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CATATAN REDAKSI 

Maraknya berita tentang legalisasi pernikahan kaum homoseksual 

di Amerika Serikat ternyata berdampak pula pada gereja-gereja di 

Indonesia sehingga memicu surat penggembalaan yang dikirimkan oleh 

PGI kepada gereja-gereja di Indonesia. Berbagai tanggapan muncul atas 

surat tersebut dan jurnal kali ini secara khusus membahas topik LGBT 

untuk memberi arahan dari para teolog Indonesia yang berseberangan 

dengan isi surat penggembalaan PGI. 

Tulisan pertama dari Agung Gunawan bertujuan untuk 

memberikan pendampingan pastoral bagi kaum LGBT. Tulisan kedua 

membahas isu di Perjanjian Lama yang sering dikutip sebagai kisah cinta 

homoseksual antara Daud dengan Yonatan.Di dalam tulisan ini Gumulya 

Djuharto membahas narasi kisah hubungan mereka. Dalam tulisan ketiga 

Stefanus Kristianto melakukan evaluasi atas pemikiran Dale Marin, 

seorang homoseksual, yang mengajar di Universitas Yale, yang 

mengkritisi pandangan kaum konservatif terhadap Roma 1:18-22. Tulisan 

keempat ditulis oleh Ali Salim untuk menjelaskan pengertian kata 

malakoi dan arsenokoitaidalam I Korintus 6:9-10 yang diterjemahkan 

oleh LAI sebagai banci dan pemburit. Artikel terakhir disajikan oleh 

Brury Eka Saputra yang memperlihatkan pengaruh presuposisi kaum 

revisionis dalam membaca Roma 1:26-27, di mana presuposisi 

homoseksual berpengaruh dominan terhadap penafsiran teks tersebut. 

Resensi buku tidak mengangkat tema LGBT tetapi membahas Ten 

Practices to Unclutter Your Soul, The Puzzling Paradoxes of Jesus – the 

Man from Galilee, dan Simple Church. 

Semoga jurnal kali ini akan memperlengkapi dasar teologi bagi 

para pendeta dan rohaniawan Kristen untuk bersikap benar terhadap 

LGBT dan memperkenalkan buku-buku yang bermutu dalam 

menyegarkan kehidupan praktis rohaniawan dan jemaat. 

 



 

iv 

 

Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi 

berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat 

membedakan manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan 

kepada Allah, dan yang sempurna. (Roma 12:2) 
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PENDAMPINGAN PASTORAL BAGI KAUM  

LESBIAN, GAY, BISEXUAL DAN TRANSGENDER 
 

Agung Gunawan  

Abstrak:  Kaum LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) saat 

ini sedang marak menjadi bahan perbincangan di tengah-tengah 

masyarakat Indonesia. Perdebatan tentang LGBT ditinjau dari berbagai 

macam aspek dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya aspek 

moral dan spiritual. Ada yang menerima dan ada yang yang menolak 

keberadaan kaum LGBT. Namun gereja secara umum menolak eksistensi 

mereka dan cenderung mengucilkan dan menghukum mereka. Ini adalah 

sikap yang tidak menggambarkan gereja sebagai tempat berseminya 

kasih. Kaum LGBT membutuhkan sentuhan kasih dari gereja dalam 

bentuk pendampingan pastoral bagi mereka. Melalui pendampingan 

pastoral yang dilakukan oleh gereja, maka kaum LGBT dapat ditolong 

untuk mengalami pemulihan melalui sentuhan kasih Kristus. 

Kata kunci: LGBT, pendampingan pastoral, pendeta, keluarga, 

pemulihan     

Abstract: LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) has become 

the subject of discussion among the people of Indonesia. The debate 

about LGBT viewed from various aspects in the life of the Indonesian 

people, especially the moral and spiritual aspects. Some peole accept 

them and some reject the existence of LGBT. But most of the church 

publicly renounce their rejection to LGBT and tend to isolate and punish 

them. This is an attitude which does not describe the church as a place of 

love. LGBT people need the loving touch of the church in the form of 

pastoral care for them. Through pastoral care LGBT people can be 

helped to experience recovery by the touch of Christ's love. 

Keywords: LGBT, pastoral care, pastor, family, love, healing 
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PENDAHULUAN 

Akhir-akhir ini kaum LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and 

Transgender) santer menjadi bahan pembicaraan di media masa 

Indonesia, baik cetak maupun elektronik. Bahkan LGBT menjadi 

perbincangan hangat di tengah-tengah lembaga Kristen di Indonesia. Hal 

ini terjadi karena adanya berbagai kegiatan yang dilakukan komunitas 

LGBT yang semakin berani menampakkan eksistensinya di tengah-

tengah masyarakat. Bahkan di daerah tertentu, seperti Bali dan 

Yogyakarta beberapa waktu yang lalu telah berlangsung pernikahan 

sejenis di antara komunitas LGBT ini.  

Ada beragam reaksi terhadap eksistensi kaum LGBT. Ada yang 

secara terang-terangan tapi juga ada yang tidak secara tegas menerima 

kehadiran kaum LGBT. Namun ada juga yang secara tegas menolak 

keberadaan mereka. Perdebatan di antara kelompok-kelompok ini sampai 

hari ini masih belum menemukan titik temu dan dapat dipastikan tidak 

akan mencapai titik temu. Bagaimana respon gereja terhadap mereka? 

Sebagaimana kita ketahui bahwa LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and 

Transgender) adalah penyimpangan seksual yang dialami oleh beberapa 

orang dengan berbagai macam penyebab. Mengingat bahwa kaum LGBT 

dianggap sebagai kaum berdosa karena penyimpangan seksual yang 

mereka alami maka mayoritas gereja cenderung mengabaikan dan 

mengucilkan mereka. Gereja tidak mau terkontaminasi dengan menerima 

kehadiran mereka. Akibatnya gereja gagal untuk menjadi agen perubahan 

bagi kaum LGBT yang sangat membutuhkan pertolongan agar mereka 

dapat keluar dari gaya hidup LGBT yang membawa dampak yang sangat 

negatif bagi seluruh aspek kehidupan mereka (fisik, emosional, sosial, 

dan lain-lain).  

Gereja adalah tempat berseminya kasih ilahi yang tiada terbatas. 

Gereja harus menyebarkan kasih kepada semua orang tanpa membeda-

bedakan, termasuk kepada kaum LGBT. Gereja terpanggil untuk 

memberi dan menunjukkan kepedulian kepada kaum LGBT dengan 

memberikan pendampingan pastoral kepada kaum LGBT. Melalui 

pendampingan pastoral yang kondusif dan produktif maka kaum LGBT 

secara perlahan namun pasti dapat dibawa kembali ke jalan yang benar 
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agar mereka kembali menjadi manusia yang bermartabat sebagai ciptaan 

Tuhan yang memiliki gambar dan teladan Allah.  

Di sini gereja dan hamba Tuhan memiliki tugas yang tidak mudah 

karena melakukan pendampingan pastoral kepada kaum LGBT 

membutuhkan pemahaman yang benar dan obyektif tentang mereka serta 

memiliki kepekaan dan kehati-hatian agar pendampingan yang dilakukan 

tidak melukai perasaan kaum LGBT yang sangat sensitif. Apabila 

pendekatan yang dilakukan melukai perasaan mereka maka akan 

membawa akibat yang sangat fatal bagi pemulihan kaum LGBT. Oleh 

sebab itu, pendampingan pastoral bagi kaum LGBT harus dilakukan 

secara hati-hati namun tidak melanggar prinsip-prinsip Firman Tuhan 

dengan berkompromi dengan dosa penyimpangan seksual yang dilakukan 

oleh kaum LGBT. Pendampingan pastoral bagi kaum LGBT difokuskan 

pada pribadi mereka yang membutuhkan bimbingan dan tuntunan agar 

mereka menyadari keberadaan mereka yang sangat rentan untuk jatuh 

dalam dosa penyimpangan seksual. Jadi tujuan dari pendampingan 

pastoral bagi kaum LGBT adalah untuk menolong mereka untuk 

mencegah terlibat dalam perilaku penyimpangan seksual yang cenderung 

dialami oleh kaum LGBT.  

SEJARAH PERKEMBANGAN LBGT DI INDONESIA 

Kaum LGBT dengan orientasi dan identitas homoseksual muncul 

di kota-kota besar di Indonesia pada awal abad ke-20. Pada akhir tahun 

1960-an, gerakan LGBT mulai berkembang melalui kegiatan organisasi 

yang dilakukan oleh kelompok wanita transgender, atau yang kemudian 

dikenal sebagai waria/bencong. Mobilisasi kaum gay dan lesbian terjadi 

pada tahun 1980-an, melalui penggunaan media cetak dan pembentukan 

kelompok-kelompok kecil di seluruh Indonesia. Mobilisasi ini semakin 

berkembang pada tahun 1990-an, termasuk pembentukan berbagai 

organisasi di lebih banyak tempat.
1
  Pada dasawarsa antara tahun 1980-

1990 terjadi sejumlah pertemuan nasional yang diikuti dengan 

perkembangan penting dalam gerakan LGBT, antara lain pembentukan 

                                                             
1  USAID-UNDP. Hidup Sebagai LGBT di Asia: Laporan Nasional Indonesia. 

Jakarta: USAID-UNDP, 2014, hal. 4. 
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aliansi dengan berbagai organisasi feminis, kesehatan seksual dan 

reproduktif, gerakan pro-demokrasi dan HAM, serta kalangan akademis. 

Pada tahun 1998 gerakan LGBT berkembang lebih besar dan luas dengan 

pengorganisasian yang lebih kuat di tingkat nasional. Program-program 

mereka mendapatkan pendanaan secara formal, serta penggunaan wacana 

HAM untuk melakukan advokasi perubahan kebijakan di tingkat nasional 

hingga saat ini.
2
  

Pada tahun 2014 data statistik menunjukkan bahwa jumlah 

organisasi kaum LGBT yang ada di Indonesia sangat besar. Mereka 

memiliki dua jaringan nasional dan 119 organisasi yang didirikan di 28 

provinsi dari keseluruhan 34 provinsi di Indonesia, beragam dari segi 

komposisi, ukuran, dan usia. Organisasi-organisasi ini berperan aktif di 

bidang kesehatan, publikasi dan penyelenggaraan kegiatan sosial dan 

pendidikan. Bahkan saat ini mereka berupaya untuk mendapatkan 

pengakuan dan legalitas dari pemerintah dengan menambah anggota 

sebanyak-banyaknya untuk menunjukkan bahwa eksistensi mereka layak 

untuk diperhitungkan dan diakui secara hukum. Fenomena inilah yang 

membuat organisasi kemasyarakatan dan keagamaan mulai angkat bicara 

tentang LGBT yang pada intinya mereka menolak pengakuan tentang 

keberadaan kaum LGBT secara legal.
3
    

LGBT DALAM HUKUM INDONESIA 

Hukum di Indonesia tidak memberi dukungan bagi kelompok 

LGBT, walaupun orientasi homoseksualitas tidak ditetapkan sebagai 

tindak pidana. Di dalam hukum Indonesia perkawinan maupun adopsi 

oleh orang LGBT tidak diperkenankan. Tidak ada undang-undang di 

Indonesia yang secara tegas berbicara dengan orientasi seksual atau 

identitas gender yang menyimpang. Hukum Indonesia hanya mengakui 

keberadaan gender laki-laki dan perempuan saja, sehingga orang 

transgender yang tidak memilih untuk menjalani operasi perubahan 

kelamin, dapat mengalami masalah dalam pengurusan dokumen identitas 

dan hal lain yang terkait. Sejumlah Perda (Peraturan Daerah) melarang 

                                                             
2  USAID-UNDP. Hidup Sebagai LGBT di Asia. hal. 4 
3    Ibid. hal. 7. 
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perilaku homoseksualitas yang dilakukan oleh kaum LGBT sebagai 

tindak pidana karena dipandang sebagai perbuatan yang tidak bermoral. 

Kebijakan yang terkait dengan hak-hak LGBT cukup bervariasi, dengan 

adanya sejumlah komisi nasional yang mengakui dan memberikan 

dukungan bagi kelompok LGBT, serta mengungkapkan dukungan resmi 

bagi kelompok LGBT karena wabah HIV. Kaum LGBT terus berusaha 

untuk mencari dukungan bagi pengakuan eksistensi mereka dengan 

menggunakan berbagai jalur antara lain jalur intelektual, jalur sosial 

budaya, jalur bisnis, jalur politik, dan masih banyak yang lainnya.
4
 

LGBT DAN MASYARAKAT INDONESIA 

Kaum LGBT mungkin mendapatkan sekedar toleransi daripada 

penerimaan dalam masyarakat. Diskriminasi terhadap kaum LGBT di 

tempat kerja belum mendapatkan perhatian yang berarti dalam 

masyarakat. Belum ada undang-undang maupun kebijakan atau 

pernyataan yang jelas sehubungan dengan orang-orang LGBT di tempat 

kerja. Sebagian besar diskriminasi yang dialami kaum LGBT dalam 

masyarakat terjadi pada saat mereka mengalami masalah dengan 

pengurusan KTP karena mengalami kesulitan dalam hal pencantuman 

identitas gender mereka di KTP. Masalah di atas dapat membawa dampak 

lanjutan pada kaum LGBT pada saat  mendapatkan tempat tinggal, dalam 

mendapatkan pekerjaan tetap, kartu identitas, dan berhadapan dengan 

prasangka buruk. Hal ini menyebabkan kaum LGBT merasa terkucilkan 

dan tersisihkan dalam masyarakat Indonesia. Namun akhir-akhir ini 

mereka mulai berani menyuarakan untuk diperlakukan secara adil dan 

sama dengan kaum laki-laki dan perempuan yang normal. Hal inilah yang 

menuai reaksi yang beragam dan hangat dalam masyarakat Indonesia 

belakangan ini.
5
  

LGBT DAN AGAMA DI INDONESIA 

 Populasi Indonesia sebagian besar adalah pemeluk agama Islam, 

Katholik, dan Kristen. Pada umumnya ajaran agama-agama ini sangat 

konservatif, sehingga penganut agama-agama ini tidak dapat menerima 

                                                             
4      USAID-UNDP. Hidup Sebagai LGBT di Asia. hal. 10. 
5      Ibid. 
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orientasi homoseksualitas yang dimiliki oleh kaum LGBT. Hal ini sangat 

mempengaruhi pandangan masyarakat Indonesia terhadap kaum LGBT 

yang negatif dan menolak keberadaan kaum LGBT, meskipun ada 

sejumlah kecil orang beragama yang memiliki sikap menerima kaum 

LGBT. Data menunjukkan bahwa ada berbagai perbedaan dalam 

pengembangan komunitas dan kegiatan LGBT di tingkat daerah, dengan 

tantangan lebih besar dihadapi di provinsi-provinsi yang dominasi ajaran 

Islam dan Kristen. Kegiatan berorganisasi kaum LGBT juga lebih mudah 

di kota besar dan menghadapi tantangan lebih besar di daerah yang 

penduduknya sedikit. Khusus di provinsi Aceh, kegiatan 

pengorganisasian LGBT menghadapi tantangan besar karena hak khusus 

provinsi tersebut untuk menetapkan hukum berdasarkan Syariah Islam 

sehingga besar kemungkinan pemberlakuan Perda setempat yang bersifat 

anti-LGBT.
6
 

SIKAP GEREJA TERHADAP LGBT 

Dalam lingkungan agama Kristen ternyata ada perbedaan dalam 

menyikapi eksistensi kaum LGBT. Ada sebagian gereja yang secara tegas 

menolak kaum LGBT karena mereka dianggap makhluk yang sangat 

berdosa. Namun ada juga gereja-gereja yang memiliki sikap yang tidak 

tegas terhadap kaum LGBT yaitu menerima kaum LGBT dengan syarat-

syarat tertentu. Selain itu, ada gereja-gereja yang secara terang-terangan 

mengakui dan menerima eksistensi kaum LGBT bahkan melayani 

pernikahan kaum LGBT. Namun secara umum gereja-gereja di Indonesia 

masih menolak keberadaan kaum LGBT, bahkan ada gereja-gereja yang 

cenderung bersikap kejam terhadap kaum LGBT. Ada gereja-gereja yang 

mengucilkan bahkan menghukum mereka yang ketahuan LGBT.  Hal ini 

seharusnya tidak boleh dilakukan oleh gereja. Gereja justru seharusnya 

terpanggil untuk merangkul mereka dalam kasih Kristus dan memberikan 

pendampingan pastoral kepada kaum LGBT sehingga mereka akan dapat 

menyadari kekeliruan mereka dan berbalik arah kembali kepada perilaku 

seksual yang benar sesuai dengan kebenaran Firman Tuhan. Gereja 

terpanggil untuk menolong mereka agar mengalami pemulihan melalui 

karya Kristus dan Roh Kudus. Gereja harus membawa kaum LGBT untuk 

                                                             
6     USAID-UNDP. Hidup Sebagai LGBT di Asia. hal. 10. 



Jurnal Theologi Aletheia Vol. 18 No.11, September 2016    7 

mengenal kasih Kristus dan karya keselamatan-Nya yang membawa 

kepada perubahan hidup yang radikal termasuk perubahan dari gaya 

hidup LGBT.  Oleh sebab itu, gereja harus memberikan pelayanan 

pendampingan pastoral yang memadai dan komprehensif bagi kaum 

LGBT agar mereka dapat memperoleh pertolongan yang sangat mereka 

butuhkan. Gereja perlu membuka pintu lebar-lebar bagi kaum LGBT 

untuk masuk dan mendapatkan sentuhan kasih Kristus melalui pelayanan 

pendampingan pastoral yang ditunjukkan oleh hamba Tuhan, majelis, dan 

jemaat gereja yang menyadari bahwa mereka dulu pernah mengalami 

sentuhan kasih ketika masih berdosa dan bertemu dengan Tuhan dalam 

komunitas gereja.   

PENDAMPINGAN PASTORAL 

Pendampingan pastoral adalah pelayanan pengajaran dan 

pemulihan yang dilakukan oleh gereja berdasarkan pada Alkitab untuk 

membawa pertumbuhan, kedewasaan dan kematangan bagi orang 

percaya. Pendampingan pastoral sangat diperlukan bagi orang-orang 

percaya yang menghadapi berbagai macam pergumulan dalam hidup. 

Banyak orang percaya yang menyerah ketika diperhadapkan dengan 

bermacam-macam prahara dalam hidupnya. Hal ini disebabkan karena 

mereka mungkin tidak mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan 

spiritualnya.
7
 Melalui pelayanan pendampingan pastoral, orang-orang 

percaya yang sedang bergumul dalam hidupnya ditolong untuk secara 

perlahan namun pasti mengalami pertumbuhan, kedewasaan, dan 

kematangan spiritual sehingga mereka akan siap dan sanggup 

menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan hidup dengan tegar 

sehingga tidak terbawa kepada arus gelombang yang menyesatkan.
8
    

PENDAMPINGAN PASTORAL BAGI KAUM LGBT 

Kaum LGBT adalah suatu kondisi penyimpangan seksual yang 

merefleksikan kerusakan dari dunia kita yang penuh dosa. Oleh sebab itu, 

kaum LGBT  tidak boleh ditolak dan dikucilkan. Gereja harus menerima 

                                                             
7 Hunter, Rodney J (GE), Dictionary of Pastoral Care and Counseling. (Nasville: 

Abingdon Press, 1990), p. 843. 
8  Ibid. 
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mereka dengan sepenuh hati sebagai pribadi yang baginya Kristus telah 

mati. Gereja harus memiliki kesabaran dan pengertian yang sama kepada 

kaum LGBT sebagaimana kepada orang berdosa lainnya. Injil kasih 

karunia Kristus harus disampaikan kepada kaum LGBT sebagai dasar 

bagi pengampunan atas dosa mereka, kuasa pembaharuan bagi mereka 

dan sumber kekuatan bagi proses penyucian hidup mereka. Kaum LGBT 

harus dipimpin untuk hidup dalam pertobatan yang sejati dalam Kristus 

yang akan membawa kepada pemulihan dan pembaharuan hidup.
9
 Bagi 

kaum LGBT yang belum mengalami pemulihan maka gereja harus 

menerima keterbatasan mereka dan gereja harus memberikan 

pendampingan pastoral kepada mereka tanpa mengenal lelah.
10

  

PERAN GEREJA DALAM PENDAMPINGAN PASTORAL  

BAGI KAUM LGBT 

Gereja memiliki peran vital bagi pendampingan  pastoral kepada 

kaum LGBT. Gereja tidak boleh mendukung kaum LGBT dalam 

melakukan propaganda bahwa homoseksualitas adalah perilaku yang 

wajar dan natural. Gereja harus tegas bahwa penyimpangan seksual yang 

dilakukan oleh kaum LGBT adalah dosa sebagaimana yang ditulis di 

dalam Alkitab dan Tuhan membenci penyimpangan ini. Untuk itu gereja 

tidak boleh memberkati pernikahan kaum LGBT walaupun di negara 

tertentu gereja/hamba Tuhan yang menolak akan dapat dituntut secara 

hukum. Gereja harus berdiri atas kebenaran Firman Tuhan dengan segala 

konsekuensi yang akan dihadapi.  

Gereja juga tidak boleh menahbiskan kaum LGBT sebagai 

penginjil atau pendeta sebelum mereka sungguh-sungguh bertobat dan 

dibimbing dalam kurun waktu tertentu serta menunjukan bukti pertobatan 

mereka, sebelum mereka ditahbiskan sebagai penginjil atau pendeta. Hal 

ini harus mendapat perhatian yang serius dari gereja karena kalau hal ini 

terjadi maka gereja akan kehilangan kekudusan dan kesaksian di hadapan 

Tuhan dan manusia. Akibatnya gereja tidak akan dapat menjadi berkat 

                                                             
9 Committee to Study Homosexuality Christian Reformed Church In North America, 

Pastoral Care for Homosexual Members: Part 2. (Christian Reformed Church In 
North America, 1999), p. 257.   

10 Ibid. p. 255. 
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baik masyarakat sekitar namun sebaliknya akan menjadi batu sandungan 

bagi mereka. 

Selain daripada itu, gereja juga memiliki peran untuk mengarahkan 

serta mengingatkan jemaat dan para pengurus gereja akan tanggung 

jawab mereka terhadap kaum LGBT di dalam persekutuan orang percaya. 

Gereja perlu mempersiapkan jemaat mereka untuk melayani kaum LGBT 

yang membutuhkan pertolongan yang serius. Namun gereja dilarang 

keras untuk mendirikan gereja khusus bagi kaum LGBT yang terpisah 

dengan jemaat yang lain dengan alasan apapun. Kaum LGBT justru harus 

bergabung dengan jemaat umum agar mereka dapat memiliki kontrol diri 

yang baik sehingga hal itu akan dapat lebih mudah menolong mereka 

untuk dapat keluar dari perilaku penyimpangan seksual. Gereja perlu 

berhati-hati dalam melakukan pendampingan pastoral bagi kaum LGBT. 

Gereja jangan menjanjikan perubahan yang  cepat dan menyeluruh bagi 

penyimpangan seksualitas kaum LGBT, karena proses pemulihan bagi 

kaum LGBT membutuhkan waktu yang cukup panjang dan sangat 

kompleks. Namun di sisi lain gereja juga tidak boleh menawarkan sedikit 

atau tidak ada harapan untuk perubahan bagi kaum LGBT karena di 

dalam Tuhan tidak ada yang mustahil bagi pemulihan mereka. Lebih 

daripada itu, gereja juga harus berhati-hati dalam menggunakan metode 

yang tidak menghargai kemampuan kaum LGBT untuk mendengar dan 

meresponi suara Tuhan serta metode yang tidak mengakui kemampuan 

kaum LGBT untuk mengambil keputusan sendiri. Gereja tidak boleh 

mengatur dan mengambil keputusan bagi kaum LGBT. Biarlah mereka 

sendiri yang membuat pilihan dan membuat keputusan bagi pemulihan 

diri mereka sendiri. Hal ini akan dapat membuat pemulihan yang dialami 

bersifat permanen.  

PRINSIP-PRINSIP DALAM PENDAMPINGAN PASTORAL 

BAGI KAUM LGBT 

Dalam melakukan pendampingan pastoral bagi kaum LGBT maka 

ada beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan oleh gereja dan 

hamba Tuhan.
11

  

                                                             
11    Pastoral Care for Homosexual Members: Part 2. p. 255. 
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1. Gereja harus menerima dan mengakui bahwa setiap manusia 

diciptakan menurut gambar Allah yang memiliki harkat dan martabat, 

termasuk kaum LGBT walaupun mereka melakukan penyimpangan 

dalam hidupnya. Sikap seperti ini perlu ditunjukkan kepada kaum 

LGBT agar mereka tidak takut untuk menerima pendampingan 

pastoral yang disediakan oleh gereja. 

2. Gereja harus memberi pengharapan bagi kaum LGBT untuk 

mendapatkan pemulihan hidup dengan pemahaman bahwa penyucian 

hidup merupakan sebuah proses dan keutuhan hidup merupakan 

perjalanan seumur hidup. Hal ini akan memotivasi kaum LGBT untuk 

tidak putus asa dalam menghadapi pergumulan hidup. 

3. Gereja harus menolong dan membimbing kaum LGBT agar dapat 

bertanggung jawab dalam menjaga kekudusan hidup dan memiliki 

pola pikir baru yang sesuai dengan kehendak  Tuhan. Sikap seperti ini 

akan membuat kaum LGBT lebih berhati-hati dalam menjalani hidup 

mereka. 

4. Gereja juga harus mendidik  jemaat untuk dapat membedakan antara 

penderitaan karena dosa yang membawa kepada pertobatan dengan 

rasa malu yang ditimbulkan oleh penolakan dari jemaat terhadap 

kaum LGBT. Melalui pemahamn ini jemaat lebih berhati-hati dalam 

merespon kehadiran kaum LGBT di tengah-tengah gereja.  

5. Kaum LGBT harus ditolong untuk meyakini bahwa di dalam kuasa 

kebangkitan Kristus, Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka 

untuk dapat mematahkan kuasa dosa dan perilaku dosa yang mereka 

lakukan yang disebabkan karena adanya penyimpangan seksual. 

Keyakinan ini akan dapat memotivasi kaum LGBT untuk dapat 

menjalani proses pemulihan dengan penuh pengharapan. 

6. Gereja juga harus menolong kaum LGBT untuk dapat mengatasi 

kemarahan kepada Tuhan, keluarga, atau masyarakat yang dianggap 

telah melukai mereka melalui bimbingan secara intensif. Melalui 

proses ini kaum LGBT ditolong untuk mengalami pemulihan dari 

luka-luka batin yang pernah dialami. 

7. Kaum LGBT harus dilibatkan dalam ibadah yang berpusat pada 

Tuhan yang penuh sukacita dan pengharapan, sehingga dapat 

menolong mereka dapat mengalami pemulihan secara cepat, karena 
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hati yang gembira adalah obat yang manjur bagi pemulihan hidup 

seseorang.
12

 

 

8. Gereja perlu menyediakan kelompok-kelompok kecil yang di 

dalamnya ada dukungan doa bagi pemulihan dan pengakuan dosa bagi 

kaum LGBT. Melalui kelompok ini kaum LGBT berani berbagi dan 

mendapat dukungan yang positif yang akan menolong proses 

pemulihan bagi mereka.  

PENDAMPINGAN PASTORAL BAGI KELUARGA KAUM LGBT 

Keluarga menjadi faktor penyebab yang cukup signifikan bagi 

munculnya perilaku LGBT. Ketidakharmonisan serta kehancuran 

keluarga seringkali menjadi faktor penyebab eksistensi kaum LGBT. 

Kurangnya penerimaan serta perhatian orang tua terhadap anak juga 

merupakan faktor pemicu seorang anak memiliki kecenderungan menjadi 

LGBT. Melihat fakta ini maka gereja terpanggil untuk mempromosikan 

pernikahan yang baik dan kehidupan keluarga yang sehat di mana  

tercipta hubungan yang indah antara suami dan istri dan relasi antara 

orang tua dan anak-anak sehingga penyebab psikologis yang dapat 

menyebabkan terjadinya penyimpang seksual yang dialami oleh kaum 

LGBT dapat dikurangi seminimal mungkin. Gereja harus mengingatkan 

dan menganjurkan orang tua untuk segera mencari konselor Kristen 

ketika mereka melihat tanda-tanda penyimpangan seksual yang terjadi 

pada anak-anak mereka sehingga anak-anak dapat segera ditolong untuk 

tidak menjadi LGBT yang akan membutuhkan penanganan yang cukup 

kompleks. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Gereja juga 

harus memberikan perhatian yang serius kepada keluarga-keluarga yang 

memiliki anggota yang mengalami penyimpangan seksualitas dan terlibat 

dalam gaya hidup LGBT. Hal ini disebabkan karena dampak dari LGBT  

tidak hanya terjadi bagi individu yang mengalami penyimpangan seksual 

tetapi juga kepada anggota keluarga lainnya dari kaum LGBT. Orang tua, 

saudara, dan pasangan dari kaum LGBT akan mengalami krisis 

emosional secara mendalam ketika mereka tahu bahwa anggota 

keluarganya adalah LGBT. Keluarga kaum LGBT akan menghadapi rasa 

                                                             
12     Amsal 17:22. 
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malu ketika dihadapkan dengan realitas bahwa anggota keluarganya 

mengalami penyimpangan seksual dan menjadi LGBT. Akibatnya 

mereka akan mengalami perasaan terpukul, penolakan, kemarahan, 

menyalahkan, kesedihan, sakit hati, dan depresi yang sangat mendalam,  

apalagi aib ini sudah tersebar di dalam gereja. Perjalanan dari keluarga 

kaum LGBT akan terasa panjang dan mereka akan mengalami kepenatan 

apabila beban mereka tidak dapat dibagikan kepada orang lain.  

Jadi gereja terpanggil untuk memberi perhatian yang serius kepada 

keluarga kaum LGBT yang dilingkupi oleh perasaan malu dan cemas 

karena anggota keluarganya mengalami penyimpangan seksual. Gereja 

harus mampu memberi wadah bagi mereka untuk dapat berbagi atas 

beban yang mereka tanggung. Gereja juga perlu memberi dukungan 

moral bagi mereka dalam menghadapi realita memalukan dan 

menyesakkan yang mereka hadapi. Dalam hal ini pendampingan pastoral 

bagi keluarga kaum LGBT tidak bisa diabaikan oleh gereja dan hamba-

hamba Tuhan. 

PENUTUP 

 Kaum LGBT ada di mana-mana termasuk di dalam gereja Tuhan. 

Mereka bukan makhluk asing yang berbahaya dan perlu dimusuhi bahkan 

dimusnahkan secara tidak manusiawi. Mereka juga manusia ciptaan 

Tuhan seperti manusia yang lain, hanya mereka mengalami kelainan dan 

penyimpangan karena dosa. Oleh sebab itu, kaum LGBT harus dirangkul 

dan diterima dengan tulus sebagai saudara di dalam Tuhan. 

LGBT dapat disembuhkan. Kaum LGBT membutuhkan uluran 

tangan kasih dari gereja dengan memberikan pelayanan pendampingan 

pastoral bagi pemulihan mereka. Proses pendampingan pastoral terhadap 

kaum LGBT perlu dilakukan secara berhati-hati dan serius agar mereka 

merasa nyaman untuk menjalani pendampingan pastoral secara kondusif 

dan produktif. Gereja memiliki peran yang sangat penting sebagai agen 

perubahan bagi orang-orang yang berdosa termasuk kaum LGBT. Oleh 

sebab itu, gereja jangan hanya sibuk dengan perdebatan pro-kontra 

terhadap eksistensi kaum LGBT, namun gereja seharusnya berperan 

secara aktif dalam memberikan pelayanan kepada kaum LGBT yang 
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membutuhkan perhatian dan pertolongan dalam menghadapi pergumulan 

hidup. Dengan demikian maka gereja akan  menggenapi dan mewujudkan 

tujuan kedatangan Tuhan Yesus yaitu mencari dan menyelamatkan yang 

hilang.
13
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ARTI PENTING NARASI DAUD – YONATAN: 

KONTROVERSI, SUMBANGSIH, ATAU SOLUSI? 

Gumulya Djuharto 

 

Abstrak: Pembacaan modern terkait narasi Daud – Yonatan memang 

dapat menghasilkan kontroversi, khususnya seputar spekulasi tentang 

hubungan sejenis di antara keduanya. Pembacaan seperti ini mencoba 

menggantikan pemahaman umum seputar sumbangsih peran Yonatan 

terhadap Daud. Tulisan ini akan menunjukkan kelemahan pemahaman 

tersebut. Sebaliknya, ada banyak dasar untuk mendukung pemahaman 

tentang sumbangsih peran Yonatan terhadap Daud, yang bukan hanya 

relasi didasarkan pada tindakan emosional, melainkan pada perjanjian 

dalam rangka menghadirkan solusi di tengah ketegangan relasi Daud 

dengan Saul. 

Kata-kata kunci: Hubungan erotis, perjanjian, kepentingan politis, solusi 

Abstract: Modern reading about David – Jonathan‘s Narration can 

result in controversy, especially around the speculation of the same sex 

relationship between them. This kind of reading try to change the 

common understanding around the contribution role of Jonathan toward 

David. It will be revealed in this paper about the weakness of that 

understanding. At the other side, there are many supports toward 

understanding about the contribution of Jonathan‘s role toward David, 

which was not based on emotional attitude only, but on the covenant 

relationship in order to give solution in the midst of tension in David – 

Saul‘s relationship.  

Key Words: Erotic relationship, covenant, politic affair, solution 

PENDAHULUAN 

Narasi Daud – Yonatan sudah menjadi perbincangan hangat dalam 

jangka waktu yang panjang. Markus Zehnder menyimpulkan 3 kelompok 
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penafsiran terhadap narasi Daud – Yonatan. Ketiga kelompok itu adalah 

sebagai berikut:
1
 

1. Kelompok yang menafsirkan narasi Daud – Yonatan sebagai narasi 

tentang relasi homoseksual antara Daud dan Yonatan. 

2. Kelompok yang menafsirkan narasi Daud – Yonatan menggunakan 

bahasa dan gambaran yang bersifat homoseksual namun meyakini 

tidak ada praktek-praktek homoseksual semisal persetubuhan di 

antara keduanya. 

3. Kelompok yang menafsirkan narasi Daud – Yonatan bukan sebagai 

relasi homoseksual melainkan contoh yang luar biasa tentang 

persahabatan dan kesetiaan. 

Dalam tulisan ini, penulis mencoba mengemukakan pendapat 

keempat, sebagai kelanjutan pendapat dari kelompok ketiga, bahwa 

narasi Daud – Yonatan menjadi semacam solusi penyeimbang terhadap 

ketegangan politik yang sedang terjadi pada saat itu. Anggapan dasar 

terhadap pendapat ini didasari oleh analisa struktur David Jobling sebagai 

berikut:
2
 

Bagian pertama tentang Saul – Daud       I Samuel 16:14-17:58 

Bagian pertama tentang Yonatan - Daud 18:1-5 
Bagian kedua tentang Saul - Daud 18:6-30 

Bagian kedua tentang Yonatan - Daud 19:1-7 

Bagian ketiga tentang Saul- Daud 19:8-24 
Bagian ketiga tentang Yonatan - Daud 20:1-21:1 

Bagian keempat tentang Saul- Daud 21:2-23:15a 

(dengan materi lainnya) 
Bagian keempat tentang Yonatan - Daud 23:15b-18 

Bagian kelima tentang Saul- Daud 23:19, dst. 

(dengan banyak materi lainnya) 

 

                                                             
1  Markus Zehnder, ―Observations on the Relationship between David and Jonathan 

and the Debate on Homosexuality,‖ dalam Westminster Theological Journal vol. 69 
(2007), pp. 128-129. 

2  David Jobling, ―The Sense of Biblical Narrative 1: Structural Analyses in the 
Hebrew Bible, 2nd Edition,‖ JSOTS 97 (Sheffield, UK: Sheffield Academic, 1986), 
p. 15. Penulis hanya menambahkan penegasan dalam setiap bagian Yonatan 

menjadi ―Yonatan – Daud‖.    
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Berdasarkan struktur di atas, jelas terlihat bahwa setiap narasi 

Yonatan – Daud menjadi semacam penyeimbang dari setiap narasi Saul – 

Daud yang secara umum diwarnai banyak ketegangan, khususnya terkait 

sikap permusuhan di pihak Saul. Jadi patut diduga bahwa setiap narasi 

Yonatan – Daud menyajikan ―aroma‖ persahabatan, yang bukan hanya 

memberikan pengaruh personal bagi Daud, tetapi juga pengaruh nasional 

terkait masa depan Israel dan calon raja besar mereka, Daud.    

ANALISA NARASI PERTAMA YONATAN – DAUD 

(1 SAMUEL 18:1-5) 

 

GARIS BESAR (PLOT) 1 SAMUEL 18:1-5 

Menarik untuk dicatat bahwa dalam 1 Samuel 18:1-5 tidak terdapat 

konflik sama sekali. Yang paling menarik pastilah tentang ketiadaan 

konflik batin Yonatan sehingga dia secara alami melakukan tindakan 

yang oleh sebagian besar penafsir dianggap sebagai penundukan diri dan 

penyerahan status ―calon raja berikutnya‖ dari dirinya kepada Daud.
3
 

Apakah ini penanda sisi ―feminim‖ Yonatan seperti ditegaskan berulang 

kali oleh Peleg
4
 atau bukti pengidentifikasian diri Yonatan, si pahlawan 

di 1 Samuel 14 dengan Daud, si pahlawan besar lainnya di 1 Samuel 17
5
? 

Dengan mempertimbangkan latar belakang 1 Samuel 18 di seputar 

euforia akibat kemenangan Daud terhadap Goliat, yang sebelumnya 

diwarnai oleh kegentaran semua orang di pihak Israel (termasuk 

Yonatan), maka argumentasi Peleg bahwa penyerahan jubah dan segala 

aksesoris perang oleh Yonatan kepada Daud merupakan tindakan 

                                                             
3 Lihat misalnya Yaron Peleg, ―Love at First Sight? David, Jonathan, and the Biblical 

Politics of Gender‖ dalam JSOT vol. 30.2 (2005), p. 181; Jonathan Rowe, ―Is 
Jonathan Really David‘s Wife? A Response to Yaron Peleg‖dalam JSOT vol. 34.2 
(2009), p. 186; Hayyim Angel, ―When Love and Politics Mix: David and His 
Relationship with Saul, Jonathan, and Michal‖ dalam JBQ vol. 40 no. 1 (March 
2012), p. 44; J. A. Thompson, ―The Significance of the Verb Love in the David-
Jonathan Narrative in 1 Samuel‖ dalam Vetus Testamentum, vol. 24 no. 3 (July 
1974), p. 336 melalui frasa ―…the stage for David‘s first major advance in his 

progress to the throne.‖ 
4 Peleg, pp. 173-174, 176, 181,  
5  Rowe, p. 185, melalui kata נַפְּׁשֹו  yang berarti ―as he himself‖ (seperti dirinya כְּ

sendiri), yang juga dimaknai ―…karena Daud seperti dirinya sendiri.‖ 
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penyerahan otoritas dan sifat kejantanannya
6
 adalah sangat tidak 

beralasan. Mengapa demikian? Sebenarnya, sifat jantan dan keberanian 

Yonatan (dan semua orang Israel) hilang sementara saat Goliat 

menantang mereka untuk berduel. Itu hilang sementara pada saat 

seseorang melihat musuh atau masalah lebih besar dari segala sesuatu, 

termasuk Tuhan! Dan itu akan tetap hilang bila seseorang tidak 

mengalami perubahan dalam perspektif hidup dan imannya! Jadi, penentu 

hilang tidaknya sifat jantan dan keberanian seseorang bukanlah suatu 

seremoni atau ritual tertentu (seperti penyerahan jubah dan aksesoris 

Yonatan kepada Daud) meskipun seremoni atau ritual dapat mendorong 

seseorang menjadi berani apabila dia melakukan apa yang diyakininya 

dalam seremoni dan tindakan ritual tersebut. Yonatan terbukti masih 

seorang pemberani karena akhir hidupnya ada di medan perang, bukan di 

kursi empuk istana! Tindakan Yonatan di 1 Samuel 18 lebih tepat 

dipahami sebagai pengakuan bahwa Daud lebih berani dari dirinya (dan 

juga orang Israel lainnya!), dan ternyata hanya Yonatan yang berani 

menunjukkan pengakuan terbuka seperti itu. Terlalu banyak orang seperti 

Saul dan Eliab serta orang-orang lainnya, baik dari zaman dahulu hingga 

zaman sekarang bahkan di republik ini, yang lebih suka menyimpan iri 

hati dan berusaha menjegal orang yang melakukan tindakan berani dan 

patriotik dan bukannya mengakui dan memuji tindakan-tindakan baik 

yang dilakukan seseorang. Garis besar 1 Samuel 18 tidak memakai 

elemen ―konflik‖ untuk menunjukkan ―kebesaran hati‖ Yonatan yang 

mengakui kelebihan Daud tanpa terjadi konflik internal di hati Yonatan. 

