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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. 



58  Mengevaluasi Evaluasi Dale Martin  

 

 

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. 



Jurnal Theologi Aletheia Vol. 18 No.11, September 2016    71 

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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