
 

TRANSGENDER 

DALAM PERSPEKTIF TEOLOGIS ALKITABIAH 

 

 

 
 

 

 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

Sjanette Eveline, M.Th 

 

 

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ADHI WACANA 

JUNI 2019 



ii 
 

 
 

 

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ADHI WACANA  
SK Dirjen Bimas Kristen No. DJ.III/Kep/HK.00.5/217/2014, 

Mayapada Complex Lt. 6, Jl. Mayjend Sungkono No 178 Surabaya, Tlp. 081339489644  

 

 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

 
Setelah memeriksa dan meneliti secara seksama serta mengetahui seluruh proses 

penelitian dan cara penyusunan penelitian 

yang dilakukan oleh: Sjanette Eveline, M.Th  

 

dengan judul: 

  Transgeder dalam Perspektif Teologis Alkitabiah 

 

maka dengan ini dinyatakan bahwa hasil penelitian ini diterima dan disahkan oleh 

Ketua STT Adhi Wacana Surabaya. 

 

 

 

Pada tanggal:  

27 JUNI 2019 

 

 

 

Ketua STT Adhi Wacana 

 

 

 

Daud Darmadi, M.Pd.K. 

 



iii 
 

 
 

ABSTRAK 

 

 

Pada saat Tuhan Allah menciptakan manusia, Dia menciptakan serupa 

dan segambar dengan Dia serta menurut Tuhan Allah sangat baik adanya. 

Namun karena manusia jatuh dalam dosa maka gambar dan rupa Allah yang 

ada pada manusia menjadi rusak. 

Semakin hari, manusia semakin jatuh dalam dosa, memberontak dan 

melawan Allah yang adalah penciptanya. Bahkan bukan hanya itu saja, tetapi 

manusia ingin menjadi seperti Allah. 

Dan seperti yang kita bisa lihat dan saksikan akhir-akhir ini, manusia 

semakin tidak ada rasa takut sekaligus hormat kepada Allah Penguasa langit 

dan bumi, dan dosa semakin hari semakin mencengkeram. Dan dosa LGBT ( 

Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) salah satunya dan dalam makalah 

ini lebih ditekankan pada Transgender. 

 Bagi para Transgender, segala pembenaran akan mereka perjuangkan 

demi membenarkan diri sendiri, meskipun itu melawan apa yang sudah 

dikodratkan oleh Sang Pencipta. Bagi kebanyakan Transgender, kenyamanan 

hidup dan pengakuan atas jati diri itu lebih penting dan di atas segalanya. 

Bagaimana menjawab semua itu.. Hanya Alkitab yang mampu menjawab 

semua itu.    

  

 

Kata kunci : Transgender, Dosa, Penciptaan 
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ABSTRACT 

 

When God created man, He created a likeness and likeness to Him and 

according to God it is very good But because humans fall into sin, the image 

and likeness of God that is in humans is damaged. 

More and more days, people increasingly fall into sin, rebel and oppose 

God who is the creator. Not only that, but humans want to be like God. 

And as we can see and witness lately, people increasingly have no fear 

and respect to God the Lord of heaven and earth, and more and more sinful 

days are gripping. And the sin of LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and 

Transgender) is one of them and in this paper the emphasis is on 

Transgender. 

For the Transgender, they will fight for all justifications to justify 

themselves, even though it is against what has been ordained by the Creator. 

For most Transgender, the comfort of life and recognition of identity is more 

important and above all. How to answer all that ... Only the Bible can answer 

all of that. 

  

 

Keywords: Transgender, Sin, Creation 
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pengoreksian tulisan, sehingga tulisan ini dapat selesai dalam bentuknya yang 

sekarang ini. 

Harapan peneliti, karya ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak, 

terutama dalam menghadapi isu LGBT. Hasil penelitian ini dapat dijadikan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

Pada dasarnya Tuhan menciptakan manusia terdiri dari dua jenis 

kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, namum pada kenyataannya selain dua 

jenis kelamin tersebut ada yang mengalami kebingungan dalam menentukan 

jenis kelaminnya. Hal ini terjadi karena ada sesuatu yang tidak sesuai dalam 

kejiwaan dan jenis kelaminnya. Hal ini bisa teradi pada seseorang yang 

terlahir normal. Inilah yang disebut dengan Transgender. 