Ini juga menjadi penegas narasi sebelumnya. Dalam narasi pertama 

terkait relasi Saul dengan Daud, tidak terlihat adanya rasa iri hati Saul 

terhadap Daud. Berbeda dengan Peleg yang menganggap kontras usaha 

Saul memberi pakaian perang kepada Daud dengan penyerahan jubah dan 

aksesoris perang oleh Yonatan,
7
 penulis justru melihat kesejajarannya. 

Baik Yonatan (secara konsisten) dan Saul (dalam reaksi awalnya) sama-

sama menunjukkan kegembiraan dan penerimaan terhadap peran Daud 

sebagai pahlawan yang selalu berhasil dalam peperangan. Perhatikan 

                                                             
6     Peleg, p. 181.  
7   Ibid., Di mana Saul dianggap tetap menjadi ―pria‖ karena penolakan Daud untuk 

memakai baju perang yang kebesaran tetapi Yonatan dianggap telah menjadi 
―wanita‖ karena penerimaan Daud terhadap jubah dan aksesoris perang dari 

Yonatan.  
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bahwa respon Saul mulai berubah di 1 Samuel 18:5 (karena tidak ada 

respon dari raja sebagai si pemberi perintah perang kepada Daud) dan 

memuncak di 1 Samuel 18:6 ketika dirinya dibandingkan dengan Daud 

dan dianggap lebih inferior dibandingkan Daud. Sejak saat itu, narasi 

Saul – Daud dan narasi Yonatan – Daud selalu hadir dalam nuansa yang 

berbeda dan cenderung kontras. Yang pertama selalu diwarnai dengan 

rivalitas dan kebencian, sedang yang kedua selalu diwarnai dengan 

penghargaan dan kasih. Jadi jelaslah bahwa narasi Yonatan – Daud 

digunakan sebagai pengingat terhadap perubahan natur narasi Saul – 

Daud (narasi kedua sampai kelima, bila dibandingkan dengan narasi 

pertama).     

SUDUT PANDANG (POINT OF VIEW) 1 SAMUEL 18:1-5 

Jelas terlihat bahwa telah terjadi perubahan fokus dari kisah heroik 

kemenangan Daud terhadap Goliat menuju kisah pribadi antara Daud dan 

Yonatan. Dengan kata lain, terjadi perpindahan latar belakang dari situasi 

seputar medan pertempuran menjadi situasi di seputar istana. Kemudian, 

terjadi lagi perubahan fokus dari pembicaraan antara Saul dengan Daud 

menjadi interaksi (karena tidak ditemukan kata-kata Daud) antara 

Yonatan dengan Daud. Menganalisa kehadiran awalan   ְּכ dalam frasa 

ַדבֵּר ַכֹּלתֹו לְּ  ada beberapa kemungkinan terjemahan: ―about his ending to כֶּ

talk‖ (kira-kira di akhir pembicaraannya) atau ―nearly his ending to talk‖ 

(menjelang akhir pembicaraannya) atau ―as soon as his ending to talk‖ 

(segera setelah akhir pembicaraannya) atau ―after his ending to talk‖ 

(setelah akhir pembicaraannya).
8
 Semuanya ini menegaskan bahwa 

kemungkinan besar peristiwa terpikatnya hati Yonatan terhadap Daud 

tidak terjadi di tempat rahasia atau tersembunyi. Bodner menegaskan hal 

ini dengan mengungkapkan 2 hal penting. Pertama, narasi Yonatan – 

Daud ini terjadi pada hari yang sama dengan narasi Daud – Goliat. 

Kedua, Yonatan hadir dalam pembicaraan antara Saul dengan Daud.
9
 

Bergen secara implisit menunjukkan bahwa Yonatan tidak melakukan 

                                                             
8  Lihat Benjamin Davidson, The Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon (Grand 

Rapids, MI: Zondervan, 1970), pp. 365-366.   
9   Keith Bodner, 1 Samuel: A Narrative Commentary (Sheffield, TN: Sheffield 

Phoenix, 2009), p. 191.   
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sesuatu yang tidak normal
10

 sehingga bukan hanya Yonatan, tetapi ―the 

house of Saul honors and elevates David,‖
11

 yaitu Saul dan segenap 

keluarga bahkan seluruh anggota kerajaan menghormati dan meninggikan 

Daud. Jadi jelaslah bahwa hujatan Saul kepada Yonatan di 1 Samuel 

20:30 bukan didasarkan ketertarikan Yonatan kepada Daud dalam 1 

Samuel 18:1-5, yaitu ketertarikan karena kesamaan beberapa sifat dan 

karakter, tetapi didasari oleh perubahan sikap Saul akibat perbandingan di 

1 Samuel 18:6. Selanjutnya juga dapat disimpulkan bahwa ketertarikan 

Yonatan kepada Daud bukanlah ketertarikan yang memalukan, penuh 

kontroversi, dan berbau skandal karena ketiadaan reaksi Saul terhadap 

ketertarikan Yonatan kepada Daud di 1 Samuel 18:1-5 meskipun Saul 

berada di tempat dan waktu yang sama dengan keduanya.      

Selain itu, jelas terlihat bahwa narator menuliskan narasi ini dari 

sudut pandang orang ketiga di mana narator tahu secara mendetail 

peristiwanya termasuk ungkapan hati Yonatan. Minimal ada dua 

indikator utama untuk menyingkap ungkapan hati Yonatan. Pertama, 

pemakaian kata ―kasih/cinta.‖ Kedua, perubahan latar belakang dari 18:4 

menuju 18:5. Terkait pemakaian kata ―kasih/cinta‖ ditemukan tiga 

pendapat para ahli: mereka yang meyakini bahwa itu adalah ―ungkapan 

cinta eros‖
12

 atau mereka yang meyakini bahwa itu terkait dengan 

komitmen perjanjian di antara keduanya
13

 atau mereka yang meyakini 

bahwa ungkapan kasih Yonatan bersifat pribadi dan politis.
14

 

Berdasarkan argumentasi kuat terkait pemakaian kata ָאהֵּב dalam konteks 

Yakub mengasihi Yusuf dan Benyamin (Kejadian 37:3-4; 44:20, 30) 

                                                             
10 Tentang ―kenormalan‖ tindakan Yonatan juga tampak dalam komentar Orly Keren, 

―David and Jonathan: A Case of Unconditional Love?‖ dalam JSOT vol. 37. 1 
(2012), p.  5 bahwa ketertarikan Yonatan bukanlah reaksi emosional yang spontan 
melainkan hasil dari proses panjang hasil pengenalannya terhadap kehadiran dan 
aktifitas Daud di seputar istana.  

11 Robert D. Bergen, The New American Commentary: An Exegetical and Theological 
Exposition of Holy Scripture, vol. 7: 1, 2 Samuel (Nashville, TN: B & H Publishing 
Group, 1996), p. 199. 

12   Seperti diyakini Schroer dan Staubli, yang dikutip Zehnder, p. 138.  
13 Zehnder, pp. 139-140, mendasari argumentasinya pada fakta bahwa pemakaian kata 

 di luar Kitab Kidung Agung terutama berkaitan dengan relasi antara YHWH ָאהֵּב
dengan umat-Nya, Israel sehingga ―kasih/cinta‖ Yonatan dipandang sebagai 
instrumen atau perpanjangan tangan kasih Allah kepada Daud.  

14  Lihat Keren, p. 8; Angel, p. 42; Bodner, p. 192.   
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yang tidak mungkin bernuansa seksual
15

 atau konteks Saul mengasihi 

Daud (1 Samuel 16:21) yang tidak mungkin menunjukkan cinta segitiga 

antara Saul, Daud, dan Yonatan
16

 atau konteks seluruh orang Israel dan 

orang Yehuda mengasihi Daud (1 Samuel 18:16) yang pasti bernuansa 

kekaguman dan dukungan politis para pengikut atau suporter terhadap 

Daud
17

 atau bahkan relasi kasih Hiram dengan Daud (1 Raja-Raja 5:1) 

yang langsung diartikan ―persahabatan‖ dalam teks Bahasa Indonesia, 

yaitu persahabatan politis antar kedua Negara,
18

 penulis yakin ungkapan 

kasih Yonatan bersifat pribadi dan politis. Penulis tertarik menganalisa 

pendapat Fewell dan Gunn yang langsung menyimpulkan bahwa Saul 

mencintai musiknya Daud dan bukan Daud itu sendiri; orang Israel 

mencintai gairah militer Daud dan bukan tergila-gila pada Daud seperti 

suporter/pengikut masa kini yang mengidolakan idolanya sedemikian 

rupa. Mengapa mereka menyimpulkan bahwa hanya Yonatan yang 

menunjukkan gairah abadi kepada Daud?
19

 Penulis melihat ketertarikan 

Yonatan haruslah dilihat dari sudut pandang politis yang dikombinasikan 

dengan sudut pandang pribadi. Ini berarti bahwa kekaguman Yonatan 

terhadap Daud adalah sejajar dengan kekaguman orang Israel dan Yehuda 

terhadap kemenangan demi kemenangan yang diraih Daud dan politis 

sifatnya. Narator menggunakan perbandingan ini untuk menegaskan 

‗kelayakan‘ Daud sebagai kandidat Raja berikutnya, yang layak untuk 

menjadi pemimpin Yonatan dan segenap pasukan (lingkaran dalam 

istana) bahkan seluruh rakyat Israel dan Yehuda (lingkaran luar istana). 

Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa ketertarikan Yonatan mungkin saja 

bersifat pribadi. Dia menjadi semacam suporter yang dengan setia 

mendukung orang yang diidolakannya (yaitu Daud) tanpa menjadi 

tergila-gila pada Daud. Dia bukan termasuk suporter ‗gila‘ yang 

mengikuti kemana pun Daud pergi. Perubahan latar belakang dari 18:4 

                                                             
15 Lihat Zehnder, p. 140, yang memperhatikan struktur yang mirip dengan teks 1 

Samuel 18:1 berkat pemakaian kata  אהבה  (Kejadian 44:20), נפש, dan קשר (Kejadian 

44:30).  
16 Pendapat Gide yang dikutip oleh Danna Nolan Fewell dan David M. Gunn, Gender, 

Power, and Promise: The Subject of the Bible‘s First Story (Nashville, TN: 
Abingdon, 1993), p. 149.  

17  Erin E. Fleming, ―Political Favoritism in Saul‘s Court: נעם ,חפצ, and the 

Relationship between David and Jonathan‖ dalam JBL 135 No. 1 (2016), p. 23.  
18  Lihat Thompson, pp. 334-335.  
19  Fewell dan Gunn, p. 149.  
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menuju 18:5 menunjukkan hal itu. Setelah tindakan simbolis yang cukup 

detail dan internal sifatnya, ayat 5 menunjukkan tindakan Daud yang 

berperang di ranah eksternal dan di luar lingkungan istana. Bahkan Daud 

pergi berperang tanpa catatan narator tentang keikutsertaan Yonatan 

bersamanya. Ini sejalan dengan catatan-catatan berikutnya di mana 

Yonatan hanya sekali bertemu kembali dengan Daud setelah perpisahan 

mereka. Bahkan Yonatan meninggal tanpa kehadiran Daud.  

PENGATURAN WAKTU DALAM 1 SAMUEL 18:1-5 

Narator tidak tampak mengatur waktu secara jelas, khususnya 

terkait kapan tokoh Yonatan terlibat dalam pembicaraan antara Saul 

dengan Daud. Tetapi sangat mungkin diasumsikan bahwa Yonatan ada 

sejak semula bersama mereka, seperti yang sudah disebutkan di atas.
20

 

Demikian pula frasa ―Saul membawa dia (Daud)…‖ (18:2) menjadi agak 

aneh karena tidak ada transisi sama sekali mengingat ayat sebelumnya 

berbicara tentang Yonatan dan Daud. Ini kembali terjadi di ayat 5. 

Setelah pembahasan tentang tindakan Yonatan, ayat 5 berbicara tentang 

Daud yang maju berperang atas perintah Saul. Tentang ketidakjelasan 

pengaturan waktu ―masuk dan perginya‖ satu tokoh dengan tokoh 

lainnya, penulis melihat bahwa satu-satunya kesimpulan yang logis untuk 

kondisi ini adalah memang ada maksud khusus dari narator. Narator 

memang sengaja tidak mengatur waktu kehadiran atau ketidakhadiran 

Saul dan Yonatan untuk menunjukkan kolaborasi maksud keduanya 

terkait Daud. Mereka sehati dalam penilaian mereka secara umum 

terhadap Daud. Tetapi komentar ―Hal ini dipandang baik oleh seluruh 

rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul‖ (ayat 5) tanpa menyebut 

respon Saul itu sendiri menjadi semacam pendahuluan yang 

mempersiapkan pembaca terhadap perubahan sikap Saul terhadap Daud. 

Melanjutkan pendapat Morgenstern tentang belum adanya aturan atau 

prinsip yang jelas dan pasti tentang suksesi raja,
21

 penulis yakin bahwa 

pada saat itu juga belum ada aturan atau prinsip yang baku dan tegas 

tentang tindakan simbolis penyerahan hak sebagai raja kepada seseorang. 

                                                             
20    Lihat bagian ―Sudut Pandang.‖ 
21  Julian Morgenstern, ―David and Jonathan‖ dalam JBL Vol. 78 No. 4 (Dec. 1959), p.  

322.  
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Jadi, tindakan Yonatan
22

 belum tentu dipahami Saul sebagai tindakan 

simbolis penyerahan otoritas sebagai ―the next king‖ kepada Daud, lebih 

baik dimengerti bahwa Saul mengalami perubahan secara gradual dalam 

sikapnya terhadap Daud: dari sikap menerima (ayat 2) menjadi 

mempertanyakan (ayat 3-4) terus berubah menjadi sikap dilematis antara 

membutuhkan dan meragukan motif Daud (di ayat 5) dan akhirnya 

memuncak di ayat 6 menjadi kebencian terhadap Daud. 

KARAKTER DAN PENGKARAKTERAN (CHARACTER AND 

CHARACTERIZATION) DALAM 1 SAMUEL 18:1-5 

Yonatan adalah karakter paling dominan dalam bagian ini. Ini 

cukup mengejutkan mengingat dia terakhir kali disebut sebelum bagian 

ini di pasal 14. Jadi ada sekitar 4 pasal yang menunjukkan ketiadaan 

peran Yonatan. Tetapi seperti sudah disebutkan di atas,
23

 ketiadaan peran 

Yonatan bukan berarti hilangnya eksistensi Yonatan, khususnya terkait 

dengan kehadiran Daud di pasal 16. Ketiadaan peran Yonatan 

menunjukkan bahwa kehadiran Yonatan lebih bersifat mengamati 

daripada memberikan tanggapan atau komentar, dan setelah cukup 

melihat dan mengamati, barulah di pasal 18 Yonatan menunjukkan 

dukungan sepenuh hati, bukan setengah hati, terhadap Daud. Memang 

dukungan sepenuh hati seringkali bercampur aduk dengan dukungan 

suporter ‗gila‘ yang mendukung pujaannya, apapun juga yang dilakukan 

pujaannya itu. Karakter seperti itu sama sekali tidak tampak dalam diri 

Yonatan. Seperti sudah disebutkan sebelumnya, struktur 18:1 sangat 

mirip dengan struktur dalam relasi Yakub dan Benyamin.
24

 Dalam 

                                                             
22 Tentang tindakan Yonatan, lihat komentar Robert Alter, The David Story: A 

Translation with Commentary of 1 and 2 Samuel (New York, NY: W. W. Norton, 
1999), p. 112, sbb: ―…he is conveying these subliminally or proleptically rather 
than as a fully conscious act.‖ Artinya, bahkan Yonatan tidak sepenuhnya sadar dan 

bahwa tindakannya bukanlah tindakan formal penyerahan status ―the next king‖ 
kepada Daud. Ini lebih dianggap sebagai pengakuan terhadap kehebatan Daud, yang 
pada akhirnya berlanjut dengan penyerahan sepenuhnya status tersebut kepada 
Daud. Ini lebih dianggap sebagai ―proleptic‖: tindakan yang menjadi semacam 
nubuatan di masa mendatang. Jadi jelaslah bahwa kemungkinan besar Saul tidak 
menyadarinya, meskipun mungkin saja ada pertanyaan-pertanyaan tertentu di 
hatinya. 

23   Lihat bagian ―Sudut Pandang.‖ 
24   Lihat footnote no. 15. 
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struktur tersebut, relasi Yakub dapat dikatakan sangat emosional, seperti 

tampak dalam ungkapan yang dituliskan dua kali dan hampir verbatim 

(sangat mirip kalimatnya) sebagai berikut: ―… jika dia ditimpa 

kecelakaan … aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati…‖ 

(Kejadian 42:38; 44:29). Reaksi sejenis seperti ―turun ke dunia orang 

mati‖ yang dapat diartikan sebagai ungkapan ―keputusasaan‖ dan ―tidak 

ada gunanya lagi hidup‖ tidak ditemukan dalam diri Yonatan. Bukan 

hanya tidak bersikap negatif atau pesimis apalagi memiliki konsep ―cinta 

mati‖,
25

 Yonatan justru menampilkan dirinya sebagai pribadi yang positif 

dan mengasihi secara proporsional. Shimon Bhakon menggambarkan 

peran Yonatan yang minor but not insignificant (kecil tetapi bukan tidak 

penting), yang dilanjutkan dengan komentar bahwa Yonatan dikenal 

sebagai orang dengan kualitas moral yang tinggi dan tidak mementingkan 

diri sendiri.
26

 Orly Keren dengan baik menganalisa tindakan Yonatan 

yang dominan dalam mengekspresikan kasihnya kepada Daud sebagai 

tindakan kesetiaan (loyalitas) dari orang yang sebenarnya memiliki 

kedudukan tinggi (sebagai anak raja dan calon pengganti raja) kepada 

orang yang memiliki kedudukan yang lebih rendah. Sikap Yonatan ini 

jelas terbalik dan berbeda dari kebiasaan pada umumnya. Adalah biasa 

bagi orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi untuk mendapatkan 

penghormatan dan komitmen kesetiaan dari orang yang lebih rendah 

                                                             
25  Bandingkan dengan hasil pengamatan  Lawrence S. Meyer dan Paul R. McHugh, 

―Sexuality and Gender: Findings from the Biological, Psychological, and Social 
Sciences,‖ The New Atlantis: A Journal of Technology and Society, No. 50 (Fall 

2016), p. 59, yang menyebutkan bahwa orang-orang dengan identitas non 
heteroseksual (yaitu homoseksual) dan transgender memiliki persentase lebih tinggi 
untuk mengalami gejala-gejala mental illness seperti kecemasan, depresi, keinginan 
untuk bunuh diri. Lihat juga Mark A. Yarnhouse, ―Integration in the Study of 
Homosexuality, GLBT Issues, and Sexual Identity‖ dalam Journal of Psychology 
and Theology, Vol. 40 No. 2 (2012), pp. 107-111, yang melihat banyak kesempatan 
dan peluang pelayanan kepada kelompok itu yang terfokus pada mental illness yang 
biasa dihadapi kelompok ini. Gejala-gejala seperti ini tidak pernah tampak dalam 

diri Yonatan, bahkan di saat-saat genting dalam hidupnya maupun dalam hidup 
sahabatnya, Daud.  

26   Shimon Bhakon, ―Jonathan‖ dalam JBQ Vol. 23 No. 3 (1995), p. 143. Dia menyebut 
bahwa Yonatan dikenal karena his nobility spirit. Longman Dictionary  of 
Contemporary English, s.v. ―Noble‖ menjelaskan kata ini sebagai ―deserving praise 
and admiration because of unselfishness and high moral quality.‖ Jadi orang yang 
memiliki nobility spirit adalah orang yang mendapatkan penghargaan atau 
penghormatan dari orang lain karena kualitas moralnya yang tinggi dan tidak 

mementingkan diri sendiri. 
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kedudukannya. Selain itu, tindakan Yonatan jelas bukan tindakan yang 

emosional, meskipun jarang dan tidak biasa dilakukan. Tindakan ini 

didasari oleh kesadaran bahwa dirinya tidak mutlak harus menjadi raja 

berikutnya, karena ada orang yang lebih mumpuni.
27

 Ini ditunjukkan, 

salah satunya melalui tindakan simbolis berupa penyerahan senjata, yang 

menurut Orly Keren adalah simbol penyerahan otoritas militer mengingat 

Yonatan sebelumnya adalah pemimpin pasukan Israel.
28

 

Daud menjadi tokoh yang misterius dalam teks ini. Mengapa 

narator menggambarkan Daud sedemikian pasif? Graeme Auld 

menegaskan bahwa bentuk Niphal dari kata ―berpadulah‖ atau ―terikat‖ 

memiliki nuansa relasi sejajar di antara dua pihak dan bukan tindakan 

pasif dari salah satu pihak. Ini juga berlaku bagi kata ―kasih‖.
29

 Namun 

analisa Auld berikutnya memberikan petunjuk penting. Auld 

menyebutkan sesuatu yang tidak biasa, yang terjadi pada Daud, si 

pemenang. Biasanya, sang pemenang diijinkan pulang ke rumah ayahnya 

dan merayakan kemenangan bersama anggota keluarganya, tetapi Daud 

tidak diijinkan dan tidak bebas untuk pulang ke rumah ayahnya.
30

 Ini 

menandakan bahwa Daud belum ―bebas‖ untuk melakukan sesuatu. 

Penulis melihat hal ini sebagai petunjuk terkait sikap pasif Daud dalam 

bagian ini. Daud sedang mengamati apa yang sesungguhnya sedang 

terjadi, khususnya terkait respon Yonatan yang sedemikian positif, dan 

respon Saul yang positif tetapi agak ambigu. Gambaran Daud di 18:1-5 

adalah Daud yang menunggu dan melihat (wait and see) sampai 

semuanya menjadi lebih jelas. Selain itu, pengkarakteran Daud yang pasif 

dalam bagian ini sebenarnya menjadi bukti kuat untuk menolak teori 

                                                             
27 Berdasarkan ungkapan Joyce G. Baldwin, TOTC: 1 & 2 Samuel (Downers Grove, 

IL: IVP, 1988), p. 129 berikut: ―In our political world, where power plays such an 
important role, what would be thought of a prince who voluntarily renounced his 
throne in favour of a friend whose character and godly faith he admired? It is 

unusual theme, unique, maybe,‖ dihasilkan perenungan berikut yang mungkin perlu 
disimak bersama: ―Masih adakah ruang di luar penggunaan kekuasaan dan otoritas 
bagi mentalitas kerendahan hati untuk menghasilkan tindakan-tindakan yang unik 
dan berharga?‖  

28 Lihat Orly Keren, pp. 9-12, tentang diskusi poin (2) terkait level politis dari 
ungkapan ―kasih‖ Yonatan kepada Daud. 

29 A. Graeme Auld, The Old Testament Library: I & II Samuel (Louisville, KY: 
Westminster John Knox, 2011), p. 214.  

30   Auld, p. 214. 
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relasi erotis antara Daud dan Yonatan. Mengapa demikian? Mereka yang 

mengusulkan teori erotis biasanya berpendapat bahwa Yonatan adalah 

―wanita‖
31

 atau bahkan ―istri Daud yang sesungguhnya‖
32

 dan bersikap 

pasif. Teks dengan jelas menampilkan yang sebaliknya: Yonatan sangat 

aktif sementara Daud terkesan pasif. Fakta Yonatan yang aktif dengan 

sendirinya menggugurkan teori Yonatan yang ―feminim‖ dan yang 

terdiskualifikasi dari kandidat untuk menjadi the next king of Israel.   

Saul adalah sosok yang ambigu. Salah satu sikap ambigu Saul 

mungkin diakibatkan tindakan Yonatan yang ambigu artinya bagi Saul. 

Ackroyd yang dikutip Brueggemann dan McCarter, Jr. mengamati bahwa 

kata קשר selain berarti ―terikat‖ juga dapat berarti ―konspirasi.‖
33

 Selain 

itu, Bodner mencermati perbedaan pengkarakteran Saul di 18:2 dengan 

Saul di 16:22. Saul sebelumnya disebutkan mengirim utusan kepada Isai 

untuk meminta ijin agar Daud tetap tinggal bersamanya dan menjadi 

pelayannya. Namun ungkapan seperti itu tidak muncul di bagian ini. Saul 

kemungkinan meminta secara pribadi kepada Daud agar dia tidak pulang 

dan tetap tinggal di istana.
34

 Kedua fakta di atas mungkin saja 

menghasilkan perasaan ambigu di hati Saul terkait Daud, yang 

mengakibatkan dirinya sulit untuk berpendapat dan melakukan tindakan 

tertentu atau justru melakukan tindakan yang ambigu pula seperti 

melarang Daud pulang di ayat 2. Namun perasaan dan tindakan ambigu 

bukanlah sesuatu yang netral; hanya diperlukan stimulan kecil semisal 

pujian tidak seimbang para wanita di ayat 6 untuk mengubah semuanya. 

Perasaan ambigu tentang apakah tindakan Yonatan tulus atau ada 

konspirasi di baliknya, akhirnya sepenuhnya berubah menjadi kecurigaan 

bahwa Yonatan dan Daud sedang merencanakan sebuah konspirasi (lihat 

komentar Saul di 22:8, 13). Tindakan Saul yang tidak membiarkan Daud 

pulang ke rumah Isai juga bersifat ambigu. Apakah itu tanda dia 

menerima dan mengintegrasikan Daud sehingga menjadi bagian dari 

                                                             
31 Contohnya pendapat Fewell dan Gunn, p. 150. 
32  Salah satunya adalah pendapat Ackerman yang dikutip oleh Zehnder, p. 159. 
33 Walter Brueggemann, Interpretation: First and Second Samuel (Louisville, KY: 

John Knox, 1990), p. 138; P. Kyle McCarter, Jr., The Anchor Bible: 1 Samuel, A 
New Translation with Introduction and Commentary (Garden City, NY: Doubleday, 
1980), p. 305. 

34   Bodner, p. 192. 
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―House of Saul‖
35

 ataukah sebagai bagian dari rencana untuk tetap 

―memata-matai‖ setiap gerak gerik Daud? Perasaan dan tindakan ambigu 

itu seperti lampu ―flip flop‖ (menyala, mati, menyala, dan seterusnya), 

sesuatu yang berubah-ubah dan gampang goyah
36

 sehingga tidak dapat 

diandalkan.  

Rakyat dan para pegawai
37

 Saul adalah tokoh terakhir yang 

disebutkan dalam bagian ini. Mereka adalah tokoh datar atau satu 

dimensi, yang kehadirannya hanya disebutkan menyetujui dan 

mendukung apa yang telah dilakukan Daud, yaitu keberhasilannya dalam 

setiap peperangan. 

Menelisik tokoh-tokoh yang disebutkan dalam bagian ini, adalah 

alami bagi seorang Daud untuk menjalin relasi dekat dan intim dengan 

Yonatan (selain dengan Tuhan tentunya) dan bukan dengan Saul atau 

yang lainnya. Bukan dengan Saul, yang dalam narasi-narasi berikutnya 

jelas terjebak dalam mental illness, yang tampak dalam sikap paranoid 

dan ketakutan yang berlebih-lebihan. Dan ini sangat merugikan, bukan 

hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Daud juga tidak 

terlihat membangun relasi yang dekat dengan rakyat dan para pegawai 

Saul karena mereka hanyalah suporter penggembira yang bisa berubah 

kapan saja atau suporter ‗gila‘ yang bisa saja merugikan diri sendiri 

ataupun idolanya
38

 demi memuaskan fantasi tidak normalnya. Secara 

normal Daud pasti memilih membangun relasi dengan Yonatan, yang 

jauh dari kesan mengalami mental illness. Ini diperkuat dengan karakter 

Yonatan yang disebut memiliki nobility spirit, yaitu kerelaan hati untuk 

mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan yang lebih besar.     

 

                                                             
35  Seperti pendapat Rowe, p. 189. 
36  Lihat komentar Patricia K. Tull, ―Jonathan‘s Gift of Friendship‖ dalam 

Interpretation Vol. 58 No. 2 (April 2004), p. 136, yang membandingkan Saul yang 
seperti ―flip flop‖ dengan Yonatan yang tidak tergoyahkan. 

37 Robert P. Gordon, The Library of Biblical Interpretation: I and II Samuel (Grand 
Rapids, MI: Zondervan, 1986), p. 160, menyebut mereka sebagai ―calon potensial 
pesaing Daud‖ tetapi ternyata dapat menerima kepemimpinan Daud.  

38 Misalnya peristiwa penusukan petenis dunia Martina Hingis oleh penggemar 

‗gilanya‘.  
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KEKOSONGAN (GAPS) DALAM 1 SAMUEL 18:1-5 

Seperti sudah disebutkan sebelumnya, terdapat ―kekosongan‖ 

tanggapan Saul dan Daud terhadap Yonatan, di mana yang pertama 

mengarah pada sikap ambigu yang akhirnya berubah secara drastis 

menjadi tindakan yang negatif bahkan destruktif. Sementara yang kedua 

lebih mengarah pada tindakan wait and see untuk menentukan tindakan 

berikutnya. Brueggemann menawarkan kemungkinan lain, namun esensi 

sifatnya terkait kekosongan tanggapan keduanya, yaitu kekosongan peran 

Tuhan dalam narasi ini. Terkait Saul, Brueggemann menegaskan bahwa 

Saul ―mengetahui semuanya,‖ khususnya pemikiran-pemikiran yang 

belum tentu benar namun yang telah membuatnya terjebak dalam pusaran 

tindakan mengasihani diri sendiri yang tiada batasnya. Sebaliknya, Saul 

tidak memahami sama sekali tentang kehendak Tuhan dalam perspektif 

yang lebih luas sehingga dia gagal untuk melihat bahwa yang 

mengancam tahtanya bukanlah Daud, melainkan Tuhan itu sendiri 

dengan kehendak-Nya yang kekal bagi Daud!
39

 

 Kekosongan peran Tuhan justru tidak berpengaruh negatif 

terhadap perilaku Daud. Alasannya sederhana: Daud mengerti peran 

Tuhan dalam hidup dan masa depannya. Keterkaitan gramatika 18:1 

dengan keseluruhan pasal 17
40

 bersifat strategis, karena menegaskan 

tindakan Daud yang bergantung penuh pada Tuhan dan kehendak-Nya. 

Jadi kekosongan peran Tuhan di sini juga strategis sifatnya, yaitu 

menegaskan keleluasaan peran manusia dalam mengambil keputusan 

strategis tanpa harus diartikan sebagai tindakan melawan kehendak 

Tuhan. 

PENGULANGAN (REPETITION) DALAM 1 SAMUEL 18:1-5 

Secara kasat mata setiap pembaca pasti melihat pengulangan kata 

―jiwa‖ (נֶּפֶּׁש) sebanyak empat kali yang dipadukan dengan kata 

―mengasihi‖ (ָאַהב) sebanyak dua kali.  Zehnder dengan teliti sudah 

                                                             
39 Walter Brueggemann, David and His Theologian: Literary, Social, and Theological 

Investigations of the Early Monarchy (Eugene, OR: Cascade, 2011), p. 105. 
40    Lihat fungsi awalan   ְּכ dalam frasa ַדבֵּר  ‖.pada bagian ―Sudut Pandang כֶַּכֹּלתֹו לְּ
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menolak penyamaan ekspresi kedua kata ini dengan apa yang tertulis 

dalam Kidung Agung 1:7. Dalam 1 Samuel 18 ini, kata ―jiwa‖ lebih 

banyak digunakan sebagai pembanding (yaitu: ―mengasihi seperti 

dirinya/jiwanya sendiri‖) sementara dalam Kidung Agung 1:7, kata 

―jiwa‖ adalah subyek dari kata ―mengasihi‖ (yaitu: ―engkau yang jiwaku 

kasihi‖) sehingga lebih tepat dihubungkan dengan Imamat 19:18 

(―kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri)
41

 yaitu kasih 

kepada orang lain secara umum dan bukan kasih erotis. Ini lebih 

menyangkut komitmen Yonatan untuk mengasihi Daud karena adanya 

kesamaan, meskipun tidak dipungkiri tetap ada perbedaan  di antara 

keduanya. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa ini bukanlah kasih dari satu 

pihak (Yonatan) mengingat sikap mereka berlanjut dengan tindakan 

mengikat perjanjian di antara mereka dan keturunan mereka. Terkait 

dengan konsep perjanjian, Olyan mengutip pemahaman klasik dari Moran 

tentang esensi perjanjian kasih adalah saling menguntungkan sifatnya: si 

tuan mengasihi bawahannya, demikian pula bawahan mengasihi 

tuannya.
42

 Tindakan Yonatan adalah gambaran kasih yang berkorban: 

sebelum menyatakan komitmen kasihnya kepada Daud, dia terlebih 

dahulu ―menukar‖ posisinya yang lebih tinggi (sebagai putra raja) dengan 

posisi mengabdi kepada Daud (ada di posisi yang lebih rendah). 

STRUKTUR SIMETRIS 1 SAMUEL 18:1-5 

Struktur Pengulangan Bergantian (Alternating Repetition) ada 

dalam bagian ini: 

A. Relasi Yonatan dan Daud (ayat 1) 

 B. Perintah Saul kepada Daud (ayat 2) 

A‘. Relasi Yonatan dan Daud (ayat 3) 

 B‘. Penyerahan otoritas Yonatan kepada Daud (ayat ) 

 B‘‘. Perintah Saul kepada Daud (ayat 5) 

Struktur di atas menunjukkan bahwa dalam bagian pertama, relasi 

Yonatan dengan Daud diinterupsi oleh perintah Saul kepada Daud. Tetapi 

                                                             
41  Zehnder, pp. 145-146. 
42 Saul M. Olyan, ―Honor, Shame, and Covenant Relations in Ancient Israel and Its 

Environment,‖ dalam JBL Vol. 115 No. 2 (1996), p. 204. 
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menarik untuk dicatat bahwa dalam bagian kedua, tindakan Yonatan 

menginterupsi perintah Saul dan menjadi semacam contoh atau 

pembanding. Meskipun dalam bagian ini, perintah Saul belum bersifat 

otoriter dan memaksa, tetapi ―aroma‖ seperti itu sudah sedikit 

―disebarkan‖ oleh narator di sini. Itu menjadi jelas segera setelah 

perasaan iri hati muncul di hati Saul (ayat 6). Tetapi bagian ini seolah 

memberikan semacam ―solusi‖ melalui tindakan Yonatan yang sangat 

tidak mementingkan diri sendiri. Dengan kata lain, solusi untuk 

mengatasi perasaan iri yang memenuhi hati seseorang adalah dengan 

mengenyahkan perasaan harga diri yang sedemikian tinggi dan diganti 

dengan sikap penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan yang 

kekal dan final sifatnya demi kepentingan yang lebih besar. 

ANALISA NARASI KEDUA YONATAN – DAUD 

(1 SAMUEL 19:1-7) 

 

GARIS BESAR (PLOT) 1 SAMUEL 19:1-7 

 

Pembelaan Yonatan muncul dua kali. Pertama, dengan meminta 

Daud bersembunyi (ayat 1b) yang memunculkan dua akibat: di satu sisi 

menolong Daud untuk sementara dari ancaman Saul; tetapi di sisi lain 

membuat keberpihakan Yonatan kepada Daud makin jelas dan penanda 

konflik ayah (Saul) dengan anak (Yonatan) karena sikap dan pandangan 

yang berbeda terhadap Daud. Ini berlanjut pada pembelaan kedua 

Yonatan yang terbuka sifatnya (ayat 3-5) dan berfokus pada segala 

kebaikan yang pernah dilakukan Daud bagi Saul dan seluruh Israel. Ini 

bukan usaha menutupi yang jahat dengan kebaikan yang semu. Dan 
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respon Saul berupa janji untuk tidak membunuh Daud pasti sementara 

sifatnya (ayat 6) karena dalam bagian berikutnya Saul tetap memburu 

demi menangkap dan membunuh Daud. Karena itu, dalam plot ini tidak 

terlihat aksi sepenuhnya berakhir dan Daud bekerja kembali pada Saul 

hanya untuk sementara waktu.  

SUDUT PANDANG (POINT OF VIEW) 1 SAMUEL 19:1-7 

Narasi ini ditulis dari sudut pandang orang ketiga di mana narator 

mengungkapkan dengan jelas inisiatif Yonatan untuk membela Daud 

termasuk detail pembelaannya. Menarik untuk dicermati bahwa narator 

memulai dengan alasan di balik pembelaan Yonatan: ―tetapi Yonatan 

anak Saul sangat suka kepada Daud‖ (ayat 1b). Fleming menegaskan 

bahwa meskipun kata חפץ (suka)  bisa bernuansa seksual seperti dalam 

Kejadian 34:19 dan Ester 2:14, pemakaian yang hampir identik dalam 1 

Samuel 18:22 oleh Saul yang bersifat politis mendukung konsep bahwa 

ungkapan ―suka‖ Yonatan juga memiliki unsur politis.
43

 Penulis 

berpendapat bahwa penambahan kata אֹד  sengaja dibuat untuk מְּ

membedakan motif politis Saul dan Yonatan: berbeda dengan ungkapan 

―suka‖ Saul yang pura-pura dan penuh tipu muslihat, ungkapan ―suka‖ 

Yonatan adalah tulus demi kelanjutan peran positif Daud bagi istana dan 

bagi Israel. Karena itu, secara obyektif Yonatan mengungkapkan apa 

yang telah Daud lakukan, termasuk mengingatkan Saul untuk tidak 

berbuat dosa dengan membunuh Daud yang tidak bersalah (ayat 5). Jadi 

kata אֹד  bukan menegaskan karakter Yonatan yang tergila-gila pada מְּ

Daud tetapi rasa suka yang ada dalam kadar kewarasan seseorang. Ini 

tampak dalam perbandingan Firth antara pasal 18 dengan pasal 19 

berikut:
44

  

Daud dan Yonatan   18:1-5  19:1-7 

Perang dengan Filistin   18:6-9  19:8 

Roh jahat yang mendukakan  18:10-11 19:9-10 
Daud dan Anak Perempuan Saul  18:17-30 19:11-16 

 

                                                             
43  Fleming, p. 205.  
44 David G. Firth, Apollos Old Testament Commentary: 1 and 2 Samuel (Downers 

Grove, IL: IVP, 2009), p. 215. 
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Jadi, pembelaan Yonatan terutama bersifat politis demi masa depan 

Israel karena ada musuh eksternal (Filistin) dan internal (Saul yang sering 

diganggu roh jahat) sehingga kandidat utama yaitu Daud, yang sejauh ini 

menunjukkan perilaku yang positif dan jauh dari kesan ketidakwarasan, 

harus mendapatkan perlindungan. 

