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PROBLEM PERILAKU LGBT TERHADAP MENTAL DISORDER 

 

ABSTRAK 

Dewasa ini persoalan tentang LGBT marak diperbincangkan. Kaum LGBT saat 

inimulai berani menampakkan identitas nmereka. Banyak pihak yang kontra 

terhadap kaum LGBT, tapi tidak sedikit juga yang mendukung gerakan ini karena 

menganggapnya hanya sebagai faktor genetik belakang. Padahal LGBT sendiri 

sangat berbahaya terhadap mental seseorang khususnya para remaja. Makalah ini 

membahas tentang Problem LGBT dan dampaknya terhadap mental disorder.  

Kata Kunci : LGBT, Problem, Mental Disorder 

 

PENDAHULUAN 

LGBT, adalah singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. 

Pembicaraan tentang LGBT banyak menarik perhatian masyarakat dan tak sedikit 

pula kontroversi yang ditimbulkannya. Penyimpangan sosial yang dilakukan kaum 

LGBT memaksa pemerintah untuk berupaya memberhentikan gerakan ini.1 Karena 

penyimpangan sosial yang ditimbulkan sangat berdampak buruk pada generasi 

penerus bangsa. Maka muncullah propaganda dalam masyarakat, ada kelompok 

yang mendukung kaum LGBT dengan dalih memanusiakan manusia, ada pula 

kelompok yang melarang keras pelegalan LGBT ini.  

Pembahasan ini mulai santer terdengar setelah para kaum LGBT berani 

menampakkan diri mereka. Karena menimbulkan kekhawatiran orang tua yang 

ditakutkan akan berdampak pada anak-anak apalagi remaja. Pelaku LGBT memiliki 

orientasi seksual yang berbeda dari kebanyakan orang, maka negara pun tidak 

memberikan celah sedikit pun terhadap mereka. Kaum LGBT pun tidak segan 

untuk memberikan tuntutan agar diakui keberadaannya kepada pemerintah dan 

negara.  

Dengan pelegalan LGBT di beberapa negara, contohnya Amerika, Belanda, 

Belgia, Belanda Spanyol, Canada, Afrika Selatan, Norwegia, Prancis, dan lain-lain, 

maka gerakan ini menjadi semakin kuat dan tidak malu lagi untuk go public. 

 
1 Muhammad Thalib, Mewaspadai Penyimpangan Seks dan Solusinya, (Yogyakarta: 

Ma’alimul Usroh Media,2010), hal. 14.  



Mereka pun diberikan hak dan kewajiban seperti warga negara pada umumnya.  Di 

Amerika, mereka merayakan pelegalan dengan mengadakan pawai di jalanan. 

Kaum LGBT pun dengan leluasa menyebarkan keyakinan mereka dengan harapan 

mengubah istilah kondisi mereka yang minoritas menjadi sama seperti masyarakat 

pada umumnya. Maka tak sedikit pula yang mengecam Amerika dan gerakan 

LGBT ini, khususnya Indonesia. Dimana Indonesia mayoritas penduduknya 

beragama Islam.  

Dalam Islam, perilaku kaum LGBT sudah muncul pada zaman nabi Luth, 

yaitu kaum Sodom. Para lelaki mendatangi laki-laki lainnya untuk memuaskan 

nafsunya. Padahal perbuatan ini tidak pernah ditemukan sebelumnya. Penyebab 

kuat adalah karena seorang lelaki yang jenuh terhadap pasangannya. Maka inilah 

awal mula gerakan LGBT, yang mana sangat menyimpang dari fitrah seorang 

manusia. 2 

Identitas dari gerakan ini baru berkembang di negara-negara besar pada 

awal abad 20. Melalui gerakan organisasi wanita transgender atau dikenal sebagai 

waria. Mereka pun berlindung dibawah naungan kaum feminis, HAM, dan gerakan 

pro-demokrasi. LGBT adalah istilah yang menggantikan “homoseksual” yang 

dirasa memiliki konotasi negatif dan buruk. Homoseksual sendiri memiliki 

pengertian yaitu kesenangan yang terus menerus yang dilakukan oleh kawan 

sesama jenis, yang mungkin saja tidak dapat dilakukan dengan orang lain.3 

Maka banyak perdebatan yang bermunculan, aktivis anti LGBT 

mengatakan bahwa ini adalah suatu penyakit dan dapat disembuhkan. Sebaliknya 

aktivis LGBT mengatakan mereka bukan penyakit dan tak perlu disembuhkan.  

