homoseksual adalah untuk mewujudkan keluarga 

sakinah mawaddah warohmah, sebagai jaminan pendamping hidup di hari tua, 

pengikat hubungan dengan orang yang dicintai, membantu meringankan 

kebutuhan ekonomi, sebagai teman hidup dalam suka maupun duka dan agar 

memiliki pasangan yang tetap. 

 

C. Penentuan Peran Suami Istri Jika Pernikahan Sesama Jenis Dilegalkan 

Menurut Kaum Homoseksual di Kabupaten Ponorogo 
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Pengertian pernikahan sesama jenis secara umum adalah pernikahan 

yang dilakukan oleh dua orang yang berjenis kelamin dan/atau identitas 

gender yang sama. 

Pembagian peran suami atau istri dalam pernikahan sesama jenis pada 

umumnya tergantung pada dominasi, siapa yang lebih dominan akan berperan 

sebagai suami, namun hai ini tidak menjadi patokan semua pasangan sesama 

jenis. 

Dalam hasil wawancara yang didapat, menurut para narasumber peran 

suami atau istri dalam pernikahan sesama jenis sangat fleksibel dan samar. 

Seperti contohnya dalam pendapat Surya: 

“Pembagian peran suami atau istri tergantung kesepakatan berdua, 

siapa yang bertugas menjadi tulang punggung keluarga, siapa yang 

mengerjakan pekerjaan rumah”.
109

 

 

Atau dalam pendapat Andik yang menyatakan bahwa pembagian peran 

suami atau istri juga tidak boleh membebani salah satu pasangan. 

“Pembagian peran suami atau istri tergantung kesepakatan kedua pihak 

asal dianggap adil dan tidak membebani salah satu pihak”.
110

 

 

Pendapat Desi dan Annisa juga mirip tentang pembagian peran suami 

atau istri dalam pernikahan sesama jenis, yaitu tergantung kesepakatan dan 

kemampuan pasangan. 

“Pembagian peran suami atau istri dalam pernikahan sesama jenis 

tergantung kesepakatan kedua belah pihak dan dilihat dari siapa yang 

lebih mampu berperan sebagai suami maupun istri”.
111

 

 

Berikut juga pendapat yang diberikan oleh Annisa: 

“Pembagian peran suami atau istri tergantung kesepakatan dan 

kemampuan dari kedua belah pihak”.
112
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Dalam sisi yang lain, Dini berpendapat bahwa pembagian peran suami 

istri dalam pernikahan sesama jenis tidak tergantung pada dominasi seksual 

maupun kemampuan dalam mencari nafkah. 

“Suami atau istri dalam pernikahan sesama jenis tidak selalu 

tergantung pada dominasi dalam hubungan seksual maupun 

kemampuan dalam mencari nafkah, tinggal siapa yang mau menjadi 

suami atau istri”.
113

 

 

Sejalan dengan Dini, Jannah juga berpendapat bahwa peran suami istri 

dalam pernikahan sesama jenis tidak tergantung pada dominasi seksual dan 

bisa berganti-ganti peran sesuai kebutuhan. 

“Suami atau istri dalam pernikahan sesama jenis tidak selalu 

tergantung pada dominasi dalam hubungan seksual, dan peran tersebut 

dapat diganti sesuai kebutuhan dan kesepakatan pasangan”.
114

 

 

Lain halnya dengan Mubarok dan Anang, peran suami atau istri dalam 

pernikahan sesama jenis tidak terlalu dianggap penting. Yang terpenting 

menurut mereka adalah tanggungjawab dalam kewajiban masing-masing. 

“Karena memiliki jenis kelamin yang sama, peran suami atau istri 

tidak terlalu penting, yang terpenting adalah bagaimana kita 

bertanggungjawab terhadap kewajiban yang diberikan pasangan”.
115

 

 

Berikut pendapat Anang: 

“Peran suami atau istri tidak harus ada, yang terpenting adalah 

pembagian kewajiban dalam rumah tangga jelas meskipun bisa 

dikerjakan bersama-sama”.
116

 

  

Dari pendapat para narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pembagian peran suami dan istri dalam pernikahan sesama jenis sangat 

fleksibel. Pembagian peran tersebut bergantung pada kesepakatan kedua belah 
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pihak, kemampuan dalam mencari nafkah maupun mengurus pekerjaan 

rumah, serta peran tersebut dapat dikerjakan bergantian tergantung kondisi 

dan kesepakatan pasangan. 