PENGATURAN WAKTU DALAM 1 SAMUEL 19:1-7 

Waktu bergulir cepat karena narator hanya menyebutkan 

pengumuman Saul di depan umum bahwa Daud harus dibunuh. Tidak ada 

alasan di balik keputusan tersebut. Juga tidak disebutkan langkah-langkah 

selanjutnya terkait keputusan tersebut. Mungkin ini memang refleksi dari 

tindakan Saul yang bersifat sporadis, tanpa rencana yang mendetail, 

karena hanya didasarkan pada dorongan hati yang impulsif sifatnya. 

Setelah berganti latar belakang di mana kemungkinan Yonatan 

berbicara pribadi dengan Daud, waktu melambat. Yonatan memberikan 

instruksi secara mendetil. Ungkapan ר  dapat memberikan makna ַבבֹקֶּ

ganda: ―until the morning‖ (sampai pagi)
45

 yang berarti berjaga-jaga 

sampai pagi, tiba juga bisa berarti ―in the morning‖ (di pagi hari)
46

 yang 

mengindikasikan tindakan berjaga-jaga di pagi hari terkait tindakan 

bersembunyi di tempat yang telah ditentukan oleh Yonatan. Penulis 

cenderung menggabungkan keduanya: Daud diminta berjaga-jaga dari 

sekarang sampai pagi hari tiba dan di pagi hari diminta untuk 

bersembunyi sambil tetap berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan 

yang terjadi. Yang tidak kalah menariknya, Yonatan terlihat memahami 

situasi orang bersembunyi, yang mungkin saja dipenuhi oleh tanda tanya 

tentang apa yang akan terjadi sehingga mengatur pembicaraan dengan 

Saul di sekitar tempat persembunyian Daud supaya Daud dapat 

mendengar sebagian pembicaraan mereka.
47

 

                                                             
45 Seperti dalam terjemahan Warren Baker, eds., The Complete Word Study Old 

Testament (Chattanooga, TN: AMG, 1994), p. 773. 
46  Seperti dalam terjemahan John Joseph Owen, Analytical Key to the Old Testament, 

vol. 2: Judges – Chronicles (Grand Rapids, MI: Baker, 1992), p. 216. 
47  Firth, p. 216. 
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Waktu juga terlihat melambat saat Yonatan menjelaskan, 

meyakinkan, bahkan memberikan alarm tanda bahaya kepada Saul. 

Perbandingan komentar narator terhadap Yonatan yang ―sangat suka‖ 

אֹד) ץ…מְּ terhadap Daud (ָחקֵּ  dengan pembelaan Yonatan bahwa Daud 

sudah melakukan apa yang ―sangat baik‖ (אֹד  bagi Saul, menarik (טֹוב…מְּ

untuk disimak. Ini mengingatkan bahwa sebelumnya, dalam waktu yang 

tidak terlalu lama, Saul melihat apa yang diperbuat Daud adalah ―sangat 

baik‖ sehingga Saul ―menyukai atau mengasihi‖ Daud. Namun semua itu 

berubah karena respon Saul yang tidak tepat yang justru menumbuhkan 

benih iri hati yang berkembang pesat dalam waktu singkat. Sebaliknya 

bagi Yonatan. Penilaian bahwa apa yang Daud lakukan adalah sangat 

baik
48

 membuatnya sangat menyukai Daud. Sekali lagi ini bukan 

menunjuk pada perasaan erotis tetapi perasaan kasih yang wajar yang 

didasari oleh penilaian obyektif meskipun tidak dipungkiri ada unsur-

unsur subyektif dalam perkembangannya. 

Waktu kembali bergulir cepat saat menceritakan respon Saul. 

Tidak disebutkan argumentasi Saul. Hanya disebutkan bahwa Saul 

menerima pendapat Yonatan dan berjanji untuk tidak membunuh Daud. 

Demikian pula kesediaan Daud untuk kembali bekerja pada Saul. Tidak 

disebutkan dialog, entah perasaan ragu atau perasaan lainnya, mengingat 

apa yang terjadi sebelumnya, yang mendorongnya untuk bersembunyi 

dari Saul.   

KARAKTER DAN PENGKARAKTERAN (CHARACTER AND 

CHARACTERIZATION) DALAM 1 SAMUEL 19:1-7 

Yonatan kembali menjadi karakter paling dominan dalam bagian 

ini. Yonatan menunjukkan bahwa dirinya adalah pengamat, pengatur 

strategi, dan pelaksana (eksekutor atau orator) yang hebat. Untuk dapat 

melakukan pembelaan yang baik terhadap seorang penguasa (yaitu raja) 

yang sudah menjatuhkan keputusannya, dia memerlukan bukti-bukti 

penting sebagai hasil dari pengamatannya terhadap Daud. Tetapi sebelum 

itu terlaksana, dia harus mengatur strategi dengan baik, mulai dari 

                                                             
48 Dengan asumsi bahwa ini bukan hanya ditujukan kepada Saul, tetapi juga refleksi 

pendapat Yonatan terhadap Daud. 
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mempersiapkan Daud dan tempat persembunyiannya sampai dengan 

mengajak Saul berdiskusi di tempat di mana Daud bersembunyi. Ini 

bukan hal yang mudah, bahkan sesuatu yang strategis sifatnya. Dan 

ternyata Yonatan adalah seorang orator sekaligus eksekutor yang hebat, 

yang bisa meyakinkan Saul untuk mengubah keputusannya, meskipun 

untuk sementara waktu. Tentang kemampuan retorika Yonatan sebagai 

seorang orator di hadapan Saul, Smith menggunakan kata panegyric
49

 

yaitu ucapan atau tulisan formal dalam rangka memuji pribadi atau 

pencapaiannya yang tersohor atau sebuah pujian formal dan terperinci.
50

 

Daud dan Saul menjadi tokoh datar, yang disebutkan hanya 

menerima usulan Yonatan. Penulis beranggapan bahwa narator memilih 

untuk tidak menyebutkan ungkapan hati Daud dan Saul sebagai respon 

terhadap apa yang diusulkan Yonatan. Yang disebut hanyalah keputusan 

akhir Daud dan Saul, dan semuanya seperti yang diharapkan oleh 

Yonatan. Tentang minimnya aktifitas Saul, yang jelas berbeda dengan 

aktifitas di pasal 18 yang banyak memuat intrik Saul,
51

 membuktikan 

keberhasilan diplomasi Yonatan. Dengan kata lain, kebencian Saul (18:6-

25) ―diserap‖ oleh tindakan strategis Yonatan (19:1-7) demi kepentingan 

Saul dan Daud, juga tindakan destruktif Saul di 19:9-20:34 ―diserap‖ oleh 

tindakan strategis (20:35-43) yang berorientasi pada dukungan terhadap 

Daud.   

KEKOSONGAN (GAPS) DALAM 1 SAMUEL 19:1-7 

Apa yang diusahakan oleh Yonatan dalam bagian ini oleh beberapa 

penafsir disebut sebagai usaha melakukan rekonsiliasi antara Daud dan 

Saul, yang ditandai dengan kepulangan kembali Daud ke istana.
52

 Namun 

ada sedikit ―kekosongan‖ dalam rekonsiliasi ini. Narasi tidak mencatat 

sama sekali tentang penyambutan Saul saat Daud kembali ke istana. 

                                                             
49 Henry Preserved Smith, ICC: The Books of Samuel (Edinburgh: T&T Clark, 1977), 

p. 176. 
50 Webster‘s New Twentieth Century Dictionary of the English Language, 2nd Edition, 

s.v. ―Panegyric.‖  
51 Lihat David M. Gunn, ―The Fate of King Saul: An Interpretation of Bible Story,‖ 

JSOTS 14 (Sheffield, UK: Sheffield Academic, 1984), p. 81. 
52 Lihat misalnya Ralph W. Klein, WBC Vol. 10: 1 Samuel (Waco, TX: Word 

Publishing, 1983), p. 196 dan Bergen, p. 206. 



Jurnal Theologi Aletheia Vol. 18 No.11, September 2016    35 

Demikian juga halnya dengan komunikasi keduanya. Sama sekali tidak 

tercatat. Ada ―kekosongan‖ lain yang juga tidak tercatat dalam bagian ini. 

Kata ―perjanjian‖ atau tindakan simbolis perjanjian selalu ditemukan 

dalam ketiga narasi lainnya (18:3; 20:41-42; 23:18) tetapi tidak ada 

dalam bagian ini. Itu bukan berarti tidak ada ―perjanjian‖ di antara Daud 

dan Yonatan. McCarter, Jr. menyimpulkan studi di dalam dan di luar 

Alkitab tentang terminologi perjanjian melalui pemakaian kata ―baik‖, 

yaitu kata yang muncul dalam penilaian Yonatan bahwa Daud telah 

melakukan ―apa yang baik,‖ sebagai berikut:
53

 

―…‘good(ness)‘ describes the proper treatment of one another by 

partners in a formal political relationship; in particular, to ‗do good‘ 

… is to treat one‘s lord, vassal, or ally (as the case may be) in the 

right way; to ‗seek good‘ is to act as a friend or loyal ally….‖ 

Dari kenyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa ―kekosongan‖ 

perjanjian antara Daud dan Yonatan telah digantikan oleh tindakan 

Yonatan yang tidak kenal menyerah untuk meyakinkan Saul bahwa 

rencana membunuh Daud adalah tindakan yang tidak tepat, di luar batas 

perjanjian. Sebaliknya, kekosongan komunikasi antara Saul dan Daud 

menunjukkan bahwa rekonsiliasi itu hanyalah formalitas belaka. Tidak 

terjadi rekonsiliasi sejati karena ketidakhadiran ciri-ciri ―kebaikan,‖ 

khususnya di pihak Saul. Tindakan formal tidak akan menghasilkan apa-

apa bila kehilangan esensi perjanjian. Sebaliknya, ketidakhadiran kata 

―perjanjian‖ atau bahkan ketidakhadiran salah satu pihak tidak berarti 

kehilangan makna ―perjanjian.‖ Sekali lagi ini membuktikan bahwa 

pemakaian kata ―kasih‖ atau ―suka‖ menunjukkan kesungguhan Yonatan 

dalam membela Daud sesuai dengan perjanjian yang telah mereka 

lakukan, dan bukan mengarah pada perilaku erotis di antara keduanya. 

 

 

 

                                                             
53   McCarter, Jr., p. 322. 



36  Arti Penting Narasi Daud – Yonatan: Kontroversi, Sumbangsih, Atau Solusi? 

 

 

PENGULANGAN (REPETITION) DALAM 1 SAMUEL 19:1-7 

Kata ―berbuat dosa‖ (ָחָטא) diulangi sebanyak tiga kali  dan pada 

dasarnya berarti miss (a goal or a way)
54

 dan dapat diterjemahkan tidak 

tepat sasaran atau kehilangan arah/jalan. Secara teologis itu berarti 

―manusia yang tidak bisa memenuhi tuntutan hukum Allah (karena selalu 

tidak tepat sasaran) sehingga kehilangan arah dan berjalan di jalan yang 

salah.‖ Tetapi dalam konteks narasi ini, bisa diartikan sebagai tindakan 

berdosa karena melakukan sesuatu namun tidak tepat sasaran, yaitu 

melakukan pembalasan kepada orang yang tidak melakukan kejahatan 

kepadanya. Perlu dipahami bahwa itu bukan berarti bahwa teks ini 

melegalkan tindakan pembalasan, tetapi dibandingkan dengan tindakan 

tingkat rendah (di mana orang membalas tindakan jahat dari orang lain), 

tindakan yang akan dilakukan Saul ada di tingkat yang lebih rendah lagi. 

Dan itu sangat tidak pantas untuk dilakukan. Ini ditegaskan dengan 

pemakaian kata ִחנָם yang berarti ―without cause‖ (tanpa alasan) atau 

―for no purpose‖ (tanpa tujuan) atau ―in vain‖ (dengan sia-sia) atau 

―undeservedly‖ (secara tidak patut atau layak atau pantas).
55

 

Kesimpulannya, karena perintah untuk membunuh Daud diputuskan 

tanpa didasari alasan yang jelas, maka dalam pelaksanaannya akan 

dilakukan secara sporadis tanpa tujuan yang jelas sehingga hanya 

menghasilkan kesia-siaan belaka. Hal itu juga tidak patut dilakukan. 

Sebaliknya, pembelaan Yonatan didasarkan pada alasan yang kuat dan 

tujuan yang jelas sehingga bukan merupakan suatu kesia-siaan dan layak 

untuk dilakukan atau diperjuangkan. 

 

 

 

 

                                                             
54 William L. Holladay, A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament 

(Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1988) 100. Bandingkan dengan Francis Brown, S. R. 
Driver, and Charles A. Briggs, Hebrew and English Lexicon of the Old Testament 
(Peabody, MA: Hendrickson, 1996) 307.   

55  Holladay, 110; Brown, Driver, and Briggs, 336. 
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ANALISA NARASI KETIGA YONATAN – DAUD (1 SAMUEL 20) 

GARIS BESAR (PLOT) 1 SAMUEL 20 

 

 Garis Besar 1 Samuel 20 cukup rumit karena terbagi dalam dua alur 

cerita yang menggambarkan dua macam konflik. Dalam alur pertama, 

penulis menyebutnya sebagai potential conflict (konflik potensial) yang 

didasari oleh perbedaan persepsi Daud dan Yonatan terhadap Saul. Daud 

di 20:1 mengeluh karena dikejar-kejar Saul (19:11-24) sedangkan 

Yonatan berasumsi bahwa Saul pasti memberitahukan segalanya sebelum 

memerintahkan sesuatu (20:2). Kombinasi perasaan bahwa pernyataan 

Daud terlihat tidak mungkin
56

 dan kepercayaan Yonatan terhadap sumpah 

ayahnya (19:6)
57

 berpotensi membuat perbedaan ini semakin tajam. Dan 

Daud tidak mengurangi intensitas kegelisahannya yang bahkan menurut 

Firth adalah kombinasi deklarasi ketidakbersalahannya (his innocence)
58

 

dengan perkataan hikmat ―seperti malaikat Tuhan untuk membedakan 

yang baik dan yang jahat‖ (lihat 2 Samuel 14:17, 20) sehingga dapat 

melihat apa yang tidak terlihat oleh Yonatan.
59

 Apa yang tidak disadari 

oleh Yonatan? Bahwa Yonatan sangat suka terhadap Daud. Perlu dicatat 

bahwa dalam bagian sebelumnya, ungkapan ―suka‖ bukanlah kutipan 

langsung melainkan kesimpulan narator terhadap apa yang dilakukan 

Yonatan. Jadi, Yonatan menyukai Daud tapi dia tidak menyadari bahwa 

dirinya sangat suka terhadap Daud! Dengan kata lain, dia menganggap 

                                                             
56   Bergen, p. 213.  
57   Firth, p. 224.  
58   Ibid.  
59   Bergen, p. 213.  
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hubungannya dengan Daud masih dalam batas kewajaran. Ini kembali 

menegaskan bahwa relasi keduanya bukanlah relasi pasangan yang 

tergila-gila satu dengan yang lain, yang biasanya cenderung eksklusif dan 

menutup diri. Bila dalam zaman sekarang inipun sangat sering ditemukan 

sifat hubungan sejenis yang sedemikian eksklusif dan cenderung menutup 

diri,
60

 bagaimana mungkin dalam zaman Daud dan Yonatan hubungan 

keduanya tidak bersifat eksklusif and menutup diri bila keduanya terlibat 

dalam hubungan sejenis? Jawabannya sederhana. Hubungan keduanya 

bukanlah hubungan sejenis yang terlarang sehingga sama sekali tidak ada 

usaha-usaha untuk menutupi hubungan mereka. Terkait pendapat bahwa 

hubungan sejenis seperti itu adalah sesuatu yang wajar di kalangan 

militer bahkan di zaman kuno,
61

 penulis menegaskan ketidakmungkinan 

teori itu di dalam teks ini karena Yonatan bahkan tidak tahu bahwa Saul 

(dan para tentaranya) sedang mengejar-ngejar Saul! Sedangkan anggapan 

bahwa seseorang dengan orientasi homoseksual mungkin saja menjalani 

hidup dengan orientasi heteroseksual untuk sementara demi mendapatkan 

anak dan menganggapnya sebagai konsep yang umum dalam masyarakat 

patriakhal
62

 adalah anggapan yang tidak beralasan dan tidak mendapatkan 

dukungan sama sekali dalam Alkitab. Tidak ada satupun catatan seperti 

itu di dalam Alkitab adalah bukti dari dua kemungkinan. Pertama, 

praktek itu tidak umum terjadi. Kedua, praktek itu, bila ada, tidak dapat 

dibenarkan karena larangan tegas Alkitab terhadapnya (lihat Imamat 

18:22). 

Selanjutnya, perlu dicatat bahwa respon sikap Yonatan yang 

mendengar dan menuruti kemauan Daud (ayat 4) juga menghilangkan 

                                                             
60  Meski masih di tahap persidangan, perkara si A (perempuan) yang kemungkinan 

meracuni si B (perempuan) dihubungkan dengan kecemburuan karena si B 
(perempuan) akhirnya menikah dengan si C (laki-laki) padahal pada waktu si A dan 
si B kuliah di luar negeri, keduanya kemungkinan terlibat dalam relasi sejenis, 

apakah sebatas rasa suka ataukah sudah dalam hubungan yang lebih jauh. Yang 
ingin ditekankan adalah teori yang mengkategorikan rasa cemburu yang destruktif 
seperti itu sebagai sesuatu yang sangat mungkin terjadi pada mereka yang memiliki 
hubungan sejenis, yang bersifat eksklusif dan menutup diri serta tidak memberi 
ruang bagi kehadiran orang lain di antara mereka. 

61  Teorinya, mereka yang ada di barak militer biasanya terisolasi dari istri atau 
perempuan dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga mereka tergoda untuk 
memuaskan nafsunya dengan sesama rekan sejenisnya.    

62   Fewell dan Gunn, p. 150.  
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potensi konflik di antara keduanya. Bahkan komitmen pertama Yonatan 

berfokus pada komitmen untuk menolong Daud bila Daud menjadi pihak 

yang dizalimi oleh perbuatan jahat (ָרָעה)  Saul, ayahnya, yang 

mencelakakan sifatnya (ayat 9) Kekuatan apa yang membuat keduanya 

bertahan untuk tidak bertindak negatif di tengah krisis yang dihadapi 

akibat tindakan Saul? Penulis tertarik pada hasil survei Robin Mathy dan 

koleganya di Denmark pada tahun 2011 tentang pengaruh orientasi 

seksual pada tindakan bunuh diri. Survei ini dilakukan dalam periode 12 

tahun setelah pemerintah melegalkan hubungan pernikahan sejenis. 

Hasilnya angka bunuh diri tercatat delapan kali lebih banyak di kalangan 

orang dengan orientasi seksual sejenis dibandingkan dengan kalangan 

heteroseksual dan dua kali lebih banyak dibandingkan dengan mereka 

yang tidak pernah menikah.
63

 Apa yang baru dan seharusnya 

menyenangkan di Denmark bagi pendukung dan pelaku pernikahan 

sejenis justru menghasilkan tingkat stress dan depresi tinggi yang tidak 

dapat dikendalikan sehingga memicu tindakan bunuh diri yang delapan 

kali lebih banyak bila dibandingkan dengan kalangan heteroseksual. 

Bandingkan dengan situasi yang tidak menyenangkan yang dihadapi 

Daud, bahkan Yonatan, yang bisa menggelisahkan keduanya, segera 

setelah Daud menikmati ketenarannya. Hidup Daud segera berubah 

secara drastis: dia diburu laksana seorang buronan kelas kakap. Ini pasti 

situasi yang sangat menguras tenaga dan emosi. Sebagai tambahan, bila 

tuduhan Saul adalah terutama soal relasi homoseksual di antara 

keduanya, dan itu terjadi pada masyarakat yang jelas tidak bisa menerima 

hal tersebut, maka sangat mungkin bila bunuh diri merupakan alternatif 

paling memungkinkan bagi salah satu atau keduanya. Tetapi tidak ada 

satu pun jejak tentang hal tersebut dalam keseluruhan narasi Daud – 

Yonatan. Sekali lagi jawabannya sederhana: keduanya tidak terlibat 

dalam relasi homoseksual. Dan alur pertama kisah ini meredam konflik 

potensial di antara keduanya, bahkan melahirkan komitmen demi 

komitmen positif di antara keduanya. 

Dalam alur yang kedua, the real conflict terjadi. Daud dan Yonatan 

yang sudah sepakat dan sehati serta siap menjalankan rencana mereka, 

berhadapan dengan Saul. Klein sempat menyampaikan dua pertanyaan 

                                                             
63   Dikutip dari Meyer dan McHugh, p. 69. 
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penting terkait dengan historisitas narasi ini: ―Masih perlukah bagi Daud 

untuk membuktikan maksud Saul, yang sudah empat kali berusaha untuk 

membunuhnya? Dan masihkah Saul mengharapkan kedatangan Daud 

dalam Perayaan Bulan Baru?‖
64

 Tentang hal ini, penulis justru melihat 

pentingnya narasi ini sebagai batu uji terbuka bagi Daud (untuk semakin 

yakin tentang permusuhan Saul terhadap dirinya) dan bagi Yonatan (yang 

sempat tidak meyakini kehendak kuat ayahnya untuk membunuh Daud) 

serta bagi kesalahan persepsi Saul yang makin mengental (karena 

ketidakhadiran Daud dalam Perayaan tersebut dapat dianggap sebagai 

usaha pembangkangan). Selain itu, narasi ini sangat penting untuk 

menekankan peran aktif Daud, karena dalam narasi sebelumnya Daud 

selalu dalam posisi yang pasif. Klein menekankan perubahan peran 

tersebut dan menekankan peran baru Yonatan yang meminta kepada 

Daud (ayat 14)
65

 dan bukan lagi sekedar menjadi penjamin Daud (ayat 2). 

Ditambah dengan ungkapan bahwa Tuhan akan menghalau musuh-musuh 

Daud yang adalah tema umum (lihat 1 Samuel 25:26,29, 39a; 2 Samuel 

3:18) yang mengiringi nubuatan bahwa Daud akan menjadi Raja Israel,
66

 

makin jelaslah peran strategis narasi ini, dan juga peran strategis 

Yonatan, sebagai pendukung Daud bahkan saat berada di situasi yang 

sulit. Terkait peran strategis Yonatan, perlu diselidiki dua ungkapan Saul 

yang cenderung kasar dan menyakiti hati Yonatan: ―Anak sundal yang 

kurang ajar‖ dan ―noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu.‖ Terlebih 

dahulu harus dibuat klarifikasi terkait ungkapan di atas. Terjemahan 

―sundal‖ agak tendensius dan mengarah hanya kepada hal-hal yang tidak 

bermoral. Padahal kata ָעָוה yang rata-rata diterjemahkan pervert dalam 

Bahasa Inggris berarti ―sesuatu yang tidak normal‖
67

 atau ―pikiran yang 

menyimpang dari opini atau tindakan yang benar‖.
68

 Selain itu, Alter 

mencoba merevisi kata דּות  yang biasa diterjemahkan rebellious ַמרְּ

menjadi against discipline sehingga keseluruhan frasa berarti ―anak yang 

                                                             
64   Klein, p. 205.   
65   Ibid. p. 207.  
66    Klein, p. 208. 
67 Merriam Webster Dictionary and Thesaurus, s.v. ―Pervert.‖ Diakses dari 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/pervert pada 4 September 2016, pkl. 
14.24. 

68   The Oxford English Reference Dictionary, 2nd Edition, s.v. ―Pervert.‖ 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/pervert%20pada%204%20September%202016
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memiliki pemikiran yang menyimpang dan melawan tindakan disiplin‖.
69

 

Dan semuanya ini harus dipahami dari persepsi Saul, yang bisa dibilang 

―tidak normal‖ juga! Frasa selanjutnya, ―noda bagi kau sendiri dan bagi 

perut ibumu‖ memang berpotensi dipahami seperti kecaman Saul, yang 

dalam posisi seorang heteroseksual dan memiliki tradisi patriakhal yang 

kuat, terhadap tindakan Yonatan yang memalukan diri sendiri maupun 

ibu yang melahirkannya.
70

 Namun pendapat ini tidak memiliki dasar kuat 

karena bila Yonatan (dan Daud) dipandang sebagai pihak pendukung 

orientasi seksual sejenis yang dizalimi oleh rezim Saul, maka pasti 

ditemukan jejak-jejak pembelaan dan perjuangan Daud dalam teks karena 

faktanya Daud adalah penguasa (Raja) berikutnya, yang dapat 

mengeluarkan kebijakan tertentu terkait hal tersebut. Dan sekali lagi, 

tidak ditemukan jejak-jejak teks seperti itu! Penulis mencoba untuk 

menggabungkan pendapat Firth, Bergen, Klein, dan McCarter, Jr., 

tentang makna kalimat kontroversial Saul tersebut. Mereka berpegang 

teguh pada pengertian bahwa kata ―ketelanjangan‖ adalah bahasa 

eufimisme terhadap alat kelamin seseorang, dalam hal ini ibu Yonatan, 

dan meyakini bahwa tindakan Yonatan untuk menjadi sekutu Daud 

adalah tindakan yang memalukan, bukan hanya bagi dirinya sendiri, 

tetapi memalukan bagi alat kelamin ibunya, yang darinya Yonatan 

berasal. Artinya tindakan Yonatan memalukan dan sudah salah dari awal 

karena menghancurkan harapan, bukan hanya harapan dirinya sendiri, 

tetapi juga harapan Dinasti Saul, yang biasanya dilambangkan dengan 

kehadiran seorang bayi (laki-laki) dari rahim seorang ibu.
71

 Menurut 

Firth,
72

 di sinilah perbedaan mendasar antara Saul dan Yonatan. Saul 

bahkan berani menentang kehendak Tuhan dan memaksakan keinginan 

agar keturunannya dapat menjadi penerus tahta kerajaan. Bila tidak 

terjadi, itu akan menjadi hal yang sangat memalukan. Yonatan sejak awal 

memahami bahwa Tuhan telah memilih Daud, dan bukan dirinya, untuk 

menjadi pengganti Saul, dan Yonatan tidak kehilangan arah atau motivasi 

terhadap kenyataan tersebut. Jadi sebenarnya siapakah yang melakukan 

tindakan yang tidak normal? Yonatan ataukah Saul itu sendiri? Dengan 

menyetujui konsep Bergen bahwa pendapat Saul, ―…selama anak Isai itu 

                                                             
69   Alter, p. 128. 
70   Fewell dan Gunn, p. 150.  
71   Firth, p. 228; Bergen, p. 218; Klein, p. 209; dan McCarter, Jr., p. 343. 
72   Firth, p. 228. 
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hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh‖ sebagai 

unsur keserakahan,
73

 penulis yakin bahwa Saul, dan bukan Yonatan, yang 

sedang tersesat dan menyimpang dari opini/tindakan yang benar karena 

tidak mengindahkan didikan Tuhan. 

SUDUT PANDANG (POINT OF VIEW) 1 SAMUEL 20 

Narasi ini jelas ditulis dari sudut pandang orang ketiga. Narator 

mengetahui jalur rahasia sehingga Daud bisa kembali bertemu Yonatan 

setelah melarikan diri dari Nayot; mengetahui posisi paling aman bagi 

persembunyian Daud, dan lain-lain. Tetapi yang paling penting adalah 

ungkapan-ungkapan komitmen yang dicetuskan oleh pelaku dan 

dituliskan secara cukup mendetail meskipun narasi ini diakhiri dengan 

ketidakpastian masa depan Daud. Di tengah ketidakpastian, komitmen 

dan dukungan dari orang yang mengasihi sangat penting, khususnya bila 

komitmen itu bukan sekedar dukungan emosional tetapi dilandasi oleh 

keyakinan pada penyertaan dan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya.  

Narasi dimulai dengan fokus pada perbincangan Daud dan Yonatan 

(ayat 1-17) kemudian beralih pada persiapan rencana pembuktian 

kehendak hati Saul yang melibatkan perbincangan menegangkan antara 

Yonatan dan Saul (ayat 18-34) dan beralih kembali pada perbincangan 

Daud dan Yonatan yang berakhir dengan perpisahan (ayat 35-43). Penulis 

meyakini bahwa bagian pertama sangat penting karena itu menyangkut 

usaha menyamakan persepsi Daud dan Yonatan sehingga mereka dapat 

sehati dalam menjalankan trik demi membuktikan rencana jahat Saul. 

PENGATURAN WAKTU DALAM 1 SAMUEL 20 

Ketika Daud mengutarakan rencananya di ayat 5, dia menyebutkan 

bahwa ―lihatlah, bulan baru besok‖ (ׁש  ָמחר  seolah menegaskan (ִהנֵּה־חֹדֶּ

bahwa hal itu memang akan segera terjadi, yaitu besok hari. Tetapi ketika 

peristiwa itu benar-benar terjadi di ayat 24, ungkapan yang dipakai adalah 

―dan terjadilah/tibalah bulan baru itu‖ (ׁש  seolah menunjukkan (ַויְִּהי ַהחֹדֶּ

betapa panjangnya apa yang akan terjadi ―di esok hari‖. Ini didukung 

                                                             
73   Bergen, p. 218.  
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fakta bahwa ungkapan itu segera disebutkan setelah Daud bersembunyi 

dengan hanya dipisahkan oleh awalan ―dan‖. Ini seakan menggambarkan 

betapa panjangnya penantian Daud untuk menentukan apa yang harus 

dilakukan sebagai respon terhadap respon Saul terkait ketidakhadirannya. 

Perpindahan yang sangat cepat terjadi setelah penjelasan 

ketidakhadiran Daud oleh Yonatan (ayat 29) dengan meledaknya 

kemarahan Saul (ayat 30). Ini menggambarkan dengan sangat baik bahwa 

Saul tidak menunggu penjelasan lebih lanjut dari Yonatan. Saul sudah 

siap dengan amunisi yang selama ini kemungkinan disimpan terkait relasi 

Yonatan, anaknya, dengan Daud, menantunya, sehingga terkesan Saul 

tidak mau mendengar argumentasi Yonatan, sesuatu yang dilakukannya 

di pasal 19. Apa yang dipikirkan Saul terkuak dalam hitungan detik. Saul 

mengucapkannya tanpa basa basi sehingga Yonatan bisa mengetahuinya 

secara jelas dan gamblang serta memudahkannya untuk menegaskan di 

pihak mana dia harus berpihak: Daud. 

Ayat 41 mempersingkat apa yang sesungguhnya terjadi, yaitu 

kepulangan budak Yonatan, untuk menunjukkan ketidaksabaran Yonatan 

dan Daud  yang ingin segera bertemu, mungkin untuk terakhir kalinya. 

Sebaliknya, ayat ini juga memperlambat apa yang terjadi karena 

situasinya ―kritis‖: jangan sampai Daud ditemukan! Dalam waktu yang 

seharusnya singkat ini, ada enam kata kerja yang dilakukan Daud: 

―tampil‖ (ָקם), ―sujud‖ (נַָפל), ―menyembah‖ (ָחָוה), ―bercium-ciuman‖ 

 Ini .(ָגַדל) ‖menahan diri― ,(ָבָכה) ‖bertangis-tangisan― ,(נַָׁשק)

menunjukkan betapa beratnya perpisahan mereka, mengingat keduanya 

memiliki kesamaan karakter
74

 dan sukses melewati krisis kepercayaan 

seperti disebutkan dalam permulaan pasal ini. Namun sekali lagi jelaslah 

bahwa ungkapan yang dipakai bukanlah ungkapan erotis, minimal karena 

dua alasan. Pertama, ungkapan ―bercium-ciuman‖ dan ―bertangis-

tangisan‖ di sini tidaklah mungkin bersifat erotis karena dilakukan di 

tempat terbuka, meskipun kemungkinan tidak ada orang yang melihatnya. 

Alasannya sederhana. Mereka ada dalam suasana sedih, bukan dalam 

suasana ceria. Kedua, setelah kata ―bercium-ciuman‖ dan kata ―bertangis-

tangisan,‖ dua kali dipakai ungkapan yang sama persis, yang tidak 

                                                             
74 Lihat analisa pasal 18.  
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tampak dalam terjemahan Indonesia, yaitu ―seorang kepada temannya.‖ 

Jadi, ―mereka bercium-ciuman, seorang kepada temannya‖ dan ―mereka 

bertangis-tangisan, seorang kepada temannya.‖ Sekali lagi ini 

menunjukkan jenis persahabatan yang tulus di antara dua orang laki-laki 

dewasa yang akan segera berpisah, bukan hubungan erotis sesama jenis. 

Selain itu, terjemahan ―dapat menahan diri‖ kurang tepat karena kata 

yang dipakai justru ָגַדל yang seharusnya berarti ―sampai Daud bertumbuh 

atau menjadi kuat atau menjadi besar (mentalnya).‖ Jadi jelaslah ini 

bukan jenis perpisahan tidak tentu arah, tetapi perpisahan yang memberi 

kekuatan kepada Daud untuk kuat menghadapi tantangan di depan. 

Sumbangsih Yonatan untuk memberi solusi bagi Daud di tengah kondisi 

tidak menentu patut diapresiasi dan dijadikan model bagi persahabatan 

yang baik dan konstruktif, bukan eksklusif, destruktif, atau menutup diri.   

KARAKTER DAN PENGKARAKTERAN (CHARACTER AND 

CHARACTERIZATION) DALAM 1 SAMUEL 20 

Yonatan tetap menjadi karakter yang dominan dalam bagian ini, 

meskipun tidak sedominan sebelumnya. Menarik untuk dicermati analisa 

Jobling yang didasarkan pada ‗actantial
75

 model‘ yang dipopulerkan oleh 

Griemas berikut ini:
76

 

 

                                                             
75 Menurut http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/actant, diakses 3 

September 2016, Pk. 11.36, kata ―actant‖ berarti ―seseorang, (karakter) ciptaan, 
obyek, yang memainkan serangkaian peran aktif dalam sebuah narasi. Sedangkan 
The Oxford Dictionary of Literary Terms, 4th Edition, s.v. ―Actant‖ menjelaskan 
bahwa karakter biasanya ditampilkan dalam beberapa actants, seringkali dalam 
bentuk berpasangan namun berlawanan, yaitu: Pengirim (Sender)/Penerima 
(Receiver), Subyek/Obyek, Penolong (Helper)/Penentang (Opponent).  

76 Jobling, pp. 22-23. 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/actant
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Peran alami Yonatan menurut Jobling adalah penentang Daud 

karena untuk menjadi Raja, Daud bukan saja harus menggantikan Raja 

yang berkuasa dan legal (legitimate king) tetapi juga calon Raja yang 

legal (legitimate heir),
77

 meskipun Daud adalah calon Raja legal lainnya 

berdasarkan status pernikahan dengan Mikhal,
78

 anak Raja Saul (18:27) 

dan berdasarkan perkenanan Tuhan (16:1-13). Tetapi menurut penulis, 

Yonatan bukan saja tidak menjalankan perannya sama sekali sebagai 

seorang penentang (opponent); sebaliknya Yonatan menjadi penghalang 

peran Saul sebagai seorang penentang Daud. Jadi terlihat perkembangan 

peran Yonatan secara bertahap: dari sosok penggembira (yang kagum 

terhadap sepak terjang Daud), lalu menjadi pengikut (yang menyerahkan 

otoritas dan rela dipimpin Daud), berlanjut menjadi sosok penengah (atau 

mediator yang memberi nasehat penting kepada kedua belah pihak, Daud 

dan Saul) dan akhirnya menjadi pembela (yang sepenuhnya membela dan 

mendukung serta memberikan kekuatan kepada Daud). Atau dalam 

ungkapan Gunn, ―Daud menerima dari Yonatan apa yang tidak 

didapatkannya dari Saul (yaitu dukungan dan pembelaan).‖
79

 

Peran Daud terlihat lebih aktif dibandingkan dengan narasi 

sebelumnya. Ini dapat dipahami karena Daud dalam posisi kritis karena 

pengejaran Saul yang tiada henti terhadapnya. Yang menarik, terjadi 

pergantian peran antara Daud dan Yonatan. Bila semula Daud 

digambarkan sebagai seorang pemohon (ayat 1),
80

 dalam bagian 

selanjutnya (ayat 5) Daud menjadi penentu apa yang akan dilakukan 

Yonatan. Bahkan di ayat 14-17, peran itu sepenuhnya berganti di mana 

Yonatan, bukan Daud, yang menjadi pemohon. Ini menjadi semacam 

proleptic (nubuatan dalam analisa narasi) tentang masa depan Daud 

sebagai Raja. Peran itu berubah lagi di ayat 18 dengan Yonatan menjadi 

penentu terhadap apa yang harus Daud lakukan sementara Daud secara 

pasif menunggu hasilnya. Dan akhirnya di ayat 41-43, Daud sujud 

                                                             
77  Jobling, p. 23. 
78   Lihat diskusi Morgenstern, pp. 322-325. 
79   Gunn, p. 80.  
80  Lihat analisa Alter, p. 123, yang mencermati pemakaian ִי נֵּ ל dibandingkan ִלפְּ  אֶּ

sehingga diterjemahkan ―Daud…berbicara di hadapan Yonatan‖ dan bukan 
―Daud…berbicara kepada Yonatan.‖ Menurut Alter, ini menunjukkan kehadiran 
otoritas Raja (Yonatan). Jadi Daud berperan sebagai seorang pemohon agar 

kasusnya diperhatikan otoritas Raja.  
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menyembah tiga kali di hadapan Yonatan sebagai bentuk loyalitas kepada 

seseorang yang dianggapnya memiliki otoritas. Dengan kata lain, Daud 

menganggap Yonatan sebagai atasannya.
81

 Tetapi yang menarik, respon 

Yonatan yang bercium-ciuman dan menangis bersama menandakan 

kedudukan keduanya yang sejajar, yang diekspresikan dengan frasa 

―bukankah kita berdua….‖ Ini jelas lambang kerendahan hati Yonatan 

yang menganggap Daud memiliki relasi sejajar dengannya, dan tidak 

terselip semangat persaingan sama sekali. Sebaliknya, mereka saling 

mendukung satu sama lain. 

MAKNA GANDA (AMBIGUITIES) DALAM 1 SAMUEL 20 

Kata ָכַרת muncul 3x di ayat 15-16 dan memiliki makna ganda. Di 

satu sisi, kata ini digunakan secara positif untuk melakukan ikatan 

perjanjian di antara dua pihak dengan cara memotong/membelah binatang 

menjadi dua bagian. Ini adalah komitmen kesetiaan kedua belah pihak, 

sebab ketidaksetiaan salah satu pihak akan menghadirkan masalah. Di sisi 

lain, kata ini juga memiliki makna penghukuman, yaitu pemotongan atau 

pemutusan relasi di antara kedua pihak, khususnya di pihak yang 

melanggar janji kesetiaan terhadap perjanjian tersebut. Ungkapan 

pertama dan ketiga mirip dan menyiratkan harapan agar Daud bertindak 

normal, yaitu tidak mengingkari perjanjian di antara keduanya. 

