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BAB II

KHITA>N PERSPEKTIF AGAMA NON ISLAM DAN KONSTRUKSI

BUDAYA

A. Khita>n Perspektif Agama selain Islam

Tradisi khita>n anak perempuan barangkali sudah setua sejarah manusia itu

sendiri, sebab ia banyak ditemukan dalam sejarah agama–agama sebelum Islam,

misalnya Yahudi dan sebagian Kristen. Seiring dengan itu, para pemeluk agama

ini meneruskan ritual itu hingga sekarang. Kendati tak semua pemeluk agama

melakukannya, karena khita>n sendiri mengandung perdebatan di dalamnya, tetap

saja agama menjadi satu dorongan kuat untuk melakukannya.

Terminologi “khita>n” memang identik dengan bahasa Arab. Istilah yang

paralel dengan terminologi tersebut dalam bahasa Ibrani adalah “khatan”, tetapi

istilah lain dalam bentuk kata kerja lebih sering muncul. Term “khita>n” dalam

Bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab, yaitu “khita>n,” berasal dari akar

kata “khatana” yang dikenal dalam semua bahasa di kalangan suku-suku semitis

utara.

Dalam tradisi Islam, aturan-aturan mengenai khita>n ini tidak dijumpai

dalam al-Qur’an, dan hanya disebutkan dalam hadis. Karena itulah para ulama

dari berbagai mazhab banyak yang berbeda pendapat mengenai wajib atau

tidaknya khita>n. Selain itu juga masih menjadi kontroversi mengenai boleh

tidaknya dilakukan khita>n pada perempuan. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki,

dan salah satu riwayat Hanbali berpendapat bahwa khita>n hukumnya sunnah
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bagi laki-laki dan keutamaan bagi perempuan.1 Sedangkan Mazhab Syafi’i dan

Hanbali berpendapat bahwa khita>n hukumnya wajib bagi laki-laki dan

perempuan.2 Pendapat yang lain datang dari Ibnu Qudamah yang berpendapat

bahwa khita>n hukumnya wajib bagi lelaki dan sunnah bagi perempuan.3

Dalam Perjanjian Lama kita bisa mendapati suatu istilah teologis “B’rit

Millah” atau perjanjian khita>n. Perjanjian antara Allah dan umat-Nya4 yang

mula-mula diwahyukan kepada Abraham (Ibrahim), Bapak kaum beriman yang

juga menjadi akar dari lahirnya tiga agama samawi, yaitu; Yahudi, Kristen, dan

Islam. Saat perintah khita>n yang merupakan simbol perjanjian Allah dan umat-

Nya itu, Abraham sudah berusia 99 tahun, dan juga sudah mempunyai seorang

anak Ismael (Ismail) dari hambanya Hagar (Siti Hajar). Selanjutnya perintah

untuk menyunat tersebut diwajibkan bagi setiap anak Israel pada umur 8 hari.5

Perintah ini dilaksanakan Abraham kepada Ishak. Ishak dalam hal ini adalah

1 Muhammad Amin ibn ‘Umar ‘Abidin, Hasyiah Ibnu Abidin, (Kairo: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1404 H/ 1984 M), juz.5, hal. 479. Lihat juga Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn
Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, (Kairo: Mathba’ah Mustafa, 1409 H/ 1989
M), j.1, hal. 432. Lihat juga ‘Abdurrahman ibn Muhammad ‘Aud al-Jaziri, al-Fiqh ‘ala Madzahib
al-‘Arba’ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H/ 1985 M), j. 2, hal. 174.

2 Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-
Muqtashid, (Kairo: Mathba’ah Mustafa, 1409 H/ 1989 M), j.1, hal. 432. Lihat juga ‘Abdurrahman
ibn Muhammad ‘Aud al-Jaziri, al-Fiqh ‘ala Madzahib al-‘Arba’ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H/
1985 M), j. 2, hal. 174.

3 ‘Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah al-Maqdisi, al-Mughni, (Beirut: Dar al-Fikr, 1419 H/
1998 M), juz. 1, hal. 86.

4 Wahono S. Wismoyoadi, Sunat dalam al-Kitab, (Yogyakarta: Buletin LPK No. 97 GKI
dan GKJ Jawa Tengah, 1978), hal. 18. Untuk lebih jelasnya lihat Kejadian [17]:10-11.