Mereka mengatakan bahwa ini adalah faktor genetik belaka, dan keadaan tak dapat 

disalahkan, maka keberadaan mereka harus dihargi atas dasar kemanusiaan. Bukan 

lagi dipandang sebagai kelainan mental.  Maka setiap kelompok ingin menguatkan 

ideologi dan pendapat mereka masing-masing. Para aktivis LGBT pun mulai 

mencari perlindungan dibawah naungan HAM dengan dalih ingin mendapat hak 

 
2 El-Qudah, Abdul Hamid. Kaum Luth Masa Kini, (Jakarta: Yayasan Islah Bina Umat, 

2015), hal. 65-71 

 3 Soekanto, Soerjono, Sosiologi: Suatu Pengantar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2004), hal. 381 



sama seperti manusia pada umumnya tanpa adanya diskriminasi dan tekanan dari 

banyak pihak.  

Terlepas dari perdebatan ini, ada hal yang lebih penting yang harus 

difikirkan tentang dampak dari LGBT ini sendiri. Yaitu masa depan generasi muda 

yang terpapar aksi LGBT. Dampak ini dapat merusak moral, aqidah, dan perilaku 

mereka. Karena tidak dapat dipungkiri remaja millennial mulai mengikuti apa yang 

sedang marak pada zamnnya. Maka dibutuhkan perhatian lebih terhadap remaja 

agar terus berhati-hati terhadap gerakan ini.  

 

LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER 

Jenis kelamin seseorang menunjukkan kepada anatomi dan fisik, dan gender 

menunjukkan semua hal lain yang berhubungan dengan jenis kelamin seseorang. 

Orientasi seksual normal adalah orientasi seksual terhadap lawan jenis yang disebut 

dengan heteroseksual. Sedangkan pada kaum LGBT, orientasi seksual mereka 

berbeda, yaitu terhadap sesama jenis. Yang bisa disebut sebagai transgender baik 

dari segi anatomi maupun peran sosial.  

Transgender memiliki beberapa kategori yang telah dikelompokkan, yaitu 

cross dresser, transvestite, transsexual. Cross dresser  adalah seseorang yang 

berpakaian jenis kelamin yang berbeda dari tampilan seharusnya dan memiliki 

tujuan tertentu. Tetapi pelakunya tidak selalu ingin menjadi jenis kelamin yang 

berlawanan itu.  transvestite adalah seseorang yang akan merasa kepuasan dari segi 

seksual jika dapat berpakaian jenis kelamin yang berlawanan tersebut, atau bahkan 

saat masturbasi dan berhubungan seksual. 4 

Lebianisme diambil dari sebuah pulau yang dihuni wanita yang dinamakan 

lesbos. 5Sedangkan homoseksual dapat diartikan sebagai kecenderungan individu 

untuk mengutamakan seseorang sesama jenis sebagai mitra seksual.homoseksual 

dan lesbian bisa terjadi karena didalam tubuh perempuan ada unsur laki-laki 

maupun sebaliknya. Bisa disebabkan karena faktor pendidikan, pola asuh, 

pergaulan dan lingkungan.  Merujuk pada makna Gay menurut kamus ethimologi 

yang berarti ceria, suka cita, cahaya, maka mereka pun berusaha mencari 

 
 4 Nolem Hoeksama,  Gender Differences in Depression. Current Directions in 

Psychological Science, ( New Prentice Hall: 2001), hal. 173-176 

 5 Kartono, Psikologi Abnormal dan Patologi Seks, ( Bandung: Alumni, 1985) 



kesenangan tersebut terhadap kegiatan seksual yang tidak biasa. Biseksual memiliki 

makna orientasi seksual yang dimiliki oleh seseorang yang ditujukan untuk sesama 

jenis dan juga lawan jenis, bisa dikatakan juga sebagai orang yang berkelamin 

ganda. Transgender sendiri sebuah orientasi seksual yang ingin menunjukkan 

dirinya sebagai jenis kelamin yang berlawanan (pria atau wanita).  

