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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

H
uruf 
Arab 

N
ama 

Huruf Latin Nama 

 ا
A

lif 
tidak 

dilambangkan 

tidak 
dilambangkan 

 ب
B

a 
B Be 

 ث
T

a 
T Te 

 ث
S

a 
ṡ 

es (dengan titik 
di atas) 

 د
J

im 
J Je 

 ح
H

a 
ḥ 

ha (dengan titik 
di bawah) 

 خ
K

ha 
Kh ka dan ha 

 د
D

al 
D De 

 ذ
Z

al 
Ż 

zet (dengan 
titik di atas) 

 ز
R

a 
R Er 

 ش
Z

ai 
Z Zet 

 س
S

in 
S Es 

 ش
S

yin 
Sy es dan ye 

 ص
S

ad 
ṣ 

es (dengan titik 
di bawah) 

 ض
D

ad 
ḍ de (dengan titik 



 

x 

 

di bawah) 

 ط
T

a 
ṭ 

te (dengan titik 
di bawah) 

 ظ
Z

a 
ẓ 

zet (dengan 
titik di bawah) 

 ع
„

ain 
„ apostrof 

terbalik 

 غ
G

ain 
G Ge 

 ف
F

a 
F Ef 

 ق
Q

af 
Q Qi 

 ن
K

af 
K Ka 

 ي
L

am 
L El 

َ 
M

im 
M Em 

ْ 
N

un 
N En 

ٚ 
W

au 
W We 

ٖ 
H

a 
H Ha 

 ء
H

amzah 

, 
Apostrof 

ٞ 
Y

a 
Y Ye 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 

tanda („). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal 

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
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Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

T
anda 

Na
ma 

Hu
ruf Latin 

N
ama 

fatḥ َ َاََ
ah 

A A 

 ِ ِاِِ
Kas

rah 
I I 

ḍa ِ ِاِِ
mmah 

U U 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Har
kat dan 
Huruf 

N
ama 

H
uruf dan 
Tanda 

N
ama 

َََٜ َ  fat
ḥah dan 

yā‟ 

Ai a
 dan i 

ََٛ ََ َى  َ fat
ḥah dan 

wau 

A
u 

a
 dan u 

Contoh: 

ََ َو١َفََ  َ  َ  : kaifa 

يََ  ََٛ٘ ََ  َ  َ  : haula 

3. Maddah 
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Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat 
dan Huruf 

Nama 
Huruf 

dan Tanda 
Nama 

َََٜ َ  …َ َاََ| …
fatḥah 

dan alif atau yā‟ 
ā 

a dan 
garis di atas 

ٜ 
kasrah 

dan yā‟ 
i 

i dan 
garis di atas 

 ىٛ
ḍammah 

dan wau 
ū 

u dan 
garis di atas 

Contoh: 

ََ َِاثََ َ  َ : mata 

ََِٝ ََز  َ  َ : rama 

ًَََ ََ َل١َ  َ  َ : qila 

ثَََ َٛ َّ ٠َ ََ  َ  َ  َ : yamutu  

 

4. Tā’ Marbūṭah 

Transliterasi untuk tā‟ marbūṭah ada dua, yaitu: tā‟ marbūṭah yang 

hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang 

transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā‟ marbūṭah yang mati atau mendapat 

harkat sukun transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟ marbūṭah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka tā‟ marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 
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Contoh:  

َضتَََ َٚ َ ََز  َ  َ ََ َاأَلَطفََََ   َ  َ َ َيََََ  : raudal al-at fal 

دَََ َّ ََ اٌََ  َ  َ َ ٠َََٕتََََ  ََ َاٌَفاََ َ  َ ََضٍَتَََََ   َ  َ : al-madinah al-fadilah 

َّت َاٌَََحَى  َ  َ  َ  َ   َ  : al-hikmah 

 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (َََّ َ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

َ َزَبَٕا  ََ  َ : rabbana 

َ ََ ََٔج١ََٕا  َ  َ: najjainah 

6. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan 

sesuai  dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ي) 

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang tersebut.  

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. 

Contoh: 

َ َاٌََفٍَََسَفتََ  َ  َ  َ  َ  َ  :َ al-falsafah 
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ََ اٌَََباَلدََ  َ  َ َ  :َ al-biladu 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

 

Contoh: 

a. Hamzah di Awal  

َسثََ َِ ََ َا  َ  َ  َ :umirtu 

b. Hamzah Tengah 

َ َْ َٚ ََِس ََتَأ  َ  َ  َ  َ   ََ :ta‟muruna 

c. Hamzah Akhir 

ءََ َٟ ََ َش  َ  َ : َ: Syai‟un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi„il, isim maupun huruf, ditulis 

terpisah.Bagi  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  

yang  sudah lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  

harakat  yang dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  

tersebut  bisa dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula 

dirangkaikan. 

Contoh:  
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Fil Zilal al-Qur‟an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafẓ al-Jalālah (هللا) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah.  

Contoh: 

ََّلَاَ َٓ ََد٠َ  َ َ  َ  َ  َ Dinullahاٌٍََٙبا َََ  َََ  billah 

Adapun tā‟ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

ََٟ ََ َف تََََ  َّ ََ َزَح  َ  َ ََََََُ َّلََاَََ  َ٘ ََ  َ Hum fi rahmatillah 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  
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Contoh: 

Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur‟an 

Wa ma Muhammadun illa rasul 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahū wa ta„ālā 

saw.  = sallallāhu „alaihi wa sallam 

a.s.  = „alaihi al-salām 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

l.   = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.   = Wafat tahun 

QS .../...:4  = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imrān/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAKh 

 Namaa : RADATILLA 

 Nimm  :10300117033 

 Judul l  : Perilaku Transgender di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan  

  Hukum Positif 

 

 

Skripsi ini membahas mengenai perilaku transgender di Indonesia 

perspektif hukum Islam dan hukum positif. Dengann pokok masalah yangg 

diuraikan kedalam sub masalah ialah: 1) Bagaimana perilaku transgender 

dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif 2) Bagaimana perbandingan 

antara hukum Islam dan hukum positif tentang perilaku transgender. 

Tujuan dan jenis penilitan ini ialah untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis perilaku transgender dalam perspektif hukum Islam dan hukum 

positif. Penulis menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu 

serangkaian kegiatan dengan metode pengumpulan sata pustaka, membaca 

dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Jadi penulis melakukan 

penelitian berkaitan dengan pokok permasalahan dengan sumber data primer 

yaitu fatwa transgender dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. 

Dari hasil penelitian dilakukan diperoleh bahwa transgender ialah 

perpindahan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikontrruksi secara 

sosial yaitu perbedaan yang bukan kodrat (sejak lahir sebagai perempuan atau 

laki-laki) atau bukan ketentuan Allah SWT melainkan diciptakan oleh 

manusia baik laki-laki maupun perempuan. 

Keberadaan kaum transgender di Indonesia masih menjadi perdebatan 

sampai sekarang karena ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Ketika 

kelompok yang setuju bahwa transgender boleh dengan dasar Hak Asasi 

Manusia yang boleh berbuat apa saja yang menjadi keinginannya. 
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Transgender tidak tergolong sebagai gangguan mental. Meski 

demikian, seorang transgender berisiko tinggi mengalami gangguan akibat  

konflik dalam dirinya sendiri dan tekanan sosial. 

 

.
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalahg 

Manusia ialah ciptaan Allah SWT yang istimewa daripada ciptaan 

yang lain. Asal mula manusia dari tanah,  yang diberi bentuk, kemudian 

dihidupkan melalui ruh, paran malaikat tunduk dengan kepada Adam sebagai 

rasa hormatnya. ini diterangkan dalam Al-Qur‟an. Ciptaan tuhan yang 

bernama manusia ini memegang kesanggupan yang disebut fitrah.
1
 Fitrah ini 

dinamakan potensi. ini sangat berkaitan dengan dunia pendidikan. Manusia 

didalam kitab suci Al-Qur‟an ialah ciptaan yang lahir dalam kondisi bersih 

ataupun suci . pedidikan inilah yang akan merubah  manusia menjadi manusia 

yang factual.  

Manusia diciptakan untuk menjadi Khalifahj fi al-ardh di muka bumia 

yang bertugas untuk mengendalikann aktivitas yang ada di bumi. Agar 

semuanyaa berjalan dengn lancarr, manusia harus melaksanakan perintahnya.  

Islam tidak hanya 
1
memuat tentangg persoalan keyakinan 

(akidah), Tatakrama (akhlak) dan moral tapi hukum Islam juga 

mengintrodusir diluar ketigaa hal yang telah disebutkann sebelumnya, 

daya komodatif hukum Islam secara global bersifat massif dan 

                                                 

1
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan terjemahannya (Jakarta: Sygma 

Examedia Arkanleema, 2009), h.263 

 



 

2 

 

komprehensif. Tidakk terbantahkan bahwa konsepsi hukum Islam 

dalam Al-Qur‟ann ialah sesuatuu yang paripurnaa dan akomodatif. 
2
 

Didalama referensi hukum Islamm tidak dikenal dengan transgenderr 

tetapi dapat ditelusuri memlaluii kisah didalam kitab suci Al-Qur‟an tentangg 

kaum nabi Luth. Kisahh itu berbicaraa tentang perempuann dan laki-laki dari 

persitiwa itu dapat dtelusuri asal muasal ttransgender. Meskipun tidak terlalu 

tepat penggunaann istilahnya tetapi sudah dapat mendiskripsikan mengenai 

ttransgender. 

Firman Allah SWT sebagai berikut: 

َٙا َأ٠َ
ََ٠َ ََ   َ
 َ ََ ٌَٕاسََٱََ    َََََ َْ ََإ

ََ
ا َٛ ٌَََتَعاَزَف ًَ َلَبَاَئ َٚ َ ََشَعَٛبا ىََُ َجعٍََََٕ َٚ َ َٝ َأَٔخ َٚ َ ََذَوَس ََِٓ َىُ ََخٍََمََٕ ََإَٔا  َ  ََ
  َ  َ  َ  َ َ  َ   َََ  َ   َ  َ  ََ  َ َ َ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ   َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  ََ  َ َ  َ  َ  َ َ َ  َ َ َ  َ

  َ  َ  َ  َ َ  َ  ََ

ََعَٕدَ ىََُ َِ ََأَوَس  َ َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ َََ  ّلََلََٱَ  َْ ََإ ََأَتَمَىىَََُ  َ  ََ   َ  َ  َ  َ  َ ََخَب١َسَََ  ّلََلََٱَ  ََع١ٍََُ  َ  ََ  َ َ  َ  ََ  َ٣١َ 
Terjemahannya : 

Wahai manusia! Sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang 

paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling mulia di 

antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh AAllah 

Maha mengetahui, Maha teliti. 

Perempuann tidak lagi tertindass secara fisik dan intelektual tetapi 

mereka turut menentukan kemajuan peradaban manusia dewasa iini. Letak 

keadilann syari‟at Islamm di mana Allah telah menetapkann adanya aspek 

keseimbangan dan kesetaraan tanggungg jawab terhadap laki-lak pada 

perempuan. Penetapann ini mengilustrasikann betapa besar hikmah dibalik 

ketentuan ttersebut, perempuan yang pada awalnyaa tidak mempunyai hak 

                                                 

2
Abdi Wijaya”Sejarah Kedudukan Hukum Islam  Dalm Konstitusi-Konstitusi 

Indonesia  (Sistem Ketatanegaraan Indonesia) Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan  

Vol.7 No.2 (2018)  h.236 http://103.55.216.56/index.php/al_daulah/article/view/7020 (diakses 

10 Desember 2018) 

http://103.55.216.56/index.php/al_daulah/article/view/7020
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apapun maka dengan keluwesan syari‟at Islam perempuan kembali 

mendapatkann hak-haknya dan memperoleh kedudukan yang setara dengan 

laki-laki..
3
 

Padaa dasarnyaa Allah SWT menciptakann manusia terdiri dari duaa 

jenis kelaminn yaitu laki-laki dan pperempuan, namun pada kenyataannyaa 

selain dari dua jenis kelaminn tersebut ada yang mengalamii kebingungan 

dalamm menentukan jenis kelaminn dan kejiwaannya, inilah yang disebut 

transgender. Kedudukann laki-laki dan perempuan sama kecuali dalam hal 

ketakwaan.
4
  

Dalam konteks Islam kedudukan perempuan dan laki-laki adalah sama, 

yang membedakan hanyalah iman dan ketakwaannya kepada Allah SWT. 

Namun perkembangan global dan budaya telah memposisikan perempuan 

sebagai makhluk kedua setelah laki-laki. Indonesia sebagai negara yang 

mayoritas masyarakatnya adalah muslim, sudah sepantasnya memberikan 

perlindungan yang khusus terhadap perempuan untuk berkiprah diranah 

publik sepanjang tidak melupakan tugas-tugas kodratinya. Perlindungan 

khusus tersebut dapat dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang dituangkan 

dalam bentuk peraturan perundang-undangan. 