 

D. Pembagian Hak dan Kewajiban Jika Pernikahan Sesama Jenis Dilegalkan 

Menurut Kaum Homoseksual di Kabupaten Ponorogo 

Layaknya pernikahan heteroseksual, pernikahan sesama jenis juga 

memiliki pembagian hak dan kewajiban dalam sebuah pernikahan. 

Merujuk pada poin 1 (satu) di atas, bahwa peran suami atau istri dalam 

sebuah pernikahan sesama jenis lebih fleksibel daripada pernikahan 

heteroseksual, maka pembagian hak dan kewajiban dalam sebuah pernikahan 

sesama jenis pun sangat fleksibel dan bisa berubah-ubah. 

Misal dalam hak mahar, para narasumber memiliki pendapat yang 

hampir sama dalam siapa yang memberi/menerima mahar, mereka 

berpendapat bahwa siapapun yang lebih mampu atau siapa yang dalam 

kesepakatan akan memberikan mahar. Berikut pendapat Surya mengenai 

mahar dan pembagian hak dan kewajiban dalam pernikahan sesama jenis: 

“Pembagian mahar maupun nafkah dalam pernikahan sesama jenis 

tergantung siapa yang mampu memberi atau sebelum menjalin 

pernikahan sudah membagi peran masing-masing”.
117

 

 

Desi dan Annisa juga memiliki pendapat yang sama dengan Surya 

dengan tambahan peran suami istri bisa berubah di tengah jalan jika memang 

itu yang diperlukan. 
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“Pembagian hak dan kewajiban dalam pernikahan sesama jenis harus 

dibagi sebelum pernikahan, namun bisa berubah dari kesepakatan awal 

asal ada alasan dan kesepakatan”.
118

 

Dalam peran suami istri yang telah ditentukan, Andik dan Dini 

berpendapat sebagai berikut: 

”Pembagian hak dan kewajiban dalam pernikahan sesama jenis 

ditentukan menurut peran mereka, yang berperan sebagai suami 

mendapat hak dan kewajiban sebagai suami”.
119

 

 

“Peran suami mendapatkan hak dan kewajiban sebagai suami dan 

sebaliknya bagi peran istri, dan jika peran mereka berganti maka hak 

dan kewajiban mereka ikut berganti”.
120

 

 

Kurang lebih, Jannah juga sependapat dengan Andik dan Dini. 

“Hak dan kewajiban dalam pernikahan sesama jenis tergantung 

kesepakatan bersama dan bisa bergantian menurut kesepakatan”.
121

 

 

Sedangkan pada Mubarok dan Anang, mereka memiliki pendapat yang 

lebih fokus pada persamaan hak dan kewajiban. 

“Hak dan kewajiban tidak harus dibagi menurut perannya, asalkan 

pasangan sudah melakukan suatu kewajiban dalam pernikahan maka 

pasangan satunya berkewajiban memenuhi hak pasangannya”.
122

 

 

“Jika belum dibagi sebelum pernikahan, maka siapa yang lebih mampu 

diantara keduanya adalah yang memiliki tugas memenuhi kewajiban, 

asalkan pembagian hak dan kewajiban tersebut harus seimbang”.
123

 

 

