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ABSTRAK

Tesis ini menjelaskan bahwa khitan, baik ada laki-laki maupun perempuan
memiliki manfaat sesuai dengan tujuan syariat (maqashid al-syariah), khususnya
memelihara jiwa (hifzh al-nafs) karena memiliki dampak positif bagi kesehatan.
Khusus tentang khitan perempuan sampai hari ini masih merupakan isu partikular
yang kontroversial, bukan hanya dalam masyarakat Indonesia, melainkan juga di
berbagai negara Muslim lainnya. Perdebatan mengenai isu ini terjadi lebih karena
sumber-sumber Islam otoritatif baik al-Qur’an maupun hadis Nabi tidak
menyebutkan hukumnya secara eksplisit dan tegas. Dalam keadaan seperti ini para
ulama khususnya para ahli fiqih, kemudian melakukan interpretasinya sesuai
dengan pengetahuan dan perspektifnya masing-masing.

Sepanjang pembacaan saya atas literatur fiqih mengenai isu ini, bahkan juga
dalam banyak isu, perdebatan-perdebatan di antara para ahli fiqih lebih banyak
berpusat pada teks. Mereka menganalisis dan menggunakan teks sebagai dasar
untuk memutuskan segala hal. Teks dalam tradisi masyarakat Muslim menjadi
siklus dan sentral bagi berbagai diskursus keagamaan dan sosial. Penelitian atas
fakta-fakta dan analisis medis atasnya jarang sekali dikemukakan, padahal
penelitian empiris dan analisis medis dalam kasus yang menyangkut organ
reproduksi ini menjadi sangat menentukan untuk mendasari suatu kebijakan dan
keputusan hukumnya.

Sumber utama dalam penelitian ini adalah buku yang ditulis oleh para
fuqaha’ seperti Fiqh al-Islami wa Adillatuh karya Wahbah al-Zuhaili, al-Mughni
karya Ibnu Qudamah, al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab karya al-Nawawi, dan lain-
lain. Selain itu penelitian ini bersumber dari buku-buku kesehatan, teologi,
maupun sosial terkait khitan seperti Male dan Female Circumcision Among Jews,
Christians and Muslims; Religious, Medical, Social and Legal Debate karya Sami
Awad Aldeeb, Female Sircumcision karya Rogaia Mustafa, Male and Female
Circumcision; Medical Legal, and Ethical Considerations in Pediatric Practice
karya George C. Denniston, da lai-lain.

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu; pendekatan
sejarah, pendekatan interpretasi, dan pendekatan normatif. Jenis penelitian yang
digunakan sepenuhnya bersifat kepustakaan (library research). Data-data
dideskripsikan untuk menjelaskan konsep-konsep terkait khitan secara utuh. Data
primer dan sekunder yang terkumpul diklasifikasi dan dianalisis dengan
memberikan penafsiran dan komentar terhadap gagasan yang diteliti, yang juga
dilengkapi dengan pendapat tokoh lainnya. Setelah data dideskripsikan apa
adanya, maka dilakukan analisis dari berbagai pendapat yang ada. Hal ini
dilakukan untuk menemukan perbedaan dan persamaan antara beberapa obyek
penelitian.
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