Sedangkan ungkapan kedua menunjukkan ketegasan Tuhan di dalam 

―memotong‖ (bukan dalam konteks perjanjian) atau mengenyahkan 

musuh-musuh Daud (dan Yonatan serta keturunan keduanya).  

  Ungkapan ―anak Isai‖ yang disampaikan Saul di tengah 

kemarahannya yang memuncak memiliki makna ganda. Di satu sisi, 

seiring dengan alasan yang dibuat bahwa Daud pergi mengikuti upacara 

korban di rumah kaumnya, Saul menganggap Daud sudah meninggalkan 

arena, tidak lagi diperhitungkan dan kehilangan status seperti Yonatan, 

yaitu sebagai kandidat the next king.
82

 Tetapi di sisi lain, kepergian ke 

rumah kaumnya dicurigai sebagai usaha membangun kekuatan atau 

                                                             
81 Lihat Bergen, p. 219, berdasarkan analisa terhadap Amarna Letters. 
82  Lihat Firth, p. 227, yang menekankan soal kehilangan status dan Alter, p. 127, 

tentang aspek tidak diperhitungkan. 
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tindakan subversif
83

 sehingga pembelaan Yonatan di pihak Daud juga 

dianggap sebagai tindakan subversif dan mengundang reaksi spontan 

Saul dalam bentuk pelemparan tombak ke arah Yonatan.    

PENGULANGAN (REPETITION) DALAM 1 SAMUEL 20 

Frasa ―…mendatangkan celaka kepadamu‖ disebutkan dua kali 

(ayat 9 dan 12-13) dengan penambahan intensitas. Dalam ayat 9, hanya 

disebutkan ―masakan aku tidak memberitahukannya kepadamu?‖ Tetapi 

dalam ayat 12 disebutkan ―masakan aku tidak menyuruh orang kepadamu 

dan memberitahukannya kepadamu?‖ Ini menjadi makin intens di ayat 13 

karena bukan hanya menegaskan peran Yonatan (entah dia sendiri atau 

melalui suruhannya) sebagai pemberi informasi, tetapi juga sebagai 

pelindung yang memastikan Daud ―dapat berjalan dengan selamat‖.   

Demikian pula frasa ―TUHAN kiranya menyertai engkau‖ (ayat 

13) yang bertambah intensitasnya hingga menjadi ―TUHAN ada di antara 

aku dan engkau sampai selamanya‖ (ayat 23), bahkan ―TUHAN akan ada 

di antara aku dan engkau serta di antara keturunanku dan keturunanmu 

sampai selamanya‖ (ayat 42). Penyertaan TUHAN kepada orang yang 

dikasihi-Nya akan berlanjut pada kehadiran TUHAN di antara orang-

orang yang juga mengasihi-Nya bahkan pada keturunan mereka yang 

terkemudian. Itulah alasan mengapa dua catatan terakhir memakai 

ungkapan ―sampai selamanya.‖ Tiga kali penyebutan nama TUHAN 

adalah pembuktian relasi keduanya yang tidak ilegal atau tersembunyi, 

yang meminta TUHAN menjadi Pendukung dan Pembela mereka untuk 

selamanya. 

 

 

                                                             
83 Ini diungkapkan Bergen, p. 217, meskipun dengan nada negatif bahwa Daud tidak 

memiliki niat seperti itu. Menurut penulis, itu adalah ekspresi kecurigaan Saul. Ini 
terbukti dengan ungkapan para pemberontak di zaman Daud dan Rehabeam, yang 
nota bene mewakili perlawanan kelompok utara, yang kemungkinan dimotori oleh 
keturunan Saul: ―…kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu…. Uruslah 

sekarang, rumahmu sendiri, hai Daud‖ (2 Samuel 20:1; 1 Raja-Raja 12:16). 
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STRUKTUR SIMETRIS DALAM 1 SAMUEL 20 

Pemakaian frasa ―dan tidakkah‖ (וְֹּלא) yang diulang sampai lima 

kali (ayat 14-16) perlu mendapat perhatian khusus. Urutannya adalah 

sebagai berikut: 

Dan  tidakkah, jika kehidupan (masih) di sekitarku,  

 tidakkah engkau bersama-sama aku akan melakukan kasih setia Tuhan 

Dan  tidakkah,84 (jika) aku akan mati, 

 tidakkah engkau akan memotong kasih setiamu menjauh dari keturunanmu 

   sampai selamanya 

Dan  tidakkah, dalam pemotongan TUHAN terhadap musuh-musuh Daud dari  

  muka bumi  

(maka) Yonatan mengikat perjanjian dengan keturunan Daud 

dan TUHAN mencari (pembalasan dendam)85 dari tangan musuh Daud. 

 

Ini membentuk dua macam kiasmus, kiasmus besar dan kiasmus kecil. 

Kiasmus besarnya adalah sebagai berikut: 

A. Jika Yonatan hidup: melakukan kasih setia Tuhan bersama Daud 

B. Jika Yonatan mati: Daud melanjutkan kasih setia bagi 

keturunan Yonatan 
A‘. Jika Yonatan (atau keturunan Yonatan hidup): bersama-sama 

mengusir musuh Daud. 

Secara naratif, ini semacam penanda masa depan Yonatan yang 

akan meninggal. Tetapi yang menjadi fokus bukanlah meninggal atau 

tidaknya Yonatan, tetapi kelanjutan pelaksanaan Perjanjian dengan Daud, 

tanpa peduli apakah Yonatan nanti masih ada atau tidak. Jadi ini penanda 

suatu perjanjian yang kekal sifatnya. 

 

                                                             
84 Penulis lebih mengkaitkan bagian ini dengan ayat 15 daripada ayat 14 dan 

menambahkan kata pengandaian ―jika‖ mengingat dalam keseluruhan narasi, 
komitmen Yonatan sering disampaikan dalam bentuk pengandaian yang antonim 
(lawan kata): dikatakannya, baiklah (amarahnya tidak bangkit)/amarahnya bangkit 
(ayat 7); tunjukkan kesetiaan (tidak ada kesalahan)/ada kesalahan (ayat 8); 
hidup/mati (ayat 14-15); lebih kemari/lebih ke sana (ayat 21); jika engkau 
mengasihi aku/(tidak mengasihi) bangkitlah amarah Saul (ayat 29-30). 

85  Sesuai usulan Owen, p. 223. 
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Sedangkan kiasmus kecilnya ada di ayat 16: 

A. Pemotongan musuh Daud dari muka bumi 
B. Perjanjian Daud dengan Yonatan (dan keturunannya) 

A‘.Pembalasan dendam terhadap musuh Daud 

Dalam kiasmus kecil ini tersirat harapan besar Yonatan bahwa dia 

akan tetap hidup dan melakukan kasih setia Tuhan termasuk 

memberantas musuh-musuh mereka bersama-sama dengan Daud. Jadi 

pembahasaan seperti ini sangat penting untuk menegaskan bahwa 

Yonatan bukan seperti orang yang sudah tidak berpengharapan lagi. 

Sama sekali tidak tersirat hal seperti itu di dalam semua narasi Yonatan. 

INTERTEXTUALITY DALAM 1 SAMUEL 20 

Bodner mengkaitkan keluhan Daud kepada Yonatan, ―What have I 

done?‖ (―Apakah yang telah kuperbuat?‖) dengan pembelaan Daud 

sebelumnya kepada kakaknya Eliab di 17:29 sebagai ungkapan bahwa dia 

tidak melakukan sesuatu yang patut dipersalahkan.
86

 Dan pemakaian 

frasa tersebut, ―What has he done?‖dalam pembelaan Yonatan terhadap 

Daud di hadapan Saul (ayat 32) menunjukkan keberpihakan Yonatan 

pada ketidakbersalahan Daud. 

Auld menegaskan pemakaian kata-kata Yonatan di ayat 15: ―kasih 

setia,‖ ―rumah/keturunan,‖ ―selamanya,‖ ―Daud,‖ jelas merupakan 

antisipasi janji Tuhan terhadap keturunan Daud di 2 Samuel 7:15-16.
87

 Ini 

jelas pengakuan kehendak Tuhan terhadap Daud dan keturunannya dan 

kebesaran hati untuk menerima kehendak Tuhan yang berbeda dengan 

harapan keluarganya (khususnya Saul) tanpa kehilangan pengharapan 

masa depan di dalam Tuhan.   

Adegan Daud dan Yonatan yang bercium-ciuman dan bertangis-

tangisan sebelum mereka berpisah mirip dengan adegan Yusuf yang 

mencium semua saudaranya dengan mesra dan secara khusus, adegan 

Yusuf berpelukan dan bertangis-tangisan dengan Benyamin dalam 

                                                             
86  Bodner, p. 213. 
87   Auld, p. 242. 
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Kejadian 45:14-15. Jelaslah bahwa itu bukanlah ciuman atau tangisan 

bernuansa erotis melainkan kebiasaan (tradisi) sebagai penanda 

perpisahan, entah sementara atau untuk seterusnya. 

ANALISA TEKS LAINNYA 

Terkait teks berikutnya tentang relasi Yonatan dan Daud, penulis 

memutuskan untuk tidak menuliskannya secara khusus. Alasannya, teks 

narasi dalam 1 Samuel 23:15-18 adalah teks singkat, sedangkan teks 2 

Samuel 1:17-27 berbentuk puisi. Karena hal tersebut, penulis hanya akan 

meneliti poin-poin penting di dalam kedua teks tersebut. 

Narasi 1 Samuel 23:15-18 menegaskan dukungan total Yonatan 

kepada Daud, yang sedang dikejar-kejar Saul. Ini tampak dalam 

penyebutan lengkap Yonatan sebagai anak Saul, yang kemudian 

berpindah karena Yonatan pergi kepada Daud, bukan kepada Saul. Kata-

kata penguatan dari Yonatan cukup menarik. Secara literal dapat 

diterjemahkan: ―…dan dia (Yonatan) membuat kuat (atau: memperkuat) 

tangannya (yaitu: tangan Daud) dalam Allah.‖ Selain dapat diartikan 

sebagai dorongan untuk menaruh atau meletakkan (tindakan yang 

biasanya dikerjakan oleh tangan) hatinya di hadapan Tuhan,
88

 ungkapan 

itu juga berarti penyerahan segala aktifitas eksternal (sama seperti 

aktifitas internal) ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan yang kuat dan 

berkuasa. Menarik untuk diperhatikan apa yang diulang kembali dan 

yang tidak dalam bagian ini. Ungkapan Daud akan menjadi Raja kembali 

diulang sebagai dukungan terhadap apa yang sedang dialami Daud seraya 

memastikan apa yang tidak akan dialami Saul mengingat natur 

tindakannya yang tidak baik. Selanjutnya, perjanjian di hadapan Tuhan 

kembali dilakukan sebagai penegasan dan keseriusan keduanya sementara 

bahasa tubuh bercium-ciuman dan bertangis-tangisan tidak disebutkan 

lagi sebagai penegasan relasi keduanya yang bukan sekedar bersifat 

emosional. Akhirnya, penegasan Yonatan sebagai orang kedua di 

samping Daud baru diucapkan dengan jelas di sini untuk menunjukkan 

ketulusan Yonatan sekaligus sikapnya tetap positif, sebuah sikap yang 

secara konsisten dikenakan kepadanya.    

                                                             
88  Seperti kata Alter, p. 143.  
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Teks puisi 2 Samuel 1:17-27 tetap perlu diberikan penjelasan, 

khususnya terkait ungkapan ―…bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta 

perempuan‖ (ayat 26c). Tentang hal ini, Alter menyebutkan tentang usaha 

berulang-ulang namun tidak pernah meyakinkan dari sebagian orang 

untuk menjadikan teks ini sebagai dasar legal bagi hubungan sejenis 

secara seksual. Karena itu, Alter menegaskan bahwa dalam dunia yang 

dikelilingi oleh kultur perang, dapat dipahami dengan mudah bahwa 

ikatan di antara sesama anggota militer (yaitu antara pria dengan pria) 

pasti lebih erat dibandingkan dengan ikatan antara pria dan wanita.
89

 

Secara teks, hal ini dapat dibuktikan, misalnya berdasarkan penelitian 

Kleven yang akhirnya menyamakan kata ―keindahan‖ (ayat 19) dengan 

―para pahlawan perang‖.
90

 Jadi penekanan teks ini sekali lagi seputar 

keindahan para pahlawan yang gugur, teristimewa Saul dan Yonatan. 

Dengan meyakini bahwa eulogy atau nyanyian ratapan ini disampaikan di 

ranah publik, bukan pribadi, penulis sependapat dengan Brueggemann 

bahwa nyanyian ini mengungkapkan ―ketelanjangan‖ Daud dalam arti 

lain: bukan bersifat erotis tetapi rasa kepedihan dan kehilangan mendalam 

yang sedemikian menguras emosi, namun berani diungkapkan secara 

terbuka.
91

 Inilah awal kesembuhan, dan juga harapan di masa depan.  

SIMPULAN 

Setelah membaca narasi tentang Daud dan Yonatan, penulis 

menyimpulkan bahwa narasi Yonatan dan Daud bukan berorientasi pada 

hubungan seksual dan erotis, melainkan pada dukungan politis terhadap 

Daud yang mengalami banyak tantangan di dalam perjalanan hidupnya. 

Namun tantangan itu sekaligus menjadi konfirmasi yang semakin kuat 

bagi Yonatan untuk menyatakan dukungannya kepada Daud, bukan 

kepada Saul, ayahnya sendiri, atau kepada dirinya sendiri sebagai calon 

alami the next king. Itulah sebabnya mengapa ungkapan ―cintamu lebih 

ajaib dari cinta perempuan‖ menjadi relevan di sini. Alter menegaskan 

bahwa relasi Daud dengan para wanita yang menjadi istrinya lebih 

                                                             
89   Alter, pp. 200-201.  
90    Terence Kleven, ―Reading Hebrew Poetry: David‘s Lament over Saul and Jonathan 

(2 Samuel 1:17-27),‖ dalam Proceedings (Grand Rapids, MI) 11, 1991, pp. 53-54. 
91    Brueggemann, p. 218.  
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bersifat pragmatis dan bukan emosional.
92

 Jadi, dibandingkan dengan 

relasinya dengan para wanita yang cenderung pragmatis, Daud 

menggambarkan relasinya dengan Yonatan lebih berharga dari sekedar 

pragmatis. Ada kombinasi kedekatan emosional karena kesamaan 

karakter plus kerendahan hati untuk memberikan sesuatu ke pihak lain 

yang melebihi konsep transaksional belaka. Dukungan seperti yang 

diberikan Yonatan kepada Daud sungguh memberikan sumbangsih dan 

solusi penting di saat-saat kritis dalam kehidupannya. Semuanya itu 

terjadi karena relasi mereka bukan relasi dua pihak tetapi tiga pihak, yaitu 

Yonatan dan Daud serta Allah di antara mereka, selalu dan selamanya. 
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MENGEVALUASI EVALUASI DALE MARTIN
1
 

 

Stefanus Kristianto 

Abstrak: Roma 1:18-32 merupakan salah satu teks utama dalam Alkitab 

yang menentang praktik homoseksualitas. Akan tetapi, dalam sebuah 

tulisannya, Dale Martin, berpendapat bahwa interpretasi mayoritas 

sarjana sebenarnya dipengaruhi oleh bias heteroseksime mereka. Dia 

memberikan dua bukti (1) Roma 1 tidak membahas kejatuhan manusia 

seperti yang dianggap mayoritas sarjana, tetapi tentang asal mula 

penyembahan berhala dan politeisme di kalangan orang-non Yahudi; (2) 

dalam Roma 1, Paulus menentang praktik homoseksual yang berasal dari 

hasrat seksual yang berlebihan, bukan semua praktik homoseksual. 

Tulisan ini akan mengevaluasi pemikiran Martin tersebut dan 

menunjukkan bahwa Martin memang benar dalam beberapa hal. Meski 

demikian, di saat yang sama, ia mengabaikan aspek-aspek penting 

(retorika dan sejarah) dari Roma 1 dan membuat kesimpulannya tidak 

dapat dipertahankan. 

Kata-kata Kunci: Roma 1:18-32, Dale Martin, homoseksual, dosa, 

Yahudi, non-Yahudi, hasrat, berlebihan 

Abtsract: Romans 1:18-32 is one of the prominent texts in the Bible 

opposing homosexual practice. However, in a  writing, Dale Martin 

contends that the interpretation of most scholars is actually influenced by 

their heterosexism bias. He provides two evidences (1) Romans 1 does 

not discuss the fall of humanity as most scholars think. Instead, it is about 

the origins of the idolatry and polytheism of gentiles; (2) in Roman 1, 

Paul condemns homosexual practice that is come from excessive lusts, 

not all kind of homosexual practice. This paper will evaluate Martin‘s 

notion and show that Martin is correct in some apects; yet, 

                                                             
1   Tulisan ini dibuat untuk mengenang seorang mentor yang kini telah bersama dengan 

Tuhan dan yang semasa hidupnya bergumul dengan disorientasi seksualnya sebagai 
seorang gay. Di tengah kekurangannya tersebut, lewat hidupnya beliau telah 
menunjukkan kepada banyak orang apa artinya mengikut Kristus dan 

menghadirkan-Nya bagi sesama. 
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simultaneously, he ignores some important aspects (rhetorical and 

historical) of Romans 1 and makes his conclusion indefensible. 

Keywords: Romans 1:18-32, Dale Martin, homosexual, sin, Jews, 

gentiles, lusts, excessive 

Belakangan ini pembicaraan mengenai homoseksualitas menjadi 

salah satu topik yang hangat dibicarakan, baik di dunia maupun di 

Indonesia. Dalam pengamatan penulis, isu ini mulai menarik perhatian 

kalangan Kristen Barat (khususnya di Amerka Serikat dan Inggris) 

beberapa tahun lalu karena munculnya pertanyaan apakah seorang 

pemimpin gereja yang mengaku diri homoseksual dan terikat dalam 

pernikahan sejenis bisa ditahbiskan untuk menerima jabatan imam. 

Beberapa isu etis terkait masalah ini juga turut mengangkat diskusi 

mengenai homoseksualitas ke permukaan, semisal apakah dibenarkan 

bila seseorang penjual roti beragama Kristen membuat roti pernikahan 

untuk perkawinan pasangan gay? Selain itu, keputusan The SCOTUS 

(The Supreme Court of the United States) melegalkan pernikahan sejenis 

di Amerika Serikat pada tahun 2015 dan pernyataan anti-homoseksual 

yang dilontarkan Vladimir Putin, Presiden Rusia, tak lama sesudahnya 

membuat topik ini kian ramai dibicarakan.  

Di Indonesia sendiri, isu ini makin terangkat ke permukaan karena 

tersulut surat pastoral lembaga Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia 

(PGI) yang diedarkan beberapa bulan lalu (Juni 2016). Surat tersebut 

dianggap provokatif sebab isinya jelas mencoba mengubah cara pandang 

konvensional gereja tentang homoseksualitas. Di dalam poin 8, misalnya, 

dikatakan bahwa LGBT bukanlah sebuah pilihan melainkan sesuatu yang 

terterima (given). Karena itu, disimpulkan bahwa menjadi LGBT 

bukanlah sebuah dosa. Bahkan di poin 13 dikatakan bahwa pada dasarnya 

LGBT bukanlah sebuah persoalan. Hal tersebut menjadi persoalan karena 

orang-orang Kristen sendiri yang mempersoalkannya.
2
 

                                                             
2  Majelis Pekerja Harian (MPH) PGI, Pernyataan Pastoral PGI tentang LGBT, (17 

Juni 2016) diakses tanggal 25 Juli 2016 dari http://pgi.or.id/wp-content/ 
uploads/2016/06/Pernyataan-Sikap-PGI-tentang-LGBT.pdf. 
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Tidak bisa disangkal, pembicaraan mengenai homoseksualitas 

sebenarnya merupakan diskusi yang kompleks dan melibatkan banyak 

aspek.
3
 Bahkan dalam ranah teologis pun ada banyak hal yang perlu 

didiskusikan terlebih dahulu sebelum membicarakan topik ini, seperti 

apakah Alkitab masih menjadi norma normans (thenorming norm; norma 

yang menormakan) dalam bertelogi dan membangun etika?
4
 Apakah 

metode hermeneutik yang digunakan berorientasi pada tujuan penulis 

(authorial intent) ataukah makna sebuah teks dianggap bergantung 

kepada pembaca?
5
  dan sebagainya. Tulisan ini tentu saja tidak bertujuan 

memberikan jawaban komprehensif mengenai isu homoseksualitas. Apa 

yang hendak dimunculkan tulisan ini ialah sebuah evaluasi terhadap 

pemikiran Dale B. Martin, seorang sarjana (dan juga seorang 

homoseksual) yang mengajar di Universitas Yale.
6
 Di dalam sebuah 

tulisannya, ia mengritik pemahaman kelompok konservatif terhadap 

Roma 1:18-32, yang menurutnya dilandasi oleh sikap heteroseksisme.
7
 Ia 

secara khusus mengkritisi pemikiran Richard Hays yang mengkritisi 

                                                             
3   Sebagai catatan, cukup lama pendukung LGBT menggunakan data ilmiah, 

khususnya biologi, psikologi, dan ilmu sosial, untuk membenarkan tindakan 
mereka. Akan tetapi, hasil penelitian terbaru yang dituangkan dalam sebuah jurnal 
ilmiah, The New Atlantis, menyatakan bahwa orientasi dan tindakan LGBT 
sebenarnya tidak mendapatkan dukungan dari bukti ilmiah. Misalnya, di dalam 
jurnal ini dinyatakan bahwa asumsi seseorang bisa terlahir dengan orientasi seks 

yang berbeda dengan gendernya tidak mendapat dukungan dari bukti ilmiah. Lihat 
Lawrence S. Mayer and Paul R. McHugh,  ―Sexuality and Gender: Finding from the 
Biological, Psychological, and Social Scienes,‖The New Atlantis: Journal of 
Techology and Society 50 (2016). Diakses tanggal 22 Agustus dari 
http://www.thenewatlantis.com/ docLib/20160819_TNA50SexualityandGender.pdf.  

4   Margaret Davies mengakui bahwa Paulus, yang menurutnya bergantung pada tradisi 
Imamat, memang memandang homoseksualitas secara negatif. Tetapi, ia 
menganggap ucapan Paulus tersebut tidak memiliki otoritas mengikat bagi orang 

modern. Lihat Margaret Davies, ―New Testament Ethics and Ours: Homosexuality 
and Sexuality in Romans 1:26-27,‖ Biblical Interpretation 3/3 (1995): pp. 315-31. 

5    Forde menulis, ―The primary question is rather just who is exegeting whom? Are we 
exegeting the scriptures first and foremost, or are we being exegeted by the 
scriptures?‖ Gerhard Forde, ―The Normative Character of Scripture for Matters of 
Faith and Life: Human Sexuality in Light of Romans 1:16-32‖ Word & World  
XIV/3 (1994): pp. 305-6. 

6  Lihat profilnya di http://religiousstudies.yale.edu/people/dale-martin. sedangkan 

curriculum vitae (CV) Martin bisa diunduh di http://religiousstudies.yale.edu 
/sites/default/files/martin_dale.pdf. 

7   Dale Martin, ―Heterosexism and the Interpretation of Romans 1:18-31,‖ Biblical 

Interpretation 3.3 (1996): pp. 332-55. 
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pemikiran John Boswell.
8
 Di dalam tulisan ini (atau tepatnya evaluasi 

atas evaluasi sebuah evaluasi), penulis hendak menunjukkan bahwa 

meskipun Martin benar mengenai satu dua hal, namun ia tidak tepat 

dalam aspek penting lainnya. 

RINGKASAN PEMIKIRAN MARTIN 

Sebelum menampilkan evaluasi penulis terhadap pemikiran 

Martin, penulis akan lebih dulu memaparkan pemikiran Martin di dalam 

tulisannya. Tulisan Martin berkonsentrasi pada teks Roma 1:18-32, 

sebuah teks utama yang kerap dirujuk sarjana konservatif untuk 

menginvalidasi homoseksualitas. Ia mengakui bahwa ia mengambil 

langkah yang berbeda dengan beberapa orang pendukung 

homoseksualitas. Ia tidak sedang menampilkan pembacaan yang pro-

homoseksualitas terhadap teks Roma 1:18-32,
9
 melainkan ia hendak 

menunjukkan bahwa pembacaan mayoritas sarjana non-revisionis 

terhadap teks tersebut dilandasi oleh heteroseksisme.
10

 Ia menulis, 

My purpose is not to argue that Paul approves of homosexual sex or 

would consider it acceptable behavior for Christians. I will 

demonstrate, however, that modern scholars are being disingenuous 

or self-deluding when they claim that their position—the heterosexist 

position—is simply an appropriation of ―the biblical view.‖ Their 

reading of Paul is prompted not by the constraints of historical 

criticism or their passive perception of the ―clear meaning‖ of the 

text, as they claim, but by their inclination (not necessarily 

                                                             
8   Richard B. Hays, ―Relation Natural and Unnatural: A Response to John Boswell‘s 

Exegesis of Romans 1,‖ Journal of Christian Ethics 14 (1986): pp. 184-215. 
9   Nolland mendaftarkan setidaknya ada sebelas bentuk reinterpretasi yang mencoba 

menunjukkan bahwa teks Roma 1:18-32 pada dasarnya bersifat netral terhadap 
homoseksual atau tidak berbicara mengenai topik ini. Lihat John Nolland, ―Romans 
1:26-27 and the Homosexuality Debate,‖ Horizon in Bbiblical Theology 22 (2000): 
pp. 32-57, khususnya pp. 33-6. 

10  Mengutip Patricia Beattie Jung dan Ralph F. Smith, Martin mendefinisikan 
heteroseksisme sebagai ―a reasoned system of bias regarding sexual orientation. It 
denotes prejudice in favor of heterosexual people and connotes prejudice against 

bisexual and, especially, homosexual people . . . It is rooted in a largely cognitive 
constellation of beliefs about human sexuality.‖ (Martin, Heterosexism, p. 332). 
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intentional) to reinforce modern heterosexist constructions of human 

sexuality.
11

 

 

Jadi, Martin berpendapat bahwa pembacaan kelompok non-revisionis 

yang berpendapat bahwa teks Roma 1:18-32 berbicara tentang kecaman 

terhadap homoseksualitas merupakan pembacaan yang tidak tepat. Apa 

yang sedang dikemukakan pembacaan demikian sebenarnya ialah 

pemaksaan konsep modern mereka yang homophobia dan bukannya 

eksplorasi teks yang seksama.  

Secara ringkas, ada dua argumen yang diajukan Martin untuk 

membuktikan tesis tersebut. Pertama, Martin berpendapat bahwa teks 

Roma 1:18-32 pada dasarnya tidak berbicara mengenai kejatuhan 

universal manusia ke dalam dosa. Ia menganggap bahwa interpretasi 

yang mengaitkan bagian ini dengan kejatuhan universal manusia (yang 

diwakili oleh Hays) bukanlah pembacaan yang tepat, sebab di dalam 

Roma 1:18-32 Paulus sama sekali tidak menyebut Adam, Hawa, Eden, 

kejatuhan dalam dosa, ataupun keterikatan universal manusia terhadap 

dosa. Sebaliknya, ia setuju dengan para sarjana yang berpendapat bahwa 

inti diskusi Roma 1:18-32 ialah permulaan penyembahan berhala 

(idolatry) dan konsekuensinya, bukannya mengenai kejatuhan Adam.
12

 Ia 

berpendapat bahwa argumen Paulus dalam Roma 1:18-32 sebenarnya 

adalah sebagai berikut: 

                                                             
11 Martin, Heterosexism, pp. 322-3. Ia mengulang kembali pernyataan ini beberapa 

belas halaman kemudian: ―By now it should be clear that I am not arguing that Paul 
was pro-gay or even neutral on the topic of homosexual sex. My purpose, rather, 
has been to expose the radical difference between the logics of sexuality that 
underwrite Romans 1, on the one hand, and the modern logic, on the other, that 

rules virtually every current discussion, including those by people priding 
themselves on being ―true to the Bible.‖ Whether we are talking about the origins of 
homosexuality, the mythological presuppositions of Paul's text, the nature of desire, 
or the logic of the ―unnatural,‖ I have highlighted the disjunctions between Paul's 
presuppositions and those of modern Christian heterosexism. In each case, 
contemporary scholars read Paul through the lenses of modern categories and 
assumptions, either ignoring, masking, or dismissing the logic of Paul's own 
account‖ (Ibid. pp. 349-50). 

12   Ibid., p. 334.  
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I suggest that Paul's assumed narrative is as follows: Once upon a 

time, even after the sin of Adam, all humanity was safely and 

securely monotheistic. At some point in ancient history most of 

humanity rebelled against God, rejected the knowledge of the true-

God that they certainly possessed, willfully turned their collective 

back on God, made idols for themselves, and proceeded to worship 

those things that by nature are not gods. As punishment for their 

invention of idolatry and polytheism, God ―handed them over‖ to 

depravity, allowing them to follow their ―passions,‖ which led them 

into sexual immorality, particularly same-sex coupling. Homosexual 

activity was the punishment meted out by God for the sin of idolatry 

and polytheism.
13

 

Martin melihat bahwa Paulus di sini mengasumsikan kisah 

mitologi Yahudi mengenai asal mula penyembahan berhala dan 

politeisme. Kisah ini biasanya menganggap tradisi pagan berperan besar 

dalam perubahan (atau rusaknya) sejarah peradaban manusia. Tradisi 

pagan diyakini merupakan pencetus munculnya berbagai bentuk 

kejahatan dalam peradaban manusia, seperti sihir, astrologi, peperangan, 

termasuk juga imoralitas seksual. Terkait imoralitas seksual, Paulus dan 

orang-orang Yahudi lainnya, nampaknya mengasumsikan bahwa hal ini 

juga mencakup hubungan seks sejenis.
14

 Kisah-kisah ini sendiri memiliki 

dua fungsi utama dalam tradisi Yahudi, yakni (i) menjaga kemurnian 

bangsa Yahudi dari dosa kaum pagan dan (ii) menyoroti kejatuhan kaum 

pagan karena kerjahatan yang mereka terhadap peradaban.
15

 Singkatnya, 

Martin berpendapat bahwa Roma 1:18-32 tidak berbicara mengenai 

keadaan universal manusia akibat kejatuhan dalam dosa, melainkan 

tentang kaum pagan dan penyembahan berhala yang mereka lakukan. 

Argumen kedua Martin terkait dengan pemahaman mengenai 

natur hasrat homoseksual. Secara umum, sarjana non-revisionis melihat 

bahwa di dalam teks Roma 1:18-32, Paulus sedang membahas baik hasrat 

maupun kegiatan homoseksual. Beberapa sarjana yang lebih liberal 

                                                             
13   Martin, Heterosexism. pp. 334-5 
14    Ibid., p. 335. 
15    Ibid., pp. 335-6. 
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mencoba membatasi teks ini pada kegiatan homoseksual saja: bagi 

Paulus, hasrat homoseksual memang memalukan, tetapi selama hasrat 

tersebut tidak berujung pada aktivitas seksual, maka mereka tidak perlu 

merasa bersalah. Hays termasuk sarjana yang mendukung pandangan 

terakhir ini, meski menurut Martin, pada akhirnya Hays tetap 

menggunakan teks ini sebagai etiologi orientasi homoseksual.  

Martin menganggap pembacaan demikian sebenarnya dipengaruhi 

oleh dikotomi modern terhadap homoseksual dan heteroseksual: yang 

pertama dianggap sebagai abnormal sementara yang terakhir dipandang 

sebagai orientasi normal. Lebih lanjut ia berpendapat bahwa pertanyaan 

utama yang perlu didiskusikan ialah apakah Paulus mengasumsikan 

bahwa hasrat homoseksual berbeda dari hasrat heteroseksual?
16

 Pertama-

tama, Martin menyatakan bahwa Paulus menggunakan frase παπὰθύζιν 

(lit. bertentangan dengan kondisi alami; LAI: tidak wajar) untuk merujuk 

pada tindakan, bukan hasrat. Hal ini hanya bisa dipahami bila penafsir 

memahami konteks pemikiran kuno mengenai homoseksualitas. 

Martin menyatakan bahwa moralis Yunani dan Romawi kuno (dan 

mungkin juga moralis Yahudi pada masa Paulus) memiliki pendapat yang 

berbeda dari pemikir modern mengenai sifat homoseksualitas. Para 

moralis tersebut memahami homoseksualitas bukan sebagai hasrat yang 

asing, melainkan sebagai hasrat yang berasal dari sumber hasrat yang 

sama, yang juga memicu hasrat heteroseksualitas. Homoseksualitas, 

menurut mereka, terjadi karena hasrat seksual yang tidak tertahankan, 

yang disertai dengan kejenuhan terhadap bentuk seksual ―mendasar,‖ 

sehingga mendorong pencarian bentuk kesenangan seksual yang berbeda. 

Dengan kata lain, masalah utamanya bukanlah hasrat yang disorientatif 

(faktor obyek yang salah) melainkan derajat hasrat yang tak terbendung.
17

 

Martin menggunakan analogi ―makan‖ untuk memperjelas: 

keserakahan adalah hal yang tidak wajar bukan karena muncul dari hasrat 

yang berbeda dari hasrat makan, tetapi karena hasrat makan yang alami 

itu dibiarkan tak terbendung. Bila keserakahan adalah ―terlalu banyak 

                                                             
16  Martin, Heterosexism. p. 341.  
17   Ibid., pp. 341-2. 
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makan,‖ maka homoseksualitas merupakan ―terlalu banyak hasrat 

seks.‖
18

 Bagi orang-orang kuno, homoseksualitas bukanlah seperti 

―pemakan kotoran‖ (hasrat yang berbeda) layaknya dipahami orang 

modern, melainkan hasrat seksual berlebihan yang mengalir dari hasrat 

seksual yang alami. Merujuk pada beberapa penulis kuno (Aristoteles, 

Plato, Philo), Martin berpendapat bahwa sangat mungkin Paulus juga 

memiliki cara pandang yang identik dengan konsep ini. ―For Paul, 

homosexuality was simply a further extreme of the corruption inherent in 

sexual passion itself. It did not spring from a different kind of desire, but 

simply from desire itself.‖
19

 

Singkatnya, Martin menyimpulkan, ―Romans 1 offers no etiology 

of homosexual desire or orientation; its etiology of homosexual sex is one 

no modern scholar has advocated as factual; and its assumptions about 

"nature" and sex are not those generally held by the modern apologists 

for heterosexism.‖
20

 Bagi Martin, pandangan yang menyatakan bahwa 

Roma 1:18-32 membicarakan asal usul homoseksualitas pada dasarnya 

merupakan pandangan yang dipengaruhi oleh heteroseksisme, dan bukan 

pandangan Paulus sendiri. 

KONTEKS ROMA 1:18-32 

Dari pemaparan di atas, terlihat bahwa ada dua isu utama yang 

perlu dibahas di sini, yakni konteks Roma 1:18-32 dan sifat homoseksual 

yang ditentang Paulus. Konteks Roma 1:18-32 akan menjadi fokus pada 

bagian ini, sementara bagian selanjutnya akan membahas mengenai jenis 

homoseksual yang Paulus pikirkan. 

Berbicara tentang konteks Roma 1:18-32, penulis setuju dengan 

Martin bahwa Roma 1:18-32 secara khusus berbicara mengenai orang-

orang non-Yahudi, bukan tentang manusia secara universal. Setidaknya 

ada tiga alasan yang mendasarinya. Pertama, mayoritas sarjana sepakat 

bahwa bahasa tulisan Paulus dalam Roma 1:18-32 menunjukkan 

                                                             
18    Martin, Heterosexism, p. 343. 
19    Ibid., p. 348. 
20    Ibid., p. 349. 
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kesamaan yang kuat dengan sebuah tulisan Yahudi, Kitab Kebijaksanaan 

Salomo pasal 12-15, yang mengkritik orang-orang non-Yahudi atas 

penyembahan berhala dan politeisme yang mereka lakukan.
21

 Salah satu 

contohnya ialah pernyataan Paulus di dalam Roma 1:20 (bahwa orang-

orang non-Yahudi tidak bisa berdalih atas dosa mereka) yang mirip 

dengan pernyataan di dalam Kebijaksanaan Salomo: 13:1, 5, 8.
22

 Meski 

penyebab kesamaan ini tidak jelas (apakah Paulus mengutip 

Kebijaksanaan Salomo atau mereka mengutip dari tradisi yang sama?), 

tetapi kesamaan yang kuat dengan Kebijaksanaan Salomo ini 

menunjukkan bahwa nampaknya Paulus sedang menjadikan orang-orang 

non-Yahudi sebagai obyek pembicaraannya. 

Kedua, pernyataan Paulus di dalam Roma 1:20 jelas 

mengecualikan orang Yahudi dalam bagian ini. Di sana Paulus 

menyatakan bahwa ― … apa yang tidak nampak dari pada-Nya, yaitu 

kekuatan-Nya yang kekal dan keilahian-Nya, dapat nampak kepada 

pikiran dari karya-Nya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak 

dapat berdalih.‖ Ayat ini menunjukkan bahwa obyek yang Paulus 

bicarakan mengenal Allah hanya melalui ―wahyu umum‖ (ciptaan).
23

 Ini 

tentu tidak sesuai dengan fakta bahwa orang Yahudi merupakan bangsa 

pilihan yang mengenal Allah melalui sarana yang lebih istimewa (teofani, 

penyataan diri Allah, maupun Kitab Suci). 

Selain itu, alur retorika Paulus di dalam Roma 1-3 memberi 

petunjuk kuat bahwa di dalam bagian ini Paulus memang berbicara secara 

khusus tentang orang-orang non-Yahudi. Di dalam Roma 3:9, Paulus 

                                                             
21 Lihat Douglas J. Moo, The Epistle to the Romans. NICNT (Grand Rapids: 

Eerdmans, 1996), 97; Thomas R. Schreiner, Romans. BECNT (Grand Rapids: 
Baker, 1998), 81; Ben Witherington III with Darlene Hyatt, Paul‘s Letter to the 
Romans: A Socio-Rhetorical Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 2004), p. 63. 

22   (1) For by nature all men were foolish, and had no perception of God, 
      And from the good things to be seen had not power to know him that is, 
      Neither by giving heed to the works did they recognize the artificer; 
      (5) For from the greatness and beauty of created things 
      Does man correspondently form the image of their first maker. 
      (8) But again even they are not to be excused. 
      Terjemahan apokrifa menggunakan R. H. Charles, Apocrypha of the Old Testament 

(Bellingham, WA: Logos, 2004). 
23   Moo, The Epistle to the Romans, p. 97. 
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telah menuduh sebelumnya (πποηηιαζάμεθα) bahwa baik orang Yahudi 

maupun orang Yunani, mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Penting 

diingat bahwa di dalam Surat Roma, Paulus membagi umat manusia ke 

dalam dua kategori, yakni orang Yahudi dan orang Yunani (sebagai pars 

pro toto untuk orang-orang non-Yahudi). Akibatnya, ketika dia 

menyatakan bahwa baik orang Yahudi maupun orang Yunani ada di 

bawah kuasa dosa, itu berarti semua manusia ada di bawah kuasa dosa 

(bnd. Roma 3:23).
24

 Di dalam Roma 2:1-3:8 jelas terlihat bahwa Paulus 

sedang mendakwa orang-orang Yahudi. Bila demikian, maka akan jauh 

lebih natural memahami obyek diskusi dalam Roma 1:18-32 ialah orang-

orang non-Yahudi. Pernyataan Paulus di dalam Roma 3:9 akan menjadi 

sukar dipahami bila Roma 1:18-32 merujuk pada manusia secara 

universal: di bagian mana ia menuduh orang Yunani? Untuk apa ia 

menuduh orang Yahudi dua kali? 