Fitrah seorang manusia adalah memiliki hasrat terhadap lawan jenis. Tetapi 

mulai memasuki usia 12 tahun, seseorang mencapai kematangan seksualnya pada 

masa pubertas. Maka hormon-hormon seksual pun ikut berkembang.  Maka 

disinilah orientas seksual seseorang akan terbentuk. Biasanya pelaku perilaku 

seksual yang tidak memiliki kepercayaan diri dan merasa terasingkan sehingga 

mereka memiliki komunitas sendiri. Mereka akan menyuarakan tuntutan agar 

keberadaan mereka diakui oleh negara.  

Dengan ini perkembangan LGBT d Indonesia bertambah setiap tahunnya. 

Dalam data statistik 8-10 juta populasi pria di Indonesia pernah terlibat 

homoseksual dan masih aktif melakukannya. Dan hasil survey YPKN menunjukkan 

ada 5.000 penyuka sesama jenis di Jakarta. Dan menurut perkiraan Oetomo sekitar 

1% dari total penduduk Indonesia asalah pasangan homo.  Kemudian Lembaga 

survei di Amerika menyatakan bahwa semenjak tahun 2012 terjadi peningkatan 

sebanyak 1,75 juta orang yang teridentifikasi sebagai LGBT. Dan pada 2016, 

presentase yang semula 3,5 persen menjadi 5,7 persen pada tanggal 2017. 6 

Angka ini belum menunjukkan yang sebenarnya, karena banyak dari kaum 

LGBT lebih memilih untuk menyembunyikan identitas mereka daripada 

menampakkannya. Dikarenakan masih banyak masyarakat dan khalayak yang tidak 

bisa menerima keberadaan mereka. Mereka dianggap sebagai pelaku 

penyimpangan sosial karena mempunyai orientasi seksual yang berbeda dari 

sewajarnya.  

Fenomena LGBT 

LGBT adalah suatu hal yang tabu dan mengundang kontroversi di Indonesia 

yang mayoritas penduduknya beragama muslim dan menjungjung tinggi nilai 

moral. Maka di Indonesia fenomena ini dianggap tidak lazim dan aneh oleh 

 
6  Yudiyanto, M.Si, “ Fenomena LGBT Di Indonesia dan Upaya Pencegahannya”, Vol. 

05, No. 01, ( Januari, 2016). hlm. 64  



sebagian masyarakat.  Tapi tak sedikit pula dari penduduk Indonesia yang mulai 

menerima dan beranggapan bahwa ini hanyalah keragaman dan bukan sebuah 

penyimpangan.  

Menurut Dadang Hawari, ahli psikologi mengatakan perilaku seksual dibagi 

menjadi beberapa jenis. Pertama yaitu psikoseksual normatif  yaitu hubungan 

normal antara pria dan wanita dewasa melalui pernikahan. Kedua Psikoseksual Non 

Normatif, yaitu hubungan antara pria dan wanita dewasa diluar pernikahan atau 

biasa dikenal dengan perzinaan. Misalnya seks bebas, hidup bersama tanpa 

pernikahan (samen level), dan perselingkuhan. Ketiga adalah disfungsi seksual 

adalah libido yang menurun akibat proses penuaan dan faktor-faktor psikologis 

lainnya. Contoh impotensi dan frigiditas. Dan yang terakhir adalah penyimpangan 

perilaku seksual akibat transeksualisme, zoofilia, pedofilia, sadisme seksual dan 

lain sebagainya. 7 Kebanyakan orientasi seksual ini terbentuk sejak masa kecil.  

Hasil penelitian yang terdahulu menunjukkan adanya kombinasi antara 

faktor biologis dan lingkungan sebagai penyebab homoseksual. Kemudian laki-laki 

yang homoseks disebut Gay, sedangkan perempuan yang homoseks disebut 

Lesbian. Karakteristik gay sendiri adalah same-sex feeling (memiliki ketertarikan 

sesame jenis, same-sexbehaviour ( pernah berhubungan seks sesama jenis), maka 

seseorang yang mengidentifikasi dirinya sebagai gay memiliki salah satu dari 

karekteristik tersebut. 8 

Tetapi muncul teori baru di zaman modern ini tentang homoseks. Yaitu 

pemahaman seksualitas tidak dapat ditinjau dari segi natural karena sejatinya 

pemahaman seksualitas dibangun oleh pemahaman budaya. Para kaum LGBT 

menganggap diri mereka normal karena beranggapan bahwa apa yang terjadi pada 

mereka hanya perkembangan sosial semata. 9 Fenomena ini diprakarsai dengan 

terbentuknya Gay Liberation Front pada tahun 1970 di London. Gerakan ini pun 

terinspirasi dengan gerakan pembebasan sebelumnya di Amerika Serikat pada 

 
7 Yosi Aryanti, “Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender”, Journal of 

Gender Studies, Vol. 03, No. 02, (Juni, 2019) 
8 Soetjiningsih, Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahnnya,(Jakarta: Sagung Seto), 