Kita harus tahu konsep gender dan seks. Seks (Jenis Kelamin) itu 

ditentukan secara biologis dan anatomis seseorang. Gender merupakan 

pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisan yang bersifat sosial 

budaya, bukan definisi yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis. Gender adalah 

perbedaan perilaku laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, 

yakni perbedaan yang bukan ketentuan tuhan, melainkan diciptakan sendiri 

oleh manusia melalui kultur dan sosial. Gender bisa berubah sedangkan jenis 

kelamin biologis tidak berubah. Inilah yang membuat orang dapat merubah 

orientasi gendernya. Kaum transgender memiliki suatu ketidakpuasan 

terhadap dirinya sendiri karena merasa tidak cocok antara anatomi tuibuh 

dengan kejiwaan. Hal ini akan menimbulkan dorongan untuk merubah cara 
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bicara, dandan, tingkah laku hingga melakukan operasi peggantian kelamin 

(Sex Reassignment Surgery). 

Dalam makalah ini tim penulis akan membahas masalah Transgender 

: operasi ganti kelamin (operasi transgender), yaitu operasi merekonstruksi 

kembali alat kelamin, di mana seorang laki-laki diubah secara anatomis agar 

menyerupai seorang perempuan, atau sebaliknya. Operasi transseksual yang 

ditunjang dengan perawatan hormon dan psikoterapi dewasa ini banyak 

dilakukan dengan alasan untuk menangani kekacauan transseksualisme atau 

gender dysphoria syndrome, “suatu kondisi di mana tampak identitas 

psikologis dan sosial yang serupa dengan sifat dan pembawaan dari seks yang 

berlawanan” (Meyer, “Psychiatric Consideration in the Sexual Reassignment 

of Non-Intersex Individuals” in Clinics in Plastic Surgery, 1974), dengan kata 

lain operasi ini ditujukan untuk mengatasi “kerusakan akibat dosa”, karena 

didalam Alkitab dinyatakan bahwa Allah menjadikan segala sesuatunya 

sungguh amat baik (Kej.1:31), tetapi karena dosalah ciptaan yang baik itu 

menjadi rusak (Rom.3:23) dan perlu diperbaiki dari kerusakannya. 

Jadi apakah operasi transgender ini dapat dibenarkan dalam 

pandangan kebenaran Firman Tuhan ? Apakah hal ini wajar saja untuk 

dilakukan dalam konteks memperbaiki hasil dosa itu tadi ? Atau sebaliknya 

operasi transgender ini justru sangat bertentangan dengan kebenaran Firman 

Tuhan ? 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Fenomena Transgender 

Manusia merupakan ciptaan Allah yang paling sempurna dari segala 

yang diciptakan-Nya. Manusia diciptakan dengan maksud-maksud besar 

Allah dalam dunia ini. Allah menciptakan manusia dalam dua kodrat yang 

berbeda yaitu kodrat sebagai laki-laki dan perempuan (Kejadian 1:27). Oleh 

karena itu sudah seharusnyalah manusia sebagai makluk ciptaan Allah, tidak 

memiliki hak untuk mengubah kodratnya itu. 

Namun fenomena yang terjadi sekarang ini adalah maraknya masalah 

penyimpangan seksual, seperti homoseksual yaitu hubungan seks dengan 

sesama jenis, sodomi yaitu hubungan seks melalui anus, pedofilia hubungan 

seks dengan anak-anak dibawah umur, sado machocism atau sadisme seksual 

yaitu hubungan seks disertai dengan kekerasan, transeksual dan masih banyak 

lagi penyimpangan seksual yang lainnya. Penyimpangan-penyimpangan ini 

tentunya sangat meresahkan masyarakat. 

Dalam makalah ini secara khusus tim penulis akan membahas 

permasalahan tentang transeksual. Transeksual adalah salah satu 

penyimpangan seksual yang dewasa ini cukup sering dijumpai. Keberadaan 

kaum transeksual, tidak dapat dipungkiri hadir di tengah tengah masyarakat 

bahkan mungkin di dalam gereja. Seorang transeksual mempunyai keinginan 
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untuk mengubah jenis kelaminnya. Untuk itulah mereka melakukan operasi 

transeksual demi mengubah gender eksternalnya. 

 Dalam DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder - 

III), penyimpangan ini disebut sebagai juga gender dysphoria syndrome. 

Tanda-tanda transgender atau transskesual yang bisa dilacak melalaui DSM, 

antara lain. 