Selain itu, Martin juga cukup tepat melihat bahwa dosa-dosa 

seksual (termasuk homoseksualitas) merupakan bentuk penghukuman 

Allah atas penyembahan berhala dan politeisme.
25

 Akan tetapi, Paulus 

nampaknya bukan sekadar melihat homoseksualitas sebagai hukuman 

dosa, tetapi juga salah satu wujud dosa itu sendiri! Seperti yang 

disebutkan sebelumnya, Roma 1:18-32 merupakan salah satu bagian dari 

alur retorika Paulus untuk menunjukkan bahwa semua manusia telah 

berdosa (1:18-3:20). Di dalam perikop ini Paulus menggunakan pola 

triadik ―mereka menggantikan (μεηήλλαξαν) … Allah menyerahkan 

(παπέδωκεν) …‖ untuk menunjukkan dosa orang-orang non-Yahudi dan 

konsekuensi tindakan mereka.
26

 

                                                             
24   Sama dengan itu, Nolland, ―Romans 1:26-27 and Homosexuality,‖ p. 37. 
25    Beberapa sarjana berpendapat sama seperti Martin, misalnya Witherington, Romans, 

p. 69; Joseph A. Fitzmyer, Romans. AB. (New Haven/London: YUP, 2008), p. 285. 
26   Beberapa sarjana menganggap bahwa hanya ada dua pola, yakni di ayat 24-25 dan 

ayat 26-28. Akan tetapi, pola triadik lebih konsisten dengan pola ―menggantikan … 
menyerahkan …‖ Lagipula, ayat 24 dimulai dengan kata sambung διὸ, yang 
menunjukkan bahwa bagian ini memiliki kaitan kuat dengan ayat sebelumnya (ayat 

22-23), dan bukan sebuah klausa utama. Bnd. Moo, The Epistle to the Romans, p. 
96. 
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―Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan 

ciptaan (ay. 23) … Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada 

keinginan hati mereka akan kecemaran‖ (ay. 24) 

―Mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja 

dan menyembah makhluk dengan melupakan Pencipta-Nya‖ (ay. 

25)
27

 … Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu 

yang memalukan‖ (ay. 26a) 

―Istri-istri
28

 mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan 

yang tak wajar (ay. 26b) … maka Allah menyerahkan mereka 

kepada pikiran-pikiran yang terkutuk‖ (ay. 28). 

Bila pola triadik ini diikuti secara konsisten, maka terlihat bahwa 

Paulus menyetarakan homoseksualitas dengan penyembahan berhala. 

Bagi Paulus, homoseksualitas bukanlah sekadar bentuk hukuman Allah 

atas penyembahan berhala. Lebih dari itu, ia juga menganggapnya 

sebagai salah satu wujud dosa yang dilakukan orang-orang non-Yahudi, 

                                                             
27 Terjemahan LAI nampaknya mengikuti terjemahan beberapa versi bahasa Inggris 

(misal ESV, RSV, NEB, dsb.) yang menambahkan kata sambung ―sebab‖ di awal 
ayat 25. Penambahan ini mengesankan bahwa ayat 25 merupakan alasan untuk ayat 
24. Nyatanya ayat 25 tidak mengandung kata sambung γὰπ atau διόηι sehingga 
penambahan ini hanya dilandaskan pada interpretasi saja. Mengikuti pola 

―menggantikan … menyerahkan …‖ di perikop ini, nampaknya lebih tepat melihat 
ayat 25 sebagai permulaan sebuah pemikiran yang baru, bukan penjelasan untuk 
ayat 24. 

28  Terjemahan LAI untuk ayat 26-27 mengesankan bahwa para wanita dan para pria 
tersebut hidup dalam dua bentuk relasi seksual (biseksual), yakni homoseksual dan 
heteroseksual. Terjemahan ―istri‖ di ayat 26 mengesankan bahwa para wanita ini 
tetap memiliki suami (dan tentunya masih mempertahankan relasi heteroseksual) di 
samping hubungan lesbianisme mereka. Demikian pula terjemahan ―istri mereka‖ di 

ayat 27 mengesankan bahwa para suami ini hidup dalam relasi homoseksual tanpa 
meninggalkan relasi seksual dengan ―istri mereka.‖ Dalam taraf tertentu, terjemahan 
ini nampak mendukung homoseksual sebagai bentuk nafsu yang berlebihan atau 
homoseksual oleh pria dan wanita heteroseksual. Berbeda dengan LAI, mayoritas 
terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan lebih umum, ―para wanita‖ dan ―para 
pria.‖ Terjemahan ini lebih tepat sebab Paulus memang menggunakan kata yang 
lebih umum, ἄπζενερ dan θηλείαρ, bukan ἀνὴπ dan γςνὴ. Selain itu, di ayat 27, 
Paulus tidak menggunakan pronomina posesif  ―mereka‖ untuk θηλείαρ, sehingga 

nampaknya ia memang memikirkan pria dan wanita secara umum. 
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yang setara dan terkait dengan penyembahan berhala.
29

 Schreiner 

menulis, ―Just as idolatry is a violation and perversion of what God 

intended, so too homosexual relations are contrary to what God planned 

when he created man and woman‖
30

 

Hanya saja, di sisi lain, Martin tidak tepat memahami inti persoalan 

yang sedang Paulus kemukakan. Martin memang benar bahwa 

penghapusan penyembahan berhala dan politeisme tidak serta merta 

menghapuskan praktik homoseksualitas,
31

 sebab keduanya bukanlah 

masalah utamanya. Dalam alur argumen Paulus, baik penyembahan 

berhala maupun homoseksualitas hanyalah sebuah gejala (symptom) dari 

―penyakit‖ utama manusia, yakni keadaan manusia yang terikat oleh dosa 

(3:9, 23). ―Penyakit‖ inilah yang membuat manusia menjadi fasik, lalim, 

dan menindas kebenaran Allah (ay. 18-19). Dalam konteks orang-orang 

non-Yahudi, penindasan terhadap kebenaran Allah itu sendiri terwujud 

dalam dua bentuk, yakni penyembahan berhala dan homoseksualitas, 

yang membuat Allah menyerahkan mereka ke dalam berbagai 

kecemaran.
32

 Dengan kata lain, homoseksualitas akan berhenti bukan saat 

penyembahan berhala dan politeisme dihapuskan, tetapi ketika dosa 

dihilangkan. 

Terakhir, meskipun perikop ini berbicara secara khusus mengenai 

orang-orang non-Yahudi, dalil Hays yang mengaitkan homoseksualitas 

dengan keberdosaan seluruh umat manusia
33

 sebenarnya masih bisa 

dipertahankan, sebab homoseksualitas merupakan wujud keberdosaan 

yang berpotensi muncul pada semua kelompok manusia. 

Homoseksualitas bukanlah masalah ekslusif orang-orang non-Yahudi; 

                                                             
29 Bnd. N. T. Wright, Paul for Everyone: Romans Part 1: Chapter 1-8 

(London/Louisville: SPCK/Westminster Joh Knox, 2004), pp. 22-3; juga Moo, The 
Epistle to the Romans, p. 115. 

30   Schreiner, Romans, p. 94. Bnd. Moo, The Epistle to the Romans, p. 114. 
31   Martin, ―Heterosexism and The Interpretation of Romans 1:18-32,‖ pp. 338-9. 
32  Meminjam bahasa L. T. Johnson, homoseksualitas di sini hanyalah sebuah ilustrasi 

atas topik utama ―pemberontakan manusia terhadap Allah, Sang Pencipta.‖ Lihat 
Luke Timothy Johnson, Reading Romans: A Literary and Theological Commentary. 
RNTS (Macon, GA: Smyth & Helwys, 2001), p. 36. 

33   Hays, ―Relation Natural and Unnatural‖; lihat juga Ibid. The Moral Vision of the 

New Testament: A Contemporary Introduction to New Testament Ethics (New 
York: HarperOne, 1996), pp. 383-9. 
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homoseksual adalah masalah semua manusia yang telah berdosa. Bila 

Roma 1:18-32 menunjukkan bahwa perbuatan ini muncul pada orang-

orang non-Yahudi), catatan di Perjanjian Lama (Imamat 18:22; 20:13; 

Ulangan 23:17) jelas menunjukkan bahwa nampaknya orang Yahudi pun 

bergumul dengan masalah ini. 

Singkatnya, Roma 1:18-32 memang tidak berbicara tentang 

kejatuhan manusia secara universal, tetapi hal ini tidak meniadakan 

kenyataan bahwa Paulus tetap mengaitkan homoseksualitas dengan 

keberdosaan manusia. Bagi Paulus, homoseksualitas merupakan bentuk 

penindasan manusia terhadap kebenaran Allah, sekaligus bentuk 

hukuman Allah yang muncul di kalangan orang-orang non-Yahudi; 

tetapi, di saat yang bersamaan, juga menjadi pergumulan bagi orang-

orang Yahudi.  

HASRAT SEKSUAL YANG BERLEBIHAN? 

Martin benar ketika ia mengakui bahwa dalam ayat 26-27, Paulus 

melihat homoseksualitas secara negatif. Ia juga benar bahwa di dalam 

perikop ini Paulus secara khusus berbicara mengenai tindakan 

homoseksual, bukan hasrat atau kecenderungannya.
34

 Hanya saja ia 

berbeda dengan para sarjana non-revisionis mengenai bentuk 

homoseksualitas seperti apa yang sedang dibicarakan Paulus di sini. 

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, Martin menganggap bahwa 

homoseksualitas yang dibicarakan di sini ialah tindakan seksual yang 

didasari oleh hasrat yang berlebihan. Implikasi yang mungkin muncul, 

homoseksualitas yang tidak dilandaskan pada hasrat yang berlebihan 

tetapi pada cinta, mungkin tidak menjadi masalah bagi Paulus. 

Preston Sprinkle telah menunjukkan bahwa meskipun awalnya 

interpretasi ini terlihat meyakinkan, tetapi interpretasi ini tidak memiliki 

landasan yang solid karena beberapa alasan. Pertama, interpretasi ini 

mengabaikan beragamnya pandangan penulis kuno mengenai 

                                                             
34 Morris, mengutip Hendriken, menulis: ―A person‘s sexual orientation, whether 

heterosexual or homosexual, is not the point at issue. What matters is what a person 
does with his sexuality!‖ Lihat Leon Morris, The Epistle to the Romans. PNTC 

(Grand Rapids/Leicester: Eerdmans/IVP, 1988), p. 92 
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homoseksualitas. Interpretasi homoseksual sebagai hasrat yang 

berlebihan memang merupakan salah satu pandangan yang tersebar luas 

pada masa itu. Meski demikian, interpretasi ini bukan satu-satunya 

penjelasan mengenai homoseksualitas. Nyatanya, tidak semua penulis 

kuno menganggap homoseksualitas sebagai akibat dari hasrat yang 

berlebihan. Misalnya, seorang karakter di dalam tulisan Plutarkhus 

bernama Protogenes, justru memercayai bahwa kebiasaan 

heteroseksuallah yang lahir dari hasrat yang berlebihan. Sementara 

karakter yang lain, yang bernama Dafnaeus, menganggap bahwa 

homoseksualitas merupakan hubungan yang ―melawan natur‖ 

(παπὰθύζιν) (Dialogue, 4-5). Selain itu, ―kisah cinta‖ antara Hadrian dan 

Antinous nampaknya tidak dilandasi oleh hasrat yang berlebihan, sebab 

ketika Antinous meninggal pada tahun 130 M, Hadrian dikatakan 

menangis bagaikan seorang wanita yang kehilangan kekasihnya. Poin 

yang sama juga bisa ditemukan dalam novel abad kedua tulisan Xenofon, 

An Ephesian Taledan juga novel tulisan Achilles Tatius, Leucippe and 

Cltiophon, yang sama-sama mengisahkan kisah ―cinta‖ antara dua pria 

sebaya.
35

 Beberapa penulis kuno bahkan menganggap bahwa 

homoseksualitas adalah sifat yang memang melekat pada seseorang sejak 

ia dilahirkan.
36

 Pendek kata, pandangan mengenai homoseksualitas 

sebagai hasrat yang berlebihan memang dijelaskan dalam beberapa 

tulisan, tetapi interpretasi tersebut bukan satu-satunya penjelasan. 

Nyatanya, para penulis kuno memiliki beragam pandangan mengenai 

homoseksualitas. 

Kedua, pandangan hasrat berlebihan mungkin bisa menjelaskan 

relasi homoseksual antar lelaki, hanya saja interpretasi ini tidak bisa 

menjelaskan lesbianisme yang disebut Paulus di ayat 26. Sprinkle 

menulis bahwa lesbianisme memang tidak banyak dibahas oleh para 

penulis kuno. Namun, ketika mereka membahasnya biasanya mereka 

                                                             
35  Preston Sprinkle, ―Paul and Homosexual Behavior: A Critical Evaluation of the 

Excessive-Lust Interpretation of Romans 1:26-27,‖ Bulletin of Biblical Research 
25.4 (2015): pp. 501-4. 

36   Sprinkle menulis, ―Some ancient writers believed that same-sex desires were shaped 
more by nature than nurture. In other words, homosexual behavior was not always 
believed to be toe lustful choice of a person capable of being attracted to both sexes. 

In some cases, it was believed to be toe byproduct of a desire fixed at birth‖ (Ibid. p. 
505). 
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membicarakannya dengan nada negatif. Sprinkle memperjelas alasannya, 

―[t]hey were not considered wrong by the ancients because they were 

byproduct of overindulgence and out of control passions. They were 

condemned, or at least deemed odd, since they were by nature 

nonphallic.‖
37

 Bila demikian, paralel bagian ini dengan pembicaraan 

Paulus tentang homoseksualitas antar pria di ayat 27 (bnd. Kata 

ὁμοίωρ
38

), menunjukkan bahwa Paulus tidak sedang berpikir tentang 

homoseksualitas sebagai akibat dari hasrat yang berlebihan. 

Hal ini didukung oleh poin ketiga, yakni penggunaan frase 

παπὰθύζιν (melawan natur) oleh Paulus. Meskipun Martin berpendapat 

bahwa frase ini merujuk pada hasrat yang berlebihan dan tidak terkontrol, 

namun kenyataannya penulis Yunani dan Romawi kuno selalu 

menggunakan frase tersebut dalam konotasi amoral dan melawan kaidah 

asali. Plato, misalnya, menyatakan bahwa relasi seksual sejenis sebagai 

παπὰθύζιν sebab relasi tersebut meniadakan tujuan alami seks, yakni 

prokreasi (Laws, 636B-D). Pendapat yang sama juga bisa ditemukan 

dalam tulisan Philo. Ia menyebut bahwa semua seks yang tidak bertujuan 

menghasilkan keturunan sebagai hal yang salah. Meski demikian hanya 

homoseksualitaslah yang dianggapnya sebagai παπὰθύζιν (On the 

Contemplative Life, p. 59). Selain kedua penulis tersebut, Sprinkle 

mencatat bahwa Josefus, Seneca, dan Musonius Rufus juga 

mengemukakan pandangan yang sama.
39

 

Paulus nampaknya juga menggunakan frase παπὰθύζιν dalam 

pengertian demikian. Bagi Paulus, relasi homoseksual merupakan 

tindakan yang melawan kaidah natural seseorang, sebab sejak semula 

Allah menciptakan manusia, pria dan wanita, untuk relasi 

heteroseksual.Wright mengungkapkan hal ini dengan baik, ―Paul‘s point, 

then, is not simply ‗we Jews don‘t approve of this,‘ or, ‗relationship like 

                                                             
37  Sprinkle, ―Paul and Homosexual Behavior‖, p. 506. Darrel L. Bock and Mikel Del 

Rosario, ―The Table Briefing: Sexuality and Paul‘s Transcultural Message in 
Romans 1:18-32,‖ Bibliotheca Sacra 172 (2015): p. 226. 

38   Fitzmyer berkomentar, ―The adv.homoiōs indicates that Paul was thinking of female 
homosexual conduct in the preceding verse; the parallelism with this verse makes it 
clear‖ (Romans, p. 287). 

39 Sprinkle, ―Paul and Homosexual Behavior,‖ pp. 509-12. Lihat juga daftar yang 

diberikan Witherington (Romans, p. 69).  
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this are always unequal and exploitative.‘ His point is, ‗this is not what 

males and females were made for‘.‖
40

 Bahwa Paulus sedang 

menggemakan kisah penciptaan di Kejadian 1 terlihat jelas dari beberapa 

kosakata yang dia gunakan.
41

 Misalnya pemakaian kata ὁμοιώμαηι dan 

εἰκόνορ di ayat 23 nampaknya dipengaruhi oleh Kejadian 1:26. 

Kemudian penggunaan kata θῆλςρ (wanita) dan ἄπζεν (pria) oleh Paulus 

(bukannya kata yang lebih umum, ἀνὴπ dan γςνὴ), nampaknya 

menunjukkan pengaruh Kejadian 1:27.
42

 Selain itu, penggunaan istilah 

―penciptaan dunia‖ dan ―pencipta‖ (ayat 25) juga mengindikasikan 

bahwa Paulus sedang menggemakan Kejadian 1 di dalam perikop ini.
43

 

Bila demikian, ini berarti Paulus sedang mengasumsikan semua bentuk 

tindakan homoseksual, dan bukan sekadar tindakan homoseksual yang 

muncul karena hasrat yang berlebihan,
44

 sebab semua tindakan 

homoseksual melawan tujuan Allah menciptakan manusia. 

Pendek kata, ketiga hal ini menegaskan bahwa meskipun pandangan 

homoseksual sebagai hasil dari hasrat seksual yang berlebihan merupakan 

salah satu pandangan yang tersebar luas dalam dunia kuno, namun dalam 

Roma 1:18-32  Paulus nampaknya tidak sedang memikirkan hal tersebut. 

Paulus sedang menyampaikan bahwa semua relasi homoseksual melawan 

                                                             
40  Wright, Paul for Everyone, p. 22. 
41  Richard Hays mendaftarkan tujuh kriteria dalam menentukan penggunaan 

Perjanjian Lama oleh penulis Perjanjian Baru, yakni ketersediaan (availability), 
volume, pengulangan (recurrence), kesesuaian tematik (thematic coherence), 
kemungkinan sejarah (historical plausibility), sejarah penafsiran (history of 
interpretation), and kepuasan (satisfaction). Lihat Richard B. Hays, Echoes of 

Scripture in the Letters of Paul (New Haven: YUP, 1989), pp. 29-32. Dalam 
konteks Roma 1:18-32, pada akhirnya, volume menjadi faktor penentu bahwa 
Paulus sedang menggemakan kepada kisah penciptaan di Kejadian 1. 

42  Bnd. Schereiner, Romans, pp. 94-5.Bock and Rosario, ―The Table Briefing,‖ p. 225. 
       Cranfield menyatakan bahwa Paulus menggunakan kata-kata ini untuk menekankan 

perbedaan seksual. Lihat C. E. B. Cranfield, A Critical and Exegetical Commentary 
on the Epistle to the Romans. ICC (London/New York: T&T Clark, 2004), p. 125. 
Bnd. juga James D. G. Dunn, Romans 1-8. WBC 38A (Dallas: Word, 2002), p. 64. 

43   Sprinkle, ―Paul and Homosexual Behavior,‖ pp. 512-3. 
44  Schreiner juga berpendapat demikian (Romans, pp. 95-6). Juga Dunn, Romans 1-8, 

p. 65. 
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natur bukan karena nafsu yang tidak terkontrol, tetapi karena relasi 

tersebut menyimpang dari tujuan semula Allah menciptakan manusia.
45

 

SIMPULAN 

Dari pembahasan di atas, terlihat bahwa homoseksualitas bukanlah 

sekadar hukuman Allah atas penyembahan berhala dan politeisme; lebih 

daripada itu, homoseksualitas juga merupakan bentuk penindasan 

manusia terhadap kebenaran Allah yang membuat Allah menyerahkan 

manusia (orang-orang non-Yahudi) ke dalam berbagai kecemaran hidup. 

Selain itu, homoseksualitas dalam konteks Roma 1 juga tidak terbatas 

pada relasi seksual yang muncul karena hasrat seksual yang berlebihan. 

Sebaliknya fakta bahwa Paulus sedang merujuk kepada kisah penciptaan 

manusia menunjukkan bahwa ia sedang berbicara tentang relasi 

homoseksualitas secara umum. Bagi Paulus, setiap bentuk 

homoseksualitas, tidak peduli apapun alasannya, merupakan sesuatu yang 

melawan natur, sebab tindakan tersebut bertentangan dengan tujuan Allah 

menciptakan seks bagi manusia. Jadi, meskipun Martin tepat membaca 

beberapa hal dalam Roma 1:18-32, sayang sekali ia mengabaikan 

beberapa aspek penting dalam retorika dan konteks historis Paulus. 

Karena itu, bila Martin masih menuduh pembacaan non-affirmatif 

terhadap homoseksual sebagai pembacaan yang heteroseksisme, maka ia 

juga perlu mempertanyakan dengan serius apakah interpretasinya tidak 

dilandasi oleh sikap homoseksisme. 
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SIAPAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN BANCI 

DAN ORANG PEMBURIT DALAM  

I KORINTUS 6:9-10? 
 

Ali Salim 

Abstrak: Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan kata yang 

berhubungan dosa seksual di I Korintus 6:9-10 dengan istilah banci dan 

orang pemburit. Kedua istilah tersebut dapat menimbulkan salah 

pengertian. Selain itu para sarjana Alkitab juga berdebat tentang makna 

kedua istilah itu. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan makna dari 

kedua istilah tersebut. 

Kata-kata kunci: Banci, pemburit, homoseksual, malakoi, arsenokoitai 

Abstract: Indonesia Scripture Union translate the word malakoi and 

arsenokoitai in I Corinthians 6:9-10 as effeminate and sodomites. Both 

terms can lead to misunderstanding. Scholars have debated the meaning 

of these two terms. This article want to explain the meaning of this two 

words so people in Indonesia know the true meaning. 

Key words: Effeminate, sodomites, homosexuals, malakoi, arsenokoitai 

PENDAHULUAN 

Salah satu bagian Alkitab yang sering dibahas ketika membahas 

mengenai dosa homoseksual adalah I Korintus 6:9-10. Di dalam teks 

tersebut Paulus memberikan daftar dosa-dosa yang menyebabkan 

seseorang tidak mendapat bagian dalam Kerajaan Allah kepada orang-

orang di kota Korintus. Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan 

kedua kata tersebut menjadi banci dan orang pemburit. Tanpa disadari 

orang dapat salah paham akan arti dua kata tersebut. Kata banci menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ―tidak berjenis laki-laki dan juga 

tidak berjenis perempuan‖ atau ―laki-laki yang bertingkah laku dan 
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berpakaian sebagai perempuan; wadam; waria‖
1
 sedangkan kata orang 

pemburit berasal dari kata semburit yang berarti ―persetubuhan sesama 

lelaki; perjantanan‖.
2
 Orang akan berpendapat bahwa yang dosa yang 

dimaksud adalah menjadi seorang banci dan banyak orang yang tidak 

mengerti apa arti pemburit karena kata ini jarang didengar. 

KATA BANCI 

Kata yang diterjemahkan oleh LAI sebagai banci berasal dari kata 

malakoi di dalam Bahasa Yunani. Kata malakoi tidak diterjemahkan oleh 

New International Version tahun 2011 maupun English Standard Version 

sedangkan The NET Bible menerjemahkan kata ini menjadi passive 

homosexual partners. Louw dan Nidia mengatakan kata ini berarti ―the 

passive male partner in homosexual intercourse‖.
3
 Arndt, Danker, dan 

Bauer mendefinisikan kata ini menjadi ―to being passive in a same-sex 

relationship, effeminate, of men and boys who are sodomized by other 

males in such a relationship.‖
4
 Gordon Fee menyatakan bahwa kata ini 

berarti ―most likely referring to the younger, ‗passive‘ partner in a 

pederastic relationship – the most common form of homosexuality in the 

Greco-Roman world. In many instances young men sold themselves as 

‗mistresses‘ for the sexual pleasure of men older than themselves.‖
5
 Pada 

saat itu ada laki-laki muda yang kewanita-wanitaan dan melacurkan 

dirinya bagi pria yang lebih dewasa yang mau berhubungan badan 

dengannya.
6
 Robert A.J. Gagnon, dengan mengutip Philo, mengatakan 

bahwa kata ini berarti  

                                                             
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online. http://kbbi.web.id/banci (diakses 9 

Agustus 2016). 
2    Ibid., http://kbbi.web.id/semburit (diakses 9 Agustus 2016). 
3 Johannes P. Louw and Eugene Albert Nida, Greek-English Lexicon of the New 

Testament: Based on Semantic Domains (New York: United Bible Societies, 1996), 
pp. 771–772. 

4  William Arndt, Frederick W. Danker, and Walter Bauer, A Greek-English Lexicon 
of the New Testament and Other Early Christian Literature (Chicago: University of 
Chicago Press, 2000), p. 613. 

5  Gordon Fee, The New International Commentary on the New Testament: The First 
Epistle to the Corinthians (Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing 

Co., 1987), p. 243. 
6    Ibid. 
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―males playing the female role in sexual intercourse with other 

males…. men who braid their hair and who use makeup and 

execessive perfume in an effort to please their male lovers. He does 

not limit himself here to ‗call boys‘; the effeminate partner could 

become the active partner‘s mistress or even wife…. Philo says, 

have mutilated their genitals in a desire to be permanently 

transformed ‗into women‘‖
7
 

KATA PEMBURIT 

Kata kedua, arsenokoitai, diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab 

Indonesia sebagai orang pemburit. Kata bahasa Yunani ini terdiri dari dua 

kata yaitu arsen yang artinya laki-laki dan koite yang artinya ranjang atau 

eufiminisme dari persetubuhan/sexual intercourse.
8
 James Swanson (DBL 

Greek) mengatakan kata arsenokoitai berarti ―male homosexual, one who 

takes the active male role in homosexual intercourse, specifically 

interpreted as male homosexual paedophilia, sodomites, perverts, 

practicing homosexuals, homosexual.‖
9
 Arndt, Danker, dan Bauer 

(BDAG) menjelaskan kata ini berarti ―a male who engages in sexual 

activity with a person of his own sex, pederast…. of one who assumes the 

dominant role in same-sex activity‖.
10

 Kevin DeYoung mengatakan 

bahwa Paulus mendapat kata arsenokoitai dari Septuaginta, di mana di 

Imamat 18:22 tertulis ―meta arsenos ou koimethese koiten gynaikos‖ 

(―janganlah engkau tidur dengan laki-laki seperti dengan perempuan‖) 

dan Imamat 20:13 tertulis―hos an koimethe meta arsenoskoiten 

gynaikos‖(―bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki seperti dengan 

perempuan‖).
11

 DeYoung mengatakan bahwa Paulus menggunakan kata 

                                                             
7   Robert A. J. Gagnon, The Bible and Homosexual Practice: Texts and Hermeneutics 

(Nashville: Abingdon Press, 2001), pp. 308-309. 
8  Gordon Fee mengatakan di dalam tafsiran 1 Korintusnya bahwa koitai adalah 

―vulgar slang for ‗intercourse‘‖, h. 243. Barclay M. Newman Jr. dalam buku 
Kamus Yunani-Indonesia Untuk Perjanjian Baru, (Jakarta: BPK Gunung Mulia), h. 
94 juga mengatakan kata koite berarti ―hubungan suami-istri‖. 

9  James Swanson, Dictionary of Biblical Languages with Semantic Domains: Greek 
(New Testament) (Oak Harbor: Logos Research Systems, Inc., 1997). 

10  William Arndt, Frederick W. Danker, and Walter Bauer, A Greek-English Lexicon 
of the New Testament and Other Early Christian Literature, p. 135. 

11 Kevin DeYoung, What Does the Bible Really Teach About Homosexuality? 

(Wheaton, Illinois: Crossway, 2015), p. 64. 
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arsenokoitai dalam hubungannya dengan ―Holinees Code of Leviticus‖.
12

 

David E. Malick
13

 dan James B. De Young
14

 juga mendukung bahwa kata 

arsenokoitai berasal dari Septuaginta. 

ARTI KATA MALAKOI  DAN ARSENOKOITAI 

Para ahli memperdebatkan apakah kata malakoi dan arsenokoitai 

merujuk kepada hubungan pedofilia/pederasty (hubungan seks antara pria 

dewasa dengan anak laki-laki), atau hubungan antara pelacur laki-laki 

dengan konsumennya, atau hubungan homoseksual (same-sex 

behavior).
15

 Richard A. Horsley sepertinya mengambil posisi yang kedua. 

Ia mengatakan, ―it is conceivable that Paul was referring to the passive 

and active partners in male intercourse, respectively, thus rejecting the 

sexual humiliation imposed by powerful men on subordinates such as 

slaves.‖
16

 Baginya term yang digunakan oleh Paulus berbeda dengan 

hubungan homoseksual pada saat ini sehingga tidak ada indikasi bahwa 

Paulus menganggap hubungan homoseksual saat ini adalah dosa yang 

dimaksud dalam daftar di 1 Korintus 6:9-10.
17

 Robin Scroggs mengambil 

pandangan yang pertama. Ia mengatakan bahwa Paulus tidak mengutuk 

homosexual secara umum tetapi hanya pada pedofilia/pederasty yaitu 

hubungan seksual seorang anak laki-laki.
18

 

Ada beberapa sanggahan yang dapat diberikan untuk menolak 

pandangan pertama dan kedua di atas. Yang pertama adalah jika Paulus 

                                                             
12   DeYoung, What Does the Bible Really Teach About Homosexuality? p. 64. 
13 David E. Malick, ―The Condemnation of Homosexuality in 1 Corinthians 

6:9,‖Jurnal Bibliotheca Sacra 150 [October-December 1993]: p. 484. 
14 .James B. De Young mengatakan bahwa Paulus sering bergantung kepada 

Septuaginta daripada Alkitab bahasa Ibrani ketika mengutip Perjanjian Lama. 
Paulus mengenal Septuaginta dan menggunakannya. James. B. De Young, ―The 

Source and NT Meaning of , With Implications for Christian 

Ethics and Ministry,‖ The Master‘s Seminary Journal [Fall 1992]: 212. 
15   Mark Achtemeier, The Bible‘s Yes to Same-Sex Marriage: An Evangelical‘s Change 

of Heart (Louisville: Westminster John Knox Press, 2014) Kindle book, location 
1565 of  2165. 

16 Richard A. Horsley, Abingdon New Testament Commentaries: 1 Corinthians 
(Nashville: Abingdon, 1998), p. 89. 

17    Ibid. 
18  Robin Scroggs, The New Testament and Homosexuality (Philadephia: fortress, 

1983), pp. 106-108. 
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memang bermaksud untuk mengatakan bahwa yang dilarang adalah 

pedofilia/pederasty (hubungan seks antara pria dewasa dengan anak laki-

laki) maka ia akan menggunakan kata paiderastes
19

 dalam Bahasa 

Yunani yang berarti berhubungan seksual antara pria dewasa dengan anak 

laki-laki. 

Kedua, Roma 1:26-27 menyatakan konsep Paulus tentang 

hubungan homoseksual secara umum. Di dalam ayat tersebut Paulus 

menyinggung tentang hubungan seksual kaum lesbian (istri dengan istri) 

dan kaum homoseksual (laki-laki dengan laki-laki). Di dalam ayat-ayat 

ini Paulus mengutuk hubungan seks sesama jenis bukan hanya terbatas 

pada pedofilia/pederasty.
20

 

Ketiga, latar belakang Paulus, sebagai Orang Yahudi, akan 

membuat ia mengutuk tindakan homoseksual. Garland mengatakan, 

―Though homosexual acts were generally accepted in the ancient world, 

Hellenistic Jewish texts are unanimous in condemning them and treat 

them and idolatry as the most obvious examples of Gentile moral 

depravity. Not supringsingly, Paul shares this Jewish aversion to idolatry 

and homosexual acts‖.
21

 Pandangan Paulus, sebagai Orang Yahudi, cocok 

dengan pandangan Philo (filsuf Yahudi) dan Josephus (sejarahwan 

Yahudi) yang berpandangan bahwa hubungan seksual yang 

komplementari adalah dengan lawan jenis.
22

 

Keempat, seperti yang diungkapkan oleh DeYoung, Paulus 

mendapat kata arsenokoitai dari Septuaginta yang berhubungan dengan 

hidup kudus menurut Imamat 18:22 dan 20:13.
23

 Ayat-ayat ini dengan 

jelas membicarakan hubungan seksual dengan sesama jenis. 

                                                             
19  Robert A. J. Gagnon, The Bible and Homosexual Practice, p. 325. 
20  Ben Witherington, Conflict & Community in Corinth (Grand Rapids, Michigan: 

Wm. B. Eerdmans Publishing Co. 1995), p. 166. 
21 David E. Garland, Baker Exegetical Commentary:1 Corinthians (Grand Rapids, 

Michigan: Baker Academic, 2003), p. 213. 
22   Robert A. J. Gagnon, The Bible and Homosexual Practice, p. 326. 
23 Gagnon mengatakan kata arsenokoitai kemungkinan adalah terjemahan dalam 

bahasa Yunani yang berasal dari kata miskab zakur (lying of/with a male) yang 

diambil dari Imamat 18:22 dan 20:13. Ibid. p. 315. 
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Dari ketiga kemungkinan yang ada maka tindakan yang dikutuk 

oleh Paulus adalah tindakan seksual kaum homoseksual. Hal ini didukung 

oleh beberapa penulis tafsiran Alkitab. Garland mengatakan,  

―Paul considers homoeroticism to be a ‗dishonorable passion‘ and 

‗shameful act‘ because it is ‗against nature‘ (Rom 1:26-27). 

According to Stegemann, the reason behind this judgment is that the 

partner of the same sex inverts the natural mode. One of the males 

must act like a woman, and one of the women must act like a male. 

Or, as Philo says, the male become ‗womanish.‘ For this reason, I 

have chosen to translate the malakoi as ‗those males who are 

penetrated sexually by males‘ and the arsenokoitai as ‗those males 

who sexually penetrate males‘‖.
24

 

Roy Ciampa dan Brian Rosner juga mengatakan hal yang senada. 

Mereka mengatakan,  

―Rather than referring to ‗male prostitutes and practicing 

homosexuals‘ (TNIV), they [the two key words] are better 

understood as referring to those who willingly play the passive and 

active roles in homosexual acts … Romans did not think in terms of 

sexual orientation or identities, but that proper masculinity was to 

be expressed in taking the active, dominant role in any sexual act. 

To desire or willingly play a passive homosexual role was 

considered shameful, but it was expected that men of stature would 

penetrate people of lesser status (whether women or men) but not be 

penetrated themselves. The Jewish and Christian perspective 

affirmed by Paul was quite different.  Paul‘s opposition to all 

homosexual behavior (clearly targeting those who engaged in it 

freely and willingly) seems to derive from Leviticus 18:22 and 20:13, 

which represent absolute bans. Paul‘s opposition to homosexual acts 

was not because he had not thought about the subject or had simply 

taken over a conventional lists of vices from Hellenistic authors, 

whether Jewish or secular (the view of Scroggs). Paul opposed 

homosexual behavior on the basis of creation theology and because 

                                                             
24    Gagnon, The Bible and Homosexual Practice, p. 214. 
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it is marked as a vice in the Torah and was stressed as a vice by 

Jews‖.
25

 

SIMPULAN 

Jadi yang dimaksud dengan banci (malakoi) dan orang pemburit 

(arsenokoitai) adalah orang-orang yang mempraktekkan hubungan 

seksual dengan sesama jenis. Kedua kata ini diletakkan oleh Paulus 

secara berdampingan untuk menyikapi larangan untuk disodomi maupun 

menyodomi yang biasanya dilakukan oleh kaum homoseksual. Bagian 

Alkitab ini (I Korintus 6:9-10) mempunyai hubungan dengan Imamat 

18:22 dan 20:13
26

, di mana di kedua bagian tersebut Tuhan melarang 

bangsa Israel untuk melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis. 

Walaupun 1 Korintus 6:9-10 hanya berbicara tentang praktek 

homoseksual yang dilakukan oleh pria namun hal ini juga berlaku bagi 

kaum lesbian, seperti yang Paulus ungkapan di Roma 1:26-27. 
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PENGARUH PRESUPOSISI HOMOSEKSUAL 

DALAM MEMBACA ALKITAB 

(SEBUAH STUDI TERHADAP PENAFSIRAN 

KAUM REVISIONIS ATAS ROMA 1:26-27) 
 

Brury Eka Saputra 

 

Abstrak: Sejalan dengan semangat Dale Martin dalam artikelnya 

―Heterosexism and the Interpretation of Romans 1:18-32‖ yang 

menyerukan agar setiap penafsir tidak membaca/memaksakan ke dalam 

teks identitas atau presuposisi seksual (dalam tulisan Martin adalah 

heteroseksual) mereka, artikel ini berusaha menyampaikan agar kaum 

revisionis tidak memasukan preferensi atau presuposisi seksual mereka 

ke dalam teks – dalam kasus ini Roma 1:26-27. Dorongan ini 

disampaikan dengan memberikan beberapa contoh bahwa presuposisi 

homoseksual berperan dominan dalam proses pencapaian kesimpulan 

dalam penelitian teks, dalam hal ini Roma 1:26-27. 

Kata-kata kunci: Presuposisi homoseksual, LGBT, penafsiran 

homoseksual, Roma 1:26-27 

Abstract: In line with the spirit of Dale Martin‘s article, ―Heterosexism 

and the Interpretation of Romans 1:18-32‖ which warns every interpreter 

of the Bible not to read or force his/ her sexual preposition into biblical 

texts (in his case is heterosexual presupposition), this article attempts to 

urge revisionists to do the same with their homosexual presupposition – 

in this case, into Romans 1:26-27. In doing so, the article will provide 

some examples of how their homosexual presupposition has played a 

dominant role in the process of reaching a conclusion in their research. 

Romans 1:26-27 will be the test case. 