2004 

 
9 Kartono, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual, (Bandung, mandar maju), 

2005.  



tahun 1969. Kemudian  berlanjutlah gerakan ini hingga kini. Mereka pun menganut 

paham hedonis yang beranggapan bahwa hasrat seksual tidak bisa lagi dibatasi 

dengan hubungan suami istri atau rasa suka lawan jenis, tetapi lebih cenderung ke 

rasa nyaman, kenyamanan, dan ketenangan seseorang walaupun rasa ini hadir 

dengan sesama jenis. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan seks adalah 

kebutuhan atau malah keharusan.  

Maraknya fenomena LGBT di Indonesia tidak bisa lepas dari tren-tren 

negara liberal yang mengakui dan memberikan tempat bagi kaum LGBT. Karena 

LGBT sebagai lifestyle masyarakat modern yang muncul dengan pembelaan ilmiah 

guna memperkuat tujuan sosial mereka.  

 

Faktor yang mempengaruhi terjadinya LGBT 

Faktor yang memicu terjadinya LGBT bukan hanya karena faktor 

lingkungan tetapi ada faktor-faktor lain yang memicunya. Faktor lainnya yaitu 

budaya, fisik, seks, psikologi, agama dan juga Kesehatan turut serta dalam pemicu 

LGBT. 10  

Tidak bisa dipungkiri, faktor genetik menjadi faktor terbesar terbentuknya 

individu menjadi seorang LGBT. Tetapi tidak otomatis juga membuatnya sebagai 

LGBT, polah asuh orang tua berperan penting dalam pembentukan karakter anak 

tersebut. Karena anak sangat membutuhkan bimbingan dari para orangtua untuk 

membentuk karakter dan juga jati diri mereka. 11 

Lingkungan pun menjadi salah satu pemicu hal ini terjadi. Anak yang sering 

ditontonkan tontonan yang menunjukkan perilaku lelaki gemulai atau wanita yang 

tomboy membuka peluang untuknya melakukan hal yang serupa. Mungkin pertama 

kali dia akan merasa aneh dengan tontonan itu karena tidak memiliki pengetahuan 

tentang maskulinitas seorang lelaki ataupun feminitas seorang wanita. Tetapi 

kemudian dia pun akan mengikuti apa yang ditonton karena merasa mendapatkan 

sebuah pengetahuan dari yang dilihatnya. Maka terbentuklah kepribadian tersebut. 

 
10 Khilman Rofi Azmi, “Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling”, Vol. 1 Nomor 1 

(Juni 2015),  
11 Byrd, A. Dean dan Stony Olsen, Homosexuality: Innate dan Immutable 



12. Karena penyimpangan ini terjadi karena pengetahuan seks yang diketahuinya 

mengarah kepada LGBT baik diketahui secara langsung maupun tidak.  

Lingkungan yang tidak diharapkan pun bisa memicu LGBT menjadi sebuah 

tempat pelarian sebagai bentuk penolakan. Misalnya dalam satu keluarga yang tidak 

harmonis, figur bapak yang sangat kejam membuatnya cenderung membenci kaum 

pria dan menjadikannya seorang lesbi. Maka interaksi antar keluarga sangat 

berpengaruh dalam penyebaran LGBT. Maka peristiwa kehidupan sangat berperan 

penting dalam kepribadian seseorang. 13  

Faktor sosial budaya pun turut andil mendorong seseorang untuk menjadi 

pelaku LGBT. Karena pada hakekatnya manusia selalu ingin menjalin hubungan 

dengan orang lain. Maka jika ia tinggal atau hidup bersama pelaku LGBT, maka 

tidak menutup kemungkinan bahwa ia bisa menjadi pelaku LGBT tersebut. Karena 

jika seseorang melakukan penyimpangan sosial, maka secara tidak langsung dia 

telah melakukan sosialisasi terhadap penyimpangan tersebut kepada masyarakat. 14 

Maka jika diringkas secara umum faktor ini terbagi menjadi dua yaitu faktor 

syahwat (hormon seksualitas), dan juga faktor akal ( pemikiran ). Maka dapat kita 

ketahu bahwa kematangan seksual tidak berdasarkan pertambahan usia. Jika pada 

abad 19 LGBT sebuah penyimpangan sosial, kini di abad 20 LGBT sudah seperti 

lifestyle yang disebabkan pergaulan yang tak wajar dan circle pertemanan yang 

kurang sehat.  