1. Perasaan tidak nyaman dan tidak puas dengan salah satu anatomi 

seksnya; 

2. Berharap dapat berganti kelamin dan hidup dengan jenis kelamin lain 

3. Mengalami guncangan yang terus menerus untuk sekurangnya selama 

dua tahun dan bukan hanya ketika datang stress 

4. Adanya penampilan fisik interskes atau genetik yang tidak normal 

5. Dapat ditemukannya kelainan mental semisal schizophrenia atau 

semacam reaksi psikotis dicirkan diantaranya dengan gejala 

pengurungan diri, gangguan pada kehidupan emosial dan afektis serta 

tingkah laku negativisme.  

Meskipun transgender telah tertera di DSM ini, perkembangan terakhir 

di Asosiasi Psikiatri Amerika Serikat (APA) menyatakan telah menyurati 

Perhimpunan Dokter Specialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) guna 

mendorong perhimpunan tersebut untuk mempertimbangkan ulang kebijakan 

bahwa LGBT masuk dalam kategori masalah kejiwaan. Saul M. Levin, selaku 

direktur asosiasi APA tersebut, menulis bahwa pendapat PDSKJI tentang 

LGBT dibantah oleh beberapa bukti-bukti Ilmiah. Dia berkata bahwa ada 
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komponen biologis yang kuat pada orientasi seksual dan itu bisa dipengaruhi 

interaksi genetik, bhormon dan faktor-faktor lingkunan.  

Fenomena operasi transeksual ini sudah tidak asing lagi. Bahkan di 

beberapa negara seperti di Thailand yang mempunyai toleransi yang sangat 

tinggi bagi warganya, operasi transeksual bisa dilegalkan dengan alasan hak 

asasi seseorang. Apalagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

kemajuan teknologi khususnya dalam dunia medis dewasa ini, pembedahan 

untuk mengubah jenis kelamin eksternal mudah saja untuk dilakukan 

Bila ditinjau dari sisi seorang transeksual itu sendiri, kaum 

transgender ini berani mengambil resiko terjadinya kegagalan operasi yang 

menyebabkan cacat fisik permanen. Selain itu operasi transeksual juga 

membutuhkan biaya yang tidak sedikit hanya untuk sekedar mendapatkan 

kenyamanan batin pelakunya. 

 

B. Faktor Penyebab Terjadinya Transgender 

 Adapun penyebab terjadinya transgender ini dapat digolongkan 

menjadi 2 faktor yaitu : 

a. Faktor bawaan (hormon dan gen) 

Yaitu faktor genetik dan fisiologis yang ada dalam diri individu karena 

terjadinya masalah antara lain dalam susunan kromosom, 

ketidakseimbangan hormon, struktur otak, kelainan susunan syaraf 

otak, dll. 

b. Faktor lingkungan. 
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Faktor lingkungan di antaranya pendidikan yang salah pada masa 

kecil dengan membiarkan anak laki-laki berkembang dalam tingkah 

laku perempuan, trauma seks, dll  

 Perlu dibedakan diantara penyebab kejiwaan dan bawaan seperti 

tersebut diatas. Pada kasus transseksual karena keseimbangan hormon yang 

menyimpang (bawaan), upaya menyeimbangkan kondisi hormonal guna 

mendekatkan kecenderungan biologis jenis kelamin dapat dilakukan. Jadi 

bilamana hendak digolongkan sebagai sebuah kelainan atau penyakit bawaan, 

maka sebenarnya penyakit ini sudah ada obatnya secara medis.  

Namun demikian pada umumnya kaum transeksual menjalani operasi 

alat kelamin untuk mengubah gender, sebagai sikap mempertahankan diri dari 

lingkungan sekitarnya, yaitu mekanisme untuk mencari pengakuan diri.Kaum 

transeksual ingin mendapatkan simpati dan perlakuan khusus atas kelainan 

yang mereka idap, alih-alih berusaha untuk sembuh darinya.  
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

 

 Berikut ini adalah beberapa pandangan Alkitab yang berkaitan dengan 

seksualitas dan transeksualitas : 

 

A. Tubuh adalah baik 

Alkitab memberi penjelasan bahwa tubuh yang diciptakan Allah itu 

baik. Allah menciptakan tubuh Adam dari tanah, kemudian dari tulang rusuk 

Adam diciptakan-Nyalah Hawa. Dan Allah melihat yang dijadikan-Nya itu 

sungguh amat baik adanya (Kej.1:31) sehingga tidak perlu lagi dipertukarkan. 