5 Ibid, hal. 19-20. Untuk lebih jelasnya lihat Kejadian [17]: 12.
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simbol umat yang dipilih Tuhan, yang melaluinya janji Allah kepada Abraham.

Dalam hal ini khita>n adalah tanda kasih karunia Allah kepada umat-Nya.6

Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, pemaknaan orang Yahudi

terhadap makna simbolis ini tenggelam oleh fungsinya sebagai identitas bangsa

yang dipilih Tuhan. Sunat atau khita>n akhirnya hanya dipandang sebagai ritual

semata. Bahkan sunat dalam pandangan legalisme Yahudi, menjadi pembeda

antara bangsa mereka dengan bangsa lain yang tidak bersunat dan bahkan

dianggap sebagai bangsa kafir. Pendangkalan pemaknaan sunat ini banyak

ditentang oleh Nabi Musa serta Yeremia pada masa Perjanjian Lama dan Rasul

Paulus pada masa Perjanjian Baru. Mereka menegaskan sunat bukan hanya

mengerat daging kulup manusia, tetapi yang lebih penting adalah sunat hati yang

tercermin dalam ketaatan, bukan sikap tegar tengkuk melawan Allah.7 Rasul

Paulus juga mengambil sikap seperti ini ketika memutuskan untuk tidak menyunat

Titus, karena sunat perjanjian sunat dalam perspektif iman Kristen tinggal makna

eksotesisnya, yaitu penyucian tubuh yang tidak ada kaitannya dengan keselamatan

kekal. Sunat yang dimaksud juga bukan sunat yang dilakukan manusia, tapi sunat

Kristus, yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa.8

Mengutip keterangan dari Injil Barnabas, Nabi Adam AS adalah manusia

pertama yang berkhita>n. Ia melakukannya setelah bertobat kepada Allah dari

dosa-dosa yang dilakukannya karena melanggar larangan Allah untuk tidak

memakan buah khuldi . Pada masa Babilonia dan Sumeria Kuno, yakni sekitar

6 Ibid, hal. 19-20. Untuk lebih jelasnya lihat Kejadian [17]: 7, Ulangan [10]: 15.

7 Ibid, hal. 20. Untuk lebih jelasnya lihat Ulangan [10]: 16.

8 Ibid, hal. 20-21. Untuk lebih jelasnya lihat Kolose [2]: 11-12.
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tahun 3500 Sebelum Masehi (SM), mereka juga sudah melakukan praktik

berkhita>n ini. Hal ini diperoleh dari sejumlah prasasti yang berasal dari

peradaban bangsa Babilonia dan Sumeria Kuno. Pada prasasti itu, tertulis tentang

praktik-praktik berkhita>n secara perinci. Begitu juga pada masa bangsa Mesir

Kuno sekitar tahun 2200 SM. Prasasti yang tertulis pada makam Raja Mesir yang

bernama Tutankhamun, tertulis praktik berkhita>n di kalangan raja-raja (Firaun).9

Tradisi khita>n (sunat), disebutkan juga dalam Taurat yang berhubungan

dengan janji Tuhan kepada Ibrahim (nama aslinya Abraham). Khita>n merupakan

perjanjian Allah dan Ibrahim. Janji itu mengikat pada Ibrahim dan keturunannnya.

Nabi Ibrahim merupakan tokoh sentral. Dalam tradisi Yahudi, Ibrahim adalah

penerima perjanjian (kovenan) asli antara orang-orang Ibrani dengan Tuhan.

Dalam tradisi Kristen, Ibrahim merupakan Bapak bangsa terkemuka dan penerima

perjanjian formatif dan orisinal dari Tuhan. Dalam tradisi Islam, Ibrahim

merupakan contoh seorang pewarta yang memiliki keyakinan tak tergoyahkan

serta tokoh monotheisme yang kokoh. Ia seorang Nabi dan pembawa pesan

Tuhan.10

Pemahaman iman Kristen sekarang juga harus melihat sunat bukan sebagai

alasan maupun jawaban teologis, tapi sebagai ritual budaya ataupun dengan alasan

kesehatan. Jangan sampai kita terbelenggu oleh tafsiran tekstual seperti bangsa

Yahudi dulu.