Keywords: Homosexual presupposition, LGBT, homosexual 

interpretation, Romans 1:26-27 
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PENDAHULUAN: LEGASI JOHN BOSWELL 

Secara tradisional, Roma 1:26-27 dipandang dan diterima sebagai 

teks yang melarang, bahkan, mengecam praktek homoseksual.
27

 Saat ini, 

pandangan tersebut mendapatkan tantangan yang cukup kuat dari para 

penafsir modern (dalam artikel ini, para penafsir modern ini akan disebut 

kaum revisionis),
28

 terutama paska terbitnya buku yang berjudul 

Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality oleh John Boswell 

pada tahun 1980.
29

 Dalam bukunya tersebut, Boswell berargumen bahwa 

gereja dan orang Kristen tidak selalu bersikap buruk terhadap praktek 

homoseksual, khususnya sebelum abad pertengahan. Ia yakin bahwa 

sikap negatif terhadap kaum homoseksual muncul (atau dimulai) pada 

abad pertengahan dan hal tersebut disebabkan oleh intoleransi masyarakat 

Kristen pada abad pertengahan terhadap kaum minoritas, termasuk 

homoseksual.
30

 Salah satu dasar yang ia gunakan untuk menopang 

argumennya adalah bahwa teks-teks Alkitab, baik Perjanjian Lama 

maupun Perjanjian Baru, yang berbicara tentang praktek homoseksual, 

sebenarnya tidak mengecam dan melarang praktek homoseksual modern 

(orientasi homoseksual).
31

 Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa 

                                                             
27  E.g. C. E. B. Cranfield, Romans Vol. 1 ICC Series, (Edinburgh: T&T Clark, 1987), 

pp. 125-127; Ben Witherington III, Paul‘s Letter to the Romans: A Socio-Rhetorical 
Commentary, (Grand Rapids: Wm. B Eerdmans, 2004), pp. 69-70; James Dunn, 
Romans 1-8 Word Biblical Commentary Series 38a, (Dallas: Word Publishing, 

1988), pp. 64-67. 
28 Penulis mengikuti Karl A. Kuhn dalam artikelnya, ―Natural and Unnatural Relations 

between Text and Context: A Canonical Reading of Roma‘s 1:26-27,‖ in Current in 
Theology and Mission 33:4 (2006). 

29   Signifikansi karya Boswell terlihat dari rujukan yang diberikan oleh Jeremy 
Townsley (―Queer Sects in Patristic Commentaries on Romans 1:26-27: Goddess 
Cults, Free Will, and ‗Sex Contrary to Nature‘?,‖ in Journal of the American 
Academy of Religion 81:1 [2013]); John Nolland (―Romans 1:26-27 and 

Homosexuality Debate,‖ in Horizons in Biblical Theology 22 [2000]); Richard Hays 
(―Relations Natural and Unnatural: A Response to John Boswell‘s Exegesis of 
Romans 1,‖ in Journal of Christian Ethics 14 [1986]); Preston Sprinkle (―Paul and 
Homosexual Behavior: A Critical Evaluation of the Excessive Lust Interpretation of 
Romans 1:26-27,‖ in Bulletin of Biblical Research 25.4 [2015]). 

30 John Boswell, Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality: Gay People in 
Western Europe from the Begining of the Christian Era to the Fourteenth Century, 
(Chicago: University Press, 1980), p. 5. 

31   Menurutnya, jika teks-teks tersebut diteliti dengan lebih saksama, maka para 

pembaca modern akan mendapatkan gambaran yang berbeda tentang kecaman 
dalam teks-teks tersebut, seperti: Kejadian 19 tidak mengecam praktek homoseksual 
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penggunaan teks-teks tersebut untuk melarang dan mengecam praktek 

homoseksual modern adalah bukti kegagalan dalam memahami konteks 

dan teks ketika menafsirkan teks-teks tersebut.
32

 Berkenaan dengan Roma 

1:26-27, ia berpendapat bahwa tindakan yang dikecam dalam teks 

tersebut tidak merujuk pada orang-orang dengan orientasi homoseksual, 

tetapi ―homosexual acts committed by apparently heterosexual 

persons.‖
33

 Dengan alasan itulah, ia menyimpulkan bahwa Roma 1:26-27 

tidak mengecam tindakan homoseksual yang dilakukan oleh orang yang 

pada dasarnya (naturnya) adalah homoseks.
34

 

Pembacaan Boswell terhadap teks-teks Alkitab yang berbicara 

tentang praktek homoseksual, khususnya Roma 1:26-27, mendapat cukup 

banyak perhatian dan respon – baik respon negatif maupun positif. Salah 

satu respon negatif disampaikan oleh Richard Hays melalui artikelnya 

yang berjudul ―Relations Natural and Unnatural: A Response to John 

Boswell‘s Exegesis of Romans 1‖.
35

 Dalam artikelnya, Hays memberikan 

kritikan tajam terhadap penafsiran Boswell atas Roma 1:26-27.
36

 Selain 

                                                                                                                                         
tetapi dosa ketidakramahan dan usaha memperkosa para malaikat (Boswell, 

Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality, pp. 92-99), Imamat 18, 20 
berhubungan dengan penyembahan berhala dan ritual Yahudi semata (Boswell, 
Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality, pp. 100-105), kata μαλακόρ 
(malakos) dalam 1 Korintus 6:9 dan 1 Timotius 1:10 tidak pernah merujuk pada 
praktek maupun praktisi homoseksual (Boswell, Christianity, Social Tolerance, and 
Homosexuality, pp. 106-107). 

32     Boswell, Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality, pp. 92-117. 
33     Ibid., p. 109. 
34   Ibid., p. 110. Boswell berpendapat bahwa frasa παπὰ θύζιν dalam Roma 1:26-27 

harus diterjemahkan sebagai beyond nature, daripada against nature (p. 112). 
Dengan demikian, menurutnya, tindakan homoseksual yang dikecam dalam Roma 
1:26-27 adalah tindakan yang beyond nature atau tindakan homoseksual yang 
dilakukan oleh heteroseks, bukan homoseks.   

35    Diterbitkan pada tahun 1986 di Journal of Christian Ethics 14. 
36   Kritikan Hays terhadap Boswell berpusat pada penyelidikan frasa (παπὰ θύζιν [para 

physin], pp. 196-199), konsep sexual orientation yang dikemukakan oleh Boswell 

(pp. 199-202) dan  rekonstruksi historis yang diusulkan oleh Boswell (pp. 202-204). 
Di dalam membangun argumennya, Hays fokus pada praktek homoseksual sebagai 
praktek yang dikecam oleh Paulus karena praktek tersebut berhubungan erat dengan 
kejatuhan manusia (universal fall) dalam dosa. Meskipun penulis setuju dengan 
Hays bahwa tindakan homoseksual dikecam oleh Paulus, namun penulis 
berpendapat bahwa ada bias dalam pembacaan Hays terhadap Roma 1 dalam 
hubungannya dengan kejatuhan universal. Untuk kritikan terhadap pandangan Hays, 
lihat: Dale Martin, ―Heterosexism and the Interpretation of Romans 1:18-32,‖ in 

Biblical Interpretation 3:3 (1995), pp.  332-355. 
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memberikan kritikan, artikel tersebut merupakan ungkapan keprihatinan 

Hays terhadap pengaruh tafsiran Boswell bagi kehidupan bergereja atau 

berjemaat, sebagaimana ia ungkapkan dalam pendahuluan artikelnya.
37

 

Selain respon negatif, karya Boswell disambut baik dan berhasil 

merangsang kaum revisionis untuk memikirkan kembali tempat 

homoseksualitas di dalam kekristenan dengan menafsirkan kembali teks-

teks yang berbicara tentang praktek homoseksual di dalam Alkitab. 

Beberapa karya yang terinspirasi dan senada dengan semangat Boswell 

dihasilkan oleh Robin Scroggs
38

, William Countryman
39

, Daniel 

Helminiak
40

, Jeramy Townsley
41

, David Fredrickson
42

, Victor P. 

Furnish
43

 dan masih banyak yang lainnya. Dengan pendekatan dan 

lensanya masing-masing, kaum revisionis berusaha menjelaskan bahwa 

Alkitab tidak melarang, apalagi mengecam, praktek homoseksual 

sebagaimana homoseksual dimengerti pada era modern ini. 

Dengan begitu banyaknya karya yang dihasilkan oleh kaum 

revisionis, khususnya paska Boswell, artikel ini berusaha menunjukkan 

bahwa pembacaan yang dilakukan oleh kaum revisionis terhadap teks-

teks Alkitab yang berhubungan dengan praktek homoseksual lebih 

didorong oleh presuposisi yang penulis sebut sebagai presuposisi 

homoseksual. Alasan untuk ini akan penulis jelaskan pada bagian 

berikutnya. Penulis perlu menekankan bahwa artikel ini tidak 

menawarkan dan berargumen bagi sebuah hermeutik tanpa presuposisi 

                                                             
37  Hays, ―Relations Natural and Unnatural,‖ pp. 184-185.  
38  Robin Scroggs, The New Testament and Homosexuality: Contextual Background 

and Contemporary Debate, (Philadelphia: Fortress, 1983). 
39   William Countryman, Dirt, Greed, and Sex: Sexual Ethics in the New Testament 

and Their Implication for Today, (Philadelphia: Fortress, 1988). 
40   Daniel Helminiak, What the Bible Really Says about Homosexuality, (San 

Francisco: Alamo Square, 1994). 
41   Jeremy Townsley, ―Paul, the Goddess Religions and Queer Sects: Romans 1:23-

28,‖ in Journal of Biblical Literature 130 (2011); ―Queer Sects in Patristic 
Commentaries on Romans 1:26-27: Goddes Cults, Free Will, and ‗Sex Contrary to 
Nature‘,‖ in Journal of American Academy of Religion 81:1 (2013). 

42 David Fredrickson, ―Natural and Unnatural Use in Romans 1:24-27,‖ in 
Homosexuality, Science, and the ―Plain Sense‖ of Scripture, ed. David Balch, 
(Grand Rapids: Eerdmans, 1999), pp. 197-222 

43  Victor P. Furnish, ―The Bible and Homosexuality; Reading the Texts in Context,‖ in 

Homosexuality in the Church: Both Sides of the Debate, ed. Jeffrey S. Siker, 
(Louisville: Westminster John Knox, 1979). 
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(presuppositionless hermeneutic).
44

 Dalam artikel ini penulis berusaha 

menunjukkan bahwa dalam kasus pembacaan ulang kaum revisionis 

terhadap teks-teks yang berhubungan dengan praktek homoseksual, 

dalam hal ini Roma 1:26-27, presuposisi homoseksual telah bertindak 

sebagai ―hakim‖ dalam ―persidangan‖ kasus ini yang mana presuposisi 

seharusnya bertindak sebagai ―jaksa penuntut‖ yang pada akhirnya harus 

tunduk pada data dan konteks literal teks tersebut. 

MENYEIMBANGKAN PENDULUM –  

KRITIKAN DALE MARTIN 

Sebelum masuk ke dalam bagian utama artikel ini, penulis perlu 

merujuk pada sebuah artikel penting karya Dale Martin, Profesor 

Perjanjian Baru Universitas Yale, yang berjudul Heterosexism and the 

Interpretation of Romans 1:18-32.
45

 Dalam artikel yang pertama kali 

diterbitkan dalam dalam Jurnal Biblical Interpretation pada tahun 1995 

dan terbit kembali dalam buku ―Sex and the Single Savior: Gender and 

Sexuality in Biblical Interpretation‖
46

 pada tahun 2006 itu, Martin 

memberikan kritik tajam terhadap artikel Hays yang telah dirujuk pada 

bagian pendahuluan artikel ini.
47

 Tujuan utama kritikan ini adalah 

menunjukkan bahwa ―the modern scholars are being disingenuous or 

self-deluding when they claim that their position – the heterosexist 

                                                             
44    Pada masanya, Bultmann pun telah menyadari bahwa adalah sulit kalau bukan tidak 

mungkin untuk mempraktekkan presuppositionless hermeneutic. Lihat: Rudolf 
Bultmann, ―Is Presuppositionless Exegesis Possible,‖ in Existence and Faith, ed. 

Schubert M. Ogden, (Glasgow: Collins, 1964), pp. 289-296. 
45   Dalam artikel ini Martin berkali-kali mengatakan bahwa ia tidak mempromosikan 

pembacaan ―pro gay‖ terhadap Roma 1:26-27 sebagaimana dilakukan oleh banyak 
dari kaum revisionis. Ia juga tidak bertujuan membuktikan bahwa Paulus adalah 
seorang pro gay ataupun netral terhadap isu homoseksualitas. Lih. Dale Martin, 
―Heterosexism and the Interpretation of Romans 1:18-32,‖ in Biblical Interpretation 
3:3 (1995), pp. 332, 349. 

46  . Pada dasarnya sebagian besar isi buku yang diterbitkan oleh Westminster John 

Knox ini adalah artikel-artikel Martin yang pernah dipublikasikan sebelumnya 
(enam dari sebelas artikel dalam buku ini sudah pernah diterbitkan) tanpa adanya 
perubahan yang esensial.  

47   Heterosexism ditulis ketika Martin masih mengajar bersama-sama dengan Hays di 
Universitas Duke. Sampai saat ini, Hays belum memberikan respon yang detil 
tentang kritikan Martin. Satu-satunya, sepengetahuan penulis, respon singkat Hays 
terhadap Martin dapat ditemukan dalam buku Hays yang berjudul The Moral Vision 
of the New Testament: A Contemporary Introduction to New Testament Ethics, 

(New York: HarperOne, 1996), pp. 404-405, note 21. 
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position – is simply an appropriation of ‗the biblical view‘‖.
48

 Menurut 

Martin, klaim bahwa heteroseksual adalah ekspresi seksual yang sesuai 

dengan pandangan Alkitab hanyalah klaim kosong dan menipu diri 

sendiri karena klaim tersebut tidak lahir dari keinginan untuk, serta hasil 

dari, mendalami dan memahami pesan teks secara historis, melainkan 

keluar dari kehendak para heteroseks untuk mempertahankan superioritas 

[identitas] seksual mereka. Berkenaan dengan hal ini, Martin berkata: 

 
―Their reading of Paul is prompted not by the constraints of 
historical criticism or their passive preconception of the ‗clear 

meaning‘ of the text, as they claim, but their inclination (not 

necessarily intentional) to reinforce modern heterosexist 
constructions of human sexuality‖.49 

Menurut penulis, pesan utama yang hendak Martin sampaikan 

melalui kritiknya di atas adalah sesuatu yang baik, yaitu seorang penafsir 

harus berusaha memahami makna dan pesan teks yang sedang diteliti, 

tanpa memaksakan atau memasukkan identitas seksualnya ke dalam teks 

tersebut.
50

 Berkenaan dengan tujuan ini, penulis sangat setuju dengan 

Martin. Untuk tujuan yang samalah artikel ini ditulis, yaitu menyuarakan 

agar kaum revisionis memikirkan kembali makna teks yang mereka teliti 

secara lebih seksama, daripada memasukkan atau memaksakan 

presuposisi homoseksual mereka dalam hasil penelitian yang mereka 

lakukan. Penulis berpikir bahwa kritikan yang diberikan Martin terhadap 

kaum heteroseks juga berlaku bagi kaum homoseks, di mana banyak 

tulisan (dalam bentuk artikel maupun buku) yang ditulis oleh kaum 

revisionis dengan didasari dan didorong oleh presuposisi homoseksual.
51

 

                                                             
48  . Martin, ―Heterosexism,‖ p. 332. 
49   Dale Martin, ―Heterosexism and the Interpretation of Romans 1:18-32,‖ in Biblical 

Interpretation 3:3 (1995), pp. 332-333; hal senada diungkapkan oleh Ken Stone 
dalam artikelnya ―Homosexuality and the Bible or Queer Reading? A Response to 
Martti Nissinen,‖ in Theology & Sexuality14 (2001), pp. 112-115.  

50   Penulis setuju dengan pesan utama yang disuarakan oleh Martin, namun itu tidak 
berarti penulis setuju dengan seluruh argumen dalam artikelnya. Salah satu poin 
yang penulis ragukan kekuatannya adalah asumsi Martin bahwa Paulus memiliki 
narasi kejatuhan sebagaimana terdokumentasi dalam Kitab Jubilees (dan lainnya) 
(bandingkan Martin, ―Heterosexism,‖ p. 334). 

51 Presuposisi homoseksual yang penulis maksudkan adalah asumsi bahwa penulis 

Alkitab menganggap atau melihat homoseksualitas sebagai realita seksual yang 
normal, sama seperti heteroseksual.  
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Dalam menyuarakan pesan ini, dengan menganalisa beberapa tafsiran dan 

tulisan kaum revisionis terhadap Roma 1:26-27, penulis berusaha 

menunjukkan bahwa paling tidak ada tiga area di mana presuposisi 

homoseksual berperan sangat dominan dalam hasil penelitian kaum 

revisionis terhadap teks-teks yang berbicara tentang praktek 

homoseksual. Ketiga area tersebut adalah: 1) pengaruh presuposisi 

homoseksual dalam menyelesaikan persoalan tekstual, 2) seleksi data 

yang tidak representatif akibat dominasi presuposisi homoseksual, dan 3) 

peran presuposisi homoseksual dalam menafsirkan data-data.  

PRESUPOSISI HOMOSEKSUAL DAN PERSOALAN TEKSTUAL 

Peran presuposisi homoseksual yang dominan terlihat dari 

perdebatan tekstual Roma 1:26-27. Berkaitan dengan hal ini, tentunya ada 

cukup banyak tafsiran dan argumen yang digunakan oleh kaum revisionis 

untuk mendukung kesimpulan mereka. Salah satu contoh klasik 

berkenaan adalah kritik teks ekstrem oleh John C. O‘Neill dalam 

tulisannya yang berjudul Paul‘s Letter to the Romans.
52

 Menurutnya, 

Roma 1:26-27 tidak dapat dijadikan landasan bagi para penafsir untuk 

mengecam praktek homoseksual karena teks tersebut merupakan bagian 

dari unit yang lebih besar, yaitu 1:18-2:29, yang sebenarnya bukanlah 

tulisan Paulus.
53

 Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa bagian tersebut 

bukan hanya sekadar tambahan, tetapi tambahan yang bertentangan 

dengan pemahaman Paulus.
54

 Menurut penulis, Neill mengabaikan cukup 

banyak hal, khususnya yang berkaitan dengan konteks literal Roma 1-3, 

demi memperjuangan presuposisinya. Hal-hal yang diabaikan oleh Neill 

terlihat jelas dalam respon yang diberikan oleh John Nolland dalam 

sebuah artikel berjudul Romans 1:26-27 and Homosexuality Debate. 

Nolland membuktikan bahwa Roma 1:18-2:29 merupakan bagian yang 

                                                             
52   Beberapa dari kaum revisionis memiliki argumentasi yang cukup berbeda namun 

dengan tujuan yang sama dengan Neill adalah Calvin L. Porter yang berpendapat 
bahwa Roma 1: 26-27 memang adalah tulisan Paulus, namun bukan pikiran Paulus; 
dan Bernadette J. Brooten yang berpendapat bahwa rujukan terhadap lesbian dalam 
Roma 1:26 memang adalah tulisan dan pikiran Paulus, namun pikiran tersebut telah 
tercemar oleh budaya patristik masa itu – pendapat ini akan dibahas lebih lanjut 
pada bagian ketiga artikel ini. 

53   John C. O‘ Neill, Paul‘s Letter to the Romans, (Harmondsworth: Penguin, 1975), 
pp. 52-53. 

54   Ibid. 
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integral – baik secara tekstual maupun ideologis – dari Roma 1-3 karena 

bagian tersebut adalah penjelasan lanjutan dari 1:16-17 dan dasar bagi 

keseluruhan pasal 2 dan 3.
55

 Dengan ulasannya tentang Roma 1:18-2:29, 

Nolland tidak hanya membuktikan bahwa bagian tersebut adalah teks 

yang ditulis oleh Paulus, namun juga menegaskan bahwa bagian yang 

sungguh-sungguh mengecam praktek homoseksual sebagai hukuman 

Allah atas keberdosaan manusia (bnd. Roma 3:9) – dalam konteks ini: 

penyembahan berhala.
56

 

Pada masa kini, perdebatan tekstual Roma 1:26-27 dalam kaitannya 

dengan homoseksualitas fokus pada penafsiran beberapa kata, yang 

menurut kaum revisionis kerap kali disalahtafsirkan oleh para penafsir 

modern – khususnya para penafsir dengan presuposisi heteroseksual. 

Dalam artikel ini, penulis hanya memilih dua kata, yaitu: 

1. Kata θύζιρ (physis; natural; wajar)
57

 

Secara tradisional, kata θύζιρ dalam Roma 1:26-27 kerap kali 

dihubungkan dengan identitas seksual pada saat manusia diciptakan 

– merujuk pada laki-laki dan perempuan (bnd. Kej. 1-2). 

Implikasinya, frasa παπὰ θύζιν (para physis; unnatural/against 

nature; tidak wajar) harus dipahami sebagai kondisi yang 

bertentangan dengan maksud penciptaan. Sebagian penafsir 

berpendapat bahwa penyebab hubungan seksual yang tidak wajar 

                                                             
55    Nolland, ―Romans 1:26-27,‖ pp. 37-47. 
56   Temuan Nolland memberikan bantahan yang sangat keras terhadap usulan Calvin L. 

Porter yang berpendapat, dalam tulisannya ―Romans 1.18-32: Its Role in the 
Developing Argument,‖ in Novum Testamentum 34 (1984), bahwa Roma 1:18-32 
memang adalah tulisan Paulus, namun tujuan ayat-ayat tersebut bukanlah untuk 
mengecam praktek-praktek yang tertulis di sana (e.g. homoseksual). Tujuan utama 

Paulus ketika menuliskan Roma 1:18-32 adalah memberikan kecaman kepada 
bangsa Yahudi (Roma 2:1) yang kerap kali memandang orang non Yahudi lebih 
berdosa daripada mereka. Lihat ulasan Nolland dalam Nolland, ―Romans 1:26-27 
and Homosexuality,‖ pp. 38-44. 

57  Boswell berpendapat apa yang dimaksud dengan natural atau wajar dalam Roma 
1:26-27 adalah apa yang natural bagi seorang pribadi secara subjektif. Dengan 
demikian, apa yang Paulus maksud dan kecam sebagai unnatural dalam 1:26-27 
adalah seorang dengan kecenderungan heteroseksual namun melakukan aktivitas 
homoseksual, bukan tindakan homoseksual yang dilakukan oleh orang dengan 

kecenderungan homoseksual. Lih. Bowsell, Christianity, Social Tolerance, and 
Homosexuality, pp. 61-66. 
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(παπὰ θύζιν) adalah kejatuhan manusia dalam dosa.
58

 Beberapa dari 

kaum revisionis berusaha memberikan pembacaan yang berbeda 

dengan memahami kata tersebut terlepas dari konteks penciptaan. 

Seorang revisionis bernama Darrell Lance berpendapat bahwa istilah 

θύζιρ merujuk pada apa yang alamiah atau wajar pada sebuah 

kelompok (misalnya: menggonggong adalah wajar bagi seekor 

anjing, tetapi tidak wajar bagi hewan lainnya), sehingga praktek 

homoseksual adalah wajar jika dilakukan oleh homoseks.
59

 

Revisionis lain bernama Punt berpendapat bahwa kata θύζιρ, jika 

merujuk pada seksualitas, harus dibaca dalam konteks sosial abad 

pertama di mana kata tersebut kerap kali dimengerti dalam konteks 

hirarki sosial.
60

 Menurutnya, hubungan seksual yang wajar (θύζιρ) 

tidak hanya ditentukan oleh persoalan gender, tetapi juga kelas dan 

status sosial dari orang-orang yang terlibat dalam hubungan 

tersebut.
61

 Berkenaan dengan Roma 1:26-27, ia berpendapat bahwa 

apa yang Paulus kecam adalah praktek homoseksual yang dilakukan 

oleh orang-orang di luar Allah (menilai kewajaran dari aspek sosial), 

bukan praktek homoseksual yang dilakukan oleh orang-orang yang 

mengenal Allah dan orang-orang dengan orientasi homoseksual.
62

 

 James Brownson, yang juga adalah seorang revisionis, 

berpendapat bahwa kata θύζιρ harus dimengerti dalam konteks 

budaya dan konsep kekudusan Yahudi pada masa itu. Sama seperti 

Punt, Brownson berpendapat bahwa kata θύζιρ tidak merujuk natur 

manusia pada penciptaan (apalagi pada kejatuhan manusia), tetapi 

pada aktivitas seksual yang dianggap tidak wajar oleh tradisi 

Yahudi. Ia berpendapat bahwa παπὰ θύζιν dalam Roma 1:26-27 

merujuk pada aktivitas seksual – mencakup tidak hanya 

homoseksual, tetapi juga seks oral, seks anal, dan lain sebagainya –  

                                                             
58 E.g. Hays, ―Relations Natural and Unnatural,‖ pp. 195-199. 
59  H. Darrell Lance, ―The Bible and Homosexuality,‖ in American Baptist Quarterly 

8.2  (1989), p. 148. 
60 Punt, ―Romans 1:18-32,‖ p. 973; bandingkan Fredrickson, ―Natural and Unnatural,‖ 

p. 207. 
61  Ibid. 
62    Ibid. pp. 975-979. 
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tanpa potensi menghasilkan keturunan.
63

 Pendapat tersebut didukung 

oleh cukup banyak tulisan Yahudi pada masa itu, seperti: tulisan-

tulisan Josephus dan Philo.
64

 Oleh karena apa yang Paulus 

maksudkan terikat oleh budaya Yahudi, maka hal tersebut tidaklah 

relevan bagi masa kini, sebagaimana banyak hubungan seks pada 

masa kini juga tidak memiliki potensi untuk menghasilkan keturunan 

– seperti hubungan seks pada masa tua, hubungan seks 

menggunakan alat kontrasepsi, dan lain sebagainya. 

 

 Pembacaan di atas memang menarik dan juga didukung oleh 

tulisan-tulisan pada abad pertama,
65

 sehingga, menurut kaum 

revisionis, dapat menjadi alternatif untuk memahami Roma 1:26-27. 

Meskipun demikian, penulis beranggapan bahwa tafsiran kaum 

revisionis di atas lebih didorong oleh presuposisi homoseksual 

daripada pertimbangan konteks literal Roma 1, sehingga ada banyak 

hal yang diabaikan dalam tafsiran tersebut. Hal mendasar pertama 

yang diabaikan oleh mereka adalah hubungan antara kata θύζιρ dan 

kata θῆλςρ (thēlus; female) serta kata ἄπζην (arsēn; male). Dengan 

mengabaikan hubungan antara kata-kata tersebut, kaum revisionis 

dapat mengukuhkan pendapat mereka bahwa apa yang dimaksudkan 

oleh kata θύζιρ tidak berhubungan dengan penciptaan. Namun 

dengan memperhatikan bahwa Paulus menggunakan kata θῆλςρ 

untuk wanita daripada kata γςνή (gunē; wife, woman) dan ἄπζην 

untuk pria daripada ἀνήπ (anēr; husband, man), seorang penafsir 

(atau pembaca) dituntut untuk tidak mengabaikan rujukan Paulus 

terhadap kisah penciptaan, di mana kedua kata tersebut muncul 

dalam Kitab Kejadian versi LXX.
66

 Dengan demikian, kata θύζιρ 

                                                             
63 James Brownson, Bible, Gender, Sexuality: Reframing the Church‘s Debate on 

Same-Sex Relationship, (Grand Rapids: Eerdmans, 2013), pp. 244-245. 
64 Bandingkan Preston M. Sprinkle, ―Romans 1 and Homosexuality: A Critical 

Review of James Brownson‘s Bible, Gender, Sexuality,‖ in Bulletin for Biblical 
Research 24:4 (2014), p. 518. 

65 Penulis akan membahas hubungan antara presuposisi homoseksual dan proses 
seleksi dan interpretasi data-data, khususnya dari abad pertama, yang digunakan 
oleh kaum revisionis untuk mendukung argumen mereka pada bagian berikutnya 
dari artikel ini. 

66 Preston M. Sprinkle, ―Paul and Homosexual Behavior: A Critical Evaluation of the 

Execessive Lust Interpretation of Romans 1:26-27,‖ in Bulletin for Biblical 
Research 25.4 (2015), pp. 512-514; bandingkan Evan Lenow, Evan Lenow, 
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tentunya tidak dapat dimengerti secara subjektif (seperti usulan 

Lance), tetapi pada identitas seksual manusia ketika diciptakan. 

Selain adanya hubungan yang erat antara Roma 1 dan kisah 

penciptaan, penggunaan kata θύζιρ kerap kali digunakan untuk 

mengecam aktivitas homoseksual, terlepas dari adanya persoalan 

kelas sosial maupun kekafiran di dalamnya.
67

 Dengan menyadari 

bahwa Roma 1:26-27 memiliki hubungan yang erat dengan kisah 

penciptaan memberikan dasar bagi para penafsir untuk 

mempertanyakan keabsahan pembacaan kaum revisionis yang lebih 

didorong oleh presuposisi homoseksual daripada makna teks yang 

sedang diteliti. 

  

2. Kata σπῆζιρ(chrēsis; use) dan ὁμοίωρ (homoiōs; similarly)  

 

 Kata kedua yang kerap kali menjadi masalah adalah σπῆζιρ. 

Miller berpendapat bahwa kata σπῆζιρ dalam ayat 26 dan 27, serta 

ὁμοίωρ pada awal ayat 27 merupakan kunci untuk memahami apa 

yang Paulus maksudkan dalam ayat-ayat tersebut. Menurutnya, 

meskipun kata σπῆζιρ dalam ayat 26 dan 27 dihubungkan oleh kata 

ὁμοίωρ, kata σπῆζιρ tidak boleh dibaca sebagai praktek homoseksual 

yang sama (lesbian sama dengan gay) karena pembacaan yang 

demikian mengasumsikan bahwa Paulus memiliki sebuah kategori 

tunggal bagi homoseksual.
68

 Lebih lanjut, ia menyarankan untuk 

memahami kata σπῆζιρ sebagai referensi terhadap aktivitas seksual, 

daripada memahaminya dalam kategori homoseksual vs. 

heteroseksual, sebagaimana dimengerti oleh para penafsir modern.
69

 

Setelah membandingkan deskripsi tentang aktivitas homoseksual 

dan heteroseksual yang tidak alamiah, ia menyimpulkan bahwa apa 

yang dimaksud dengan kata σπῆζιρ dalam ayat 26 bukanlah aktivitas 

homoseksual, tetapi aktivitas heteroseksual yang tidak alamiah, yaitu 

aktivitas seksual yang tidak melibatkan penetrasi penis ke dalam 

                                                                                                                                         
―Exchanging the Natural for the Unnatural: Homosexuality‘s Distortion of God‘s 
Design,‖ in Southwestern Journal of Theology 49:1 (2006), p. 39; bandingkan D. A. 
Carson, Exegetical Fallcies, (Grand Rapids: Baker, 1996), pp. 39-40. 

67 Sprinkle, ―Paul and Homosexual Behavior,‖ pp. 509-512. 
68 James E. Miller, ―The Practices of Romans 1:26: Homosexual or Heterosexual?,‖ in 

Novum Testamentum XXXVII (1995), p. 3. 
69 Miller, ―The Practices,‖ p. 3. 
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vagina (non-coital).
70

 Di dalam artikelnya yang lain, Miller 

mengungkapkan bahwa hubungan antara kata σπῆζιρ dan ἄπζην 

(arsen; male) sangatlah penting untuk memahami ayat 27. 

Menurutnya, Paulus lebih memilih kata ἄπζην daripada ἀνήπ karena 

kata yang pertama tidak merujuk pada usia yang spesifik, sehingga 

1:27 mengindikasikan praktek pederastry (hubungan seks antara pria 

dewasa dan anak-anak), bukan praktek homoseksual (yang didorong 

oleh orientasi homoseksual).
71

 

 

 Secara tekstual ada beberapa catatan yang dapat diberikan 

terhadap pandangan yang lebih didorong oleh presuposisi 

homoseksual di atas. Pertama, Jamie A. Banister dalam 

penelitiannya tentang penggunaan kata ὁμοίωρ di dalam maupun di 

luar Alkitab mengungkapkan bahwa ὁμοίωρ memang tidak dapat 

digunakan untuk menafsirkan antecendent clause yang diikuti oleh 

kata tersebut.
72

 Artinya, ayat 27 tidak dapat digunakan untuk 

menafsirkan ayat 26. Namun apakah fakta tersebut dapat dijadikan 

kesimpulan bahwa ayat 26 tidak berbicara tentang aktivitas 

homoseksual (lesbian)? Lebih lanjut, Banister berpendapat bahwa 

meskipun kata ὁμοίωρ tidak dapat digunakan untuk menafsirkan 

antecendent clause kata tersebut, hal tersebut tidak menutup 

kemungkinan bahwa kata σπῆζιρ dalam ayat 26 merujuk pada 

tindakan lesbian karena rujukan tersebut sesuai dengan penggunaan 

frasa παπὰ θύζιν dalam bagian tersebut.
73

 Dalam bagian penutup 

artikelnya tersebut, ia mengungkapkan bahwa konstruksi yang 

demikian mungkin saja disebabkan oleh karena Paulus tidak 

memikirkan suatu aktivitas lesbian yang spesifik, sehingga ia tidak 

membatasi aktivitas homoseksual dalam ayat 26 seperti dalam ayat 

27.
74

 

                                                             
70 Miller, ―The Practices,‖. pp. 10-11. 
71 Miller, ―Response: Pederasty and Romans 1:27: A Response to Mark Smith,‖ in 

Journal of the Americam Academy of Religion 65 (1997), p. 863; bandingkan 
Scroggs, The New Testament and Homosexuality, pp. 34-35. Pederastry akan 
dibahas lebih lanjut pada bagian berikutnya. 

72 Jamie A. Banister, ―ὁμοίωρ and the Use of Parallelism in Romans 1:26-27,‖ in 
Journal of Biblical Literature 128.3 (2009), p. 587. 

73 Banister, ―ὁμοίωρ and the Use of Parallelism,‖ p. 588. 
74 Ibid. 
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 Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah rujukan Miller 

terhadap praktek pederastry. Rujukannya terhadap kata ἄπζην 

(sebagai referensi terhadap identitas seksual) mengabaikan latar 

belakang Kitab Kejadian (khususnya versi LXX) dalam tulisan 

Paulus, sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya. Selain 

itu,  meskipun kata ἄπζην tidak mememberikan rujukan pada usia 

yang spesifik, konstruksi kalimat dalam ayat 27 (ἄπζενερ ἐν 

ἄπζεζιν; males with males) tidak mengindikasikan adanya praktek 

pederastry. Jika memang yang dimaksudkan Paulus dalam ayat 27 

adalah aktivitas pederastry, maka paling tidak ia akan menggunakan 

kata yang berbeda pada saat merujuk pada laki-laki yang lebih 

dewasa atau anak-anak – tidak menggunakan kata ἄπζην untuk 

merujuk pada laki-laki dewasa maupun anak-anak. Persoalan lainnya 

dengan pembacaan Miller adalah ia mengabaikan kata ἀλλήλοςρ 

(allēlous; one another) yang merujuk pada kerelaan di dalam 

melakukan aktivitas seksual yang dideskripsikan dalam ayat 27. 

Kerelaan ini tentunya bukanlah ciri dari praktek pederastry pada 

masa itu.
75

 Selain itu, apabila dihubungkan dengan praktek lesbian 

dalam ayat 26, maka jelas bahwa apa yang dimaksudkan bukanlah 

tindakan pederastry karena data-data pada masa tersebut 

menunjukkan bahwa praktek lesbian dilakukan antara wanita dewasa 

saja.
76

 

PRESUPOSISI HOMOSEKSUAL  

DAN PEMILIHAN (SELEKSI) DATA 

 

 Dalam bukunya, sebagaimana dikutip oleh Evan Lenow, D. A. 

Carson menyatakan bahwa salah satu kesalahan logis dalam pembacaan 

teks adalah ―appealing to selective evidence.‖
77

 Kesalahan logis ini pula 

yang kerap kali dilakukan oleh kaum revisionis ketika membaca teks-teks 

yang berkaitan dengan homoseksual, di mana mereka hanya 

menggunakan data-data yang mendukung pandangan mereka. Mereka 

                                                             
75 David E. Malick, ―The Condemnation of Homosexuality in Romans 1:26-27,‖ in 

Bibliotheca Sacra 150 (1993), pp. 339-340. 
76   Evan Lenow, ―Exchanging the Natural for the Unnatural,‖ pp. 42-43. 
77 Lenow, ―Exchanging the Natural‖ for the Unnatural,‖ p. 39; bandingkan D. A. 

Carson, Exegetical Fallcies, (Grand Rapids: Baker, 1996), p. 93. 
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juga kerap kali menimbulkan/membangun opini atau kesan bahwa data 

yang mereka gunakan sudah representatif, bahkan lengkap. Beberapa 

contoh pengaruh presuposisi homoseksual kaum revisionis terhadap 

seleksi data adalah sebagai berikut: 

 

1. Homoseksual dalam Roma 1:26-27 merupakan hubungan yang tidak 

seimbang dan praktek homoseksual dengan paksaan, bukanlah 

sebuah hubungan dengan dasar kerelaan dan kasih. 

 

 Dalam hal ini, kaum revisionis meyakini bahwa praktek 

homoseksual yang dimaksudkan oleh Paulus adalah sebuah 

hubungan yang tidak seimbang (inequality). Seorang revisionis 

bernama Scroggs berpendapat bahwa aktivitas homoseksual yang 

dikecam Paulus berhubungan dengan tindakan homoseksual yang 

dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak (pederasty).
78

 

Argumen dasar yang digunakan oleh Scroggs adalah adanya banyak 

tulisan (data), khususnya tulisan-tulisan Helenis, mengenai praktek 

pederasty pada zaman Paulus.
79

 Dengan demikian, menurutnya, 

rujukan terhadap praktek homoseksual dalam 1:26-27 tidak dapat 

dijadikan acuan untuk mengecam praktek homoseksual modern.
80

 

Pandangan ini diperkuat oleh Brownson dengan mengatakan bahwa 

praktek homoseksual yang diketahui oleh Paulus hanyalah hubungan 

dalam konteks tidak seimbang dan buruk, seperti pederasty, 

prostitusi, sex berlebihan, dan lain sebagainya.
81

 Oleh karena itulah, 

referensi Paulus dalam 1:26-27 pastilah pada tindakan homoseksual 

dalam konteks hubungan yang tidak seimbang (inequality), bukan 

pada praktek homoseksual sebagaimana dimengerti oleh masyarakat 

modern masa kini. 

 

 Persoalan utama dengan penafsiran di atas adalah pada seleksi 

data, yang menurut penulis, berhubungan sekali dengan presuposisi 

homoseksual kaum revisionis. Penulis tidak membantah validasi 

                                                             
78  Scroggs, The New Testament and Homosexuality, p. 130. 
79   Ibid., pp. 59-60, 130-133. 
80   Ibid., pp. 109-118. 
81  Brownson, Bible, Gender, Sexuality, pp. 149-255; bandingkan Punt, ―Romans 1:18-

32,‖ pp. 970-971. 
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data-data yang digunakan oleh kaum revisionis. Keberatan penulis 

adalah pada penggunaan/seleksi data yang mereka tampilkan dalam 

tulisan mereka, di mana data-data tersebut tidaklah lengkap dan 

repesentatif. Sprinkle berhasil membuktikan dan menyajikan ada 

banyak data pada era Yunani dan Romawi yang mendeskripsikan 

praktek homoseksual pada masa itu tidak semata-mata praktek 

homoseksual yang tidak seimbang (inequality) atau tanpa dilandasi 

oleh ―kasih.‖ Beberapa data tersebut ialah tulisan-tulisan Plato (Sym. 