Jadi tubuh yang baik adalah tubuh yang diciptakan Allah untuk kemuliaan-

Nya. Tidak ada yang salah dengan tubuh fisik manusia. Yang salah adalah 

kerohanian yang telah “mati” akibat dosa, sehingga faktor kerohanian inilah 

yang perlu diperbaiki, bukannya gender manusia yang harus saling 

dipertukarkan. 

Sesuai dengan pendapat Kylem Yates dalam tafsiran Alkitab PL 

khususnya dalam (Kejadian 1:31), bahwa “Allah menciptakan manusia 

sempurna yaitu laki-laki dan perempuan Allah memandang itu sangat baik 

dalam ciptaan-Nya,” maka seharusnya manusia sebagai ciptaan Allah 

memandang dirinya sudah baik dan tidak perlu mengubah dirinya menjadi 

lawan jenis dari dirinya. Memang dosa telah merusakkan gambar Allah dalam 
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diri manusia, tapi kerusakan itu adalah kerusakan kerohanian, bukannya 

kerusakan secara fisik, sehingga perlu diubahkan menjadi “baik lagi” dengan 

mengubah jenis kelamin. Yang perlu diubah bukanlah fisik mereka, tetapi 

kerohanian merekalah yang harus “dibenahi” (dipertobatkan dan dibawa 

kembali ke jalan kebenaran). 

Bila dikaitkan dengan studi tentang etika Kristen, maka ada sebuah 

konsep etika yang dapat membenarkan tindakan operasi transeksual tersebut, 

yaitu etika teleologis, sistem etika yang memperhatikan tujuan dari perbuatan 

itu atau hasil dari perbuatan itu sendiri tanpa mempedulikan caranya. Baik 

tidaknya tindakan tersebut yang penting adalah memiliki tujuan yang baik 

maka tindakan tersebut dapat dibenarkan. Dasar pemikiran seperti inilah yang 

menyebabkan kaum transeksual melakukan operasi transgender karena 

meyakini adanya suatu “kebaikan” yang ingin dicapainya yaitu kebahagiaan 

diri. Banyak orang Kristen terjebak dengan sistem etika tersebut. Sistem etika 

tersebut dirasa paling masuk akal dan paling manusiawi, sehingga 

menyebabkan banyak orang Kristen memaklumi tindakan operasi 

transeksual. Namun demikian perlu disadari bahwa kebahagiaan yang 

datangnya tidak daripada Tuhan hanyalah merupakan kebahagiaan yang semu 

saja sifatnya. Kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan yang sesuai dengan 

jalan kebenaran Tuhan, walaupun mungkin memerlukan pergumulan yang 

keras untuk mencapainya. 
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B. Seks itu baik 

Manusia dalam pandangan Allah itu sungguh amat baik. Tuhan 

mempunyai rencana ketika Ia menciptakan organ tubuh tersebut. Dengan 

demikian Tuhan mempunyai tujuan ketika Tuhan menjadikan seks itu bagi 

manusia. Seks yang diciptakan Allah itu suci dan mulia. Seks bukanlah 

sesuatu yang kotor dan jahat. Seperti yang dijelaskan dalam kitab Kejadian 

1:28 dan 9:1, Allah memberi perintah pada manusia untuk beranak cucu dan 

bertambah banyak memenuhi bumi dan berkuasa atasnya. Hal ini berati 

bahwa seks dalam pernikahan merupakan perintah Allah kepada manusia 

untuk memenuhi maksud dan rencana Allah bagi dunia ini. Dengan demikian 

dapat dimengerti bahwa Allah memperlengkapi manusia dengan alat kelamin 

adalah untuk beranak pinak. Kitab Kejadian menyatakan bahwa manusia 

diperintahkan Allah untuk bereproduksi, beranak cucu untuk memenuhi 

bumi, (Kejadian 1:26-28). Untuk mendapakan keturunan secara normal, 

harus melalui hubungan seksual atau hubungan intim antara laki-laki dengan 

perempuan. Hubungan seksual yang dikehendaki Allah adalah hubungan 

dalam ikatan perkawinan. 

Seorang yang sudah melakukan operasi transeksual tidak mungkin 

mendapakan keturunan secara normal, meskipun alat kelamin luar yang 

merupakan bagian alat reproduksi pada manusia bisa diubah. Misalnya 

seorang laki-laki mengubah jenis kelaminnya menjadi perempuan, melalui 

bedah transeksual, masih ada bagian alat reproduksi lain yang terdapat pada 

manusia yang tidak bisa diubah atau ditambahkan, seperti indung telur 
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sebagai penghasil sel telur, rahim sebagai tempat pertumbuhan janin, dan 

testis sebagai penghasil sperma. Maka dari itu, seseorang yang sudah 

melakukan operasi transeksual tidak mungkin lagi bisa mempunyai anak. 