                                                 

3
Achmad Musyahid “Kesetaraan Gender Pespektif Filsafat Hukum Islam ”Jurnal Sipakalebbi 

vol.1 Nomor 1Mei 2013 h.176 http://103.55.216.56/index.php/sipakalebbi/article/view/290 (diakses 

2013) 

4
 Adriana Mustafa “Perilaku Seksual Transgender (Studi Komporatif  Hak Asasi 

Manusia Antara Perspektif  The Universal Declaration of Human Righ The Cairo 

Declaration of Human Right) Jurnal Ilmu syariah dan Hukum Vol.19 No.2 November 2019 

h.254 http://103.55.216.56/index.php/al_risalah/article/view/12837 (diakses 2 November 

2019) 

http://103.55.216.56/index.php/sipakalebbi/article/view/290
http://103.55.216.56/index.php/al_risalah/article/view/12837
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Secaraa etimologis transgenderr berasal dari duaa kalimatt ialah trans 

dan ggender. kalimatt trans ialah pindahh tangan (tanggungan), sedangkann 

gender ialah alatt kelamin perempuann maupun laki-laki. Transgenderr juga 

perbincangann dulu kemudian muncull kembali menjadi topik pperbincangan 

di Indonesia bahkan hingga iinternasional.
5
 

Setiapp orang mempunyaii hak asasi manusia, hakk ini di anugerahkan 

Allah SWT pemikirann dan naluri agar dapat mengetahuii mana hal yang 

burukk dan mana hal yang bbaik. Inii tercantum dalamm UU Republik Nomor 

39 tahunn 1999.
6
 

Pelaksanaann Hak Asasi Manusiaa  perlu menwujudkan apa yang 

sudah ditetapkann dalam ketetapan falsafah Pancasila karena sumber dan 

dasar Hak Asasi Manusia ada dalam ppancasila, yang berarti Hak Asasi 

Manusiaa sudah memperoleh tanggungan yang kuat dari falsafahh bangsa 

yaitu Pancasila..
7
  

Tidak hanya perubahan jenis kelamin tetapi banyak kejadian yang 

timbul saat ini dapat di pahami contohnya seperti aktualnya mengapa 

seseorang memilih untuk jadi seorang lesbian, waria, gay, atau bahkan 

transeksual/transgender. Penyebab utamanya ialah didalam jiwanya seorang  

lelaki ada sisi lemah lembutnya seperti wanita dan ia memiliki niat untuk 

menjadi seseorang yang bertingkah laku menyimpang dari identitas aslinya 

                                                 
5
 Pius A. Partanto dan M.Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmiah Populer 

(Surabaya Arkola), h.757 

6
 Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang HAM 1999(Jakarta : 

SinarGrafika, 2001),  h. 38 

7
 Meilanny Budiarto Santoso, “Lgbt Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”  Jurnal 

Share Social Work , Volume 6. No.2 h. 154,  



 

5 

 

semata-mata demi memperlihatkan siapa dia yang sebenarnya. Alasan lain  

bisa karena peristiwa dahulu di dalam keluarga seorang ayah meninggalkan 

istri dan anak lelakinya, sehingga anak lelaki tersebut sangat menyimpan 

kebencian yang mendalam terhadap lelaki.  

Hanya saja saat ini, Di indonesia kaum LGBT mulai menyebar, dan 

akan mengekspresikan dirinya agar kehadirannya diakui dan mengusahakan 

agar mereka mendapat haknya masing-masing, sejak dikeluarkan apa 

pentingnya Hak Asasi Manusia dalam Universal Declaration of Human Right 

(UDHR). Peristiwa ini membuat perhatian lantaran diterimanya masyarakat 

internasional sehingga kehadiran dan keamanan hak para LGBT harus 

ditekankan menurut  instrument hukum HAM international yang bertanggung 

jawab hak dan kebebasan manusia contohnya hak tidak melakukan 

diskriminasi. Jika ingin terjadi kedamaian maka setiap orang memiliki hak 

untuk bebas bersatu. Kebebasan dari penindasan. Tidak melakukan tindakan 

yang semaunya. Kebebasan untuk mengutarakan anggapan 

dDidalam Mukaddimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 

(DUHAM)m menyatakann bahwa yang harus dijagaa  dengan aturann hukum 

ialah hak-hak mmanusia, agar seseorang tidak tertekann dalam memilih 

keinginannya uuntuk tidak melawan kkekejaman. Hakk dasar menurut 

pembawaann yang sudah terikatt pada manusia memiliki sifat umumm dan 

kekal, ooleh sebab itu tidak bolehh dirampas, tidak boleh di acuhkan, dan 

tidak boleh kkurangi, harus di junjung tinggi, di jaga dan dipertahankan.
8
. 

                                                 
8

 Nori Bahar, “Problematika LGBT dalam Perspektif Hukum Islam dan Ham” 

https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/53670/problematika-lgbt-dalam-perspektif-hukum-islam-

dan-ham (diakses 20 januari 2020) 
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pPada dasarnya semuaa orang ssepakat, bahwaa perempuan dan laki-

laki berbeda padaa karakteristiknya dari pihakk masing-masing secara fisik. 

Perbedaan alami dengann perbedaan jenis kelamin sebenarryaa hanyaa 

perbedaan biologis yang ddibawa sejak lahirr antara laki-laki dan pperempuan. 

Namun perbedaann inilah yang menjadi suatu masalah ketika dijadikan suatuu 

penekanan, ppertentangan, penindasan dan ketidakadilann satu dengan yang 

llain. Semenjak kita lahir hingga lanjutt usia, kita belajar dan menerapkann 

cara khususs untuk menjadi perempuan dan laki-laki. kita belajar 

memerankann peran kita mmasing-masing. Entah itu feminim maupun 

maskulin.
9
 

Membeda-bedakan alat kelamin tidak memiliki dasar agar tidak 

melakukan keadilan gender. Perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai 

hamba Allah SWT
10

, tetapi pada zaman sekarang ini masyarakat yang 

mempunyai toleransi terhadap tingkah laku, baik itu hal yang buruk maupun 

hal yang baik. Masyarakat yang mempunyai toleransi lebih gampang 

menanggapi hal yang baru. Hal baru inilah yang akan menimbulkan adanya 

perubahan sosial budaya. Seperti contoh: dulu perempuan yang memakai 

busana seperti laki-laki dikatakan perbuatan menyimpang, tetapi masyarakat 

yang menghargai, akan menerima hingga akhirnya busana yang dipakai 

berubah
11

 

                                                 
9
 Julia Cleves Mosse, Gender dan pembangunan (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2007. 

h. 2-3 

10
 A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pancasila Demokrasi HAM dan Masyarakat 

Madani, (Jakarta : Kincana Prenada Media Indonesia, 2003) h.169 

11
 Muin Idianto, Sosiologi SMA/MA Untuk Kelas XII, (Jakarta : Erlangga, 2006), h.17 
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Perbedaan sifat yaitu Kaum perempuan lemah lembut dan laki-laki 

kuat perkasa, kodratt biologis yang diberikan Allah SWT, tetapi sifat tersebut 

bisaa dipertukarkan. Sifatt inilah yang jadi pemahamann masyarakat dan 

bukanm merupakan kodrat lahir. Kehidupann transgender mempunyaii cirri 

khas tttersendiri, meskipun seorang transgender telah menentukan dirinya 

laki-laki dalam berperilakuu maupun dalam ppenampilan, tapi tanpaa disadari 

seorangg transgender masihh bisa melakukan tugas menjadii wanita yang 

ffeminim. Hal inilah yang dapatt membedakan seorangg transgender dengan 

wanita dddan lelaki pada umumnya sehinggaa dapat mempengaruhi 

sseksualitasnya.
12

 

SSeks atau jenis kelaminN tidak akan pernah berubah, berbeda 

Ddengan gender ia akan selalu mengalamiI perubahan dari waktu ke waktuU 

dan tempat. Jika istilah seks ialah bawaan sejak lahir dan sepenuhnya 

kehendakk Allah SWT  makaa istilah gender sepenuhnyaa didasarkan atas 

kreasi atau ciptaann masyarakat..
13

 

Maka dari itu penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai perilaku 

transgender di Indonesia menurut perspektif hukum islam dan hukum positif. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hukum islam dan hukum positif, 

bagaimana perilaku transgender yang sudah menyebar luas di Indonesia . oleh 

karena itu penulis berinisatif meneliti dengan judul “Perspektif Hukum Islam 

dan Hukum Positif Terhadap Perilaku Transgender di Indonesia” 

                                                 
12

 Taufan Nugroho dan Ari Setiawan. Kesehatan Wanita, Gender dan 

Permasalahannya, Penerbit Nuha Medika, Yogyakarta, 2010 h.2 

13
 Achmad Musyahid “Kesetaraan Gender Pespektif Filsafat Hukum Islam ”Jurnal 

Sipakalebbi” vol.1 Nomor 1Mei 2013 h.175 http://103.55.216.56/index.php/sipakalebbi/article/view/290 

(diakses 2013) 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas dapat 

dirumuskan pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi 

“Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perilaku Transgender 

di Indonesia. 

Dari pokok permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan sub 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perilaku transgender dalam perspektif hukum Islam 

dan hukum positf? 

2.  Bagaimana perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif 

tentang perilaku transgender? 

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Pengertian judul 

Transgender ialah seseorang yang memiliki pikiran, menganggap 

dirinya mengerjakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan organ 

seksnya yang sudah ada semenjak keluar dari kandungan. Ini tidak bisa di 

deskripsikan dalam orientasi seks seseorang yang berkaitan, menurut 

istilah transgender. Penyebabnya karena seorang transgender 

mendeskripsikan dirinya seperti biseksual, bahkan homseksual.
14

 

Hukum Islam merupakan seperangkat norrma yang berdasarkan wahyu 

Allah SWT dan sunnah Rasul yang mengatur perbuatan manusia, tumbuh 

dan berkembang didalam masyarakat, ini bersifat untuk setiap orang tanpa 

                                                 
14

 Lailiy Mutmainnah “Problem Eksistensi Transgender Di Indonesia Dari Perspektif 

Politik Komunitarian” Jurnal Filsafat, Volume 24, no. 1, 2014, h.60 
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pengecualian. Hukum Islam ini memiliki syariat yang merupakan hukum 

yang telah ditetapkan Allah SWT yang berkaitan dengan iman dan 

perbuatan. 
15

 

Hukum positif (ius constitutum) merupakan gabungan dasar ataupun 

asas ajaran hukum yang tetulis, harus ditaati karena bersifat mengikat  

yang di berlakukan oleh Negara Indonesia ataupun pengadilan baik khusus 

maupun umum.
16

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk mempermudah laporan penelitian ini dan agar lebih terarah dan 

berjalan dengan baik, maka perlu dibuat suatu batasan masalah. Adapun 

ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: 

a. Peneliti hanya akan membahas konsep prerspektif hukum Islam 

terhadap perilaku transgender 

b. Peneliti hanya akan membahas konsep perspektif hukum positif 

terhadap perilaku transgender 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka ialah mencari referensi penelitian atau buku-buku yang 

berkaitan dengan penelitian, baik melihat kekurangan, kelebihan, letak 

perbedaan ataupun letak persamaannya. 

                                                 
15

 Eva Irnyani, Hukum Islam, “Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Ilmiah 

Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017, h. 24 

16
Gede Pantja Astawa, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di 

Indonesia. (Bandung : PT. Alumni, 2008), h..56 
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Mengenai penelitian terdahulu yang menyangkut transgender maupun 

perilakunya, penulis menemukan beberapa buku dan skrisi: 

1. Buku yang berjudul “Gender dan Strategi Pengarus Utamanya 

di Indonesia”,  Karya Riant Nugroho, membahas tentang 

gender, perempuan dalam perspektif sejarah, feminis dan 

genderis, gerakan perempuan di Indonesia, gender di Indonesia, 

gender sebagai agenda dan strategi Indonesia, sedangkan 

penelitian yang saya teliti berisi tentang upaya peningkatan 

peranan perempuan dalam pembangunan telah tersirat dalam 

lima falsafah dasar bangsa Indonesia yaitu Pancasila, Undang-

Undang Dasar 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara 

(GBHN). Pancasila sebagai cara dan falsafah hidup bangsa 

Indonesia, tidak membuat perbedaan antara laki-laki dan 

perempuan, yang dinyatakan bahwa setiap warga negara 

mempunyai status, hak, dan kewajiban, serta kesempatan yang 

sama di dalam keluarga dan masyarakat. 

2. Buku yang berujudul “Kesehatan Wanita, Gender dan 

Prermasalahannya”, Karya Taufan Nugroho dan Ari Setiawan, 

buku ini membahas tentang kajian pada kesehatan reproduksi 

perempuan dan laki-laki serta permasalahan yang dialami oleh 

wanita, diantaranya: haid, menopause, kesehatan reproduksi, 

penyakit menular seksual. Disini penelitiannya dsimpulkan 

bahwa ada tiga bentuk operasi kelamin menurut dunia 

kedokteran, operasi penyempurnaan kelamin, operasi 
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memperjelas kelamin dan operasi pergantian jenis kelamin 

sedangkan dalam perspektif hukum Islam bahwa dalam Islam 

operasi kelamin boleh dilakukan demi kemaslahatan dan 

keselamatan jiwa seseorang. 

3. Skripsi yang berjudul “Homoseksual Dalam Pandangan Hukum 

Islam dan Hak Asasi Manusia”, Karya Nuriswati membahas 

tentang bagaimana Allah menciptakan hambanya yang 

berpasang-pasangan, tujuan pernikahan, larangan melakukan 

hubungan seksual sesama jenis, Hak asasi manusia, hubungan 

antara laki-laki dan perempuan serta bagaimana kehidupan 

homoseksual. homoseksual merupakan orientasi atau pilihan 

dari seseorang yang ditujukan pada individu atau beberapa 

individu dengan jenis kelamin sama. Homoseksual laki-laki 

disebut “gay” sedangkan homoseksual perempuan disebut 

“lesbian”. Sedangkan penelitian yang saya teliti fokus terhadap 

transgender. Bagaimana islam memandang transgender, seperti 

contohnya berperilaku atau penampilan tidak sesuai dengan 

jenis kelamin, misalnya laki-laki tetapi bertingkahlaku 

perempuan, berpakaian seperti pakaian perempuan. Atau 

sebaliknya perempuan bertingkahlaku seperti laki-laki dan 

berpenampilan seperti laki-laki.  

4. Buku yang berjudul “Analisis Gender dan Transformasi 

Sosial”, Karya Mansour Fikih, buku ini membahas tentang 

gender dan pengertiannya, banyaknya pendekatan dan teori 



 

12 

 

tentang permasalahan perempuan dalam penindasan sampai 

saat ini. 