LGBT dalam pandangan Islam 

 LGBT dalam Islam merupakan perbuatan keji yang dilaknat ALLAH SWT. 

Dalam syariat Islam ditegaskan, yang dikehendaki untuk melakukan pernikahan 

hanyalah untuk lawan jenis, ini pun bukan semata-mata mengikuti nafsu biologis, 

tetapi sebagai ikatan suci demi membangun keluarga yang sakinah dan 

mengembankan keturunan umat manusia yang bertakwa kepada ALLAH. Menikah 

dengan benar, menyalurkan seks dengan benar sebagai suami istri malah dianjurkan 

dalam Islam. Karena ALLAH mengetahui kebutuhan biologis manusia, dengan 

 
12 Kuswana, W, S. Biopsikologi Pembelajaran Prilaku, (Bandung: Alfabeta), 2014 
13 Siyato, Sandu, dan Dhita Kurnia Sari. Analisis Faktor-faktor yang berhubungan 

dengan perilaku homoseksual (gay) di kota kediri, Jurnal Strada Vol 3 No 1, 2014 
14 Eni Mawati Hulu dan Cifebrima Suyanti, “Faktor-faktor yang mempengaruhi 

perkembangan LGBT di kalangan kaum generasi muda di Indonesia”, prosiding seminar nasional 

mahasiswa.  



demikian ALLAH melegalkan seks dengan pernikahan. Karena menyalurkan seks 

tanpa pernikahan termasuk perbuatan zina dan menimbulkan dosa besar.  

Dalam tafsir Al-Manar, dijelaskan bahwa Nabi Luth diutus oleh ALLAH 

SWT untuk meluruskan aqidah dari kaum sodom yang sudah sangat rusak. Kaum 

ini mengalami kerusakan moral dikarenakan para lelaki lebih senang bersyahwat 

dengan sesama jenisnya ketimbang dengan para wanita. Perbuatan homoseksual 

tidak pernah dibenarkan dalam keadaan apapun dan dengan alasan apapun. Jika 

pembunuhann demi membela diri dapat dibenakan tapi tidak dengan perbuatan 

ini.15 Didalam Al-Qur’an pun telah dituliskan perbuatan kaum nabi Luth pada surat 

Al-A’raf ayat 80-81 yang memiliki arti: “ dan (kami juga telah mengutus) Luth 

(kepada kaumnya) mengapa kalian melakukan perbuatan fahisyah itu, yang belum 

pernah dikerjakan oleh seorang pun (didunia ini) sebelum kalian? Sesungguhnya 

kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian (kepada mereka), bukan 

kepada wanita, malah kalian ini adalah kaum yang melampaui batas.” 

Hukuman pun telah ditetapkan ketika zaman Nabi Luth kepada kaumnya 

yang melakukan perbuatan ini yaitu rajam tidak hanya itu ALLAH pun 

menurunkan azab kepada mereka dengan menurunkan hujan yang dipenuhi batu 

dan dijungkirbalikkan bumi tempat tinggal mereka. Perbuatan ini termasuk 

fahisyah yang dilarang oleh syariat dan termasuk jaroim yang lebih keji daripada 

zina. Karena perbuatan ini sangat bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia 

dan sangat berbahaya bagi pelakunya. Perbuatan ini merupakan praktik seksual 

abnormal dan merupakan penyimpangan sosial yang sangat menjijikkan, maka 

sangat dikutuk dalam Islam, dan termasuk salah satu dosa besar yang hukumnya 

haram.  