Dalam konteks kehidupan kita dalam wilayah Negara Indonesia yang

mayoritas Islam, ritual sunat memang kental dengan nuansa Islam, meskipun kita

9 Ibid, hal. 21-22.

10 Clifford Geerz, The Religion of Java, (Glencoe: Free Press, 1960), hal. 132.
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tahu itu tidak sepenuhnya benar seperti pembahasan di atas tadi. Dalam bahasa

Jawa misalnya, khita>n disebut dengan “selaman” (pengislaman), dan ungkapan

“sampun dipun selamaken (sudah dikhita>nkan)” bisa diterjemahkan “sudah

diislamkan”. Untuk menghindari kesalahpahaman ataupun salah tafsir kita harus

mendasarkan tindakan dan pemikiran kita dengan Firman Allah. Sunat atau tidak

sunat tidak ada kaitannya dengan alasan maupun jawaban teologis. Penggunaan

alasan budaya maupun kesehatan bisa menjadi alasan utama pelaksanaan sunat,

tapi penggunaan dasar teologis untuk melaksanakan sunat bisa menimbulkan

kesalahpahaman secara budaya maupun teologis itu sendiri. Dengan catatan

penggunaan alasan budaya bisa kita tolak apabila tidak sesuai dengan alasan

teologis.11

Agama memang tidak bisa dilepaskan dari budaya. Agama tumbuh dan

berkembang seiring dengan budaya. Tak jarang agama menggunakan instrumen-

instrumen budaya setempat dalam menyebarkan agama. Sikap protektif dari

agama dan bahkan menolak budaya dari suatu masyarakat justru bersifat

kontraproduktif terhadap perkembangan agama tersebut. Sunat atau khita>n juga

merupakan budaya yang pernah digunakan Tuhan sebagai simbol perjanjian

dengan umat-Nya. Sunat bukan merupakan budaya asli agama tertentu, tapi telah

ada sejak zaman dahulu. Jadi klaim beberapa agama tertentu yang menempatkan

ritual sunat sebagai tradisi asli agama mereka tentu saja kurang tepat, dan yang

lebih penting lagi adalah pemaknaan terhadap sunat itu sendiri. Menyunat hati kita

11 Putranti Dyah dan Bacila, Male and Female Genital Cutting Among Javanese and
Madurese, (Yogyakarta: Center for Population and Policy Studies Gadjah Mada University and
Australian National University, 2002), hal. 72.
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dengan meninggalkan tubuh lama kita yang penuh dosa menuju pertobatan lebih

penting daripada menyunat kulup badan kita.12

Khusus mengenai khita>n perempuan, data-data historis mengungkapkan,

sunat perempuan telah diperkenalkan dalam kitab suci Taurat yang dibawa Nabi

Musa untuk diimani dan ditaati orang-orang Yahudi dari bangsa Israel. Akan

tetapi, jauh sebelumnya tradisi sunat telah dilakukan Nabi Ibrahim dan diyakini

sebagai petunjuk yang datang dari Tuhan. Sunat dalam kitab Taurat dijadikan

sebagai tanda yang membedakan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lain. Tanda

ini terkait dengan janji kedatangan Mesias (Nabi Isa) yang akan turun dari garis

keturunan bangsa Israel, khususnya orang-orang Yahudi. Selain itu, sunat pada

zaman tersebut hanya dikhususkan untuk laki-laki, sedangkan perempuan tidak

diperkenankan.13

Pandangan umat Budha tentang khita>n mirip dengan pandangan terhadap

perkawinan. Dalam ajaran Buddha perkawinan dianggap urusan individual karena

berasal dari budaya warisan masa lalu. Khita>n bukan sesuatu yang diwajibkan

ataupun dilarang dalam ajaran Budha. Pilihan berkhita>n atau tidak diserahkan

masing-masing individu dengan pertimbangan ajaran Sang Budha tentunya.14

Dalam ajaran Islam, sebagai sebuah ritual suci keagamaan, khita>n

dilakukan pertama kali oleh Ibrahim atas perintah Allah. Khita>n ini menandakan

adanya sikap penyerahan diri seutuhnya dan ketaatan kepada Allah yang telah

12 Bambang Noorsena, Sunat sebagai Tanda Perjanjian, (Jakarta: Yayasan al-Kitab, 2001),
hal. 98.

13 Ibid, hal. 101.
14 Diakses taggal 29 Desember 2013 dari http://Pandangan Buddhis Mengenai Khita>nan

(Sunat).com.
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ditunjukkan oleh Ibrahim. Ketaatan Ibrahim kepada Allah inilah yang menjadi

alasan Ibrahim disebut kekasih Allah. Kisah Ibrahim mengantarkan kita pada

pokok ajarannya, yang sekarang dikenal dengan istilah tradisi agama Ibrahim.