 

E. Metodologi Penelitian 

Metode ialah upaya yang akurat demi melakukan sesuatu, penelitian ialah 

aktivitas demi menyelidik, mencatat, medeskripsikan dan menganalisa hingga 

penyusunan laporan, jadi metodologi penelitian ialah  upaya yang akurat demi 

melakukan sesuatu yang dikerjakan, melalu penyelidikan, pencatatan, 

mendsekirpsikan sesuatu sehingga dapat menyusun laporan.
17

 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang mengangkat tema Perspektif Hukum Islam dan Hukum 

Positif Terhadap Perilaku Transgender di Indonesia, sumber data yang 

diambil berupa buku-buku atau karya tulis yang lain disebut dengan 

Library Research, maka ini termasuk deskriptif kualitatif karena 

meneliti bahan-bahan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti
18

 

2. Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan analisis data deskriptif ini, pedekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif. Pendekatan kualitatif 

lebih menegaskan tentang kesimpulan induktif dan deduktif mengenai 

                                                 
17

 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru, (Bandung: 

Rosda Karya, 2011) h.140 

18
 Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan 

Laporan Penelitian (Malang: UMM Pres, 2004) h.70 
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pengamatannya menggunakan pemikiran ilmiah dan argumentasinya 

.
19

 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, yang digunakan 

dalam penelitian yaitu: 

a. Pendekatan normatif 

Pendekatan normatif pendekatan mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan boleh tidak boleh, berdosa atau berpahala, haram atau halal 

dan yang lain yang mempunyai kandungan didalam nash.
20

 

b. Pendekatan Sosiologi 

Pendekatan sosiologi ini mencakup tentang proses sosial sehingga 

menentukan kearah mana petunjuk-pentunjuk yang memberikan 

perkembangan dalam proses kehidupan bersama karena banyak 

keterkaitan agaman dengan berbagai masalah sosial.
21

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan ialah penelaan naskah dan 

studi kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder. Data sekunder yang sudah diolah dan diperoleh dari 

penelitiaan kepustakaan (library tesearch) yang meliputi: 

a. Bahan Hukum Primer 

                                                 
19

 Saaifudin Azwar, Metodologi Penelitian (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2007) h.5 

20
 Kairuin Naution, Pengantar Studi Islam, (Yogyakarta : ACAdeMIA dan Tassafa, 

2009), h. 153 

21
 Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, cet. 1, (Jakarta : CV Rajawali, 

1982), h.18 dan 53 
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Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer ialah bahan 

yang memiliki sifat otoritas, yang meliputi  catatan resmi ataupun 

aturan perundang-undangan.
22

 Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan  bahan hukum primer sebagai berikut: 

a. UU nomor 39 tahun 1999 

b. Pasal 28 A – Pasal28 J UUD negara kesatuan RI tahun 

1945 

c. Universal Declaration of Human Right 

d. Peraturan-peraturan terkait lainnya. 

b. Bahan Sekunder  

Bahan sekunder ialah bahan hukum yang berkaitan dengan bahan 

hukum primer yang dapat membantu, memahami dan menganalisa 

bahan hukum primer. 
23

 antara lain: 

a. Teori-teori pendapat para ahli 

b. Berbagai literatur yang relevan 

c. Berbagai media yang dapat dijadikan data dan memberikan 

referensi terhadap penulisan contohnya: jurnal, internet, buku-

buku dan lain-lain 

4. Metode Pengolahan Data 

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan data dan 

analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan, metode ini 

                                                 
22

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Penerbit Universitas Indonesia-

UI Press cetakan ke-3 tahun 1984), h.54 

23
 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, Penerbit (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), h.23 
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menggunakan pengolahan data dengan cara menguraikan data dalam 

bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan 

efektif sehingga dapat memudahkan pemahaman dan interpretasi. 

Dalam tahapan ini analisis data sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan data-data dan mengamati  (observasi) untuk 

memenuhi persyaratan validasi dan realibitas, sehingga sesuai 

dengan pembahasan. 

b. Menafsirkan data-data yang akan menjadi objek penelitian 

sehingga memperoleh hasil penafsiran yang fakta. 

c. Menganalisa data-data yang telah ditafsirkan menjadi data dengan 

menggunakan dalil-dalil, kaidah-kaidah dan teori yang sesuai 

sehingga didapatkan kesimpilan yang benar. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, maka yang menjadi 

tujuan dari penelitian sebagai berikut: 

a. Mengetahui dengan jelas tentang perkembangan perilaku 

transgender di Indonesia.  

b. Untuk mengetahui konsep perspektif hukum islam terhadap 

perilaku transgender. 

c. Untuk mengetahui konsep perspektif hukum positif terhadap 

perilaku  transgender. 

2. Kegunaan Penelitian 
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Berdasarkan objek yang diteliti “Perspektif hukum Islam dan perspektif 

hukum positif terhadap perilaku transgender”, maka beberapa kegunaan 

yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian dapat berguna sebagai bahan tambahan dan masuk 

untuk pemikiran selanjutnya dan untuk perkembangan ilmu 

pengetahuan umumnya, khususnya kajian disiplin ilmu Perbandingan 

Mazhab dan Hukum yang berkaitan dengan perilaku transgender 

dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. 

b. Manfaat praktis  

1. Menambah wawasan pengetahuan bagi penulis serta dan 

mahasiwa bahkan orang yang membacanya. 

2. Dapat mempermudah dalam memberikan masukan kepada 

semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait masalah 

yang ditelit 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TRANSGENDER 

A. Pengertian Transgender 

Transgender ialah seseorang yang identitas gender tidak sama dengan gender 

yang ada saat lahir, transgender terbagi atas dua yaitu: 

1. Tranwomen, trans perempuan ialah seseorang yang sudah ditetapkan 

menjadi lelaki saat lahir tapi menandai dirinya perempuan 

2. Transmen, trans lelaki ialah seseorang yang sudah ditetapkan menjadi 

perempuan saat lahir tapi menandai dirinya lelaki.
1
 

Secara terminologis transgender ialah seseorang yang tidak merasa puas, 

karena tidak cocok antara kelamin dan fisik dengan kejiwaannya. Dilihat 

dari dandanan yang dia gunakan, perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai 

dengan jenis kelaminnya, serta lebih parahnya operasi pergantian alat 

kelamin.
2
 

Transgender menurut Nanis Damayanti ialah seseorang yang bertindak 

tidak sesuai dengan peran gender pada umumnya. Seseorang yang 

melanggar norma budaya.
3
 

Transgender menurut marzuki tidak puas karena jenis pada jenis kelamin 

karena berlawanan arah dengan seksualitasnya. Seperti contoh ia mulai 

mengubah cara jalannya, cara berpakaian, dan cara bertutur kata.
4
 

                                                 
1
Luis Ma‟luf, Al-Munjid Fi Al-Luyah Wa Al Adab Wa Al A‟lam (Maktabah Al 

Syarqiyyah), 1986 h.197 

2
Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum islam Masa 

Kini ( Jakarta : Kalam Mulia, 2005) h.25 

3
 Gibtiah, Fiqh Kontemporer, (Palembang : Karya Sukses Mandiri, 2015) h.272 
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transgender ialah 

perpindahan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang di 

kontruksi secara sosial yaitu perbedaan yang bukan kodrat atau bukan 

ketentuan Allah SWT melainkan diciptakan oleh manusia baik laki-laki 

maupun perempuan yang melalui proses sosial dan kultural. Contohnya 

seorang wanita dituntut secara kultural lebih lembut sedangkan lelaki 

sebaliknya. Transgender ada juga yang menggunakan pakaian lawan 

jenisnya, baik sekali maupun rutin. Akibat transgender inilah yang 

mungkin membuat beberapa orang mengganti jenis kelaminnya, seperti 

wanita menjadi lelaki, begitupun sebaliknya. 

Ibnu „Abbas Radhiyallahu „anhuma mengatakan: 

ََزَسَٛيََّلَاََ  َٓ َ ٌََع  َ َ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ َاٌَسَجاَيََبإٌََساءَََ–صٍََّٝلاَع١ٍَٗٚسٍََُ–َ  َٓ َِ َ َٓ ١َٙ َتَشَب َّ ََ اٌَ َ َ  َََ  ََ  َ َ  َ  َ ََ َ  َ  َ َ  َ َ َ  َ  َ  َ  َ  َ َ  

َإٌََساَءََباٌَسَجايَََ َٓ َِ َٙاَثَ ََّتَشَب اٌَ َٚ َ، ََ َ  َ  َ ََ  ََ  َ َ َ  َََ َ  َ  َ َ  َ  ََ  َ  َ  َ  َ  َ َ  َ ََ  

Artinya: 

“Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang 

menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki” (HR. Bukhari 

5885). 

Kaum transgender yang ingin berganti kelamin sangat ditentang oleh 

berbagai kalangan. Keadaan seperti ini membuat kasus transgender 

menjadi kebingungan dan ketidak jelasan, oleh karena itu diperlukan 

Undang-undang bisa mengatur permasalahan transgender, namun hingga 

saat ini belum ada Undang-undang yang dapat memenuhi kebutuhan kaum 

transgender. 

                                                                                                                                 
4
Suhaimi Razak, LGBT Dalam Perspektif Agama (online) Volume.1 No 1 juni 2016, 

h.62 



 

19 

 

Kaum transgender tidak menampakkan bentuk spesifik apapun dari 

orientasi seksual orangnya, mereka dapat saja mengidentifikasi dirinya 

sebagai aseksual, biseksual, homoseksual, poliseksual heteroseksual dan 

pelanggaran hak sering terjadi kepada orang-orang dengan orientasi yang 

berbeda, seperti lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT). 

Pelanggarannya memiliki jenis namun yang terpokok adalah diskriminasi, 

sigminisasi dan kekerasan yang dialami oleh sebagian besar kelompok. 

Baik dinegara lain maupun di Indonesia.
5
 

Konsep penting yang perlu dipahami dalam rangka membahas masalah 

kaum perempuan adalah membedakan konsep seks dan konsep gender, 

pemahaman dan perbedaan antara kedua konsep tersebut sangatlah diperlukan 

untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa 

kaum perempuan. Dalam budaya patriarchal, perbedaan peran antara laki-laki 

dan perempuan dipandang sebagai akibat dari perbedaan jenis kelamin. Tugas 

perempuan seperti memasak didapur, berhias untuk suami dan mengasuh anak 

serta pekerjaan yang lain merupakan konsekuensi dari jenis kelamin tugas 

perempuan bersifat abadi, sebagaimana keabadian identitas jenis kelamin 

yang melekat pada dirinya. Pemahaman ini berawal dari kerancuan paradigma 

tentang gender dan seks. Sesungguhnya gemder dan seks itu berbeda, gender 

digunakan untuk mengindentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari 

aspek sosial budaya, sedangkan seks digunakan untuk mengindetifikasi 

perbedaan laki-laki dan perempuan secara antomis dan biologis. 

                                                 
5
Arianto dan Rido Triawan, Jadi Kau Tak Bersalah? Studi Kasus Diskriminasi Dan 

Kekerasan  Terhadap LGBT,  2008, (Citra Grafika, Jakarta), h.12 
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B. Trasgender di Indonesia  

Indonesia ialah negara berkembang mempunyai dasar filosofi 

pancasila yang didalamnya terdapat Hak Asasi Manusia, tetapi makna 

pancasila masih butuh penjabaran untuk guna pelaksanaannya, sehingga 

menjadi lebih bermakna terutama dalam melaksanakan konsep HAM secara 

operasional dalam rangka hidup berangsa dan bernegara di dalam Negara 

Republik Indonesia.
6
 

Women are  an integral of any society and their contribution is 

important to the development of acountry. This contribusion is not limited to 

domestik and caring roles, but also incorporates the public area of economics 

and politik , wich is currently male dominated. The state ideologi of Indonesia 

pancasila (five principles of Indonesian state ideology). The constitution of 

1945 and the Board Guidelines on State Policy (garis-garis besar haluan 

negara-GBHN) 1993-1998 guarantee that women and men have similiar 

rights and responsibilities in relaton to the state. Yet, to some extent,state 

policies and regulations constitute gender inequalities.
7
 

Fakta-fakta yang terlihat diseluruh bumi menunjukkan adanya ketidak 

seimbangan besar diantara perempuan dan lelaki. Kalau mau memahami 

manusia yang mendiami bumi ini dan itu dianggap penting karena hanya 

dengan pemahaman itulah yang akan memungkinkan manusia menyelesaikan 

berbagai masalah yang dihadapinya. Maka mau tidak mau perempuan yang 

                                                 
6
Muladi, Hak Asasi Manusia Hakekat,  Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif 

Hukum Masyarakat, (Bandung : Refika Aditama, 2009) h.159 

7
Siti Aisyah, “Gender Division Of Labour and Pologimy (Rethinking of Marriage 

Law of 1974 and  Its Countribution  to Domestic Violence)”  Jurnal Al Qalam Vol.26 No.2 

(Mei-Agustus2009)h.232 https://scholar.google.co.id/citations?user=cQgMHWcAAAJ&hl=id 

(diakses 31 Agustus 2009) 

https://scholar.google.co.id/citations?user=cQgMHWcAAAJ&hl=id
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jelas berbeda dengan lelaki dan berjumlah lebih dari separuh penduduk bumi, 

harus dipahami secara jelas.
8
 

Memahami konsep yang berbeda-beda mengenai perempuan dalam 

berbagai kebudayaan tidak akan banyak gunanya apabila kita cocokkan 

dengan praktik kebudayaan yang bersangkutan dan memperlakukan 

perempuan. Sekalipun terdapat berbagai konsep yang baik tentang perempuan, 

namun kenyataannya perempuan berada dibawah dominasi lelaki.Posisi 

perempuan pada masa pra Islam sangat lemah bahkan mungkin dapat 

dimisalkan sebagai harta benda yang bisa dijual belikan dan diwariskan. 

9
Sementara laki-laki menguasai segala hak-hak yang dimiliki perempuan. 

Setelah Islam datang, kedudukan wanita diangkat setara dengan laki-laki. 