179E-180B; bnd. Aeschylus, Myrmodons frags. 135-137),
82

 catatan 

tentang kehidupan homoseksual kaisar Nero, kaisar Hadrian, kaisar 

Galba, kaisar Elagabalus, dan lain sebagainya.
83

 Pendapat ini 

ditegaskan oleh temuan Mark Smith, bahwa ada banyak praktek 

homoseksual yang dilandasi oleh kerelaan oleh dua orang dewasa 

(bukan pederasty), seperti dalam tulisan-tulisan Xenophon, 

Aristoteles, Dio Cassius, dan lain sebagainya.
84

 Keberatan yang 

sama juga diajukan oleh Kuhn, khususnya dengan referensi terhadap 

1:26, di mana ia berpendapat bahwa tidak ada bukti atau data [yang 

jelas] mencatat akan adanya praktek homoseksual wanita (lesbian) 

yang tidak seimbang – e.g. pederasty.
85

 Dengan mengabaikan begitu 

banyak data yang tentunya akan memberatkan argumen dan 

kesimpulan mereka, maka adalah tidaklah tanpa dasar untuk 

mengatakan bahwa mereka lebih didorong oleh presuposisi 

homoseksual daripada data-data dalam argumen mereka. 

 

2. Homoseksual dalam Roma 1:26-27 didorong oleh rasa nafsu yang 

berlebihan, bukan orientasi homoseksual yang sejati. 

 

 Salah satu penafsiran yang juga menggunakan data-data yang 

sezaman dengan Paulus untuk membaca Roma 1:26-27 adalah 

pendapat bahwa apa yang Paulus kecam bukanlah praktek 

homoseksual yang dilakukan oleh seorang homoseks, tetapi ekspresi 

nafsu berlebihan dari kaum heteroseksual yang tidak puas dengan 

                                                             
82    Kisah homoseksual antara Achilles dan Patroklos. 
83    Sprinkle, ―Romans 1 and Homosexuality,‖ pp. 526-527 
84   Mark Smith, ―Ancient Bisexuality and the Interpretation of Romans 1:26-27,‖ in 

JAAR 64 (1996), pp. 233-244. 
85    Kuhn, ―Natural and Unnatural Relations,‖ p. 316. 
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praktek heterokseksual mereka. Menurut seorang revisionis bernama 

Elliott, kecaman dalam 1:26-27 dilandasi oleh observasi yang Paulus 

lakukan terhadap kehidupan sekitarnya, khususnya kehidupan 

Romawi. Untuk mendukungnya, Elliott merujuk pada praktek 

homoseksual yang dilakukan oleh para kaisar Romawi (e.g. Tiberius, 

Caligula, Nero, dan lain sebagainya) sebagai wujud dari 

ketidakpuasan para kaisar tersebut terhadap kehidupan heteroseksual 

mereka.
86

 Pandangan ini didukung oleh Fredrikson dengan mengutip 

cukup banyak tulisan para filsuf pada era Greco-Roman. 

Menurutnya, praktek homoseksual pada masa itu tidak merujuk pada 

hubungan yang bersifat personal (relasional), tetapi sebagai ekspresi 

dari nafsu yang berlebihan. Argumen ini didukung oleh penggunaan 

kata σπῆζιρ (bnd. Roma 1:26-27) tulisan-tulisan para filsuf masa itu 

untuk merujuk pada praktek homoseksual sebagai ekspresi 

pemenuhan nafsu yang berlebihan.
87

 Lebih lanjut ia meyakini bahwa 

kata σπῆζιρ jika dihubungkan dengan frasa παπὰ θύζιν (seperti 

ditemukan dalam Roma 1:26-27) hanya memiliki makna tunggal, 

yaitu tindakan seksual yang dilandasi oleh nafsu berlebihan.
88

 

Berkenaan dengan frasa παπὰ θύζιν, Martin sepakat dengan 

Boswell, di mana frasa tersebut lebih tepat dimengerti sebagai 

beyond nature.
89

 Menurut mereka homoseksual dan heteroseksual 

lahir dari keinginan seks yang sama, di mana satu-satunya yang 

membedakan kedua praktek tersebut adalah homoseksual dipandang 

sebagai tindakan atau ekspresi dari nafsu berlebihan (beyond 

nature).
90

 Berdasarkan temuannya itu, maka mereka menyimpulkan 

bahwa apa yang dipersoalkan dalam 1:26-27 bukanlah gender, tetapi 

motivasi di balik praktek homoseksual tersebut. Dengan adanya 

beberapa bukti, baik dari kehidupan para kaisar Romawi maupun 

                                                             
86  N. Elliott, Liberating Paul:The Justice of God and the Politics of the Apostle, 

(Maryknoll: Orbis, 1994), pp. 181-230; bandingkan Punt, ―Romans 1:18-32,‖ p. 
971. 

87  Fredrickson, ―Natural and Unnatural Use,‖ p. 207 
88  Ibid., bandingkan pendapat Boswell bahwa frasa παπὰ θύζιν lebih tepat 

diterjemahkan dengan beyond nature, bukan against nature. Boswell, Christianity, 
Social Tolerance, and Homosexuality, pp. 111-112. 

89   Martin menggunakan analogi makan (makan yang wajar dan berlebihan lahir dari 
keinginan yang sama, yaitu lapar) dalam artikelnya untuk menjelaskan bahwa baik 

homoseksual maupun heteroseksual lahir dari sebuah basic desire yang sama.  
90    Martin, ―Heterosexism,‖ pp. 343-344.  
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para filsuf pada masa itu, kaum revisionis menyimpulkan bahwa apa 

yang dilarang atau dikecam dalam 1:26-27 adalah tindakan 

homoseksual yang dilandasi oleh nafsu yang berlebihan, bukan 

praktek homoseksual oleh orang-orang dengan orientasi 

homoseksual. 

 

 Sebagaimana diungkapkan oleh Sprinkle, data-data mengenai 

praktek homoseksual yang didorong oleh nafsu berlebihan sangatlah 

banyak dalam dunia kuno.
91

 Dengan demikian, adalah tidak bijak 

dan fair jika seorang penafsir menganggap bahwa data-data tersebut 

tidak ada. Namun sebaliknya, sebagaimana terjadi pada beberapa 

dari kaum revisionis, menganggap bahwa data-data tersebut sebagai 

satu-satunya acuan untuk membaca Roma 1:26-27 adalah [juga] 

tidak fair. Sprinkle melanjutkan ulasannya tentang penggunaan data-

data tentang aktivitas homoseksual pada zaman Paulus dengan 

memberikan cukup banyak data pelengkap, di mana ada banyak data 

pada masa tersebut yang mendeskripsikan hubungan homoseksual 

tidak dalam konteks nafsu yang berlebihan.
92

 Menurutnya, ada 

banyak data membuktikan bahwa hubungan homoseksual yang 

pederastic sekalipun tidak semata-mata dipandang sebagai ekspresi 

dari nafsu yang tidak terkendali dan eksplotasi terhadap anak-anak. 

Salah satu contoh yang jelas adalah tulisan Plutarch, dialogue on 

love.
93

 Plutarch melalui karakter dalam tulisannya tersebut berkata 

bahwa, ―there is only one genuine Love, the love of boys (Dialogue, 

4).‖
94

 Selain Plutarch, Sprinkle memberikan data-data lain, seperti 

Plato (Symposium, 179E-180B, 193B),
95

 Xenophon (An Ephesian 

Tale),
96

 dan bahkan kisah hubungan homoseksual antara Kaisar 

                                                             
91  Sprinkle, ―Paul and Homosexual Behavior,‖ pp. 499-500. 
92  Ibid., pp. 501-504. 
93  Ibid., pp. 501-502. 
94  Ibid., p. 502. 
95 Symposium, 179E-180B mengisahkan tentang hubungan homoseksual antara 

Achilles dan Patroklos tanpa adanya dorongan nafsu yang berlebihan, bahkan 
didasari oleh cinta. Symposium, 193B menceritakan tentang hubungan homoseksual 
antara Parmenides dan Zenon yang juga tidak didasari oleh nafsu berlebihan.  

96 An Ephesian Tale berisikan kisah hubungan homoseksual antara Hippothous dan 
Hyperanthes. Dalam kisah tersebut, aktivitas homoseksual mereka berdua 

digambarkan sangat mutual dan didasari oleh cinta (An Ephesian Tale, 3.2). 
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Hadrian dengan Antinous.
97

 Berdasarkan data-data yang ada ini, 

adalah tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa data-data 

yang digunakan oleh kaum revisionis untuk mendukung pendapat 

mereka sangatlah tidak representatif. 

 

 Dalam konteks Roma 1, ada beberapa hal yang memberatkan 

penafsiran kaum revisionis meskipun data-data yang mereka 

gunakan dapat ditelusuri, bahkan sampai pada masa dan masa 

sebelum Paulus. Hal pertama, sebagaimana telah disampaikan pada 

bagian sebelumnya, referensi terhadap homoseksual wanita (lesbian) 

dalam 1:26 sangat memberatkan tafsiran tentang nafsu berlebihan 

yang ditawarkan oleh kaum revisionis. Banyak tulisan kuno 

mengecam praktek lesbian bukan karena praktek tersebut dianggap 

sebagai ekspresi nafsu berlebihan, tetapi penyalahgunaan gender 

dalam hal seks.
98

 Selain itu, tafsiran mereka yang mengatakan bahwa 

Roma 1:26-27 mengindikasikan bahwa praktek homoseksual di sana 

adalah bentuk ekpresi nafsu berlebihan – secara khusus penggunaan 

frasa ―meninggalkan persetubuhan yang wajar‖ dan kata-kata ―hawa 

nafsu‖ (πάθορ; pathos; ay. 26), berahi (ὄπεξιρ;orexis; ay. 27), dan 

kesesatan (πλάνη; planē; ay. 27) – juga tidak mendapat dukungan 

yang kuat dari data-data pada masa itu. Frasa dan dan kata-kata 

tersebut akan terlihat meyakinkan apabila dibaca terlepas dari 

konteksnya (khususnya hubungannya dengan kata θύζιρ dan σπῆζιρ) 

yang mana frasa dan kata-kata tersebut tidak merujuk pada sebuah 

tindakan yang berlebihan, tetapi tidak wajar.
99

 

 

 Berkenaan dengan usulan Boswell dan Martin di mana frasa 

παπὰ θύζιν lebih tepat diterjemahkan sebagai beyond nature, Hays 

berhasil memberikan beberapa contoh (Kisah Para Rasul 18:13; 

Roma 16:17; Philo, on Abraham; Josephus, Ant. 1.200-201; dan lain 

sebagainya) yang menunjukkan bahwa frasa tersebut juga dapat 

                                                             
97 Meskipun kaisar Hadrian telah menikah, namun tidak ada bukti bahwa ia adalah 

seorang heteroseks. Lih. Sprinkle, ―Paul and Homosexual Behavior,‖ pp. 502-504. 
98 Lih. Sprinkle, ―Paul and Homosexual Behavior,‖ p. 507; bandingkan Brooten, Love 

between Women, pp. 248-249. 
99  Sprinkle, ―Paul and Homosexual Behavior,‖ pp. 515-516. 
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dimengerti sebagai against nature.
100

 Selain itu, pendapat Martin 

bahwa penulis kuno tidak memiliki konsep orientasi seksual perlu 

mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Penulis setuju dengan Martin 

apabila yang ia maksudkan adalah istilah orientasi seksual tidak 

digunakan oleh para penulis kuno. Namun, hal tersebut tidak berarti 

bahwa penulis kuno tidak memiliki konsep, meskipun tidak 

secanggih masa kini tentang orientasi seksual. Beberapa ahli seperti 

Hays, Brooten, Sprinkle, dan lainnya memberikan beberapa tulisan 

kuno yang mengindikasikan bahwa konsep orientasi seksual telah 

ada pada masa kuno (e.g. Aristoteles, Eth. 1148B; Soranus, De 

morbis chronicis 4:131-134; Philo, Vcon. 60; Ab. 136; dan lain 

sebagainya).
101

 Meskipun kaum revisionis hendak mengabaikan 

adanya indikasi bahwa penulis kuno memiliki konsep orientasi 

seksual, mereka tidak punya dasar untuk memisahkan praktek 

homoseksual dan orientasi homoseksual – sebagaimana mereka 

lakukan dalam tafsiran mereka terhadap Roma 1:26-27 – karena 

secara konsisten Paulus tidak mungkin memisahkan keduanya 

apabila konsep tersebut tidak dipahami pada zaman tersebut. Dengan 

demikian, benarlah apa yang dikatakan oleh Kuhn bahwa ―for Paul, 

the unnatural actions and the unnatural desire are one and the 

same, and they consist of both men and women enganging in same-

gender sexual relations rather than heterosexual relations.‖
102

 

 

3. Homoseksual dalam Roma 1:26-27 fokus pada ―hirarki‖ yang 

dipertahankan oleh budaya Greco-Roman dalam sebuah hubungan 

seksual – konsep aktif dan pasif dalam hubungan seksual. 

 

 Brownson berpendapat bahwa di dalam Roma 1:26-27 Paulus 

berusaha mengingatkan pembacanya bahwa praktek homoseksual 

dianggap tidak wajar karena tindakan tersebut bertentangan dengan 

                                                             
100 Hays, ―Relations Natural and Unnatural,‖ pp. 197-198; bandingkan Sprinkle, ―Paul 

and Homosexual Behavior,‖ pp. 509-512; James B. DeYoung, ―The Meaning of 
‗Nature‘ in Romans 1 and its Implications for Biblical Proscriptions of Homosexual 
Behavior,‖ in JETS 31.4 (1988), pp. 429-441. 

101 Sprinkle, ―Romans 1 and Homosexuality,‖ pp. 522-526; ―Paul and Homosexual 
Behavior,‖ pp. 504-506; Hays, ―Relations Natural and Unnatural,‖ pp. 199-202; 
Brooten, Love between Women, p. 140. 

102 Kuhn, ―Natural and Unnatural Relations,‖ p. 318. 
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sistem hirarki yang berkembang pada masa itu, misalkan: praktek 

homoseksual memaksa/memperlakukan seorang laki-laki 

sebagai/seperti seorang perempuan.
103

 Seperti contoh-contoh 

sebelumnya, apa yang dikatakan oleh Brownson mendapat dukungan 

yang cukup banyak dari karya-karya pada masa itu, seperti tulisan 

Suetonius (Jul. 52:3), Cicero (Phil. 2:44-45), Pseudo Pholcylides 

(Ps. Phoc. 192), Seneca (Moral Epistle, 122:7), dan lain 

sebagainya.
104

 Dari perspektif yang berbeda, Punt berargumen 

bahwa konsep tentang aktivitas penetrasi (laki-laki sebagai yang 

melakukan penetrasi dan perempuan sebagai penerima) dalam 

budaya Greco-Roman sangat menentukan cara seseorang membaca 

Roma 1:26-27.
105

 Menurutnya, Paulus dan banyak orang Yahudi 

pada masa itu memang menolak praktek atau pola hidup 

homoseksual oleh orang non Yahudi/tidak mengenal Allah (referensi 

yang ia gunakan merujuk pada tulisan-tulisan Philo dan beberapa 

tulisan Yahudi yang kemudian dibandingkan dengan tulisan Greco-

Roman).
106

 Namun Paulus, tambahnya lagi, tidak mengecam atau 

melarang praktek homoseksual yang dilakukan oleh orang-orang non 

Yahudi yang telah mengenal Allah, meskipun praktek tersebut 

bertentangan dengan hirarki sosial pada waktu itu – menurutnya, 

Paulus bahkan menyerukan: ―to act contrary to nature.‖
107

 Dari 

sudut pandang feminis dan fokus pada ayat 26, Brooten berpendapat 

bahwa Paulus memang mengecam praktek homoseksual, khususnya 

lesbian, karena Paulus membawa ideologi patriakal dalam 

tulisannya. Dengan kata lain, tulisan tersebut terpengaruh oleh kultur 

yang memandang wanita lebih rendah daripada pria, sehingga teks 

tersebut sangatlah bias dan tidak dapat digunakan sebagai standar 

moral.
108

 

 

 Sebagaimana contoh sebelumnya, kaum revisionis berhasil 

menunjukkan cukup banyak data untuk mendukung pembacaan 

                                                             
103 Brownson,  Bible, Gender, Sexuality, p. 245. 
104  Sprinkle, ―Romans 1 and Homosexuality,‖ p. 520. 
105  Punt, ―Romans 1:18-32,‖ pp. 973-974. 
106  Ibid., p. 975. 
107  Ibid., pp. 974-979. 
108  Brooten,  Love between Women, p. 302. 
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homoseksual mereka terhadap Roma 1:26-27. Meskipun demikian, 

sama seperti kritik sebelumnya, data-data yang mereka sajikan tidak 

hanya ―selektif,‖ tetapi tidak representatif. Data-data yang berisikan 

kecaman terhadap homoseksual sebagai penyimpangan sosial 

(hirarki pria dan wanita) memang banyak, tetapi bukanlah data satu-

satunya yang dapat dipakai untuk memahami kecaman terhadap 

praktek homoseksual dalam Roma 1:26-27. Ada banyak data, seperti 

dalam Plato (Laws, 636B-D), yang memberikan pencerahan bahwa 

ada banyak alasan lain mengapa praktek homoseksual dikecam, 

selain dari alasan hirarki sosial.
109

 Berhubungan dengan Roma 1:26-

27, tidak ada referensi dan indikasi bahwa Paulus berbicara tentang 

homoseksualitas dalam konteks [tataran] sosial Greco-Roman.
110

 

William Loader berpendapat bahwa rujukan Paulus terhadap kisah 

penciptaan dalam Kitab Kejadian memudahkan para penafsir untuk 

membandingkan tulisan Paulus dengan tulisan Philo (yang juga 

merujuk pada kisah penciptaan dalam kritiknya terhadap aktivitas 

homoseksual) daripada data-data dari Greco-Roman yang dikutip 

oleh kaum revisionis.
111

 Loader melanjutkan, dengan 

membandingkan Paulus dengan Philo, kecaman yang Paulus 

sampaikan dalam Roma 1:26-27 sangat berhubungan dengan 

penyalahgunaan fungsi seksual yang diciptakan oleh Allah, bukan 

sekedar persoalan tataran sosial.
112

 

 

 Persoalan pemilihan data juga terlihat dalam argumen yang 

digunakan oleh Punt dan Brooten. Data-data yang Punt sampaikan, 

khususnya tentang eksklusifitas kecaman Paulus hanya bagi 

homoseks yang tidak percaya dan mengenal Allah (khususnya dari 

penulis-penulis Yahudi), tidaklah dengan sendirinya membenarkan 

anggapan bahwa Paulus sebenarnya tidak keberatan terhadap praktek 

homoseksual yang dilakukan oleh orang-orang yang mengenal 

Allah. Dari tulisan-tulisan Paulus lainnya, 1 Korintus 6:9 dan 1 

Timotius 1:8-11, seorang penafsir yang bertanggung jawab dapat 

                                                             
109 Bandingkan Sprinkle, ―Romans 1 and Homosexuality,‖ pp. 520-521. 
110  Bandingkan Nolland, ―Romans 1:26-27 and Homosexuality,‖ p. 53. 
111 William Loader, ―Same-Sex Relationship: A 1st Century Perspective,‖ in HTS 

Theological Studies 70.1 (2014), p. 4. 
112  Loader, ―Same-Sex Relationship,‖ pp. 4-6. 



104  Pengaruh Presuposisi Homoseksual Dalam Membaca Alkitab 

 

 

menyimpulkan bahwa sikap Paulus terhadap homoseks adalah 

konsisten – baik orang yang telah mengenal Allah atau tidak – sama 

seperti sikap penulis PL dalam Imamat 18 dan 20. Berkenaan dengan 

usulan Brooten yang menyatakan bahwa Paulus sesungguhnya 

terpengaruh oleh lingkungannya sehingga ia memandang rendah 

perempuan dibandingkan laki-laki, perlu mendapat perhatian khusus. 

Pertama, Paulus tidak hanya mengecam praktek homoseksual yang 

dilakukan oleh wanita (ay. 26), tetapi juga laki-laki (ay. 27). Kedua, 

secara umum tulisan-tulisan Paulus menunjukkan adanya sikap 

hormat yang tinggi terhadap perempuan (e.g. Roma 16:3-4, 7, 1 

Korintus 11:5, Galatia 3:28, dan lain sebagainya).
113

 Dengan 

demikian, Paulus tidak dapat dipandang sebagai tokoh yang 

diskrimitatif terhadap perempuan, sebagaimana diklaim oleh 

Brooten. Selain itu, seperti dinyatakan oleh Nolland, data-data yang 

digunakan oleh Brooten dengan tujuan menunjukkan bahwa Roma 

1:26-27 lahir dari pengaruh patrikal terhadap Paulus sangat sedikit 

hubungannya dengan 1:26.
114

 

PRESUPOSISI HOMOSEKSUAL  

DAN INTERPRETASI DATA 

 
 Selain berperan sangat dominan dalam penentuan kesimpulan dalam 

persoalan tekstual dan pemilihan data, presuposisi homoseksual juga 

berperan sangat dominan dalam ranah hermeneutik atau interpretasi data. 

Salah satu elemen yang kerap kali digunakan untuk menunjang 

interpretasi yang didominasi oleh presuposisi homoseksual tersebut 

adalah hasil penelitian ilmiah modern (e.g. hasil penelitian medis, 

psikologis, sosial dan lain sebagainya). Dengan meminjam istilah dari 

Cosgrove, Lenow menyebut interpretasi mereka menggunakan ―the rule 

of nonscientific scope.‖
115

 Prinsip utama kaidah penafsiran ini adalah jika 

terdapat kesejangan antara hasil penelitian sains modern dengan 

pemikiran (atau asumsi) pada masa kuno, termasuk teks Alkitab, maka 

pembaca modern harus mempertimbangkan untuk menggunakan hasil 

                                                             
113 Bandingkan Sprinkle, ―Romans 1 and Homosexuality,‖ pp. 521-522. 
114 Nolland, ―Romans 1:26-27 and Homosexuality,‖ pp. 52-53. Nolland mengakui 

bahwa ada banyak kali teks Paulus digunakan untuk ―merendahkan‖ perempuan, 

namun itu bukan berarti Paulus memiliki konsep seperti itu dalam dirinya.  
115  Lenow, ―Exchanging the Natural,‖ p. 38. 
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penelitian tersebut untuk membaca ulang teks bersangkutan. Salah satu 

persoalan dengan penerapan kaidah ini dalam perdebatan 

homoseksualitas, sebagaimana diamati oleh Lenow, adalah masih adanya 

ruang ketidakpastian atas kesahihan hasil penelitian modern yang 

digunakan sebagai penunjang penafsiran ini.
116

 Perlu diingat, meskipun 

―the rule of nonscientific scope‖ adalah kaidah yang paling banyak 

digunakan, ia bukanlah satu-satunya yang digunakan sebagai back-up 

bagi interpretasi yang didasari oleh presuposisi homoseksual.
117

 

 Dalam hubungannya dengan Roma 1:26-27, ada beberapa 

interpretasi kaum revisionis yang dapat menjadi contoh bagaimana 

presuposisi homoseksual menjadi bagian yang integral dan dominan 

(bahkan konklusif) dalam sebuah proses penafsiran. Beberapa interpretasi 

tersebut dapat diringkas sebagai berikut: 

1. Kecaman dalam Roma 1:26-27 adalah kecaman terhadap penyembah 

berhala (non Yahudi), bukan homoseksual. 

 

Sebagian besar penafsir, baik dari kaum revisionis maupun bukan, 

setuju bahwa Roma 1:26-27 ditulis dalam konteks penyembahan 

berhala. Dengan merujuk pada konteks literal yang lebih luas, yaitu 

Roma 1:18-32, jelas bahwa Roma 1:26-27 memang ditulis dalam 

konteks penyembahan berhala. Hanya, pertanyaannya, apakah 

kecaman terhadap tindakan homoseksual yang diutarakan oleh 

Paulus dalam Roma 1:26-27 ditujukan secara eksklusif bagi 

homoseks yang juga adalah penyembah berhala? Punt berpendapat 

bahwa temple prostitution dapat menjadi latar belakang untuk 

memahami dan menafsirkan Roma 1:26-27.
118

 Menurutnya, praktek 

homoseksual yang Paulus kecam bukanlah semua praktek 

                                                             
116 Lenow, ―Exchanging the Natural,‖ p. 38. 
117 Salah satu artikel yang cukup mengejutkan penulis adalah tulisan pakar sekelas 

Margaret Davies, ―New Testament Ethics and Ours: Homosexuality and Sexuality 
in Romans 1:26-27,‖ yang mana menunjukkan bahwa Davies sangat didorong oleh 
emosinya dalam menafsirkan dan menyimpulkan implikasi dari pesan Roma 1:26-
27 (hal tersebut diakui oleh dirinya sendiri dalam artikel tersebut). 

118  Punt, ―Romans 1:18-32,‖ pp. 969-970; bandingkan Jeremy Townsley, ―Queer Sects 
in Patrisctic Commentaries on Romans 1:26-27: Goddess Cults, Free Will, and ‗Sex 
Contrary to Nature‘,‖ in Journal of the American Academy of Religion 81.1 (2013), 

pp. 57-63. 
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homoseksual, tetapi homoseksual yang spesifik, yaitu yang 

berhubungan dengan temple prostitution.
119

 Dari sudut pandang yang 

berbeda, Bartlett berpendapat bahwa apa yang Paulus kecam dalam 

Roma 1:26-27 tidak dapat dipisahkan dari observasi Paulus terhadap 

kehidupan orang-orang non Yahudi, di mana adanya hubungan yang 

erat antara praktek homoseksual dan penyembahan berhala.
120

 

Dengan demikian, kecaman tersebut tidak dapat dikategorikan 

sepenuhnya sebagai hasil pemikiran teologis, tetapi juga secara 

empiris.
121

 Oleh karena itu, kecaman tersebut tidak boleh dianggap 

sebagai sebuah kemutlakan, tetapi sebuah sikap yang dibatasi oleh 

ruang dan waktu karena lahir dari observasi Paulus semata. Dengan 

membandingkan bagaimana sikap orang Kristen yang berkembang 

(atau berubah) terhadap beberapa isu, seperti isu perbudakan, 

Bartlett berpendapat bahwa cara pandang orang Kristen terhadap 

homoseksualitas pun harus berubah.
122

 Gagasan lainnya terkait 

dengan praktek homoseksual dalam konteks penyembahan berhala 

juga disampaikan oleh Boswell, yang kemudian diikuti oleh Martin, 

dengan fokus pada monotheisme Yahudi sebagai masalah utama teks 

tersebut.
123

 Menurutnya, yang Paulus kecam dalam 1:26-27 adalah 

penolakan terhadap monotheisme Yahudi oleh orang-orang non 

Yahudi yang juga adalah homoseks.
124

 Dengan kata lain, Paulus 

tidak berbicara tentang praktek homoseksual yang dilakukan oleh 

orang-orang yang [telah] menerima monotheisme Yahudi. 

 

 Beberapa gagasan di atas merupakan contoh bahwa penafsiran 

kaum revisionis lebih didorong oleh presuposisi homoseksual 

                                                             
119  Punt, ―Romans 1:18-32,‖ pp. 969-970 
120 David L. Bartlett, ―A Biblical Perspective on Homosexuality,‖ in Foundations 20 

(1977), pp. 139-141. Dalam hal. 139, Bartlett berpendapat bahwa homoseksualitas 
adalah hukuman atas dosa, bukan dosa itu sendiri. Menanggapi hal tersebut, Malick 
membantah pendapat Bartlett dengan membuktikan bahwa homoseksualitas sebagai 
hukuman dosapun berhubungan erat dengan dosa – bahkan dapat dikategorikan 
sebagai dosa itu sendiri (lih. Malick, ―The Condemnation of Homosexuality,‖ pp. 
334-335). 

121   Ibid., p. 141. 
122   Ibid., pp. 142-143. 
123 Boswell, Christianity,Social Tolerance, and Homosexuality, pp. 108-109; Martin, 

―Heterosexism and the Interpretation,‖ pp. 334-337. 
124   Ibid. 



Jurnal Theologi Aletheia Vol. 18 No.11, September 2016    107 

daripada konsistensi secara metodologis, maupun teologis. Secara 

metodologis, perbandingan antara isu homoseksual dan perbudakan 

yang dilakukan oleh Bartlett sebagai dasar argumennya bukanlah 

perbandingan yang sejajar. Kuhn berargumen bahwa ada dua 

persoalan mendasar dengan perbandingan yang tidak sejajar ini: 1) 

Alkitab tidak satu suara menyikapi persoalan-persoalan seperti 

perbudakan dan status wanita dalam pelayanan (di mana kedua isu 

tersebut sangat erat kaitannya dengan konteks sejarah sebuah teks), 

sedangkan keseluruhan Alkitab dengan suara bulat mengecam 

tindakan homoseksual. 2) Alkitab sendiri memberikan pencerahan 

(bahkan kritik) terhadap kultur yang merendahkan wanita dan 

memberlakukan perbudakan dengan tujuan adanya perbaikan atas 

kultur tersebut. Namun Alkitab tidak pernah memberikan pandangan 

positif terhadap praktek homoseksual dengan harapan sebuah kultur 

menerima praktek tersebut.
125

 Persoalan metodologis dan 

hermeneutis lainnya terlihat dari usulan yang digagas oleh Brownson 

tentang menjadikan temple prostitution sebagai historical 

background untuk membaca Roma 1:26-27. Persoalan paling serius 

terkait dengan temple prostitution adalah di mana praktek tersebut 

tidak semata-mata berisikan praktek homoseksual tetapi juga 

heteroseksual. Gagasan Brownson ini tidak hanya dipertanyakan 

oleh para penafsir tradisional, tetapi juga oleh kaum revisionis 

sendiri, seperti Boswell, dengan menyatakan bahwa temple 

prostitution bukanlah konteks yang tepat untuk memahami Roma 

1:26-27.
126

 

 

 Persoalan metodologis juga terlihat dalam usulan untuk 

membaca kecaman dalam Roma 1:26-27 sebagai kecaman terhadap 

praktek homoseksual yang eksklusif dilakukan oleh orang-orang 

yang tidak mengenal Allah. Persoalan mendasar dengan usulan ini 

adalah adanya usaha membaca Roma 1:26-27 terpisah dari konteks 

luasnya. Sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya, Roma 

1:26-27 merupakan bagian yang integral dari Roma 1-3, sehingga 

kecaman di dalam Roma 1:26-27 harus dipandang sebagai bagian 

                                                             
125  Kuhn, ―Natural and Unnatural,‖ pp. 324-326. 
126  Boswell, Christianity,Social Tolerance, and Homosexuality, p. 108. 
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dari kecaman terhadap seluruh manusia secara umum.
127

 Selain itu, 

Lenow mengamati bahwa prinsip yang digunakan oleh kaum 

revisionis di sini, di mana ia menyebutnya sebagai the rule of 

purpose, sangat rentan jatuh dalam subjetivisme.
128

 Subjektivisme 

ini terjadi karena prinsip tersebut pada dasarnya mengedepankan 

tujuan sebuah konteks daripada teks dan detilnya (the purpose [or 

justification] behind a biblical moral rule carries greater weight 

than the rule itself).
129

 Dengan mengedepankan tujuan konteks 

daripada teks, kaum revisionis berusaha memisahkan dan bahkan 

membuat antitesis antara keduanya, di mana seharusnya keduanya 

saling melengkapi. Oleh karena itu, tidak heran apabila mereka 

berpendapat bahwa yang dikecam adalah penyembahan berhala 

(konteks), bukannya homoseksual (teks).  

 

 Salah satu contoh tafsiran terhadap Roma 1:26-27 yang 

memperlihatkan bahwa konteks melengkapi makna teks adalah 

tulisan Joseph M. Spencer yang berjudul ―Towards a Pauline Theory 

of Gender: Rereading Romans 1:26-27.‖ Dalam tulisannya tersebut, 

Spencer berusaha melihat penyembahan berhala dalam Roma 1 

(khususnya ayat 16-25) sebagai konteks yang berdiri sejajar dengan 

kecaman terhadap praktek homoseksual dalam ayat 26 dan 27.
130

 

Untuk menjelaskan apa yang ia maksud, Spencer mengambarkan 

kesejajaran antara penyembahan berhala dengan praktek 

homoseksual sebagai berikut:
131

 

 

                                                             
127 Nolland, ―Romans 1:26-27 and Homosexuality,‖ pp. 37-47. 
128  Dalam hal ini, Lenow mengutip Charles H. Cosgrove. Lih: Lenow, ―Exchanging the 

Natural,‖ p. 35 
129  Lenow, ―Exchanging the Natural,‖ p. 35 
130  Joseph M. Spencer, ―Towards a Pauline Theory of Gender: Rereading Romans 

1:26-27,‖ in Journal of Philosophy and Scripture 7 (2010), pp. 2-4. 
131  Ibid., p. 10. 
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Berdasarkan perbandingan di atas, Spencer menyimpulkan bahwa 

bahwa baik penyembahan berhala maupun praktek homoseksual 

(yang adalah symptom dari sebuah masalah yang lebih besar) berakar 

pada penolakan terhadap Allah. Selain itu, perbandingan di atas juga 

memperjelas bahwa penyembahan berhala dan praktek homoseksual 

tidak dapat dipertentangkan dan dipisahkan, seperti dilakukan oleh 

kaum revisionis, karena keduanya adalah antitesis dari penerimaan 

terhadap wahyu Allah (fidelity and love).
132

 

 

2. Kecaman dalam Roma 1:26-27 adalah kecaman bagi heteroseksual, 

bukan homoseksual – persoalan orientasi seksual. 

 

 Boswell berpendapat bahwa yang Paulus kecam dalam Roma 

1:26-27 bukanlah para homoseks dengan orientasi homoseksual 

(invert), tetapi para heteroseks yang terlibat atau melakukan praktek 

homoseksual  )pervert).
133

 Para heteroseks ini dikecam karena 

dengan sengaja meninggalkan praktek yang seharusnya wajar bagi 

mereka, yaitu heteroseksual, demi mempraktekan hubungan seks 

yang tidak wajar, yaitu homoseksual (dengan rujukan pada kata 

kerja ἀθίημι [aphiēmi; meninggalkan]  dalam ayat 27).
134

 Salah satu 

                                                             
132 Spencer, ―Towards a Pauline Theory,‖ pp. 9-11. 
133 Boswell, Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality, p. 109; bandingkan 

Charles H. Crosgrove, Appealing to Scripture in Moral Debate: Five Hermeneutical 
Rules, (Grand Rapids: Eerdmans, 2002), p. 116; Punt, ―Romans 1:18-32,‖ p. 969 

134  Ibid. 
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dasar bagi pendapat ini adalah asumsi bahwa Paulus dan orang-

orang yang hidup pada zamannya tidak memahami konsep orientasi 

seksual, sehingga yang mereka maksudkan pasti praktek 

homoseksual semata – yang biasanya dilakukan oleh para 

heteroseks.
135

 Menurut
 

seorang revisionis bernama Hultgren, 

penemuan modern baik dalam bidang sosiologi maupun medis telah 

berhasil membuktikan keberadaan orientasi homoseksual, yang 

mana hasil penemuan ini sangat membantu para penafsir modern 

dalam mencermati teks-teks seperti Roma 1:26-27.
136

 Lebih lanjut, ia 

menjelaskan bahwa hasil penelitian modern juga mengukuhkan fakta 

bahwa praktek homoseksual tidak dapat dimengerti secara tunggal 

karena ada banyak jenis praktek homoseksual – termasuk yang 

dilakukan oleh orang dengan orientasi homoseksual ataupun 

heteroseksual.
137

Dari sudut pandang yang berbeda, dan sebagaimana 

telah dibahas sebelumnya, Miller berpendapat bahwa Roma 1:26 

bukanlah sebuah praktek homoseksual, tetapi sebuah penyimpangan 

heteroseksual yang spesifik, yaitu non-coital intercourse (hubungan 

seks tanpa penetrasi penis ke dalam vagina)
.138

 Senada dengan ini, 

Brownson berpendapat bahwa pada ketiga abad pertama 

kekeristenan mula-mula tidak pernah menafsirkan Roma 1:26 

sebagai praktek homoseksual wanita (lesbian).
139

 Dengan demikian, 

yang Paulus persoalkan bukanlah praktek homoseksual, khususnya 

wanita (lesbian), tetapi hubungan heteroseksual yang tidak wajar. 

  

 Sebagaimana telah dikutip sebelumnya, prinsip dasar bagi 

argumen yang dikemukakan oleh Boswell dan Hultgren adalah 

penerapan ―the rule of nonscientific scope.‖ Persoalan dengan kaidah 

ini dalam konteks perdebatan isu homoseksual dan Roma 1:26-27 

adalah belum adanya kesepakatan dari para ahli dalam bidang sosial 

                                                             
135 Brownson, Bible, Gender, Sexuality, pp. 109, 156, 166-168; bandingkan Punt, 

―Romans 1:18-32,‖ p. 969; Arland J. Hultgren, ―Being Faithful to the Scripture: 
Romans 1:26-27 as a Case in Point,‖ in Word & World 14 (1994), pp. 320-322. 

136  Hultgren, ―Being Faithful to the Scripture,‖ pp. 320-321. 
137  Ibid., p. 321. 
138  Miller, ―The Practice of Romans 1:26‖ 
139 Brownson, Bible, Sex and Gender, p. 207; bandingkan Townsley, ―Queer Sects,‖ 

pp. 70-72. 



Jurnal Theologi Aletheia Vol. 18 No.11, September 2016    111 

maupun medis tentang hasil temuan mereka.
140

 Jika kaum revisionis 

mau fair, maka mereka juga perlu melampirkan ada banyak temuan 

dari bidang sosial maupun media yang bertentangan dengan 

argumen mereka. Selain penggunaan temuan-temuan ilmiah yang 

belum final, pembacaan kaum revisionis tentang 

―ketidakmengertian‖ Paulus terhadap konsep orientasi seksual patut 

dipertanyakan – sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, ada 

banyak data yang mengindikasikan bahwa penulis pada zaman kuno 

memahami konsep tersebut. Pertanyaan yang perlu kaum revisionis 

jawab jika mereka hendak konsisten dengan argumen mereka 

(bahwa Paulus tidak memahami konsep orientasi seksual) adalah 

jika Paulus tidak dapat membedakan antara praktek homoseksual 

yang dilakukan oleh heteroseks dan orang-orang dengan orientasi 

homoseksual, maka dengan kriteria apa pembaca modern 

membedakan kedua hal tersebut ketika praktek tersebut dikecam 

dalam Roma 1:26-27? Berhubungan dengan argumen bahwa kata 

ἀθίημι (aphiēmi; meninggalkan) mengindikasikan praktek 

homoseksual dalam Roma 1:26-27 adalah praktek yang dilakukan 

oleh heteroseks, kaum revisionis tentunya perlu mempertimbangkan 

kembali (hubungan kata tersebut dengan dua kata lainnya: θῆλςρ dan 

ἄπζην) bahwa kata θῆλςρ (thēlys) dan ἄπζην (arsēn) tidak berarti 

istri dan suami atau wanita dan pria saja, tetapi merujuk pada 

identitas seksual manusia sebagai ciptaan Allah (created order).
141

 

Dalam hal ini, argumen Miller tentang ayat 26 juga tidak lepas dari 

persoalan. Argumennya tidaklah fair karena mengabaikan kesatuan 

ayat 26 dan ayat 27, sebagaimana telah dibahas sebelumnya. 