 

LGBT Dan Mental Disorder 

Jika kita membicarakan tentang LGBT, maka erat kaitannya dengan mental 

disorder atau penyakit jiwa. Jiwa yang sehat dan bersih akan menimbulkan perilaku 

dan pemikiran yang lurus dan baik pula. Semakin bersih jiwa seseorang, maka 

dorongan untuk melakukan perbuatan baik akan semakin meningkat.  Semua ini 

 
15 Muhammad Yusuf Bin Abdurrahman, Para Pembangkang Kisah-Kisah Kaum 

Terdahulu Yang Dibinasakan ALLAH, ( Yogyakarta, Diva Press), 2013. hlm. 117 



didasari dengan pemahaman yang kuat akan tauhid. Karena tauhid memiliki 

kedudukan sentral dan esensial yang mana selain tempat bermuaranya pola pikir, 

perilaku tauhid pun sebagai tolak ukur diterima atau tidaknya suatu amal. Tauhid 

pun menumbuhkan hal-hal positif, karena tauhid yang salah menyebabkan seluruh 

amal yang kita perbuatan akan batal. 16 

Jiwa yang bersih pun akan menunjukkan akhlak yang mulia. Akhlak dapat 

terbentuk dari aktivitas atau perbuatan yang dilakukan. Semakin baik perbuatan 

yang kita lakukan, maka semakin baik pula akhlak yang kita miliki. Pembahasan 

akhlak pun erat kaitannya dengan pembahasan jiwa, karena jiwalah tempat 

berseminya akhlak. Dengan kata lain, jiwa yang bersih akan melahirkan perbuatan 

baik yang tercermin dari akhlak yang mulia. Jika seorang anak dari kecil sudah 

terdidik dengan tauhid yang kuat, maka akan muncullah rasa takut terhadap 

ALLAH SWT, dengan rasa takut inilah dia akan dapat memilah antara haq dan 

batil.  

Maka banyak dari kaum LGBT yang mempunyai latar belakang agama yang 

lemah. Mereka mengikuti nafsu duniawi tanpa menyeimbanginya dengan tauhid 

yang kokoh. Tak sedikit dari kaum LGBT yang terkadang tidak memercayai adanya  

Tuhan atau menganggap Tuhan hanyalah imajinasi belaka. Pemahaman yang 

kurang ini pun terbentuk dari kurangnya perhatian dan edukasi orang tua terhadap 

anaknya. Karena bagi orang tua sangat diperlukan menyiapkan materi akhlak dan 

juga implementasi nilai-nilai ibadah melalui keluarga secara sehat. Karena jika 

tidak dengan ini, maka LGBT akan menjadi ancaman besar bagi moral remaja dan 

juga masa depan mereka. Tak hanya tentang moral dan ibadah, para orang tua pun 

harus membimbing dan memberi pendidikan seks secara baik kepada sang anak. 

Apalagi memasuki masa puber, agar si anak tak salah kaprah, karena pada masa 

inilah anak memiliki growing straight (perkembangan yang lurus) tentang identitas 

diri.  Maka jika setiap orang tua sadar akan pentingnya pendidikan moral, jiwa dan 

juga seks terhadap anaknya, maka akan terbentuk generasi muslim yang mulia yang 

terjauh dari perbuatan LGBT.  

 
16 Jarman Arroisi, “Integrasi Tauhid dan Akhlak Dalam Pandangan Fakhruddin Ar-Razi” 

, Jurnal Tsaqofah, Vol. 9 No. 2, ( November 2013), hlm. 309 



Kaum LGBT pun mengklaim apapun yang mereka lakukan didasari rasa 

nyaman dan bahagia. Mereka merasakan sangat tersiksa apabila tetap mengikuti 

asal jati diri mereka. Maka mereka memilih untuk mendapatkan kebahagiaan yang 

sementara yang tidak memberikan keseimbangan terhadap individu manusia dan  

didasari nafsu semata daripada yang kekal abadi17. Karena LGBT berkaitan erat 

dengan memahami hukum syariat Islam. Tanpa memahami syariat yang benar maka 

manusia akan kehilangan arah dan tidak akan mencapai kebahagiaan yang hakiki 

karena tertutupi oleh nafsu dunia. 

 Kita ambil salah satu contoh transeksual yang kembali ke jalan yang benar 

yaitu Rega Bernando. Dia mengatakan terlahir dengan keinginan atau hasrat 

menjadi seorang wanita. Maka ketika sudah beranjak dewasa dia pun mulai 

mengubah diri yang tadinya pria menjadi wanita, dan menamai dirinya menjadi 

Kimberly. Dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa dan mulai menjalani 

hidupnya dengan identitas baru sebagai wanita. Tetapi lambat laun dia merasakan 

jiwanya kering. Harta, kebahagiaan yang selama ini dia harapkan dan sudah dia 

dapatkan pun serasa tak ada artinya. Dia merasa jiwa dan raganya hampa. Maka 

suatu waktu dia mencoba kembali melakukan ibadah yaitu sholat. Setelah 

melakukannya hari demi hari, ada yang terisi dari kekosongan jiwanya yaitu 

ketentraman. Maka dengan izin ALLAH dia pun kembali menjadi pria seutuhnya. 