Identitas transgender baru muncul dikota-kita besar di Indonesia pada 

abad ke-20. Sebelumnya, keragaman perilaku seksual  diantara sesama pria 

diketahui telah dilakukan dalam konteks seni pertunjukan dan seni bela diri, 

dalam lingkungan pergaulan sehari-hari, khusus pria dibanyak golongan etnis 

bahasa (etnolinguistik) nusatara, dengan identitas kadang-kadang dikaitkan 

pada konteks ini.
10

 

                                                 
8
Riant Nugroho,  Gender dan Strategi Pengarus Utamanya di Indonesia, (Penerbit 

PustakaPelajar  : Yogyakarta, 2011) h.105 

9
Kajim Salenda, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif islam”Jurnal Al-

Risalah  Vol.12 No.2 November 2012 h.370  http://pandangan.tentang.keperempuanan 

(diakases 2 November 2012) 

10
Dede Oetomo dan Khanis Suvianita “Hidup Sebagai LGBT di Asia : Tinjauan dan 

Analisa Partisipatif  tentang Lingkungan Hukum dan Sosial bagi Orang dan Mayarakat 

Madani Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)” (Laporan Nasional Indonesia, 

2013) h.18 

http://pandangan.tentang.keperempuanan/
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Secara signifikan, identitas transgender perempuan ke lelaki kurang 

begitu jelas. Yang perlu ditambahkan secara singkat ialah bagi orang 

Indonesia secara umum, waria dalam kehidupan yang nyata lebih banyak 

dikenaldaripada orang gay, lesbian atau biseksual. Dengan kata lain, orientasi 

atau perilaku seksual yang tidak konformis sering kali dipersepsi sebagai 

identitas 

Cikal bakal advokasi transgender di Indonesia dimulai pada akhir 

tahun 1960 dengan pendiri Himpunan Wadam Djakarta (Hiwad) pada saat itu 

disebut dengan sebutan Wadam (Wanita Adam). Kemudian pada tahun 1978 

diganti menjadi waria (wanita pria) karena Majelis Ulama Indonesia menilai 

bahwa tidak patut nama seorang nabi (Adam) dijadikan bagian istilah untuk 

kaum lelaki yang mengekspresikan gendernya dengan cara menyerupai 

perempuan. 

Pada tahun 1986 beberapa lesbian Jakarta sempat mendirikan 

Persatuan Lesbian Indonesia (Perselin), karena merasa terdorong oleh 

perkawinan dua wanita pada tahun 1981 yang mendapat liputan media massa. 

Pada awal 1990, meningkatnya liputan media tentang HIV yang hampir selalu 

menyebutkan tentang pria homoseksual dan waria. Termasuk pembentukan 

berbagai organisasi di lebih banyak lokasi. Pada masa tersebut juga terjadi 

sejumlah pertemuan nasional awal, dengan disertai beberapa perkembangan 

penting dalam gerakan LGBT, antara lain pembentukan aliansi dengan 

berbagai organisasi feminis, kesehatan seksual dan reproduktif, gerakan pro-

demokrasi dan HAM, serta kalangan akademis.  
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Setelah peristiwa dramatis tahun 1998 yang membawa perubahan 

mendasar pada sistem politik dan pemerintahan Indonesia, gerakan LGBT 

berkembang lebih besar dan luas dengan pengorganisasian yang lebih kuat di 

tingkat nasional, program yang mendapatkan pendanaan secara formal, serta 

penggunaan wacana HAM untuk melakukan advokasi perubahan kebijakan di 

tingkat nasional. Namun keberhasilan ini sangatlah sederhana dipandang 

secara keseluruhan, dengan banyaknya organisasi dan individu yang berhasil 

melakukan perubahan-perubahan kecil namun tanpa terjadi perubahan besar, 

baik dalam perundang-undangan maupun penerimaan oleh masyarakat. 

Sebagai gambaran umum tentang hak asasi LGBT di Indonesia, hukum 

nasional dalam arti luas tidak memberi dukungan bagi kelompok LGBT 

walaupun homoseksualitas sendiri tidak ditetapkan sebagai tindak pidana. 

Baik perkawinan maupun adopsi oleh orang LGBT tidak diperkenankan. 

Tidak ada undang-undang anti-diskriminasi yang secara tegas berkaitan 

dengan orientasi seksual atau identitas gender.  

Hukum Indonesia hanya mengakui keberadaan gender laki-laki dan 

perempuan saja, sehingga orang transgender yang tidak memilih untuk 

menjalani operasi perubahan kelamin, dapat mengalami masalah dalam 

pengurusan dokumen identitas dan hal lain yang terkait.  

Bangsa Indonesia menginginkan negara yang menjamin kesejahteraan 

rakyat , yang menjamin keadilan dan hak asasi manusia. Negara demikian 

adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, hak-hak rakyat dijamin 

sepenuhnya oleh negara berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Pasal 

28D (1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
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menyatakan : Setiap orang berhak atas pengakuan , jaminan, perlindungan dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 

A.V Dicey dalam Oemar Seno Adji mengurai tiga ciri penting dalam 

negara hukum, yaitu :  

 Supremacy of the law, equality before the law,dan due process of law. 

Supremacy of the law merujuk pada adanya pengakuan normatif dan empirik 

akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan 

dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
11

 

C.  Faktor Penyebab Perkembangan Transgender di Indonesia  

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh peneliti dari berbagai 

sumber, maka ada dua faktor yang melatarbelakangi berkembangnya 

transgender di Indonesia yaitu faktor internal dan eksternal. 

a. Faktor Internal 

Faktor internal ialah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang 

dalam mencipta dan menemukan sesuatu  yang memiliki manfaat 

untuk orang banyak, faktor ini meliputi: 

1. Faktor Keluarga 

Rumahku istanaku ialah kehidupan dalam rumah tangga 

yang penuh dengan keharmonisan, penuh kasih sayang dan 

penuh pengajaran. Anggota keluarga akan merasakan 

kenyamanan berada didekat satu sama lain karen hidup mereka 

memilki kasih sayang sedangkan rumahku nerakaku ialah tidak 

                                                 
11

Oemar Seno Adji, Perkembangan Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana 

Sekarang dan Masa Yang Akan Datang, (Pantjuran Tudjuh,  Jakarta, 1981), h.35 
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harmonisnya rumah tangga yang dimiliki oleh sebuah keluarga. 

Tidak ada kasih, tidak ada kedamaian, tidak ada kenyamanan 

karena Al-Qur‟an tidak menajdi dasar didalam berumah 

tangga.
12

 

Didalam keluarga, orang tua harus memaksimalkan 

kesempatan yang berharga untuk membrikan ajaran-ajaran 

yang baik, sehingga menjadi pribadi yang bermanfaat. Begitu 

pula pengalaman yang tidak baik yang dialami oleh seseorang 

dapat membentuk karakter dan membentuk  kehidupan anak 

dimasa yang akan datang menjadi suram. 

Bagian seorang lesbian misalnya pengalaman atau 

trauma yang dirasakan oleh para wanita dari saat akibat laki-

laki kekerasan yang dilakukan oleh para pria yaitu bapak, 

kakaknya maupun saudara laki-laki. kekerasan yang dialami 

dari fisik, mental dan seksual itu membuat seorang wanita itu 

bersikap benci terhadap semua pria 

Selain itu bagi golongan transgender faktor lain yaitu 

sikap orang tua yang mengidamkan anak laki-laki ataupun 

perempuan juga akan mengakibatkan seorang anak itu 

cenderung kepada apa yang diidamkan. 

2. Faktor Moral dan Akhlak 

                                                 
12

Eko Mulya Tua, “Pembinaan Terhadap Kaum Lesbian,Gay, Bisexual dan 

Transgender  (Sebuah Konsep Pembinaan Warga Gereja)  18 april 2016, h.60 
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Melihat situasi dan kondisi, maka etika pada zaman sekarang 

semakin perlu dipertahankan, karena tanpa etika dan tidak 

diperkuat oleh hukum, maka manusia yang satu dapat dianggap 

sebagai saingan terhadap manusia lainnya. Terbentuknya kaum 

transgender karena adanya penyimpangan norma sulila didalam 

masyarakat. Lemahnya iman, pengendalian diri yang kurang  

dalam konteks hawa nafsu serta banyak menerima ransangan 

seksual dari luar dapat membentuk moral dan akhlak  seorang 

kaum transgender.
13

 

3. Pengetahuan Agama yang Lemah  

Setiap orang berhak mengikuti upacara keagamaan, selain itu 

setiap agama juga berkewajiban melindungi hak dari umatnya 

untuk melakukan upacara keagamaan termasuk kelompok 

transgender karena agama ialah hubungan seseorang dengan 

Allah SWT. 

Faktor yang paling utama yang menyebabkan seseorang masuk 

dalam bagian transgender yaitu faktor agama. Transgender 

tidak dibenarkan dalam agama karena transgender sangat 

bertentangan dengan konsep penciptaan manusia. Dimana 

Allah SWT hanya menciptakan lelaki dan perempuan sebagai 

satu pasangan yang berharga.
14

 

                                                 

13
Nana Rukmana, “Etika Kepemimpinan Perspektif Agama dan Moral” (Bandung : 

Alfabeta, 2007) h.7 

14
Eko Mulya Tua, “Pembinaan Terhadap Kaum Lesbian,Gay, Bisexual dan 

Transgender  (Sebuah Konsep Pembinaan Warga Gereja)  18 april 2016, h.63 
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4. Kebutuhan Ekonomi 

Dengan latar belakang ekonomi masing-masing. Tentunya di 

usia yang dewasa ini memiliki pemikiran untuk mandiri, 

orientasi seksual tidak bisa dijadikan alasan untuk membatasi 

seseorang memperoleh mata pencaharian. Proses mata 

pencaharian ditentukan dari kemampuan dan skill mereka. 

Beberapa tempat tentunya memiliki pandangan yang berbeda-

beda dalam menerima transgender sebagai pekerja di 

lingkungan kantornya. Contoh yang terjadi di lingkungan 

pegawai negeri sipil , kelompok transgender dapat diterima 

dilingkungan tersebut. Nantinya kaum transgender itu akan di 

bimbing dan diarahkan secara perlahan agar menjadi seperti 

masyarakat pada umumnya. Ada juga tempat yang tidak bisa 

menerima kaum transgender. contohnya dilingkungan Dewan 

Perwakilan Rakyat RI 

b. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri seseorang 

dalam menemukan sesuatu yang kemudian bermanfaat untuk orang 

banyak, faktor ini meliputi:  

1. Faktor Pergaulan 

Dalam sosial tidak masalah hidup berdampingan dalam satu 

lingkungan dengan syarat individu transgender tetap menjaga 

kenyamanan lingkungan dan mematuhi norma yang ada dalam 

masyarakat.  
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Pergaulan bebas menjadi salah satu faktor penyebab seseorang 

terjun kedunia transgender. akibat kurangnya perhatian dari 

keluarga sehingga mencari perhatian di linkungan sekitarnya. 

Baik dalam mencari teman bahkan memperoleh kasih sayang 

yang tidak didapatkan didalam keluarga. Namun tidak semua 

lingkungan menjanjikan perkembangan karakter diri yang ideal 

secara agama dan norma-norma.
15

 

2. Pendidikan 

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 khususnya 

pasal 1 disebutkan guru adalah pendidikan profesional dengan 

tugas untuk mendidik, mengajar, mengarahkan, membimbing, 

menilai dan mngevaluasi peserta didik pada pendidikan anak 

usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah.
16

 

Undang-undang dasar 1945 (Pasal 31 ayat 1) menjamin bahwa 

pendidikan hak semua warga negara Indonesia, baik warga 

negara heteoseks dan transgender. kelompok transgender juga 

ini merupakan warga negara Indonesia yang seharusnya 

mendapatkan yang sama oleh pemerintah.  

                                                 

15
Vendry Caesar Deasy Warouw  Maiske M. Rembang, “Konsep Diri Pada Lesbian di 

IT Center Manaado (Suatu Study Komunikasi Keluarga)” (online)  Volume  3 No.2 September 

2014. h.21 https://media.neliti.com/media/publications/94078-ID-konsep-diri-pada-lesbian-di-

it-center-ma  

16
Moh. Rasyid, Pendidikan  Seks mengubah  seks abnormal menuju seks yang lebih 

bermoral,  (Semarang : Rasail Media Group, 2013) h.29 

https://media.neliti.com/media/publications/94078-ID-konsep-diri-pada-lesbian-di-it-center-ma
https://media.neliti.com/media/publications/94078-ID-konsep-diri-pada-lesbian-di-it-center-ma
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Pendidikan yang diberikan oleh orang tua berpengauh terhadap 

anak, misalnya orang tua menginginkan anak lelaki tapi yang 

lahir anak perempuan, jika orang tua tidak paham agama, tidak 

ridha dengan takdir, maka boleh jadi anak lelakinya  

diperlakukan seperti lelaki seperti membelikan boneka. Sikap 

orang tua tersebut yang tidak benarkan oleh islam, karena bisa 

membuat anak bertentangan dengan fitrah sucinya. 

3. Lingkungan  

Faktor lingkungan yang menjadi alasan kenapa seseorang 

menentukan pilihan untuk terlibat dalam komunitas 

transgender. Perlakuan kurang simpati, tidak senonoh 

merupakan indikator-indikator lainnya yang mendukung untuk 

bergabung dalam komunitas. Lingkungan keluarga memiliki 

peran terhadap pergaulan remaja. Kebiasaan pergaulan dan 

lingkungan menjadi faktor terbesar menyumbang pada 

kekacauan seksual ini yang mana salah seorang anggota 

keluarga tidak menunjukkan kasih sayang dan sikap orang tua 

yang merasakan tentang seks adalah suatu yang tabu. 

4. Adanya Gerakan Internasional 

Berkembangnya fenomena transgender tidak hanya terjadi di 

Indonesia. Hamper semua di negara didunia ini tidak luput dari 

fenomena tersebut. Ketua Laboratorium Sosiologi dari Fakultas 

FKIP Universitas Sebelas Maret (UNS) Drajat mengatakan, 

adanya gerakan internasional yang memang sengaja mendanai 
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LGBT khususnya transgender ini agar  bisa  berkembang 

menjadi isu internasional. 