Dengan demikian bertentangan dengan maksud dari seksualitas itu sendiri 

yaitu berkembang biak. Operasi itu memang berhasil mengubah “tampilan 

luarnya” saja, tanpa dapat mengubah fungsinya yaitu untuk bereproduksi. 

Karena itulah menjadi jelas bahwa operasi transgender ini tidak sesuai dengan 

rencana Allah. Adam tidak bisa menemukan seorang penolong dan pasangan 

yang sepadan untuk dia, kemudian Tuhan membuat Hawa baginya (Kejadian 

2:18-23). Kedua fakta ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan berlainan 

jenis kelamin untuk saling melengkapi dalam tujuannya untuk bereproduksi. 

Verkuyl menjelaskan “Allah menjadikan manusia dalam jenis kelamin yang 

berbeda supaya dapat saling menolong dan saling melengkapi”. 

 

C. Tujuan dari hubungan seksual yang benar 

Perintah untuk beranak cucu diberikan sebelum dosa masuk ke dalam 

dunia, oleh sebab itu  persetubuhan dan prokreasi telah ditetapkan Allah dan 

dinikmati oleh manusia ketika ia masih dalam kondisi mula-mula yakni 

sebelum kejatuhan manusia dalam dosa. Perkawinan bukan sekedar ikatan 

antara dua insan yang memilih untuk hidup bersama dalam suka dan duka, 

tapi lebih dari itu yang meliputi hubungan seks dan kepuasan seksual, yang 

dapat meningkatkan kualitas hubungan antara suami dan istri, antara laki-laki 

dan perempuan (heteroseksual). Alkitab menjelaskan bahwa kepuasan 
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seksual dibenarkan jika kepuasan seksual itu direalisasikan antara satu laki-

laki dan satu perempuan dalam ikatan pernikahan (Ibrani 13:4).  

Oleh karena itu operasi transgender yang pada dasarnya dibangun dari 

hubungan seks sejenis (homoseks dan lesbian) yang kemudian diwujudkan 

dalam pergantian kelamin untuk “menyempurnakan” hubungan seksualitas 

mereka tidak dapat dibenarkan, karena sudah sangat menyalahi kebenaran 

Firman Tuhan yang menyatakan seks yang berkenan dihadapan-Nya adalah 

seks yang heteroseksual (laki-laki dan perempuan), bukannya homoseksual 

(hubungan sejenis), karena hubungan sejenis ini dengan sangat jelas 

merupakan kekejian dalam pandangan Allah seperti yang tertulis pada 

Imamat 18:22. 

Allah didalam wahyu-Nya (Alkitab) baik dalam perjanjian lama 

maupun dalam perjanjian baru, sangat jelas tidak suka atau bahkan 

menentang perilaku homoseksual. Dalam teks-teks perjanjian lama 

homoseksual dipandang secara sangat negatif (Imamat 18:22; Kejadian 19). 

Demikian pula dalam teks-teks perjanjian baru memandang homoseksual 

sebagai suatu perilaku seksual yang menyimpang (Roma 1:26-27; 1 Korintus 

6:9-11; 1 Timotius 1:10 dan Yudas 1:7). Perilaku homoseksual adalah 

tindakan yang sangat berdosa karena tindakan tersebut menentang apa yang 

sudah ditetapkan oleh Allah bahwa hubungan seksual seharusnya adalah 

heteroseksual, antara laki-laki dan perempuan, bukan hubungan sesama jenis. 

Selain itu Rasul Paulus mengajarkan bahwa tubuh adalah bait Roh 

Kudus dan harus dipelihara dengan baik, (1 Korintus. 6:19-20). Oleh 
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karenanya operasi transeksual tidak dibenarkan. Tak seorangpun 

diperbolehkan merubah gender yang sudah ditentukan oleh Allah. Operasi 

transeksual untuk menjadikan tubuh lebih dekat dengan apa yang ada dalam 

pikiran itu merupakan sebuah kekejian bagi Allah. “Seorang wanita tidak 

boleh mengenakan pakaian laki-laki, dan seorang laki-laki tidak boleh 

mengenakan pakaian wanita, bagi siapa saja yang melakukan hal-hal ini 

adalah kekejian bagi TUHAN, Allahmu” (Ulangan 22:5).  