Kesimpulan dari pernyataan para narasumber di atas adalah pembagian 

hak dan kewajiban dalam pernikahan sesama jenis berdasarkan kesepakatan 

dari kedua belah pihak atau disesuaikan menurut peran yang sedang dijalani 

saat itu. 
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BAB IV 

ANALISIS HAM TERHADAP PANDANGAN KAUM HOMOSEKSUAL 

TENTANG PERNIKAHAN SESAMA JENIS DI KABUPATEN 

PONOROGO 

A. Analisis HAM Terhadap Penentuan Peran Sebagai Suami atau Istri 

dalam Pernikahan Sesama Jenis Menurut Kaum Homoseksual 

Kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis dalam wawancara terhadap 

pendapat kaum homoseksual tentang penentuan peran suami atau istri dalam 

pernikahan sesama jenis adalah pembagian peran suami dan istri dalam 

pernikahan sesama jenis sangat fleksibel. Pembagian peran tersebut 

bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan dalam mencari 

nafkah maupun mengurus pekerjaan rumah, serta peran tersebut dapat 

dikerjakan bergantian tergantung kondisi dan kesepakatan pasangan. 

Dalam pernikahan sesama jenis, penentuan suami atau istri tidak harus 

berdasarkan dominasi. Penentuan tersebut bisa berasal dari kesepakatan 

bersama atau dipilih berdasarkan siapa yang lebih mampu. 

Peran suami atau istri tersebut tidak menjadi prioritas dalam pernikahan 

sesama jenis, asalkan siapa yang lebih mampu berarti bertanggungjawab atas 

perannya dengan syarat peran tersebut adil atau tidak memberatkan salah satu 

pihak. Serta peran yang telah disepakati tersebut dapat dilakukan bergantian 

menurut situasi yang menurut mereka menuntut untuk berganti peran. 

Hal tersebut diatas tentu saja tidak melanggar Hak Asasi Manusia 

manapun. Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 amandemen II, Pasal 28 E 

ayat (2, yang berbunyi: 



 

 

“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan 

pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” 

Atau pun, pasal 5 dari Deklarasi Universal tentang HAM (DUHAM) 

yang berbunyi sebagai berikut: 

“Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, 

memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan 

martabatnya.” 

Atau dalam pasal 9 dari sumber yang sama yang berbunyi sebagai 

berikut: 

“(1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat 

secara damai. (2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki sesuatu 

perkumpulan.” 

Maka, pembagian peran suami istri dalam pernikahan sesama jenis 

dilindungi oleh hak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati 

nuraninya asalkan tidak ada paksaan dan atas kesepakatan bersama. 

Namun pada Hak Asasi Manusia dalam agama Islam, hal tersebut 

melanggar salah satu prinsip dasar dalam Hak Asasi Manusia, yaitu Hifdhun 

Nasl yang merupakan jaminan masa depan keturunan dan generasi penerus 

yang lebih baik dan berkualitas. Tentu saja dalam sebuah pernikahan sesama 

jenis tidak bisa menghasilkan keturunan. 

Dalam Islam sendiri sudah jelas siapa yang menjadi suami maupun istri, 

karena Islam hanya memperbolehkan pernikahan heteroseksual atau laki-laki 

dengan perempuan. Otomatis dalam sebuah pernikahan, laki-laki akan 

berperan sebagai suami dan perempuan akan berperan sebagai istri. 

Namun tidak hanya sampai di situ, para Ulama maupun cendekiawan 

membagi peran antara suami dengan istri. Peran suami antara lain sebagai 



 

 

pemimpin keluarga, sebagai teladan yang baik serta sebagai bertanggungjawab 

terhadap Allah, keluarga, diri sendiri maupun profesinya. 

Sedangkan peran istri dalam kehidupan rumah tangga adalah sebagai 

pendamping suami, sebagai ibu rumah tangga yang bertanggungjawab dalam 

kesehatan rumah dan tata laksana rumah tangga serta sebagai pendidik putra-

putrinya. 

Peran-peran tersebut tentu saja tidak bisa maksimal jika antara pasangan 

bergonta-ganti peran seperti pada pendapat kaum homoseksual. Dimana rasa 

tanggungjawab yang dimiliki akan berkurang jika mengetahui peran yang 

telah disepakati tersebut dapat diganti sewaktu-waktu. 

Menurut Al-Qur‟an surat An-Nisa‟ ayat 34, laki-laki sebagai suami 

adalah pemipin bagi kaum perempuan, hal ini tentu saja tidak terwujud dalam 

pernikahan laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan. 