Inilah yang kita namakan sebagai kebahagiaan yang tak kekal yang hanya didasari 

nafsu semata.  

 

IMPLIKASI DAN TINDAKAN PERFENTIF  

 

Maka sangat banyak dampak yang ditimbulkan oleh LGBT, berikut 

pemaparannya: 

1. Dampak Kesehatan 

Indonesia menjadi negara ke-5 terbesar penyumbang LGBT melalui 

hasil survei CIA. Populasi ini menduduki peringkat ke-5 setelah China, 

India, Eropa, dan Amerika. Maka dengan kata lain dari 250 juta warga 

 
17 Jarman Arroisi, Novita Sari, “ Bahagia Prespektif Syed Muhammad Naquib Al-Attas”, 

Jurnal Fikri, Vol. 05, No. 02, (Desember 2020), hlm. 184 



Indonesia, 7,5 jutanya adalah LGBT.18 Dan menurut Kemenkes tahun 2012 

lebih dari lima persennya mengidap HIV/AIDS. Mengapa demikian? Seks 

anal yang dilakukan oleh pasangan penyuka sesama jenis adalah 

penyebabnya. Pada seks anal terjadi pergesekan yang menyebabkan luka. 

Maka luka ini yang masuknya berbagai kuman dan bakteri termasuk kuman 

penyebab HIV.   

Dan diperkirakan 78% mengidap penyakit kelamin yang menular. 

Contohnya adalah penyakit sarcoma Kaposi yang sampai saat ini belum 

ditemukan obatnya. Sarcoma Kaposi adalah kanker yang menyebabkan 

Sebagian kecil jaringan abnormal tumbuh dibawah kulit, tenggorokan, di 

sepanjang mulut, dan hidung atau didalam organ tubuh lainnya.19 Bagian 

tersebut biasanya berwarna ungu atau merah, dan terbuat dari sel kanker 

atau darah. Ada lagi penyakit yang lebih susah disembuhkan dari HIV yaitu 

Hepatitis B. virus yang menyerang hati ini ikut menyebar dari cairan dan 

darah yang ditimbulkan oleh hubungan seksual sesame jenis. Penyakit ini 

menyebabkan gagal hati,koma hingga berujung pada kematian. Tidak 

sampai disitu, Gonore atau kencing nanah juga menghantui penyuka sesame 

jenis. Infeksi yang berulang dapat merusaksaluran reproduksi pria, 

kemandulan hingga kematian. Dan yang terakhir adalah gangguan depresi 

dan kejiwaan, yang membuat mereka tersudut dan tak sedikit yang memilih 

jalan pintas yaitu bunuh diri. 

2. Dampak sosial  

Para gay terkadang tidak puas dengan pasangan mereka. Menurut 

penelitian yang dilakukan pasangan gay mempunyai pasangan sekitar 20-

106 per tahunnya. Dan 43% dari kaum gay mengatakan bahwa mereka 

berhubungan dengan lebih dari 500 orang pertahunnya. Dan lebih parahnya 

lagi mereka melakukannya dengan orang yang belum mereka kenali 

sebelumnya. Dikarenakan tujuan yang tidak jelas dari hubungan ini yang 

menyebabkan mereka sangat mudah untuk bergonta-ganti pasangan.  

 
18 Hasnah, LGBT Versus Kesehatan, Jurnal Kesehatan ,Vol 12. No 1 Tahun 2019 
19 Addarori Ibnu Wardi, “Enam penyakit yang menyerang LGBT”, diakses dari 

https://www.sebatin.com/serem-enam-penyakit-ini-paling-banyak-menyerang-lgbt-lo, pada 

tanggal 25 Januari 2021 pukul 19:30 

https://www.sebatin.com/serem-enam-penyakit-ini-paling-banyak-menyerang-lgbt-lo


3. Dampak Pendidikan  

Permasalahan terbesar yang dirasakan para kaum LGBT adalah putus 

sekolah dan menurut data 28% dari mereka dipaksa meninggalkan sekolah. 

Dari pergaulan dalam pertemanan pun mereka akan disisikan dan merasa 

terasingkan.  