Kelompok ini sadar, transgender tidak akan berkembang dan 

diterima baik dinegara yang orientasinya keagamaan yang kuat, 

sehingga kaum transgender ini sengaja didanai dengan tujuan 

memperluas gerakan mereka agar keberadaan mereka 

mendapatkan pengakuan dinegara-negara dimana mereka ada. 
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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF 

A. Pengertian Hukum Positif 

Manusia  adalah makhluk sosial (Zoon Politicon) karen cenderung 

menggabungkan diri mereka Dalam bentuk masyarakat.
1
 

Ciri hukum ialah selalu mejaga, menata kepentingan tiap-tiap individu 

didalam bermasyarakat menurut Prof. Dr. R. Van Dijk.
2
 

Hukum ialah tidak ada masyarakat yang mengenal hukum maka 

hukum itu menjadi suatu budaya seperti kesusilaan, agama, kebiasaan, adat 

istiadat menurut Van Apeldoorn .
3
  

Hukum ialah perintah dan larangan yang mengatur tata tertib didalam 

bermasyarakat yang berkaitan, oleh sebab pelanggaran perintah atapun 

larangan ini bisa menyebabkan tindakan pihak pemerintah menurut Prof. Dr. 

E Utrecht, S.H.
4
 

Menurut Bambang hukum sangat dibutuhkan oleh manusia untuk 

menata kehidupan bermasyarakat, kehidupan masyarakat akan tidak aman 

terkendali tanpa adaanya hukum. Siapa yang kuat dia akan menjadi 

pemenang. Keberadaan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat ialah satu 

kestuan yang tidak bisa dijauhkan, terjadinya hukum karena ada interaksi 

                                                 
1
Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), 

h. 02. 
2
R. Van Dijk, Pengantar Hukum Adat Indonesia,  terj. Mr. A. Soehardi, (Bandung: 

Mandar Maju, 2006), hal.02 
3
Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.27. 

4
Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia (Bandung: C.V Armico, 1985), h.22. 
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antara satu dengan yang lain. Interaksi ini yang menimbulkan yang namanya 

norma.
5
 

Harus diakui bahwa hukum di Indonesia masih banyak materi yang 

berasal dari Belanda. 
6
Hal ini mendapatkan pijakan yang kokoh secara Hukum 

melalui Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala 

badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum 

diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. 

Dari beberapa pengertian diatas ditemukan beberapa unsure dari hukum 

yakni: 

a. Peraturan dilakukan oleh badan yang berwenang. 

b. Peraturan bersifat memaksa. 

c. Peraturan bersifat memaksa. 

d. Sanksi pelanggarannya ialah tega. 

Setiap masyarakat itu memiliki bahasa dan hukumnya sendiri, setiap 

bahasa memiliki tatanan bahasa sendiri, begitu pula hukumnya memiliki 

tatanan hukum sendiri. Tatanan hukum berlaku pada waktu tertentu dalam 

setiap wilayah negara itulah yang disebut dengan hukum positif. Lebih rinci 

lagi hukum positif adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu 

masyarakat tertentu didalam setiap daerah tertentu saja. 

                                                 
5
Nurul Aulia Dewi dan Abd. Halim Talli “Analisis Perbandingan Mazhab tentang 

Pelaksanaan Mediasi Dengan Media Telekonferensi”Jurnal Mazahibuna  Vol.2  No.2 2 

Desember 2020  h.195 http://103.55.216.56/index.php/mjpm/article/viewFile/17818/9966 

(diakses 17 Desember 2020) 
6Jumadi “Makna Istilah Dan Bahasa Hukum Dalam Kontek Keadian” Jurnal Jurisprudentie  

Vol.3 No.1 Juni 2016 http://103.55.216.56/index.php/Jurisprudentie/article/viewFile/3624/3321 h.51 

(diakses 1 Juni 2016) 

http://103.55.216.56/index.php/mjpm/article/viewFile/17818/9966
http://103.55.216.56/index.php/Jurisprudentie/article/viewFile/3624/3321%20h.51
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 Hukum positif ialah gabungan asas dan kaidah hukum yang tertulis 

yang ada hingga sekarang ini sedang diberlakukan dan mengikat secara umum 

atau khusus dan ditegakkan oleh pemerintahan ataupun pengadilan dalam 

Negara Indonesia. Hukum Positif bisa di golongkan dalam macam-macam 

kelompok yang bisa dilihat dari isi materinya, sumbernya dan lainnya, 

dijelaskan oleh situs resmi Mahkamah agung Republik Indonesia. 

 Hukum positif menurut bentuk terdiri hukum tertulis (peraturan 

perundang-undangan dan hukum tidak tertulis (hukum adat). Sumber hukum 

positif Indonesia ada dua yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum 

formil. Sumber hukum materiil ialah kesadaran hukum masyarakat atau 

kesadaran hukum hidup didalam bermasyarakat yang dianggap seharusnya. 

Sumber hukum formil ialah tempat untuk mendapatkan hukum, prosedur dan 

cara pembentukan Undang-undang. Sumber hukum materil membentuk 

hukum, menentukan isi dari hukum, sedangkan hukum formil menjadi 

determain formil membentuk hukum, dapat menetapkan berlakunya hukum. 

Sumber hukum formil yaitu: 

a. Undang-undang  

Undang-undang ialah salah satu peraturan yang memiliki kewenangan 

hukum mengikat yang di didik oleh penguasa negara. Contoh peraturan 

perundang-undangan. Undang- undang digunakan dalam 2 pengertian 

yakni Undang-undang material dan Undang-undang formil. 

Undang-undang dalam arti material ialah dekrit atau penentuan yang 

dilihat dari segi isinya dinamakan Undang-undang dan mengikat setiap 

orang secara umum. Dalam hal ini yang menjadi perhatian ialah isi aturan 
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yang memiliki sifat mengikat tidak melihat dari segi bentuk dan siapa 

yang membentuknya. Undang-undang dala arti material dinamakan juga 

peraturan regeling yang artinya Undang-undang dalam arti formil tidak 

dengan sendirinya sebagai Undang-undang. 

 Sumber ini ketetapan hukumnya di buat oleh pemerintah memalui 

persetujuan para wakil masyarakat dengan mengingat penting untuk hidup 

bersama-sama bagi seluruh masyarakat tanpa adanya pertikaian.  

 Sama halnya dengan sumbernya, kaidah hukum berasal dari 

perundang-undangan yang terdapat beberapa syarat yang harus ditaati, 

yakni:
7
  

1. Penetapan atau ketentuan hukum harus memiliki keselarasan yang 

artinya tidak adanya pertentangan. 

2. Adanya relevansi antara peraturan dan ketentuan atau peraturan 

dinamika sosial secara kualitatif dan kuantitatif peraturan. 

3. Penetapan atau peraturan tentang bidang-bidang tertentu harus 

sistematis yang berarti tidak adanya simpang siuran penetapan/ 

peraturan hukum didalam bidang yang sama. 

4. Hukum harus dari jelmaan jiwa dan cara berpikir masyarakat, ataupun 

ketentuan hukum terebut harus struktur rohani masyarakat. 

5. Peraturannya harus sesuai dengan yang disyaratkan oleh yuridis yang 

ada atau yang sudah dibuat. 

Undang-undang dalam arti formil ialah penetapan dari bentuk dan cara 

pembuatannya dinamakan sebagai Undang-undang. Dilihat dari bentuknya 

                                                 
7
Rien G. Kartasapoetra, Pengantar Ilmu Hukum Lengkap, (Bandung:Bina Aksara, 

2007) h. 18 
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Undang-undang terdiri dari putusan. Sementara dari cara pembuatannya, 

Undang-Undang ialah penetapan prduk lembaga yang berwenang. 

Presiden dan DPR (UUDS 1950 pasal 89 UUD 1945 pasal 5 ayat 1 

merupakan lembaga yang berwenang di Indonesia. 

b. Adat dan kebiasaan. 

Kebiasaan ialah bkan lagi menjadi penting sejak didesak oleh 

Perundang-Undangan dan sejak sistem hukum semakin didasarkan pada 

hukum Perundang-undangan. Peranan ini pun didalam kehidupan hukum 

saat ini memang kenyataannya telah banyak yang memudar.
8
 

Kebiasaan ialah sesuatu yang sering terulang-ulang yang dilakukan 

dari kecil hingga dewasa baik dalam bermasyarakat ataupun pergaulan 

tertentu. Pergaulan ini ialah lingkungan yang tidak meluas. Perilaku yang 

diulang ini mempunyai kekuatan normative, memiliki keterikatan yang 

kuat, karena diulang oleh banyak orang maka orang lainpun dapat terikat 

inilah yang dinamakan adat, menurut Sudikno.
9
 

 Sedangkan adat istiadat ialah aturan kebiasaan sosial yang sudah lama 

ada didalam bermasyarakat dengan bertujuan untuk menata dengan baik. 

Pada umumnya adat istiadat ini bersifat sacral(suci) dan ini ialah tradisi. 

c. Traktat 

Traktat ialah perjanjian yang dibuat dibawah hukum internasional oleh 

beberapa negara, walaupun ada perjanjian yang melibatkan organisasi 

internasional, traktat meupakan salah satu sumber hukum internasional. 

Jenis-jenis traktat ialah: 

                                                 
8
SatjiptoRahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hal.108 

9
R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, ( Jakarta: Sinar Grafiaka, 2009), hal.150 
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1. Traktat Bilateral ialah traktat yang terjadi antara dua negara saja. 

2. Traktat Multirateral ialah traktat yang dibuat oleh lebih dari dua 

negara. 

3. Traktat Kolektif ialah traktat multirateral yang mebuka kempatan bagi 

mereka yang tidak ikut dalam perjanjian itu untuk menjadi anggotanya. 

Menurut pendapat klasik ada 4 tingkat untuk terjadisuatu traktt ialah: 

a. Penetapan 

b. Persetujuan DPR 

c. Ratifikasi kepala negara 

d. Pengumuman 

d. Yurisprudensi  

Yurisprudensi berasal dari kata yurisprudentia(bahasa latin) yang artinya 

pengethuan hukum (rechgleerdeid). Kata yurisprudensi sebagai istilah teknis 

Indonesia sama artinya dengan kata “yurisprudentia” dalam bahasa Perancis, 

yaitu peradilan tetap ataupun bukan peradilan. 

Kata yurisprudensi dalam bahasa Inggris berarti teori ilmu hukum 

(algemeeme rechtsleer: General theory of law), sedangkan untuk pengertian 

yurisprudensi digunakan istilah cas law atau judge Made Law. 

Kata yurisprudensi dalam bahasa Jerman berarti ilmu hukum dalam 

arti semput. Kemudian dari segi pratik peradilan yurisprudensi ialah keputuan 

hakim yang akan dijadikan patokan hakim lain didalam menangani kasus yang 

sama.  

e. Doktrin  
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Doktrin ialah sebuah ajaran pada suatu aliran politik dan keagamaan serta 

pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan, ketatanegaraan 

secara sistem, khususnya dalam kebijakan negara. Doktrin yang belum 

digunakan hakim dalam mempertimbangkan kekuasaan belum merupakan 

sumber hukum formil. Jadi untuk menjadi sumber hukum formil, doktrin 

harus memenuhi syarat tertentu, yaitu doktrin yang telah menjelma 

menjadi putusan hakim. 

Selanjutnya yang termasuk dalam sumber hukum materiil ialah terdiri 

dari: 

a. Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum. 

b. Agama. 

c. Kebiasaan. 

d. Politik hukum daripada pemerintahan.
10

 

B. Unsur, Ciri-ciri dan Sifat Hukum positif 

Hukum positif terdiri dari beberapa unsur yakni: 

a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 

b. Peraturan yang sifatnya mengikat. 

c. Sanksi bagi pelanggar aturan yang tegas. 

d. Peraturan ditetapkan oleh badan yang berwenang.
11

 

Ciri-ciri hukum yaitu: 

a. adanya perintah ataupu larangan. 

b. Perintah dan larangan ini harus ditaati setiap masing-masing orang. 

                                                 
10

B. S. Pramono, Pokok-pokok Pengantar Ilmu Hukum, (Surabaya: Usaha Nasional, 

2006), h.101  
11

Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, ( Jakarta: Balai 

Pustaka, 1989), h.39 
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Setiap orang wajib untuk melakukan hal tersebut didalam bermasyarakat, 

sehingga aturan (tata tertib) dalam bermasyarakat agar tetap dijaga sebaik-

baiknya. Oleh karena itu, hukum meliputi berbagai aturan yang mengatur 

hubungan yang atu dengan hubungan yang lainnya, yaitu aturan hidup 

didalam masyarakat yang disebut “kaedah hukum”. Bagi yang melanggar 

dikenakan hukuman. 

Sanksi hukum atau pidana mempunyai berbagai jenis bentuk. Namun, 

sesuai dengan Bab II (PIDANA), PASAL 10 kitab Undang-undang Hukum 

Pidana (KUHP) ialah: 

a. Pidana pokok meliputi: 

1. Pidana mati. 

2. Pidana penjara. 

3. Pidana kurungan. 

4. Pidana denda. 

5. Pidana tutupan. 

b. Pidana tambahan, meliputi: 

1. Pencabutan hak-hak tertentu. 

2. Perampasan barang-barang tertentu. 

3. Pengumuman putusan hakim. 

Fungsi dan Tujuan Hukum Positif, meliputi: 

Hukum memilki fungsi untuk mengatur dan menerttibkan pergaulan didalam 

bermasyarakat dan menuntaskan suatu masalah yang timbul.
12

 

a. Sebagai alat yang tertib untuk mengatur masyarakat. 

                                                 
12

R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.53 
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b. Sebagai saran untuk menwujudkan keadilan sosial lahir dan batin. 

c. Sebagai sarana penggerak pembangunan. 