Maka dari itu, meskipun tidak melanggar Hak Asasi Manusia secara 

umum, namun pembagian peran suami dan istri dalam pernikahan sesama 

jenis melanggar salah satu dari Ushul al-Khoms yaitu Hifdhun Nasl yang 

merupakan jaminan masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih 

baik dan berkualitas. Jaminan tersebut tentu tidak bisa terwujud jika peran 

antara suami ataupun istri dalam sebuah pernikahan belum jelas dan dipastikan 

tidak bisa menghasilkan keturunan. 

Serta ketidak jelasan peran yang dilakukan dalam sudut pandang hukum 

Islam. Laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga yang memiliki 

tanggungjawab yang sangat jelas dalam Islam menjadi tidak jelas karena 

adanya dua laki-laki atau tidak ada laki-laki dalam pernikahan sesama jenis. 



 

 

B. Analisis HAM Terhadap Pandangan Kaum Homoseksual Tentang 

Pembagian Hak dan Kewajiban dalam Pernikahan Sesama Jenis 

Kesimpulan dari pendapat para narasumber tentang pembagian hak dan 

kewajian dalam pernikahan sesama jenis adalah pembagian hak dan kewajiban 

dalam pernikahan sesama jenis berdasarkan kesepakatan dari kedua belah 

pihak atau disesuaikan menurut peran yang sedang dijalani saat itu. 

Sama seperti penentuan peran suami istri dalam pernikahan sesama 

jenis, pembagian hak dan kewajiban dalam pernikahan sesama jenis juga 

sangat fleksibel dan tergantung kesepakatan maupun keadaan yang ada. 

Selain itu pembagian hak dan kewajiban tersebut juga bisa berpatokan 

dari peran yang sedang dijalani oleh masing-masing pihak. Pihak yang sedang 

berperan menjadi suami atau tulang punggung keluarga mendapatkan hak dan 

kewajiban sebagai suami, begitu juga sebaliknya dengan pihak yang satunya 

saat berperan sebagai istri. 

Dalam Hak Asasi Manusia secara umum, tidak akan dianggap 

pelanggaran jika suatu hal dilakukan berdasarkan kesepakatan, tanpa paksaan 

dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam kesepakatan tersebut. 

Namun dalam pandangan agama Islam, khususnya pembagian hak dan 

kewajiban dalam pernikahan sesama jenis, hal terebut malah melanggar Hak 

Asasi Manusia itu sendiri. 

Dalam lima prinsip dasar HAM (Ushul al-Khoms), hal tersebut 

melanggar prinsip Hifdhul Ma>l, yaitu jaminan atas pemilikan harta benda, 

properti dan lain-lain serta larangan adanya tindakan mengambil hak dari harta 

orang lain. 



 

 

Pada pernikahan sesama jenis pembagian hak dan kewajiban yang 

sewaktu-waktu bisa dilakukan bergantian sesuai kesepakatan menghilangkan 

jaminan dalam Hifdhul Ma>l. Jika suatu ketika peran tersebut berganti, maka 

hilanglah hak-hak dan kewajiban yang sebelumnya dimiliki, tentu saja hal 

tersebut jelas menghilangkan jaminan dalam kepemilikan harta benda. 

Serta dalam hukum Islam peran suami adalah laki-laki dan peran istri 

adalah perempuan, dimana suami (laki-laki) dianggap menjadi tulang 

punggung keluarga. 

Hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam sudah ditetapkan dan 

diatur sedemikian rupa, dimana istri berhak atas mahar, nafkah dan hak moril 

dan suami berhak atas kepatuhan istri kepada dirinya. 

Dalam pernikahan sesama jenis, siapa yang berhak atas mahar tentu saja 

menjadi persoalan. Meskipun bisa dilakukan dengan kesepakatan, namun jika 

dipandang menggunakan hukum Islam, hanya perempuan sebagai istri yang 

berhak atas mahar. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan siapa yang 

berhak atas mahar jika laki-laki menikahi laki-laki atau perempuan menikahi 

perempuan. 