4. Dampak keamanan  

Banyak dari penyuka sesama jenis mempunyai kecenderungan untuk 

menggunakan rokok, nikotin, dan penyalahgunaan obat terlarang. Dan di 

Amerika 33% dari pelecehan seksual ditimbulkan oleh kaum LGBT. 

Padahal populasi mereka hanya 3% dari keseluruhan rakyat Amerika.  

 

Dengan dampak-dampak yang telah dipaparkan, maka diharapkan agar kita 

dapat mengantisipasi atau bahkan membantu kaum ini untuk dapat menyadari 

tentang bahaya yang dapat ditimbulkan LGBT. Pengantisipasiannya antara lain 

sebagai berikut, Banyak dari pelaku LGBT memiliki latar belakang yang kurang 

bagus. Broken home, pernah merasakan kekerasan seksual pada masa kecil, dan 

lain sebagainya. Maka temukanlah dulu penyebabnya maka solusi akan muncul 

setelahnya. Sadarkanlah bahwa apa yang mereka lakukan bukanlah penyelesaian 

dari masa lalu yang kelam tersebut. Karena banyak dari mereka melakukannya 

semata-mata ingin balas dendam, atau menyembuhkan trauma. Buatlah mereka 

Kembali kepada ALLAH dan menyadari bahwa yang mereka lakukan selama ini 

adalah sebuah dosa besar yang sangat dilaknat oleh ALLAH. Memang tidak mudah, 

tapi cobalah perlahan untuk mengambil hati mereka dan mengajak kejalan 

kebenaran. Tak sedikit dari mereka yang sebenarnya ingin Kembali ke fitrah, tetapi 

karena tidak ada yang mendukung, maka mereka pun enggan untuk melakukan 

perubahan tersebut. 20 

Masyarakat harus dipahamkan tentang bahaya dari LGBT, dan dampak negatif 

yang ditimbulkannya. Mulai dari seminar-seminar yang membahas isu ini, 

penyuluhan penyuluhan agama, dan pendekatan melalui media massa. Agar banyak 

masyarakat yang turut andil dalam penyebaran gerakan LGBT ini. 

 
20 Adian Husain, LGBT di Indonesia: Perkembangan dan Solusinya, (Jakarta: Insists, 

2015), hal 117-120 



Orang tua adalah monitor atau pengawas terbaik terhadap pergaulan anaknya. 

Maka bagi para orang tua diharapkan untuk terus memonitori pergaulan anaknya, 

siap menjadi teman Ketika anak ingin mencurahkan isi hatinya agar tidak ada yang 

ditutupi dari orang tua, dan para orang tua pun tidak menaruh curiga yang berlebih 

terhadap anaknya. Jika terjadi hal-hal yang kurang berkenan terhadap anak, 

mulailah pendekatan dan kenalilah permasalahan anak tersebut. Agar tidak salah 

dalam mengambil sikap dan tindakan kepada anak. 

 

PENUTUP 

Maka dengan pemaparan diatas, diharapkan bagi setiap individu untuk sadar 

atas dampak yang ditimbulkan oleh LGBT dan dapat ikut serta dalam 

penyebarannya. Karena LGBT bisa terjadi pada siapa saja tanpa pandang bulu. 

LGBT bukan sekedar penyimpangan sosial biasa, tapi juga sebagai penyakit jiwa 

dan perbuatan yang keji yang sangat membahayakan bagai generasi muda 

khususnya para remaja. Karena dalam Islam pun ALLAH sangat tidak menyukai 

barang siapa yang melakukan hubungan dengan sesama jenis. Rasulullah SAW 

bersabda “ barang siapa yang menemukan orang yang mengerjakan perbuatan kaum 

Luth, maka bunuhlah orang yang mengerjakan dan yang dikerjai.” (Hadits Ibnu 

Majah).dibutuhkan bimbingan orang tua dan perhatiannya untuk terus mengedukasi 

para remaja tentang LGBT dan bahanya bagi mental dan masa depan mereka.  

Karena Islam menghendaki pernikahan lawan jenis guna memenuhi hasrat biologis 

dan dapat membentuk keluarga yang Sakinah, mawaddah, wa rohmah. Sedankan 

perkawinan sesama jenis tidak akan menghasilkan keturunan, karena dilandasi oleh 

nafsu hewani semata. Maka mari bersama memberantas dan membantu para 

pelakunya untuk keluar dari perilaku terlaknat itu. 
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