Menurut al-Qur’an, Ibrahim bukanlah seorang Yahudi ataupun Kristen, melainkan

Ibrahim adalah seorang yang Hanif dan Muslim.15

Nabi Ibrahim adalah tokoh spiritual yang taat kepada Allah lagi lurus

(hanif). Ibrahim selalu dijadikan dasar keimanan dalam teologi kedua agama ini

dan masing-masing mengklaim sebagai “umat” yang sah pewaris keimanan

Ibrahim.

Untuk mendapatkan pengakuan sebagai umat Ibrahim, dituntut adanya

korelasi tradisi dengan Ibrahim. Korelasi tradisi inilah yang menyatukan kedua

agama dalam satu kelompok umat pewaris iman Ibrahim. Karena khita>n

merupakan tradisi atau warisan yang diturunkan dari Ibrahim, maka tradisi

khita>n mesti ada dalam kedua agama dan diwariskan sampai saat ini. Sebab,

khita>n sebagai bentuk ritual pengorbanan Ibrahim kepada Allah pada dasarnya

mengikat pula keturunannya (Kristen dan Islam). Umat Islam sampai hari ini

masih mempertahankan tradisi khita>n tersebut. Bagi umat Islam, khita>n juga

dimaknai sebagai ritual inisiasi atau pengislaman. Hal ini nampak dalam hal

bahwa orang yang masuk Islam harus dikhita>n jika belum dikhita>n. Orang

15 Ali Ahmad al Jurjawi, Indahnya Syariat Islam, Terj. Faisal Saleh, (Jakarta: Gema Insani
Press, 206), hal 82.
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Islam tidak pernah melupakan khita>n. Sebagai umat Ibrahim, tradisi khita>n ini

terus hidup dalam kehidupan umat Islam.16

Hal ini tidak berlaku bagi umat Kristiani. Dalam hidup hariannya, umat

Kristiani tidak lagi memandang khita>n sebagai tradisi yang perlu diwariskan.

Warisan suci Ibrahim ini terputus dalam kehidupan umat Kristiani. Keterputusan

ini memiliki kisahnya sendiri. Keterputusan ini dapat kita bingkai dalam

perjalanan penyebaran ajaran Kristiani ke luar bangsa Yahudi. Paulus, seorang

Rasul umat Kristiani, kiranya menjadi tokoh yang penting dalam peristiwa

keterputusan khita>n ini. Dialah Rasul yang dengan gigih memperjuangkan

penghapusan khita>n. Bagi dia, yang menyelamatkan bukanlah khita>n

melainkan iman akan Kristus. Sidang di Yerusalem yang dihadiri Paulus dan para

Rasul di bawah pimpinan Petrus memutuskan ketegangan: “Apakah orang-orang

kafir perlu disunat untuk menjadi kristiani atau tidak?” Sidang ini akhirnya

menghasilkan keputusan bahwa orang-orang kafir tidak perlu disunat. Keputusan

ini menjadi titik tolak perbedaan umat Kristiani dengan Islam dalam hal kesetiaan

kepada tradisi Ibrahim. Khita>n yang menjadi warisan bagi keturunan Ibrahim

ternyata dilupakan oleh kaum Kristiani, yang juga adalah keturunannya.17

Khitan terhadap laki-laki telah dicontohkan Nabi Ibrahim. Sedangkan

khita>n untuk perempuan pertama kalinya dilaksanakan Siti Hajar. Dalam satu

riwayat diungkapkan, bermula ketika Siti Sarah, isteri Ibrahim, memberikan izin

kepada Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar. Siti Hajar pun hamil. Ini