Pada hak dan kewajiban atas nafkah, bisa dimaklumi jika dalam 

pernikahan sesama jenis yang bekerja lah yang menafkahi. Namun akan 

menjadi masalah ketika pasangan tersebut berpisah, penentuan siapa yang 

berhak atas nafkah iddah tidak bisa berlandaskan dalam hukum Islam yang 

dengan jelas menyatakan bahwa mantan suami (laki-laki) wajib memberikan 

nafkah iddah terhadap mantan istrinya. 



 

 

Meskipun dalam Islam memperbolehkan istri menjadi tulang punggung 

keluarga, namun istri tetap berkewajiban mengikuti perkataan suami. Berbeda 

dengan peran suami istri dalam pernikahan sesama jenis yang hak dan 

kewajibannya mengikuti peran yang sedang dijalani. 

Maka, dapat disimpulkan bahwa pembagian hak dan kewajiban dalam 

pernikahan sesama jenis tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam Islam 

karena ketidak jelasan peran yang dapat bergantian. 

Hal ini dapat mengakibatkan perselisihan dalam menentukan hak dan 

kewajiban dalam mahar maupun pada penentuan nafkah. 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpuan 

Setelah penulis mengamati dan meneliti kembali dari analisis 

keselurahan dalam skripsi ini, maka penulis menarik kesimpulan untuk  

menjawab rumusan masalah sebelumnya, yakni: 

1. Pembagian peran suami atau istri dalam pernikahan sesama jenis dianggap 

melanggar Hak Asasi Manusia dalam agama Islam, yaitu melanggar 

jaminan Hifdhun Nasl atau jaminan masa depan keturunan dan generasi 

penerus yang lebih baik dan berkualitas. Jaminan tersebut tentu tidak bisa 

terwujud jika peran antara suami ataupun istri dalam sebuah pernikahan 

bisa bergantian dan pasangan adalah berjenis kelamin sama yang tentu 

dipastikan tidak bisa menghasilkan keturunan. 

2. Pembagian hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan sesama jenis 

juga melanggar Hak Asasi Manusia dalam agama Islam dalam hal Hifdhul 

Ma>l yaitu jaminan atas pemilikan harta benda, properti dan lain-lain. 

Karena jika hak dan kewajiban dapat ditukar dengan kesepakatan bersama, 

maka hak-hak dan kewajiban yang telah didapat sebelumnya akan ikut 

bertukar, hal tersebut tentu saja menghilangkan jaminan atas Hifdhul Ma>l. 

 

B. Saran 

1. Komnas HAM Indonesia sebaiknya mensosialisasikan di semua media 

tentang larangan masyarakat yang menyukai sesama jenis apalagi 



 

 

mengarah kepada perkawinan, dan menyampaikan larangan baik secara 

hukum positif di Indonesia maupun hukum Agama dan menyampaikan 

bahaya terhadap kesehatan bagi yang melakukannya hubungan sesama 

jenis. 

2. Kepada Masyarakat dihimbau melaporkan kepada yang berwajib ketika 

mengetahui warganya yang melakukan hubungan sesama jenis 

(homoseksual dan lesbian), agar warga yang memiliki kelainan perilaku 

dapat segra dibina dan diobati, karena orang yang menyukai sesama jenis 

(homoseksual dan lesbian) dianggap sakit secara mental. 

3. Homoseksualitas adalah fenomena tersendiri yang harus ditanggapi secara 

hati-hati. Meskipun dalam agama Islam mengharamkan perilaku 

homoseksual, namun sebagai sesama manusia sebaiknya saling 

menghormati satu sama lain karena tidak ada pembenaran dalam hal 

apapun pada persekusi, main hakim sendiri maupun perundugan. 

4. Untuk penelitian lebih lanjut dapat dilakukan pada daerah yang lebih 

terbuka dalam fenomena homoseksualitas maupun pada kebudayaan yang 

terkait dengan homoseksual. 
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