Jika banci saja sudah sangat menjijikan bagi Allah maka bedah radikal 

transeksual untuk mengubah jenis kelamin luar adalah jauh lebih buruk. 

Menghalalkan operasi transeksual untuk memulihkan penderita psikologis ini 

seharusnya tidak pernah terjadi. Sebagai orang percaya yang hidup di dalam 

kasih Kristus dan taat akan Firman Allah seharusnya tidak mendukung 

operasi transeksual maupun usaha-usaha untuk melakukannya. 

 

 

 

D. Dampak dosa 

Dampak kejatuhan manusia ke dalam dosa membawa akibat buruk. 

Alkitab sangat jelas menggambarkan akibat kejatuhan manusia kedalam dosa, 

khususnya yang menyangkut tentang transeksual (Rom.1:24-32, 1 Kor.6:9-

11). Dapat disimpulkan bahwa dosa ini adalah pemberontakan terhadap 

Allah, pemberontakan terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. 

Manusia ingin mengendalikan nasibnya sendiri daripada terus didalam 
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kesetiaan terhadap hukum Allah. Oleh karena itu manusia menginginkan arah 

kendali atas tubuhnya, termasuk penentuan jenis kelamin dan kepuasan 

seksualnya sendiri dengan mengesampingkan kehendak Tuhan. 

 

E. Penebusan Yesus 

Kedatangan Yesus kedalam dunia dan pengorbanan-Nya di kayu salib 

membawa harapan bagi manusia yang sudah jatuh kedalam dosa. 

Pengorbanan-Nya di kayu salib memberi pemulihan bagi manusia yang 

berdosa, bukan saja dosanya diampuni, tetapi kelainan apapun itu yang ada 

dalam diri manusia akan diubahkan dengan pergumulan bersama Roh Kudus. 

Hal ini tepat seperti yang tertulis dalam Markus 2:17, yaitu bahwa Yesus 

datang bukan untuk orang yang sehat tetapi untuk mereka yang sakit, 

demikian pulalah gereja seharusnya tidak melakukan pengucilan dan 

intimidasi pada kaum homoseksualitas maupun kaum transgender, tetapi 

justru mengasihi, merangkul dan mempertobatkan mereka dari keberdosaan, 

bukannya malah mendukung dan mensahkan keberadaan mereka, bahkan 

menganggapnya bukan suatu keberdosaan, sehingga tidak perlu 

dipertobatkan.  1 Korintus 10:13 mengatakan demikian : “Pencobaan-

pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak 

melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan 

membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu 

dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan ke luar, sehingga kamu dapat 

menanggungnya.” Demikian juga kaum transgender dapat menemukan solusi 
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terbaik atas problema keberdosaan mereka melalui pertobatan dan 

perpalingan mereka pada Kristus. 
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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

 

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan oleh tim penulis, 

maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

 Transeksualitas/Transgender tidak dapat dibenarkan dihadapan Allah, 

karena melanggar banyak prinsip yang ada dalam Firman Tuhan. Oleh 

karenanya bilamana hendak disebut sebagai sebuah penyakit, maka tentu 

saja penyakit itu harus disembuhkan. Tapi bilamana hendak disebut 

sebagai sesuatu yang normal dan wajar, maka kiranya penjelasan-

penjelasan diatas dapat membuka wawasan akan kebenaran-kebenaran 

yang hakiki dari Alkitab, bukannya kebenaran-kebenaran semu yang 

diperoleh dari pemutar balikan penafsiran atas Alkitab yang belakangan 

ini sangat santer diperdengarkan oleh kaum pendukungnya. 

 Bila dikaitkan dengan etika terapan, maka tujuan manusia untuk mencapai 

kebahagiaan diri, haruslah diperoleh melalui cara yang benar. Cara yang 

benar adalah melalui penyerahan diri pada Tuhan, dengan mengakui 

keberdosaan dan memohon pimpinan dan kekuatan dari Roh Kudus untuk 

mengatasi pergumulan psikologis mereka, bukannya mengabaikan cara 

yang benar asal mereka dapat mencapai “kepuasan diri semu” dengan 

melakukan operasi transgender. 
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 Peran gereja dan orang Kristen dalam menghadapi masalah ini adalah 

tidak mendiskreditkan dan mengucilkan mereka atas kelainan jiwa yang 

mereka hadapi, tapi berupaya untuk mempertobatkan mereka agar kembali 

dalam jalan kebenaran Tuhan, karena hanya didalam Tuhan-lah masalah 

mereka dapat teratasi. 
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