16 Husein Muhammad, Fiqh perempuan; Refleksi Kiyai atas Wacana Agama dan Gender,
(Yogyakarta: Lkis, 2001), hal. 47.

17 Ibid, hal. 48.



37

menimbulkan kecemburuan Siti Sarah. Ibrahim menyarankan agar Siti Sarah

melubangi kedua telinga dan menyunat kemaluan Siti Hajar.18

B. Khita>n Perspektif Konstruksi Budaya

Khita>n sesungguhnya kelanjutan dari tradisi Nabi Ibrahim. Dialah orang

yang pertama kali dikhita>n. Selain proses bedah kulit bersifat fisik, khita>n Nabi

Ibrahim juga dimaksudkan sebagai simbol dan ikatan perjanjian suci (mitsaq)

antara dia dengan Tuhannya (Allah). Seseorang tidak diperkenankan memasuki

kawasan suci Kalam Ilahi sebelum mendapat “stempel Tuhan” berupa khita>n.

Khita>n yang melambangkan kesucian itu kemudian diikuti pengikut Ibrahim,

laki-laki dan perempuan, hingga kini. Para antropolog menemukan, budaya

khita>n telah populer di masyarakat semenjak pra-Islam yang dibuktikan dengan

ditemukannya mumi perempuan di Mesir Kuno abad ke-16 SM yang memiliki

tanda clitoridectomy (pemotongan yang merusak alat kelamin). Pada abad ke-2

SM, khita>n perempuan dijadikan ritual dalam prosesi perkawinan. Dalam

penelitian lain ditemukan khita>n telah dilakukan bangsa pengembara Semit,

Hamit dan Hamitoid di Asia Barat Daya dan Afrika Timur, beberapa bangsa

Negro di Afrika Timur dan Afrika Selatan.

Praktik khita>n perempuan sudah ada sejak zaman sebelum Masehi.

Penelitian anthropologi menunjukkan bahwa praktik tersebut sudah ada pada

mummi perempuan Mesir yang justru ditemukan pada golongan kaya dan

berkuasa, bukan dari rakyat jelata pada abad ke-16 SM. Ahli antropologi menduga

18 Ibid, hal. 48-49.
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pada zaman kuno sunat untuk mencegah masuknya roh jahat melalui vagina.

Khita>n pada mummi itu memiliki tanda clitoridectomy (pemotongan yang

merusak alat kelamin). Selain ditemukan pada bangsa Mesir, khita>n juga sudah

menjadi tradisi bangsa-bangsa di lembah Nil; yakni Sudan, Mesir dan Eithopia.19

Bagaimana dengan di Indonesia? Dari penelitian Population Council yang

didukung oleh USAID untuk meneliti praktik khita>n perempuan di Indonesia

memperlihatkan, khita>n di Indonesia tidak seperti di Sudan yang menghilangkan

seluruh klitoris dan menjahit rapat-rapat vagina. Di daerah Banten, Gorontalo,

Makassar, Padang Sidempuan, maupun daerah lainnya ternyata praktik khita>n

perempuan amat beragam. Meski tidak seperti praktik di Sudan, namun banyak

keluhan yang diterima dari kaum perempuan, mereka kehilangan kepuasan

seksual, Khita>n bagi perempuan di Indonesia sudah menjadi bagian pembicaraan

dunia sehingga pemerintah tak bisa mengelak. Sebagai bagian dari masyarakat

dunia di era globalisasi ini, Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari ketentuan

WHO tentang masalah khita>n bagi perempuan yang tidak memperbolehkannya.

Walaupun sampai saat ini masyarakat tak sepenuhnya taat kepada aturan WHO.

Pemerintah Indonesia sendiri mengambil kebijakan WHO (Badan Kesehatan

Dunia) untuk tidak membolehkan adanya ketentuan khita>n bagi perempuan

karena dinilai bertentangan dengan HAM. Namun, pemerintah juga tidak

langsung bisa melarang kaum Muslim sebab dalam kenyataannya ketentuan

19 Sutiyono, Benturan Budaya Islam; Puritan dan Sinkretis, (Jakarta: Kompas, 2010), hal.
43.
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khita>n bagi perempuan tetap berjalan di masyarakat karena diyakini sebagai