C. Pengertian Hukum Islam 

Istilah “Hukum Islam” ialah isitilah khas Indonesia, sebagai 

terjemahan Al-fiqh al-Islamy. Istilah ini dalam hukum barat ialah Islamic 

Law. Dalam Al-Qur‟an maupun Al-Hadits istilah alHukmu al-Islamy tidak 

dijumpai, yang dipakai ialah kata as-syari‟ah. Keistimewaan Al-Qur‟an juga 

susunan bahasa yang digunakan mempesonakan dan unik, danmengandung 

makna yang bisa dipahami oleh siapapun yang mengerti bahasanya
13

. 

Pada mulanya kata syari‟at meliputi semua aspek ajaran agama ialah 

akidah syaria‟ah dan akhlak. Ini dapat dilihat pada setiap agama yang telah 

turun sebelum Islam. Bagi setiap umat, Allah memberikan syariat dan jalan 

yang terang. Namun karena agama yang telah turun sebelum Nabi Muhammad 

SAWinti aqidahnya ialah tauhid (mengesakan Allah), dapat dipahami bahwa 

cakupan syari‟ah ialah amaliyah sebagai konsekuensi dari akidah yang imani 

setiap umat. 

 

ََُ ََ َح ََشسََََ  َٝ َهََعٍَ ََ َجعٍََََٕ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ
  َ  َ  َ  ََ َٓ َِ ٠ََعَتَ  َ  َ َ  َ  َ سََٱَ ََ ألََِ  َ

َٙاٱَ َفََََ   ََ َتَبَع  َ َاَءََََ   َٛ َ٘ َلََتَتَبَعََأ ََٚ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ   َ  َََ  َ ََٓٱَ  ََ ٌََر٠ َ  َ  َََ َْ َّٛ ََل٠َََعٍَ  َ َ  َ  َ  َ  ََ  َ٣١ 
                     

                        Terjemahannya: 

 Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat 

(peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau 

ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. 

                                                 
13

 Azman Arsyad“Teknik Interpretasi Linguistik Dalam Penafsiran Al-Qur‟an” Jurnal 
Tafsere Vol.4 No.2  2016  h.165 http://103.55.216.56/index.php/tafsere/article/viewFile/2770/2616 

(diakses 14 Desember 2016) 

http://103.55.216.56/index.php/tafsere/article/viewFile/2770/2616
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 Hukum Islam ialah hukum yang berasal dari wahyu agama, 

hingga hukum Islam mencerminkan konsep yang jauh berbeda jika dilihat dari 

konsep sifat dan fungsi hukum, seperti pengertian agama ialah kemanusiaan 

yang lebih tinggi dan tidak boleh disama-samakan dengan hukum, oleh karena 

itu hukum dalam arti biasa Cuma berisi tentang keduniaan saja.
14

 Islam 

menunjukkan keteladanan dalam bersikap baik sesama manusia apalagi 

dengan tetangga, tidak menyakiti perasaan, harus toleran terhadapnya.
15

 

Makna hukum syari‟ah ialah perjalanan menuju sumber mata air, pada 

zaman dahulu di arab orang-orang menggunakan kata syari‟ah untuk 

menyebut perjalanan menuju sumber mata air yang dibutuhkan manusia agar 

dapat diminum dan membersihkan diri.
16

 

Menurut Joseph Schacht Hukum Islam ialah perintah Allah SWT akan 

menata hidup umat Islam dalam segala aspek tentang poltik, hukum dan 

penyembahan dan ritual.
17

 

Sumber hukum Islam 

Sumber-sumber hukum Islam (mashadir al-syari‟at) ialah dalil-dalil 

syari‟at yang dari hukumnya syari‟at digali. Sumber hukum Islam terdiri dari 

dua yang pertama ialah dilihat dari kesepakatan ulama apa yang telah 

ditetapkan beberapa hal menjadi sumber hukum syari‟at. Pembagian ini 

menjadi tiga ialah: 

                                                 
14

Mohammad Kamal Hasan, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, (Jakarta: P3M, 

1979), h.136 
15Sabir Maidin “Keutamaan Hidup Bertetangga (Suatu Kajian Hadis)´Jurnal Al-Qadau Vo.4 

No.2 Desember 2017 h.200 http://103.55.216.56/index.php/al-qadau/article/viewFile/5691/4945  

(diakses 9 Januari 2018) 
16

Muhamad Daud Ali, Hukum Islam, (Ja karta: Rajawali Press, 1998), h.235 
17

Nourzzaman Shiddiqi, Hukum Islam. (Jakarta: Pustaka Jaya, 1993), h.603 

http://103.55.216.56/index.php/al-qadau/article/viewFile/5691/4945
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a. Suatu yang sudah disetujui oleh para ulama Islam agar untuk 

menjadi sumber hukum syari‟at ialah Al-Qur‟an dan sunnah. Al-

Qur-an ialah firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW melalui malaikat jibril, yang menjadi pedoman 

hidup umat Islam.
18

 

b. Suatu yang sudah disepakati oleh jumhur ulama untuk sumber 

syariat ialah ijma dan qiyas. Ijma‟ menurut Abdul Wahab Kallaf, 

ijma‟ menurut istilah ulama ushul adalah persetujuan semua para 

mujhtahidin diantara umat Islam pada masa setelah wafatnya 

Rasulullah SAW.
19

  

c. Suatu perdebatan para ulama yaitu: 

1. Urf 

2. Istishab 

3. Maslaha mursalah 

4. Syar‟u Man Qablana 

D. Karakteristik Hukum Islam  

Hukum Islam mempunyai karakteristik yang berbeda dengan 

karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia. Karakteristik Islam 

Allah SWT, bukan buatan manusia yang tidak luput dari keperluan individu 

tersendiri dan hawa nafsu. Salah satu karakteristik hukum Islam ialah 

memberikan beban untuk hukum yang telah buat Allah SWT bisa dilakukan 

manusia agar terwujud kebahagiaan didalam hidup mereka. 

                                                 
18

H. Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h.68 
19

Rahmat Syafe‟I, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h.69 
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Hasbi Ashiddieqy menyatakan bahwa hukum Islam memiliki tiga 

karakteristik yang menjadikan penentu tidak bisa di ubah yaitu: 

a. Takamul  

Takamul ialah hukum Islam yang menjadikan umat didalm 

penentuan bulat , meskipun mereka beda bangsa maupun suku, tapi 

mereka kesatuan yang tidak boleh dipisah. 

b. Wasyathiyat ialah hukum Islam memiliki perjalanan tempuh 

ditengah, memiliki keseimbangan, rata antara kanan dan kiri. 

c. Harakah ialah hukum Islam yang memiliki kualitas bergerak dan 

berkembang, memiliki kekuatan yang menjadikan diri sesuai  

perkembangannya. Hukum Islam tersebar dari luas maupun 

didalam yang member manusia beberapa jumlah hukum positif dan 

bisa dipakai pada tiap tempat dan waktu.  

Kemudian karakteristik hukum Islam dapat dijelaskan secara inci 

yaitu: 

1. Ijmali 

Ijmali ialah ajaran Islam sifatnya meluas (universal), terdiri 

seluruh alam tidak ada batasan, berlaku bagi orang Arab dan 

nonArab, berkulit hitam dan putih. Selain bersifat meluas hukum 

Islam juga mmiliki sifat dinamis  yang sesuai tiap zaman.
20

  

                                                 
20

Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999), 

h.49 
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Bukti yang menujukkan bahwa hukum Islam yang memenuhi sifat dan 

karakteristik ialah terdapat didalam Al-Qur‟an yang telah diatur Allah SWT 

untuk mengaur segala yang ada dimuka bumi.
21

 

2. Tafshili  

Tafshili Hukum Islam itu mencerminkan beberapa jumlah doktrin 

yang bertalian secara logis yang bertalian secara logis. Beberapa 

lembaga saling berhubungan yang satu dengan yang lain.  

Perintah diatas dapat dipahami bahwa Islam tidak mengajarkan 

spiritual. Dalam hukum Islam manusia diperintahkan untuk cari rezeki, tapi 

hukum Islam melarang sifat imperial ketika mencari rezeki. Memahami 

realistis partikularistik hukum Islam maka dalam karakteristik berlaku 3 segi 

pemahaman, yaitu:
23

 

a. Bila ditinjau menyangkut pemberlakuan hukum terhadap para 

subjek hukum tanpa dibedakan status seseorang, kaya ataupun 

miskin dan seterusnya untuk suatu karakter unversalitas hukum, 

maka atas dasar keadilan pula hukum Islam memberlakukan 

hukum yang khusus demi kesebandingan penjeratan sanksi hukum 

atas subjek hukum. Berdasarkan keuniversalan pemberlakuan 

hukum. Contohnya seorang pezina siapapun ia dan status 

bagaimanapun tetap mendapatkan sanksi hukum. Namun, pelaku 

zina yang telah kawin sanksi hukumnya ialah rajam sedangkan 

yang belum pernah kawin, maka sanksi hukumnya ialah didera 100 
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kali dan diasingkan selama 1 tahun. Sedang bagi para budak yang 

melakukan zina, maka sanksinya 
½
  dari orang yang merdeka. 

Dengan demikian, hukum Islam memberlakuan secara universal 

kepada setiap orang, namun dalam pemberlakuannya terjadi 

penjeratan hukum secara khusus dengan pemberlakuan 

partikularistik bagi pelaku hukum. 

b. Bila hukum Islam memiliki karakter sesuai dengan perhatian 

manusia sepanjang sejarah manusia dalam menciptakan hukum 

atau yang disebut dengan kemanusiaan yang universal, maka 

hukum Islam juga memiliki hukum kemanusiaan particular. 

Misalnya larangan orang Islam kawin dengan orang bukan Islam, 

berlakunya hukum-hukum ibadah secara rinci, larangan judi dan 

minuman khamar dan lain sebagainya. Hukum-hukum ini memiliki 

Karakteristik yang particular karena tidak lazim dalam norma 

hukum yang berkembang dalam sejarah peradaban hukum 

manusia. Oleh karenanya disebut dengan hukum kemanusiaan 

yang particular. 

c. Bila ditinjau dari dari berlakunya efektivitas hukum secara 

umum adalah berlaku untuk setiap manusia yang daripadanya 

terlihat keuniversalnya maka hukum-hukum lainnya tidak lagi 

melihat subjek hukum sebagai manusia umumnya, tetapi terhadap 

manusia sudah dianggap patuh menjalankan hukum Islam. 

Misalnya hukum perkawinan Islam, maka berlaku hukum talak 3 

kali, khulu‟ bagi isteri terhadap suami,, ila‟, li‟an, zihar, dan lain-
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lainnya diberlakukan untuk orang yang sudah tunduk menjalankan 

hukum Islam dimulai sejak akad perkawinannya secara atau 

berdasarkan hukum Islam. Jadi orang yang status perkawinannya 

tidak berdasarkan hukum Islam tidak berlaku pula hukum-hukum 

yang menyangkut perkawinan dalam hukum Islam. Dalam kasus 

seperti demikian, hukum berkarakter particular karena hanya 

menunjuk pada manusia tersebut saja. 

3. Harakah (elastisitas) 

Harakah (elastisitas) meliputi segala bidang dan lapangan 

kehidupan manusia. Permasalahan kemanusiaan, kehidupan 

jasmani dan rohani, hubungan sesama makhluk, hubungan 

makhluk dengan Khalik dan lainnya. Ada 2 segi yang dapat 

dibentangkan secara factual mengenai argumentasi mengapa 

hukum Islam memiliki karakter elastic (harakah), yaitu: 

a. Menyangkut masalah hukum dalam memberikan beban taklif 

kepada subjek hukum. 

b. Segi hukum dalam merespon atau menyikapi perkembangan 

zaman dan perubahan sosial. 

c. Akhlak (estistik) dimensi akhlak dimensi akhlak dimasukkan 

sebagai karakter hukum Islam didasarkan pada beberapa alasan 

sebagai berikut: 

1. Hukum Islam dibangun berdasarkan petunjuk wahyu (Al-

Qur‟an) yang dikembangkan melalui kehidupan Nabi SAW 

(Sunnah) dan ijhitihadiyah. 
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2. Segala peraturan hukum Islam memproyeksikan pada 2 

bagian peraturan yakni pengaturan tentang tindakan 

hubungan dengan Allah yang daripadanya lahir hukum-

hukum ibadah dan pengaturan mangkut tindakan antar 

sesama manusia atau dengan makhluk lain (lingkungan). 

4. Tahsini (estetik)  

Dalam hukum-hukum ibadah juga nampak berlakunya, karakter 

etestik hukum Islam.  Secara umum para subjek diberlakukan 

hukum-hukum wajib ibadah seperti shalat 5 waktu, puasa 

ramadhan, zakat dan naik haji, akan tetapi hukum memberikan 

pula pilihan-pilihan yang lebih baik agar para subjek hukum 

melaksanakan ibadah-ibadah anjuran seperti shalat sunnat dan 

sadaqah. 

Karakter hukum Islam yang memiliki sifat estetis didapat didalam 

berbagai lapangan hukum Islam. Minimal menyangkut berlakunya 

hukum sunnat di antara pasca ajaran hukum (Ahkamu alKhamsah) 

tidak lain ialah tahsiniyah (estetik) maslahat hukum. 

Menurut Muhammad Ali-Sayih, mengatakan bawah karakteristik 

hukum Islam yang paling menonjol ada tiga, ialah tidak menyusahkan dan 

selalu menghindari kesusahan dan pelaksanaannya, menjaga kemaslahatan 

manusia dan selalu melaksanakan keadilan dan penerapannya.  

  Prinsip Hukum Islam  

a. Hukum Islam dibentuk secara gradual, tidak sekaligus 
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b. Menyeditkan tuntutan Allah untuk berbuat, mengerjakan perintah-Nya dan 

menjauhi segala bentuk larangannya. 

c. Tidak menyulitkan ialah hukum Islam tidak sempit, tidak memaksa dan 

tidak memberatkan. 
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BAB IV 

ANALISIS PERILAKU TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM 

ISLAM DAN HUKUM POSITIF 

A. Konsep Perilaku Transgender dalam perspektif hukum Islam 

Kehidupan manusia akan memberikan kebajikan pada diri, 

lingkungan, bangsa dan agama jika berjalan dan bertindak dalam koridor 

kenormalan sesuai fungsi dan kewenangan yang dimiliki masing-masing. 