Dukungan bagi kaum revisionis dari Brownson pun patut 

dipertanyakan secara metodologis karena ia tidak memasukan atau 

mempertimbangkan keberadaan Clement dari Alexandria dan John 

Chrysostom yang dengan jelas menafsirkan Roma 1:26 sebagai 

praktek lesbian.
142 

 

3. Queer Reading terhadap Roma 1:26-27 

 

                                                             
140  Lenow, ―Exchanging the Natural,‖ pp. 38-39. 
141  Bandingkan Malick, ―The Condemnation of  Homosexuality,‖ pp. 337-338. 
142  Sprinkle, ―Paul and Homosexual Behavior,‖ p. 508. 
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 Queer Reading atau Queer Theory adalah sebuah istilah yang 

memiliki cakupan makna, serta kajian yang luas – mencakup politik, 

studi tentang ras, gender, dan lain sebagainya.
143

 Istilah yang 

pertama kali digunakan oleh Teresa de Lauretis
144

 dan kerap kali 

diasosiasikan dengan Michael Foucault ini berhubungan erat dan 

bergantung pada hermeneutik post-kolonial.
145

 Hubungan dekat 

tersebut terlihat di mana teori post-kolonial berusaha ―menyerang‖ 

penindasan dari pihak yang berkuasa (hegemoni) dalam konteks 

politik, ras, ekonomi dan lain sebagainya, queer theory berusaha 

memberikan ―serangan‖ yang sama, dalam konteks [artikel ini] 

hegemoni seksualitas – yang kerap kali dilakukan oleh heteroseks 

terhadap homoseks.
146

 Para praktisi pendekatan ini melihat bahwa 

tafsiran terhadap teks Kitab Suci yang didominasi oleh hegemoni 

patriakal maupun heteroseks harus dihilangkan (―diperangi‖) ketika 

membaca teks-teks yang berhubungan dengan isu-isu terkait gender 

dan seks. Menurut mereka, identitas sebuah kelompok (misalkan 

heteroseksual) tidak boleh dijadikan standar untuk menilai identitas 

kelompok lainnya (misalkan homoseksual) dan keduanya harus 

                                                             
143 Jeremy Punt, ―Queer Theory, Postcolonial Theory, and Biblical Interpretation: A 

Preliminary Exploration of Some Intersections,‖ in Semeia Studies 67: Bible 
Trouble – Queer Reading at the Boundaries of Biblical Scholarship, (Atlanta: SBL, 
2011), p. 321. Sebagaimana diakui seorang praktisi teori ini, yang juga adalah 
seorang lesbian Yahudi, S. Tamar Kamionkowski, berpendapat bahwa setiap 

penulis dan praktisi teori ini memiliki definisi dan pendekatan yang unik dan 
berbeda satu sama lain (lih. S. Tamar Kamionkowski, ―Queer Theory and 
Historical-Critical Exegesis: Queering Biblicists—A Response,‖ in Semeia Studies 
67: Bible Trouble – Queer Reading at the Boundaries of Biblical Scholarship, 
[Atlanta: SBL, 2011], p. 132). Oleh karena itu, sangat sulit bagi penulis untuk 
memberikan sebuah definisi yang definitif dan komprehensif atas queer reading 
dalam artikel ini. Meskipun demikian, penulis menyadari ada banyak kesamaan dari 
para praktisi teori ini sehingga penulis hanya akan fokus pada elemen tersebut. 

144  Teresa J. Hornsby and Ken Stone, ―Already Queer: A Preface,‖ in Semeia Studies 
67: Bible Trouble – Queer Reading at the Boundaries of Biblical Scholarship, 
(Atlanta: SBL, 2011), p. ix. 

145 Punt, ―Queer Theory,‖ p. 321. Dalam hal ini, Kamionkowski merasa bahwa 
hubungan antara queer reading dan hermenutik post-kolonial tidaklah membantu 
dalam pembacaannya terhadap Kitab Suci karena menurutnya queer reading yang 
efektif adalah tetap mempertahankan pembacaan Yahudinya (Kamionkowski, 
―Queer Theory,‖ p. 132). 

146  Punt, ―Queer Theory,‖ pp. 325-329; Jeremy Punt, ―Sex and Gender, and Liminality 

in Biblical Text: Venturing into Postcolonial, Queer Biblical Interpretation,‖ in 
Neotestamenica 41.2 (2007), pp. 382-385. 
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dipandang sederajat karena identitas seksual pada dasarnya sangatlah 

cair/relatif (fluid).
147

 

 

 Salah satu referensi tentang pentingnya Queer Reading terhadap 

pembacaan Kitab Suci adalah artikel berjudul ―Homosexuality and 

the Bible or Queering Reading?‖ oleh Ken Stone. Dalam artikelnya, 

Stone berasumsi bahwa diskusi tentang homoseksualitas telah jatuh 

pada bias yang ia sebut sebagai heteronormative bias.
148

 Oleh karena 

itu, ia menyimpulkan bahwa pembacaan yang netral, sebagaimana 

ditawarkan oleh Queer Theory, sangat krusial dalam membaca teks-

teks tersebut.
149

 Salah satu penerapan terhadap teori ini dalam 

membaca Roma 1:26-27 adalah tulisan Townsley pada tahun 2012. 

Dalam tulisannya tersebut, Townlsey berpendapat Roma 1:26b-27 

kerap kali digunakan oleh para penulis Kristen awal sebagai dasar 

untuk menyerang politeisme dalam praktek Goddess Cults yang 

melibatkan praktek seks di dalamnya (temple prostitution).
150

 Lebih 

lanjut, ia berpendapat bahwa Roma 1:26 tidak berbicara mengenai 

praktek homoseksual, tetapi praktek heteroseksual tanpa adanya 

penetrasi (heterogenitality).
151

 Menurutnya, kedua fakta ini kerap 

kali diabaikan oleh para penafsir modern, karena penafsir modern 

lebih digerakkan oleh kecenderungan heteroseksual mereka di dalam 

membaca teks, daripada mempertimbangkan keberadaan data-data 

yang mengarah pada makna teks yang sesungguhnya.
152

 Kondisi ini 

diperburuk, menurutnya, oleh adanya perbedaan nilai (value) antara 

para penafsir modern dan penulis Alkitab – seperti: penulis Alkitab 

tidak memiliki kategori heteroseksual dan homoseksual sebagaimana 

dimiliki oleh penafsir modern.
153

 

 

 Sebagaimana penulis sampaikan pada bagian pendahuluan, 

sama seperti praktisi Queer Theory juga, penulis tidak setuju apabila 

presuposisi seks apapun (baik heteroseksual maupun homoseksual) 

                                                             
147 Punt, ―Queer Theory,‖ pp. 330-331;―Sex and Gender,‖ pp. 385-389. 
148 Stone, ―Homosexuality and the Bible or Queer Reading?,‖ pp. 112-115. 
149  Ibid., pp. 115-118. 
150  Townsley, ―Queer Sects,‖ pp. 58-69. 
151  Ibid., pp. 70-71. 
152   Bandingkan Ibid. 
153   Ibid., pp. 72-73. 
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menjadi penentu atau hakim bagi teks yang sedang diteliti. Dengan 

demikian, penulis sangat menghargai gagasan yang disampaikan 

para praktisi Queer Theory, yaitu harus adanya ―perlawanan‖ 

terhadap hegemoni tertentu di dalam membaca teks. Namun tujuan 

yang baik tersebut tidak dengan sendirinya membuat Queer Theory 

menjadi netral. Meskipun bertujuan untuk ―memerangi‖ hegemoni 

tertentu di dalam membaca sebuah teks, Queer Theory sendiri pada 

akhirnya telah [seringkali] menjadi sebuah hegemoni baru dan 

mendukung salah satu pandangan (atau teori) minoritas (seperti: 

pembacaan homoseksual terhadap Alkitab, pembacaan feminis 

terhadap Alkitab, dan lain sebagainya)
154

 untuk menjadi hegemoni 

baru.
155

 Selain persoalan ketidaknetralan para praktisi Queer Theory, 

mereka juga menghadapi persoalan metodologis yang cukup pelik.
156

 

Persoalan metodologis utama mereka berhubungan erat dengan 

                                                             
154  Salah satu contoh bahwa Queer Theory pada akhirnya tidak netral dan menjadi 

sarana untuk melegitimasi teori modern adalah penggunaan Queer Theory oleh para 
feminis: e.g. Mimi Marinucci, Feminism is Queer: The Intimate Connection 

between Queer and Feminist Theory, (New York: Zed Books, 2010). Dalam bidang 
politik, James Penney berpendapat bahwa ada banyak usaha untuk menghubungkan 
seksualitas dengan politik dari perspektif Queer Theory. Namun menurutnya usaha 
tersebut sia-sia karena logika yang digunakan oleh para praktisi teori ini kontra 
produktif. Lih. James Penney, After Queer Theory: The Limits of Sexual Politics, 
(New York: Plutobooks, 2014). 

155 Penulis tidak mengklaim bahwa penerapan Queer Theory dan teori post-
kolonilamisme dalam setiap bidang ilmu atau kajian tidak netral. Kritik dari 

beberapa praktisi teori ini terhadap persoalan ras (hegemoni kulit putih terhadap 
kulit hitam) cukup fair karena mereka menggunakan sebuah dasar yang objektif 
[tidak fluid] (misalkan Alkitab) dalam mengkritik persoalan yang subjektif dan 
fluid. Namun hal sebaliknya justru terjadi pada kritik mereka terhadap teks-teks 
yang berhubungan dengan homoseksualitas, di mana mereka kerap kali 
menggunakan dasar yang subjektif dan fluid (hasil penelitian sains yang belum 
final, perkembangan trend transgender, keberpihakan politik terhadap 
homoseksualitas, dan lain sebagainya) untuk mengkritik sesuatu yang objektif (teks 

Alkitab). 
156 Dalam bidang sosial dan medis, beberapa praktisi Queer Theory berusaha 

mendefinisikan identitas seksual secara fluid, karena menurut mereka identitas 
seksual berhubungan sangat erat dengan eksistensi tubuh manusia (gender identity, 
bukan sekedar gender role) yang mana pada saat ini tidak mutlak adanya akibat 
adanya teknologi untuk transgender (lih. penelitian yang membantah teori ini: Julie 
L. Nagoshi, Craig T. Nagoshi, and Stephan/ie Brzuzy, Gender and Sexual Identity: 
Transcending Feminist and Queer Theory, [New York: Springer, 2014]).   Salah 
seorang yang menerapkan pembacaan ini terhadap Roma 1:26-27 adalah Jeremy 

Punt, ―Sex and Gender, and Liminality in Biblical Text: Venturing into 
Postcolonial, Queer Biblical Interpretation,‖ in Neotestamenica 41.2 (2007). 
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asumsi para praktisi teori ini di mana identitas seksual adalah 

sesuatu yang sangat relatif (fluid). Studi quantitatif yang dilakukan 

oleh Julie L. Nagoshi, Craig T. Nagoshi, dan Stephan/ie Brzuzy 

membuktikan bahwa persoalan identitas seksual tidaklah fluid 

seperti dimengerti oleh para praktisi Queer Theory.
157

 Menurut hasil 

riset tersebut, identitas seksual bukan hanya soal kesadaran seksual 

bawaan ataupun persoalan gender (baik gender role maupun gender 

identity), tetapi kombinasi keduanya.
158

 Bahkan di dalam 

homoseksual sendiri, setiap homoseks memiliki kesadaran binari 

bahwa mereka pasti salah satu dari dua gender role (role sebagai 

wanita atau pria). 

 

 Dalam penerapannya terhadap Roma 1:26-27, para praktisi 

Queer Theory melakukan dua hal yang patut disoroti secara cermat. 

Pertama, mereka berasumsi bahwa pemahaman penafsir modern 

yang binari (heteroseksual vs. homoseksual) telah membuat banyak 

penafsir modern – khususnya heteroseks – bias dalam membaca teks 

Roma 1:26-27. Menanggapi hal ini, keberatan yang sama juga dapat 

diajukan terhadap para praktisi Queer Theory yang kerap kali 

mendukung kaum homoseksual dan feminis, sehingga menyebabkan 

pembacaan yang bias terhadap sebuah teks. Dalam hal inilah 

netralitas Queer Theory diuji. Kedua, dengan mengusulkan 

pendekatan yang relatif (fluid) terhadap identitas seksual dan 

hubungannya dengan Roma 1:26-27, para praktisi teori ini berasumsi 

bahwa Paulus memiliki cara berpikir seperti mereka – padahal tidak 

ada indikasi bahwa Paulus melihat identitas seksual dengan relatif 

(fluid), meskipun pada zaman tersebut sudah ada praktek yang dapat 

―mengubah‖ gender role seseorang seperti praktek kebiri. Tindakan 

memaksakan asumsi mereka pada Paulus dapat dikategorikan 

sebagai tindakan anakronis dalam membaca teks. Jika para praktisi 

teori ini hendak konsisten dalam memerangi sebuah hegemoni (baik 

dalam bentuk ideologi maupun politis), mereka seharusnya dapat 

melihat bahwa Paulus justru sedang melawan hegemoni biseksual 

(dan homoseksual) yang menguasai Greco-Roman. Sebagaimana 

                                                             
157 Julie L. Nagoshi, Craig T. Nagoshi, and Stephanie Brzuzy, Gender and Sexual 

Identity: Transcending Feminist and Queer Theory, (New York: Springer, 2014). 
158 Nagoshi and Brzuzy, Gender and Sexual Identity, chps. 5-7. 
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kaum revisionis akui, praktek homoseksual dan biseksual adalah 

aktivitas yang wajar dan bahkan dipraktekkan oleh kaisar-kaisar 

Romawi pada masa itu. Dalam kondisi yang demikian, wawasan 

Yudaisme dan Kekristenan tentang seks mendapat tantangan yang 

cukup berat dari kondisi sosial semacam ini. Namun, ketidaknetralan 

membuat membuat mereka gagal melihat hal tersebut. 

SIMPULAN 

 Tulisan ini tidak mengklaim telah merangkum semua pemikiran dan 

argumen, serta studi kaum revisionis yang panjang dan serius (terutama 

berkaitan dengan Queer Theory). Tulisan ini hanya melihat beberapa 

aspek dari argumen dan pemikiran mereka yang penulis anggap lebih 

didorong oleh presuposisi homoseksual daripada faktor lain dalam proses 

penafsiran sebuah teks. Dalam mengamati dan memberikan evaluasi 

terhadap argumen dan pandangan mereka, penulis juga tidak sedang 

mengusulkan atau berargumen bagi presupositionless hermenuetic/ 

exegesis. Namun, penulis beranggapan bahwa presuposisi seorang 

penafsir harus tunduk pada data-data dan mekanisme penafsiran yang 

koheren dan konsisten, bukan sebaliknya. Dalam hal ini, ada tiga aspek 

dalam pembacaan kaum revisionis yang menurut penulis lebih terdorong 

oleh presuposisi homoseksual mereka. Pertama, presuposisi homoseksual 

berperan sangat dominan dalam persoalan tekstual. Kedua, presuposisi 

yang sama berperan dalam seleksi data, sehingga data yang digunakan 

tidak representatif. Ketiga, penafsiran terhadap data (hermeneutik) 

mereka juga sangat didominasi oleh presuposisi mereka. Sebagaimana 

pada bagian awal tulisan ini, tujuan artikel ini adalah, sejiwa dengan 

seruan Martin, memberikan himbauan agar setiap penafsir tidak 

menjadikan presuposisi mereka sebagai hakim dalam proses penafsiran.  
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Judul  :  Simplify. Ten Practices to Unclutter Your Soul 

Penulis  :  Bill Hybles 
Penerbit :  London: Hoddler & Stoughton Ltd 

Tahun  :  2014 

Halaman :  309 halaman 
 

Melalui buku ini Bill Hybles berupaya untuk memberikan solusi 

permasalahan global para pemimpin yang seringkali mengungkapkan 

bahwa mereka kelelahan, kewalahan, terlalu sibuk, kuatir, terisolasi, dan 

mengalami ketidakpuasan (p. 1) 

Keadaan kelelahan, kewalahan, dan terkuras dalam kehidupan 

seseorang akan menyebabkan tidak dapat mengalami dan menikmati 

hidup dalam kepenuhan serta tidak dapat menawarkan kehidupan yang 

bernilai bagi sesama.  

Secara ringkas jalan keluar yang ditawarkan adalah 

MENYEDERHANAKAN (SIMPLIFY). Suatu upaya menyederhanakan 

kehidupan untuk mengalami dan menikmati hidup dalam kepenuhannya 

serta mempunyai kehidupan yang memberikan nilai bagi sesama. 

Pola hidup ―Menyederhanakan‖ lebih sekedar dari mengerjakan 

lebih sedikit, tetapi membawa seseorang menjalani kehidupan yang 

sepenuh hati dan terfokus kepada keadaan yang Allah inginkan dan 

panggil bagi seseorang. (p. 2). Pola hidup ―Menyederhanakan‖ tidak 

sekedar mengatur dan membersihkan lemari dan meja kerja, tetapi 

berkaitan membersihkan dan menata jiwa. (p. 3) 

Bill Hybles mengangkat 5 kunci untuk hidup dalam kepenuhan, 

yaitu: 

1. Hubungan yang erat dengan Allah 

2. Kehidupan Keluarga 

3. Pekerjaan Yang Memberikan Kepuasan 
4. Rekreasi 

5. Olah Raga dan Pola Makan Sehat (pp. 17-26) 
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Untuk memiliki pola hidup ―Menyederhanakan‖ Bill Hybles 

menyampaikan beberapa tindakan penting yang harus dilakukan oleh 

seseorang, yaitu: 

1. Seseorang harus mengatur kalendar hidup dan kerjanya. Seseorang 

harus menjadi pengatur atau boss atas jadwalnya sendiri. (30). 

Hybles menyarankan harus mengisi secara seimbang dan utuh 

kalendar hidupnya berdasarkan 5 kunci, yaitu menyediakan waktu 

untuk Allah, waktu keluarga, menemukan pekerjaan yang tepat, 

mempunyai waktu untuk rekreasi dan olah raga. (pp. 31-52) 

2. Mengatur keuangan. (pp.55-82). Mengatur keuangan ini berkaitan 

dengan iman kepada Allah yang memelihara, menghindari hutang 

yang konsumtif, memberikan persembahan dan bantuan dan juga 

menabung. Bagi Hybles mengatur keuangan itu juga terkait dengan 

kehidupan rohani seseorang, sehingga seseorang sungguh perlu 

belajar mengatur keuangan seperti yang Alkitab ajarkan. 

3. Memiliki pekerjaan yang memberikan kepuasan dan jaminan. (pp. 

83-107). Seseorang perlu menenemukan pekerjaan yang 

memberikan kepuasan dan jaminan. Tidak sekedar bekerja, tetapi 

sungguh bekerja yang memberikan kepuasan batin dan juga jaminan 

keuangan bagi kehidupannya. 

4. Belajar memberikan pengampunan (pp. 109-137). Seseorang harus 

berupaya menyelesaikan dengan tepat masalah-masalah yang terjadi 

dalam hubungan dengan sesama. Di atas semuanya itu harus belajar 

memberikan pengampunan atas apa yang terjadi dalam 

kehidupannya. 

5. Mengatasi kekuatiran dan ketakutan (pp. 139-168). Ada ketakutan 

dan kekuatiran yang perlu, tetapi ada juga ketakutan dan kekuatiran 

yang tidak perlu. Ketakutan dan kekuatiran harus ditanggani dengan 

tepat agar tidak menjadi penghambat dalam kehidupan seseorang. 

6. Mempunyai hubungan atau persahabatan (pp. 169-204). Hybles 

menekankan pentingnya kedalaman suatu hubungan persahabatan 

dan bukan sekedar banyaknya hubungan, namun tidak erat atau 

dangkal. 

7. Hidup sesuai dengan panggilan Allah (pp. 205-224). Bill Hybles 

menyarankan bahwa setiap orang harus menemukan ayat kunci dari 

Firman Allah yang menjadi pedoman baginya untuk hidup sesuai 
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dengan panggilan Allah. Ayat itu akan menjadi pedoman, motivasi 

dan penghiburan bagi seseorang untuk menjalani kehidupannya. 

8. Hidup dalam musim-musim kehidupan (pp. 225-254). Kehidupan 

seseorang terbagi dalam musim-musim kehidupannya. Setiap orang 

harus belajar hidup dalam musim kehidupannya, menerima musim 

kehidupan yang harus dilepaskan dan merangkul musim 

kehidupannya yang baru dan harus dijalani. 

Pola hidup ―Menyederhanakan‖ akan membawa seseorang dari 

kehidupan yang tak berarti menjadi kehidupan yang berarti dan 

memberikan kepuasan (pp. 255-282). Hidup tidak sekedar mengejar 

kesehatan fisik dan panjang umur, pendidikan, kenikmatan, pekerjaan, 

kekayaan, seks, dan ketenaran. Hidup dalam kepuasan untuk dapat 

menikmati kehidupan secara utuh yang memberikan kepuasan, tujuan, 

dan makna. (pp. 278-280).  

Dalam buku ini Bill Hybles banyak memberikan contoh-contoh 

dalam kehidupannya untuk menguraikan prinsip-prinsip yang ingin 

disampaikan, sehingga kadang kala pembaca harus memahaminya bahwa 

hal-hal itu bersifat subyektif dan juga dalam konteks kehidupan seorang 

Hamba Tuhan di Amerika. Sebagai contoh: Bill Hybles memutuskan 

untuk memberikan 4 malam untuk waktu keluarganya (pp. 35-38), tentu 

hal ini sangat sulit untuk diterapkan dalam konteks kehidupan Hamba 

Tuhan di Indonesia. Untuk itu penerapan prinsip ini perlu disesuaikan 

dalam konteks Indonesia. 

Buku ini juga merupakan buku yang ditulis berdasarkan seri khotbah 

yang diberikan, sehingga bahasa dalam buku ini nampak adanya bahasa 

lisan, walau telah disesuaikan untuk bahasa tulisan.  

Secara umum buku ini memberikan prinsip-prinsip yang sangat 

penting bagi Hamba Tuhan dan para pemimpin untuk dapat mempunyai 

dan mengalami kehidupan yang memberikan kepuasan, tujuan, dan 

makna dengan kunci pola hidup ―Menyederhanakan‖. 

Sia Kok Sin 
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RESENSI BUKU 

Judul  : Jesus Behaving Badly: The Puzzling Paradoxes 

of the Man from Galilee  
Penulis  : Mark L. Strauss 
Penerbit : Inter-Varsity 

Tahun  : 2015 

Halaman : 221 halaman 

Sekitar tahun 1990-an muncul sebuah slogan populer di kalangan 

orang Kristen Injili Amerika yang mengajak mereka untuk memikirkan 

kehidupan moral mereka dari perspektif tindakan Yesus. Slogan ini 

berbunyi ―What Would Jesus Do‖ (WWJD). Melalui slogan ini, umat 

Kristen Injili didorong untuk berhenti sejenak dan memikirkan dengan 

seksama tiap hal yang mereka akan putuskan atau lakukan: seandainya 

Yesus ada dalam posisi mereka, apa yang kira-kira akan Yesus lakukan? 

Asumsi yang melandasi slogan ini sangat jelas: Yesus adalah teladan 

moral terbaik bagi manusia! 

Harus diakui, kehidupan moral Yesus adalah salah satu daya tarik 

terbesar Pribadi ini. Banyak orang, termasuk juga orang-orang non-

Kristen, sangat menyukai Yesus karena standar dan kehidupan moral-Nya 

yang tinggi. Terlebih bagi orang-orang Kristen, Yesus, yang diyakini 

tidak mungkin dan tidak pernah berbuat salah, adalah contoh paling ideal 

bagaimana seharusnya manusia hidup dan memuliakan Allah. Setiap 

tindakan maupun perkataan-Nya merupakan wujud sikap sempurna 

kehidupan manusia di hadapan Allah. 

Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa Kitab-kitab Injil juga 

menyajikan kepada umat Kristiani beberapa kasus sulit seputar perbuatan 

dan ucapan Yesus. Beberapa tindakan dan perkataan-Nya sangat 

provokatif dan membingungkan bagi orang-orang yang menyanjung-Nya 

sebagai panutan moral terbaik. Misalnya bagaimana mungkin seorang 

yang memiliki moral sedemikian sempurna justru mengajar para murid-

Nya untuk membenci keluarga mereka (Lukas 14:26)? Bagaimana bisa 

seorang yang lemah lembut dan mengajar murid-Nya untuk mengasihi 

musuh justru mengeluarkan beragam celaan yang tajam kepada para 

lawan-Nya di Matius 23? Selain itu, tindakan-Nya mengutuk pohon ara 
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yang tidak berbuah sangat sulit untuk dipahami, terlebih mengingat 

bahwa saat itu bukanlah musim buah ara (Markus 11:12-14). Kasus-kasus 

ini hanyalah sekelumit contoh dari beragam ―tindakan buruk‖ Yesus yang 

direkam di dalam Kitab-kitab Injil. 

Buku karya Mark Strauss ini muncul untuk menjelaskan noumena di 

balik fenomena tindakan-tindakan Yesus yang sukar dipahami tersebut. 

Ada sebelas isu utama yang menjadi perhatian Strauss dalam buku ini. 

Setelah enam halaman pengantar di bab 1, Strauss membahas isu pertama 

di bab 2. Isu yang dibahas ialah apakah Yesus adalah seorang 

revolusioner atau seorang pasifis. Strauss menyimpulkan bahwa 

ungkapan-ungkapan Yesus yang bersifat revolusioner harus dipahami 

dalam konteks misi-Nya memulihkan keadaan ciptaan dan melawan iblis, 

dosa, serta kematian. 

Bab 3 membahas apakah Yesus adalah seorang pemarah atau 

seorang yang penuh kasih. Pertanyaan ini dimunculkan dalam konteks 

pertentangan-Nya dengan para pemimpin agama di masa itu. Strauss 

menyimpulkan bahwa kemarahan Yesus terhadap para pemimpin agama 

dilandasi oleh sikap mereka yang menolak dan menghalangi 

pemberitaan-Nya tentang Kerajaan Allah. 

Bab 4 membahas apakah Yesus adalah seorang pecinta lingkungan 

(environmentalist) atau seorang perusak alam. Pertanyaan ini 

dimunculkan dalam konteks dua kisah di dalam Injil, yakni 

―pengorbanan‖ dua ribu babi (Markus 5:1-20) dan kutukan terhadap 

pohon ara yang tidak berbuah (Markus 11:12-24). Strauss berpendapat 

bahwa ada makna simbolis di balik kedua kisah tersebut. Bila yang 

pertama melambangkan kehadiran Kerajaan Allah melalui kemenangan 

atas iblis, yang kedua melambangkan penghakiman Allah terhadap 

bangsa Israel. 

Bab 5 mempertanyakan apakah Yesus adalah seorang legalis atau 

seorang yang penuh anugerah. Pertanyaan ini muncul mengingat adanya 

beberapa teks yang mengesankan bahwa Yesus adalah seorang legalis. 

Misalnya perintah untuk mencungkil mata kanan dan memotong tangan 

kanan di Matius 5:21-22. Setelah menunjukkan beberapa ajaran Yesus 
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yang mengajarkan anugerah, Strauss menjelaskan arti sesungguhnya di 

balik teks-teks sulit tersebut. Ia menyatakan bahwa meski Yesus 

merupakan Pribadi yang penuh anugerah, namun anugerah itu menuntut 

ketaatan. 

Bab 6 mempertanyakan apakah Yesus adalah seorang gembala yang 

lembut atau pengkhotbah yang keras, yang mengkhotbahkan teror tentang 

neraka. Setelah memaparkan bahwa pemberitaan tentang neraka 

merupakan hal yang tidak terpisahkan dari ajaran Yesus, Strauss 

menunjukkan mengapa neraka perlu ada dan berbagai pandangan 

mengenai sifat neraka. 

Bab 7 mempertanyakan apakah Yesus adalah sosok yang anti-

keluarga atau family friendly. Harusnya diakui bahwa sikap Yesus yang 

menolak bertemu dengan keluarga-Nya dan juga perintah-Nya untuk 

membenci keluarga menimbulkan kesan bahwa Ia adalah seorang yang 

anti-keluarga. Strauss menunjukkan dalam bab ini, bahwa komunitas 

umat Allah adalah keluarga yang sebenarnya bagi murid-murid-Nya. 

Selain itu, sifat hiperbolis ajaran Yesus menandakan bahwa perintah 

untuk membenci keluarga tidak untuk dipahami secara literal. 

Bab 8 mendiskusikan apakah Yesus adalah seorang rasis atau 

inklusif. Diskusi ini dilandaskan pada ungkapan Yesus yang menganggap 

bangsa asing sebagai ―anjing‖ (Matius 15:21-28) dan juga sifat 

penginjilan-Nya yang selektif (Matius 15:24). Strauss mengakui bahwa 

bangsa Yahudi memang memiliki prioritas dalam rencana Allah, meski 

demikian pada akhirnya Kerajaan Allah merupakan pemerintahan yang 

bersifat inklusif. 

Bab 9 mendiskusikan apakah Yesus adalah seorang yang seksis 

(diskriminatif terhadap gender) atau egalitarian. Strauss menunjukkan 

bahwa dari perspektif Yudaisme, Yesus jelas bukanlah seorang seksis. 

Berbeda dari perspektif zaman itu, Yesus menegaskan peran wanita, 

memperlakukan mereka sebagai murid dan ahli waris Kerajaan Allah.  

Bab 10 mendiskusikan apakah Yesus adalah seorang anti-Semit. 

Pertanyaan ini sebenarnya cukup mengagetkan mengingat Yesus sendiri 
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adalah seorang Yahudi. Dalam bab ini, Strauss menunjukkan bahwa 

pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang anakronistik. Konflik 

Yesus dengan para pemimpin Yahudi bukan konlik inter-rasial tetapi 

intra-rasial. 

Bab 11 mencoba menjawab apakah Yesus adalah seorang raja yang 

menang atau nabi yang gagal. Tepatnya, apakah nubuatan-Nya tentang 

kehadiran Kerajaan Allah adalah nubuatan yang benar-benar tergenapi? 

Setelah menunjukkan sifat Kerajaan Allah, Straus menunjukkan bahwa 

kehadiran Kerajaan Allah sebenarnya telah digenapi melalui beberapa 

hal, di antaranya melalui pelayanan pengusiran setan dan kesembuhan 

yang Yesus lakukan, melalui kebangkitan Yesus dan pencurahan Roh 

Kudus, melalui pemberitaan Injil, pada saat kedatangan Yesus kedua kali, 

dan pada saat kejatuhan Yerusalem di tahun 70. Strauss menutup bab ini 

dengan mendiskusikan empat teks sulit terkait nubuatan Yesus tentang 

kedatangan Kerajaan Allah. 

Bab 12 mencoba menjawab apakah nasib akhir Yesus adalah jasad 

yang membusuk atau Tuhan yang bangkit. Strauss mengakui bahwa 

wawasan dunia seseorang akan mempengaruhi caranya memahami kisah 

kebangkitan. Meski demikian, ia menunjukkan bahwa sebenarnya ada 

bukti-bukti yang kuat untuk mempercayai kebangkitan-Nya. Ia menutup 

bab terakhir ini dengan menantang para pembacanya untuk menyikapi 

bukti-bukti ini dengan bijak, yakni mendorong untuk mengenal Yesus 

lebih lagi, baik melalui kata-kata dan perbuatan-Nya maupun melalui 

perjumpaan secara pribadi dengan Dia. 

Sejujurnya, harmonisasi teks Injil yang beberapa kali Strauss 

lakukan agak sedikit mengganggu. Meski demikian, hal ini bisa dipahami 

mengingat natur buku ini sebagai buku populer. Dari model pembahasan 

dan pembahasaannya (Strauss sesekali melemparkan gurauan ringan di 

dalam buku ini!), nampak sekali bahwa Strauss menargetkan orang-orang 

awam sebagai pembaca utama buku ini, khususnya orang-orang non-

Kristen atau orang Kristen baru. Meski demikian, buku ini juga berguna 

bagi para pendeta dan sarjana pemula yang mencoba memahami 

kesulitan-kesulitan di seputar hidup dan tindakan Yesus. Buku ini sangat  
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menolong pembaca untuk memahami tujuan sebenarnya di balik tindakan 

Yesus, sehingga pembaca tidak perlu terlalu cepat menilai Yesus sebagai 

―anak nakal.‖  

 Stefanus Kristianto  
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Buku ini merupakan hasil riset Thom S. Rainer dan Eric Geiger 

terhadap lebih 400 gereja Injili yang menghasilkan kesimpulan bahwa 

gereja yang mengalami pertumbuhan adalah gereja yang sederhana atau 

Simple Church (hal. 23).  

Judul buku ini sangat menarik orang untuk mau membaca karena 

mereka berharap akan menemukan langkah-langkah mudah untuk menata 

dan mengembangkan pelayanan gerejawi. Melalui penyelusuran buku ini 

seseorang akan menemukan bahwa sederhana (simple) sangat berbeda 

dengan mudah (easy). Buku ini tidak memberikan tips instan dan mudah 

untuk pertumbuhan gereja, tetapi justru memberikan kesimpulan penting 

bahwa pertumbuhan itu dihasilkan melalui kesederhanaan, namun 

kesederhanaan itu bukanlah sesuatu yang mudah dan instan. 

Penulis mengutip ungkapan Ralph Waldo Emerson ―Menjadi 

Sederhana adalah menjadi hebat‖ (hal. 39). Ungkapan ini merangkumkan 

pendapat penulis buku ini bahwa menjadi sederhana atau mencapai suatu 

kesederhanaan bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi membutuhkan suatu 

perjuangan untuk mencapainya. 

Menjadi Gereja yang Sederhana membutuhkan empat hal penting, 

yaitu kejelasan, pergerakan, keterpaduan dan fokus (hal. 65). Untuk 

mencapai Gereja yang Sederhana dibutuhkan para pemimpin gereja yang 

merupakan perancang dan bukan pembuat program (hal. 67).  

Kejelasan adalah kemampuan dari proses untuk dikomunikasikan 

dan dipahami oleh orang lain. Kejelasan ini sangat penting karena akan 

membangkitkan komitmen. Tanpa pemahaman yang jelas, komitmen 

akan berkurang. Kejelasan ini harus dimulai dari para pemimpin, karena 
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jika para pemimpin saja tidak jelas, maka anggota jemaat tidak akan 

memahami proses pelayanan ini dengan jelas juga. Untuk menjadi 

sederhana, sebuah gereja harus jelas (hal.77-79). Kejelasan ini berkaitan 

dengan memulai suatu cetak biru pelayanan yang dihasilkan melalui 

mendefinisikan, mengilustrasikan (memvisualkan); mengukur 

perkembangan proses; mendiskusikan antar pemimpin, antar pemimpin 

dan jemaat; dan meningkatkan pemahaman di kalangan pemimpin dan 

juga anggota jemaat (hal. 113-34). Dalam proses ini pemimpin tidak 

boleh menjadi agen perjalanan rohani, yang hanya merancangkan, namun 

tidak terlibat; sebaliknya ia menjadi seorang pemandu perjalanan, yang 

tidak hanya merancangkan suatu perjalanan, tetapi juga ikut serta 

langsung dalam perjalanan rohani ini (hal. 134-5). 

Pergerakan adalah langkah-langkah yang berurutan di dalam proses 

yang membuat orang ke area komitmen yang semakin besar. Bagaimana 

membuat seorang berpindah dari satu tingkat komitmen ke tingkat 

komitmen yang lebih besar. Gereja yang dinamis memiliki sebuah proses 

yang sederhana yang menghasilkan pergerakan, sebuah proses yang 

memfasilitasi masalah perpindahan (hal.79-81). Proses penyusunan 

pergerakan ini meliputi pemrograman strategis, pemrograman yang 

berurutan, pergerakan yang disengaja, dan adanya kejelasan setiap 

langkah dari proses pemuridan (mengikut, bertumbuh dan melayani) (hal. 

139-65). 

Keterpaduan adalah pengaturan semua pelayan dan hamba Tuhan 

kepada seputar proses sederhana yang sama. Keterpaduan memastikan 

semua bagian dalam gereja bergerak ke arah yang sama dan dengan cara 

yang sama. Gereja yang sederhana akan menerapkan keterpaduan dan 

memerangi ketidakterpaduan (hal. 81-83).  Keterpaduan ini berkaitkan 

dengan upaya memaksimalkan energi setiap orang.  Hal ini berkaitan 

dengan merekrut orang sesuai proses yang tepat dan terpadu; adanya 

kejelasan tanggung jawab; mengimplimentasikan proses yang sama di 

semua area pelayanan; mempersatukan semuanya dalam proses yang 

telah ditentukan; serta hanya menambahkan pelayanan baru yang sesuai 

dengan proses yang ada (hal. 167-94). 
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Fokus adalah komitmen untuk meninggalkan segala sesuatu yang 

ada di luar proses pelayanan sederhana. Gereja sederhana meninggalkan 

semua yang bukan bagian dari proses sederhana karena hal itu akan 

menjadi ancaman dan merebut perhatian dan tenaga dari hal penting yang 

telah ditentukan. Gereja sederhana memiliki fokus (hal. 83-85). Fokus ini 

meliputi berani menyingkirkan (mengeliminasi) kegiatan yang tidak 

sesuai proses sederhana ini, membatasi penambahan kegiatan baru, 

mengurangi acara-acara khusus, tetap mengkomunikasikan proses 

sederhana ini serta menolong setiap orang untuk mudah memahami 

proses sederhana ini (hal. 197-224). Kejelasan, pergerakan dan 

keterpaduan tidak akan berarti apa-apa, kalau tidak disertai dengan fokus 

(hal. 203). 

Menjadi suatu Gereja Sederhana bukanlah hal yang mudah, tetapi 

sangat penting untuk dapat kembali kepada proses pemuridan yang Tuhan 

Yesus ajarkan. Proses pemuridan ini meliputi proses mengasihi Allah 

(beribadah), bertumbuh bersama (kasih kepada sesama) dan melayani. 

Buku ini senantiasa mengingatkan untuk mempunyai proses yang 

sederhana dan jelas dalam proses pemuridan ini.  

Dalam bab 9 diungkapkan langkah-langkah sederhana untuk menjadi 

suatu Gereja Sederhana, yaitu merancang proses yang sederhana 

(Kejelasan), memasukkan program kunci sepanjang proses tersebut 

(Pergerakan), menyatukan semua pelayanan di sekitar proses 

(Keterpaduan) dan mulai menyingkirkan hal-hal yang berada di luar 

proses (Fokus) (hal. 227-40). 

Memang buku ini didasari penelitian ilmiah dari lebih 400 gereja, 

namun tidak diketemukan hasil penelitian yang rumit, karena kedua 

penulis hanya menyajikan hasil-hasil ―matang‖ dari penelitian mereka. 

Dalam bagian apendiks A kedua penulis menyebutkan metodologi desain 

penelitiannya (hal. 263-7). 

Buku ini penting dibaca oleh setiap Hamba Tuhan yang melayani di 

gereja, karena buku ini mengingatkan hal-hal yang penting dalam 

pelayanan, yaitu kembali ke proses pemuridan yang Tuhan Yesus 

ajarkan. Melayani bukanlah sekedar merancang banyak kegiatan yang 

bagus dan menarik. Melayani bukanlah sekedar disibukkan oleh pelbagai 
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kegiatan rohani. Melayani harus tetap bertujuan membawa setiap orang 

untuk bertumbuh menjadi murid Tuhan Yesus. Bertumbuh untuk 

mengasihi Allah, mengasihi, sesama serta melayani Allah dan sesama. 

Untuk itu mencapai tujuan itu diperlukan kejelasan, pergerakan, 

keterpaduan, dan fokus yang menjadi inti yang diungkapkan dan 

dipaparkan dalam buku ini. Untuk mencapai semuanya itu gereja perlu 

menjadi GEREJA SEDERHANA. 

Sia Kok Sin 
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