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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. 



Jurnal Theologi Aletheia Vol. 18 No.11, September 2016    91 

(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. 
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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. 
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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. 
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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. 



114  Pengaruh Presuposisi Homoseksual Dalam Membaca Alkitab 

 

 

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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