Manusia dibentuk dalam bentuk yang sempurna berdasarkan fitrah 

keselarasan, kepatutan, moralitas, dan kebaikan dalam rangka mencapai 

kehidupan penuh martabat dan kenormalan. Hal ini menandai bahwa manusia 

ialah makhluk special yang dikehendari oleh Allah SWT dengan misi besar 

untuk manfaat yang sebesar-besarnya, yakni sebagai sebagai wakil Allah 

SWT dengan misi besar untuk manfaat yang sebesar-besarnya pula, yakni 

sebagai wakil Allah untuk mengelola dan melestarikan kehidupan dimuka 

bumi berdasarkan petunjuk, ketentuan dan hukum serta sesuai dengan 

kehendak Ilahi, karena itu tujuan hidup manusia ialah mengabdi. Pengabdian 

dalam bentuk ketaatan pada sang maha pengendali kehidupan (Tuhan) hal itu 

dijadikan suatu sikap kesadaran individu agar supaya bisa mencipta satu 

tatanan kehidupan sosial ideal. 

Sekarang d Indonesia semakin liberal. Orang-orang homo dan lesbi 

semakin mengekspos kelakuannya secara terbuka, bahkan berusaha mencari 

legitimasi dalil dari Al-Qur‟an. Padahal ayat-ayat Al-Qur‟an saling 

menafsirkan antara satu dengan ayat yang lain. Hal ini disebabkan karena 

mereka hanya memiliki sedikit ilmu pengetahuan agama, belum banyak 
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membaca tafsir dan hadis, tidak mengetahui uahul fiqh dan sarana-sarana 

ijtihad yang lainnya, sehingga menurut mereka tidak ada larangan dari Al-

Qur‟an dan hadis untuk melakukan homoseksual ataupun lesbian sehingga 

menurut mereka bahwa pelarangan terhadap LGBT ialah pelarangan HAM. 

Homo dan lesbi haram hukumnya didalam Islam, baik berbentuk 

menikah ataupun tidak. Kalau ada ungkapan yang mengatakan bahawa homo 

dan lesbi dibolehkan, itu bukan ajaran Al-Qur‟an dan Hadis dan bukan pula 

hasil ijtihad ulama yang mumpuni dibidangnya, itu ungkapan yang sedikit 

pengetahuan agama, yang belum mengkaji baik ayat-ayat Al-Qur‟an dan 

hadis, sehingga mereka member fatwa yang yang menyesatkan, yaitu 

mengabsahkan perilaku homoseksual dan lesbi. 

Larangan homoseksual dan lesbian bukan hanya karena merusak 

kemuliaan dan martabat kemanusiaan, tetapi resikonya lebih besar lagi, yaitu 

dapat menimbulkan penyakit kanker kelamin HIV/AIDS,  spilis, dan lain-lain. 

Secara dalam kesehatan, homoseksual juga berdampak pada kehidupan 

sosial, politik, ekonomi, sosiologis, psikologis bahkan juga secara keagamaan. 

Misalnya: 

Pertama, suatu masyarakat yang didalamnya terdapat pelaku 

homoseksual, maka akan menimbulkan hilangnya keberkahan dan rasa aman, 

karena tersebarnya kerusakan di masyarakat. 

Kedua, berdasarkan pesan Al-Qur‟an , bahwa suatu tindakan dosa 

akan mendatangkan musibah dan azab bagi pelakunya disuatu negeri. Jika itu 

telah terjadi maka azab itu tidak hanya menimpa kaum yang berdosa saja 

tetapi juga mengenai pada mereka yang beriman. 
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Ketiga, dikhawatirkan juga munculnya wabah penyakit akibat seks 

menyimpang secara luas dimasyarakat, penyakit-penyakit ini bisa menulari 

siapasaja. 

Keempat, tindakan homseksual bisa merusak moral dan akhlak 

manusia, memicu memunculkan goncangan jiwa dan kelemahan sel-sel syaraf 

karena pelaku homseksual dan lesbi hanya mengedepankan pelampiasan 

rerhadap hawa nafsu saja. 

Kelima, orang yang memiliki penyakit homoseksual dan tidak ada niat 

untuk menyembuhkannya aka nada tekanan dan merasa terkucilkan dalam 

masyarakat, yang bisa mengakibatkan pergaulan terbatasi. Sebaiknya orang 

yang menjadikan perilaku homseksual sebagai gaya hidupnya di khawatirkan 

akan mempengaruhi lingkungan dan orang-orang di sekelilingnya. 

Dalam Islam, Al-Qur‟an sebagai petunjuk yang diberikan Allah SWT 

untuk menjawab tiap-tiap rahasia yang telah ditetapkan-Nya. Disamping itu, 

ada pula hadis yang merupakan penjelasan rinci yang berisi tentang tindakan 

yang boleh dikerjakan dan tindakan yang tidak boleh dikerjakan oleh manusia.  

Islam mengakui bahwa manusia memiliki hasrat untuk melangsungkan 

hubungan seks, terutama terhadap lawan jenis. Islam mengatur hal ini dalam 

sebuah lembaga yang dinamakan dengan perkawinan. Melalui perkawinan, 

fitrah manusia dapat terpelihara dengan baik, sebab perkawinan mengatur 

hubungan seks antara lelaki dan wanita. Dengan adanya, perkawinan yang 

disyariatkan, maka Islam melarang segala bentuk hubungan seks diluar 

perkawinan. Sebab akan berdampak pada kekacauan hubungan biologis dan 



 

51 

 

bisa merusak garis keturunan dan menyebabkan permusuhan dan 

pembunuhan. 

Allah SWT menciptakan manusia sesuai fitrahnya, ialah makhluk 

hidup yang berpasang-pasangan dan mengatur tentang kecenderungan 

orientasi sesksual didasarkan pada pasangannya, dan mengembangkan 

keturunan antara suami istri melalui pernikahan. Allah berfirman dalam Q.S 

An-nisa ayat 1: 

َٙا َأ٠َ
ََ٠َ ََ   َ
 َ ََ ٌَٕاسََٱََ   ََ َتَمٛاََٱََََ  َ   ََََ ََزَبَىَُ  َ  َ  َ ٌَََرٞٱَ   َ َٙاَََ  ََِٕ َخٍََكَ َٚ َحَدَةَ ََخٍََمَىَََََُِٓٔفَسَََٚ  ََ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ   َ َ  َ

 َ  َََ  َ ََ  َ  َ َ  َ

ََٚ َ ََٔسَاءََ َٚ اََزَجاَلََوَخ١َساَ َّ َٙ ََِٕ َبَجَ َٚ َٙاَ َج ََ َشَٚ َ
  َ  َ َ  َ  َ ََ  َ  ََ  َ َ  َ َ  َ  َ ََ  َ  َ

 َ  َ َ  َ  َ  َ َ  ََ  َ  َ ََ َتَمٛاََٱَ  َ ٌَََرٞٱََ  ّلََلََٱَََ    َ  ََََٗ ََب َْ ََ َتَسَاَءٌَٛ  ََ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ ََ

ََََٱَ َََٚ َ َ ألََزَحا َ  َ  َ   َََ َْ ََإ  َ َزََََ  ّلََلََٱَ  ََع١ٍََىََُ َْ ََ َوا َ  َ  َ  َ  َ  َ َ  َ َ ََل١َباَ   َ  َََ٣َ 
Terjemahannya: 

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah 

menciptakan kamu dari diri satu (adam), dan (Allah) menciptakan 

pasangannya (Hawa) dari (dirinya) dan dari keduanya Allah 

memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, bertakwalah  

kepada Allah SWT yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan 

(peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga 

dan mengawasimu.  

Islam menginginkan pernikahan antar lawan jenis (lelaki dengan 

perempuan) bukan hanya skedar untuk memenuhi hasrat biologisnya namun 

sebagai ikatan suci untuk menciptakan  ketenangan hidup dengan membentuk 

keluarga sakinah dan mengembangkan keturunan umat manusia yang 

bermartabat. 

Manusia di mata Islam itu sama, walau berbeda keturunan, kekayaan, 

jabatan ataupun jenis kelamin, ketaqwaanlah yang membedakan. Rakyat dan 

penguasa juga memiliki persamaan dalam Islam. Yang demikian ini hingga 

sekarang belum dicapai oleh sistem demokrasi modern. Islam berbeda dengan 

sistem yang lain dalam hal bahwa hak-hak manusia sebagai hamba Allah 
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SWT tidak boleh diserahkan dan bergantung kepada penguasa dan undang-

undangnya, tetapi semua harus mengacuh kepada hukum Allah SWT. 

B. Konsep Perilaku Transgender Dalam Pespektif Hukum Positif 

Hukum ialah akal tertinggi yang ditanamkan oleh Alam dalam diri manusia 

untuk menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. 

Perkembangan hukum di eropa continental sejak semula berlangsung didalam 

dominasi peran hukum perundang-undangan berformat nasional yang 

terintegrasi kedalam institusi politik supra yang dinamakan negara.
1
 

 Dalam perkembangan pendidikan hukum di Indoensia hingga kini 

masih saja bersifat studi profesi yang menyakini bahwa kehidupan 

bermasyarakat yang begitu kompleks dapat begitu saja diatur secara apriori 

menurut model normatif positif yang ditegakkan berdasarkan prosedur 

transaksi. Pendidikan hukum di Indonesia menganut tradisi civil law dari 

Koeropa continental yang cenderung memperlakukan hukum sebagai kaidah 

positif, dirumuskan secara ekspilisit dan interpretasikan dalam sistem 

normative tertutup,dengan metodenya yang monismus,hanya bermaksud 

untuk mengenali prsedur penalaran formal deduktif. 

 Hukum yang dikonsepkan sebagai hukum tertulis sesungguhnya sudah 

diteliti oleh para pakar teoritis hukum dengan waktu yang lama. Dalam 

konsep sebagai hukum positif tertulis, hukum pada waktu itu telah diartikan 

sebagai norma-norma baku yang dirumuskan secara ekspilisit dalam bentuk 

perundang-undangan nasional, yang oleh Austin disebut berkekuatan sebagai 

the command off the sovereingn. Hukum bukan lagi sebagai asas moral dan 
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Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian hukum (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2004) 
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keadilan yang implisit dan diklaim berlaku secara universal oleh para 

penganut aliran filsafat hukum alam. 

 Kajian hukum bukan hanya tentang norma hukum positif tetapi juga 

sejarah hukum dan politik hukum yang berada dalam taraf pembangunan 

hukum, penegakan hukum, pengawasan hukum. Hal ini dperpanjang dengan 

adanya bukti kekosongan hukum, interprestasi hukum, norma hukum yang 

kabur, saling tumpang tindih atau bahkan tidak adanya kecocokan. Sehingga, 

selalu ada ruang bagi gagasan atau perilaku apapun,baik yang tidak masuk 

akal sekalipun, untuk terus eksis dikancah kajian atau pendapat  hukum.
2
 

Salah satu isu actual dan controversial ini ialah munculnya kelompok 

transgender di Indonesia yang bukan hanya menuntut agar diakui 

eksistensinya dimasyarakat, tetapi juga menuntut agar dilegalisasi oleh 

Undang-undang. Dengan dalih HAM, kelompok transgender menganggap 

bahwa yang mereka lakukan itu sah, sebab hal itu juga soal pilihan hidup 

secara personal. 

Masyarakat modern saat ini menimbulkan masalah yang akan 

membawa dampak negatif dalam sosial masyarakat. Masalah ini terjadi karena 

adanya penyimpangan terhadap konsep masyarakat ideal. Mengkaji perilaku 

yang dianggap menyimpang ini, sebelumnya harus terlebih dulu apa maksud 

dengan perilaku menyimpang itu sendiri. Perilaku menyimpang ialah tingkah 

laku yang tidak bisa diterima oleh masyarakat dan tidak sesuai norma sosial 

yang ada. Seseorang atau kelompok yang ingin mencapai tujuan tidak bisa 
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Mira Fajri, “LGBT dalam Perpektif Hukum di Indonesia”, Republika. CO.ID, 29 

februari 2016 
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menyesuaikan dengan norma yang berlaku dinamakan deviasi. Deviasi ialah 

ialah penyimpangan pada kaidah dan nilai-nilai masyarakat. 

Dalam konstitusi Indonesia memandang HAM memiliki batasan, 

dimana batasnya ialah tidak boleh bertentangan dengan moral, nilai-nilai 

agama, keamanan, dan ketertiban umum. Indonesia memang bukan Negara 

yang berdasarkan Agama namun Pancasila jelas mengatakan dalam sila 

pertamanya “Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga agama menjadi penjaga 

sendi-sendi konstitusi dalam menwujudkan kehidupan demokrasi bangsa 

Indonesia. “Begitu juga ditegaskan pula dalam UU Nomor 39 tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia pasal 70 yang menyatakan sebagai berikut: 

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib 

tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan 

maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan 

kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 

pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban, umum dalam suatu 

masyarakat demokrasi”  

Dan pasal 73 UU HAM yang menyatakan: 

“Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya bisa 

dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin 

pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan 

dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepastian bangsa”.
3
 

Gender maupun orientasi seksual khususnya dapat dinikamti oleh 

kelompok transgender. secara universal. Secara universal dalam konstitusi 
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Lini Zurlia, Situasi HAM dan Akses Keadilan Kelompok LGBT di Indonesia,(Jakarta 

Selatan: Arus Pelangi, 2017),  hal 54 
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bersumber pada pasal 1 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang 

menyatakan bahwa “setiap orang dilahirkan bebas dan bersamaan kedudukan, 

harkat dan martabatnya serta bersamaan pula dalam hak-haknyanya”. 

Undang-undang mengenai HAM yakni UU nomor 39 tahun 1999 dan UU 

nomor 26 tahun 2001 tentang pengadilan HAM yang merupakan Undang-

undang organic. Lahir sebelum amandemen UUD namun isinya dianggap 

cukup lengkap bagi perlindungan Hak Asasi Manusia termasuk Hak Asasi 

perempuan, anak dan kaum minoritas serta perlindungan bagi  penyelesaian 

masalah-masalah pelanggaran hak asasi manusia berat. 

C. Perbandingan Perilaku Transgender Dalam Pespektif Hukum Positif dan 

Hukum Islam 

Transgender ialah topic yang sangat controversial, tidak hanya dari sisi 

akademis tapi juga di dalam realitas. Akhir-akhir ini bangsa Indonesia 

disibukkan dengan pemberitaan tentang transgender. Hal ini terjadi 

perdebatan, ada pro dan kontra dengan alasan berbeda. Ketika kelompok yang 

pro ia mengatakan bahwa transgender ialah Hak Asasi Manusia yang bisa 

apapun melakukan apa yang di inginkan. Sementara yang kontra mengatakan 

dalil bahwa transgender itu sudah menentang kodrat dan bahkan transgender 

itu merupakan penyakit bukan Hak Asasi Manusia.
4
 

Hukum Islam sangat memperhatikan kesucian dan kehalalan. Agar 

manusia sehat dan cerdas secara emosional, inteletual dan spiritual maka 

semua yang dikomsusi haruslah memenuhi kriteria suci dan halal. 
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Suroso PR, “Menyelamatkan Remaja Dari Penyakit LGBT” Warta Dakwa, No XVI, 

01 Februari 2016, h.14 
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Al-Qur‟an melebeli transgender ataupun homoseksual sebagai perilaku 

fahisyah yang berarti perbuatan keji yang digolongkan dosa besar, dan sebagai 

perilaku khabits yang artinya perbuatan yang terhina, baik logis maupun 

empiris. Secara logis, perilaku transgender dinilai hina, karena menyalahi 

fitrah manusia normal yang menyukai lawan jenis. Secara empiris, 

transgender dinilai hina oleh mayoritas manusia diberbagai macam wilayah. 

Pada tanggal 19 April 1981 masyarakat Indonesia dikejutkan dengan 

pemberitaan perkawinan dua wanita lesibian yang digelar di pub daerah Blok 

M Jakarta Selatan. Kejadian ini menjadi pemberitaan yang menghebohkan 

dikalangan masyarakat, bahkan banyak orang yang mengutuknya. Anehnya, 

pengamat homoseksual Barat, Tom Boellstorff dalam bukunya The Gay 

Archipelago, Sexuality, and Nation In Indonesia, justru memuji bersninya 

pasangan ini dan menobatkan sebagai pejuang yang gigih membelah hak-hak 

lesbian yang harus diakui public Indonesia. 

Saat Patrialis Akbar menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia, sekelompok masyarakat yang memiliki kelainan orientasi seksual 

secara lebih murni menuntut adanya ruang untuk melakukan hubungan seks 

dipenjara khusus narapidana transgender. seperti orang yang sudah putus urat 

malunya mengatakan, bagaimanapun transgender memiliki hak untuk 

menyalurkan hasrat biologisnya. 

Masyarakat Indonesia juga pernah dihebohkan dengan adanya 

kehadiran praktisi lesbian dari Kanada, Irshad Manji, untuk launching buku 

terbarunya, sekaligus ingin menyadarkan bangsa Indonesia bahwa tidak ada 

yang salah dengan orientasi seksual sesama jenis. Kehadiran tokoh lesbi yang 
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berkedok launching buku dan diskusi ini memancing kemarahan ormas-ormas 

Islam. Bagaimana tidak, lebih jauh ia menjadikan dirinyasebagai seorang 

reformis (mujaddidah). “I‟m not a moderate Muslim, I‟m a reformist”, 

katanya. Baginya, Muslim moderat dinilai masih tidak cukup berani 

menghadapi ortodoksi keagamaan, sehingga dia pun menyerukan reformasi 

(tajdid dalam Islam. 

Fenomena tersebut tentu menyulut kemarahan bahkan sentiment sosial, 

kultur, dan keagamaan sebagian besar masyarakat Indonesia yang dikenal 

sebagai bangsa religious. Pada akhirnya mereka menolak hadirnya kelompok 

transgender ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Di pihak lain, penulis 

memberanikan diri untuk menarik kesimpulan, itulah mengapa ormas-ormas 

Islam di Indonesia tidak member ruang sedikitpun terhadap kaum 

transgender.  

Dalam kaitannya dengan kaum LGBT, khususnya kaum transgender 

yang berlaku didalam hukum positif, jika menyangkut konsep dasar tentang 

HAM sudah tidak ada masalah. Namun dalam realitas diantara kedua pihak itu 

seringkali tidak sejalan dengan kenyataan.karena itu menurut Halliday, 

sebagaimana yang dikutip Mashood A. Baderin, setidaknya ada empat 

tanggapan atau sikap umat Islam yang memperdebatkan Hak Asasi Manusia 

Internasional, yakni: 

a. Islam kompatibel dengan hak asasi manusia (HAM) internasional. 

b. Hak Asasi manusia sebenarnya hanya dapat sepenuhnya 

direalisasikan di bawah hukum Islam. 
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c. HAM internasioanal merupakan agenda imperialis yang harus 

ditolak. 

d. HAM inernasional tidak sesuai dengan agama Islam.
5
 

Namun menurut Mortimer, masih terdapat satu sikap yang terlewatkan 

oleh Halliday, yakni tujuan HAM Internasional memiliki agenda tersembunyi, 

yakni anti agama. 

Bila dilihat secara kritis, sebagian besar pendapat masyarakat Muslim 

merupakan reaksi terhadap apa yang sering digambarkan sebagai standar 

ganda negara-negara Barat dengan  dalih hak asasi manusia Internasional. 

Pendapat mereka melambangkan adanya upaya penelewengan tentang hak 

asasi manusia antara aspek kemanusiaan dan politik Internasional ketimbangn 

penegasan atas konsep HAM dalam Hukum Islam, karena akan dievaluasi 

pendapat-pendapat dengan menggunakan parameter Hukum Islam. 

Ilmu hukum mencocokkan pandangan sumber-sumber pluralistic yang 

tidak menghasilkan perbedaan pendapat hukum yang cukup signifikan dalam 

analisis perbandingan hukum. Pada akhirnya hukum ialah hasil dari sumber-

sumber dan metode serta hukum Islam bukan pengecualian terhadap fakta. 

Hal ini penting karena untuk membedakan antara syari‟ah sebagai sumber dari 

mana hukum berasal dan fiqh sebagai pemahaman ahli hukum berasal dan 

diterapkan.  

Membedakan antara syari‟ah dan fiqh sangat penting bagi pemahaman 

yang tepat tentang sifat hukum Islam. Meskipun salah satu dari istilah syari‟ah 

                                                 
5
Abu Dzarrin Al-Hamidy, “Tinjauan Hukum Internasional HAM dan Hukum Islam 

Terhadap LGBT Perspektif  Human Dignity Mashood A. Baderin” Volume.10 No.1 

September 2015, h.205 
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dan fiqh sering disebut sebagai hukum Islam, secara teknis mereka tidak 

sama. Secara harfiah, syari‟ah artinya jalan lurus
6
, sementara fiqh berarti 

pemahaman.
7
 

Dapat disimpulkan bahwa hukum Islam terdiri dari dua komponen 

yaitu: wahyu ilahi yang tidak bisa berubah dan disebut syari‟ah dan 

interprestasi syari‟ah dari ahli hukum islam yang diebut fiqh. Adapun sumber-

sumber hukum Islam ialah Al-Qur‟an dan Sunnah menjadi dua sumber formal 

dan material hukum Islam yang utama. Al-Qur‟an yang dijadikan sumber 

utama dan diyakini oleh umat Islam yang tepat dari Allah SWT yang 

diwahyukan kepada nabi Muhammad Saw selama 23 tahun sebagai 

bimbingan kemanusiaan. Adapun Sunnah sebagai sumber hukum yang twrdiri 

dari perkataan, perbuataan, perkataan dan ketetapan Nabi Muhammad Saw. 

 

 

 

 

  

                                                 
6
Abu Amenah Bilal Philips, Asal-Usul Perkembangan Fiqh Analisis Histori atas 

Mazhab, Doktrin dan Kontribusi ( Bandung : Nusamedia, 2005), h.1 
7
Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh (Jakarta : Amzah, 2013), h.1 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat kita tarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Transgender ialah perpindahan perilaku antara laki-laki dan 

perempuan yang dikonstruksi secara sosial yaitu perbedaan yang 

bukan kodrat atau bukan ketentuan atau bukan ketentuan Allah 

SWT melainkan diciptakan sendiri oleh manusia baik laki-laki 

maupun perempuan yang melalui proses sosial dan cultural yang 

panjang. Misalnya seorang wanita secara cultural dituntut untuk 

lebih lemah lembut sedangkan seorang pria dituntut sebaliknya. 

Akibat perilaku transgender inilah yang membuat pria menjadi 

wanita begitupun sebaliknya. 

2. Dalam perspektif hukum Islam yang landasan filosofinya 

kemaslahatan maka kaum transgender tetap mendapatkan karamah 

insaniyah tetapi memiliki batas-batas tertentu, yang dimana 

dimaksudkan mereka mendapatkan hak-hak sipilny sebagai mana 

mestinya, seperti hak berpolitik, hak memilih dan dipilih. Agama 

dan juga kultur hanya tidak dapat menerima perilaku seksual dari 

kaum lesbian, gay dan biseksual yang dianggap menyimpang dan 

hal ini berbeda dengan kasus transgender seperti yang telah 

dibicarakan. Tegasnya, mereka telah mendapatkan legitimasi 

karamah insaniah, mereka tidak bisa dimarjinalkan, aparatur negara 
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harus melindungi eksistensinya, mereka harus diberdayakan, 

dilindungi dan dibimbing kea rah kehidupan yang nomal. Bila 

setelah diperlakukan dengan baik oleh negara ternyata mereka 

masih menyimpang tentu mereka mendapatkan perlakuan yang 

sama dimata hukum (Equality before the law) baik hukum Positif 

maupun hukum Islam. 

3. Ketika kelompok yang setuju bahwa transgender boleh dengan 

dasar Hak Asasi Manusia yang boleh berbuat apa saja yang 

menjadi keinginannya. Didalam Mukaddimah Deklarasi Universal 

Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa yang harus 

dijaga dengan aturan hukum ialah hak-hak manusia, agar seeorang 

tidak tertekan dalam memilih keinginannya untuk tidak melawan 

kekejaman. Hak dasar menurut pembawaan yang sudah terika pada 

manusia memiliki sifat umum dan kekal, oleh sebab itu tidak boleh 

dirampas, tidak boleh diacuhkan, dan tidak boleh dikurangi, harus 

dijunjung tinggi, dijaga dan dipertahankan. Ini tercantum dalam 

UU Republik Nomor 39 tahun 1999 yang berbunyi: Setiap orang 

mempunyai hak asasi manusia, hak ini dianugerahkan Allah SWT 

pemikiran dengan naluri agar dapat mengetahui mana hal yang 

buruk dan mana hal yang baik. Sedangkan kelompok yang tidak 

setuju mengungkapkan dengan dasar bahwa transgender ini telah 

menentang kodrat karena  dimana kodrat yang dimiliki seseorang 

sejak lahir sebagai perempuan ataupun laki-laki akan dibawa 

sampai lanjut usia, kita belajar khusus untuk menjadi perempuan 
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dan ada juga sebagai laki-laki, kita belajar memerankan peran kita 

masing-masing tetapi seiring berkembangannya ada beberapa 

orang yang tidak menjalankan kodrat tersebut, ia memilih untuk 

menjadi seorang lesbian, waria, gay atau bahkan transeksual. 

4. Transgender tidak tergolong sebagai gangguan mental. Meski 

demikian, seorang transgender berisiko tinggi mengalami 

gangguan akibat konflik dalam dirinya sendiri dan tekanan sosial. 

Hal ini terjadi karena seorang transgender seringkali 

menyembunyikan identitasnya dari lingkungan sosial selama 

bertahun-tahun karena takut tidak diterima oleh masyarakat dan 

tidak ada yang memahami kondisi mereka. 

5. Transgender dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam jika 

menyangkut konsep dasar tentang HAM sudah tidak ada masalah. 

Namun dalam realita diantara kedua pihak seringkali tidak sejalan 

dengan kenyataannya. Sebagian besar pendapat masyarakat 

Muslim merupakan reaksi terhadap apa yang sering digambarkan 

sebagai standar negara-negara Barat dengan dalih hak asasi 

manusia Internasional. Pendapat tersebut melambangkan adanya 

upaya penyelenwengan tentang hak asasi manusia antara aspek 

kemanusiaan dan politik Internssional. 

 

 

 

. 
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6. Setelah dianalisis secara mendalam maka transgender dalam 

perspektif hukum positif dan hukum Islam jika menyangkut konsep 

dasar tentang HAM sudah tidak ada masalah. Namun dalam 

realitas dintara kedua pihak itu seringkali tidak sejalan dalam 

kenyataannya. Selain iu jenis kelamin itu hanya laki-laki dan 

perempuan, serta mengakui  atas keseteraan di depan hukum bagi 

seluruh masyarakat tanpamemandang warna kulit, suku, bahasa 

atau tanah air. Perbedaan, sementara mengenai perbedaannya, 

dalam fiqh siyasah seorang transgender tidak dapat menjadi 

pemimpin, sedangkan berdasarkan hak asasi manusia seorang 

transgender dapat menjadi pemimpin. 

 

B. Implikasi Penelitian 

Setelah melakukan penelitian, implikasi yang dapt penyusun ajukan 

sebagai berikut: 

1. Negara harus membuat Undang-undang yang jelas dan tegas yang 

berkaitan dengan transgender. 

2. Pemerintah seharusnya merehabilitasi kaum transgender yang ada 

sekarang karena kedudukan mereka semua sama dimata hukum. 

3. Orang tua harus senantiasa membimbing dan membina anak agar 

terhindar dari perilaku menyimpang ini. 
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