kewajiban minimal sunah Nabi Muhammad.20

Di Indonesia sendiri, tepatnya di Museum Batavia, terdapat benda kuno

yang memperlihatkan zakar telah dikhita>n. Pada zaman Romawi para budak

perempuan diharuskan sunat. Masalahnya budak perempuan yang disunat nilainya

jauh lebih tinggi, karena masih perawan. Sunat bagi budak perempuan itu sama

seperti  segel, bahwa budak ini masih belum dipakai. Mereka memotong seluruh

klitoris budak tersebut dengan menghilangkan bibir utama vagina. Lalu

menempelkan kedua sisinya dengan dijahit, sehingga yang tersisa hanya lubang

buatan sebesar batang korek api. Ini dibutuhkan untuk menstruasi dan membuang

air seni. Di kemudian hari pada saat perempuan ini mau dipakai atau menikah,

maka jahitan atau segelnya bisa di buka lagi. Hal yang serupa dilakukan juga

ketika zaman Firaun dengan diketemukannya mumi perempuan yang telah

disunat.21

Khita>n atau yang sering dikenal dalam masyarakat sebagai sunatan bisa

dipandang dari dua perspektif, budaya dan agama. Ini tak lepas dari asal usulnya

yang ternyata mengindikasikan nilai budaya lebih dahulu mengemuka lebih

dahulu. Tradisi khita>n pada masyarakat Mesir Kuno misalnya yang mendapat

indikasi dari lukisan pada tembok Saqqara yang ditemukan di makam Ankh-

Mahor dari Dinasti VI Old Kingdom (2350 SM). Bandingkan dengan tradisi

khita>n yang pertama tama tercatat dalam Alkitab pada masa Abraham (kurang

20 Lihat hasil penelitian Population Council kerjasama dengan USAID dengan judul
“Female Sircumcition in Indonesia; Extent, Implications, and Possible Interventions to Uphold
Women’s Health Rights”, tahun 2003.

21 Ibid.
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lebih 1900 SM). Ritual khita>n juga telah dikenal di kalangan Arab kaum Arab

pada masa pra-Islam. Flavius Yosephus, seorang sejahrawan Yahudi dari abad

pertama Masehi, menyebut ritual sunat juga dikenal suku-suku Arab pada saat itu.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa tradisi khita>n bukanlah tradisi asli bangsa

Ibrani maupun Islam.22

Ada juga yang mengatakan bahwa kebiasaan sunat (khita>n) ini telah

dilakukan sejak zaman prasejarah. Ini berdasarkan hasil pengamatan dari gambar-

gambar di gua yang berasal dari Zaman Batu dan makam Mesir purba. Beberapa

pendapat memperkirakan bahwa tindakan khita>n ini merupakan bagian dari

ritual pengorbanan atau persembahan, tanda penyerahan pada Yang Maha Kuasa,

langkah menuju kedewasaan, tanda kekalahan atau perbudakan, atau upaya untuk

mengubah estetika atau seksualitas.23

Berdasarkan perspektif sosial dan budaya, khita>n (sunat) perempuan

merupakan tradisi yang dipraktekkan sejak 4000 tahun SM. Alasan mengapa

khita>n perempuan masih berlangsung, berhubungan erat dengan norma dan nilai

yang diterapkan masyarakat patrialistik. Bahkan ada mitos, klitoris perempuan

yang tak disunat dianggap membahayakan kesehatan suami. Banyak mitos

seputar khita>n perempuan yang belum bisa dipertanggungjawabkan

kebenarannya. Diantaranya adalah: pertama, khita>n perempuan dianggap

sebagai cara untuk menyembuhkan penyakit psikologis seperti depresi. Kedua,

penyunatan klitoris akan menyembuhkan perempuan dari berbagai penyakit

22 Sami Awad Aldeeb Abu Sahlieh, Male dan Female Circumcision Among Jews,
Christians and Muslims; Religious, Medical, Social and Legal Debate, (New York: Shangri-La
Publications, 2001), hal. 98.

23 Ibid, hal. 99.
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seperti histeria dan masturbasi berlebihan. Ketiga, perempuan yang dikhita>n

seringkali dianggap mempunyai status yang lebih tinggi dibandingkan mereka

yang tidak melakukannya sehingga berhak untuk memegang jabatan kekuasaan

dalam agama, politik dan budaya. Keempat, pemotongan klitoris seringkali

dinyatakan sebagai cara untuk mencegah perilaku seks bebas karena telah

menghilangkan faktor yang memicu gairah seks. Kelima, sejumlah suku atau etnis

bahkan percaya bahwa khita>n dapat mempercantik perempuan. Keenam,

perempuan yang tidak dikhita>n tidak dapat hamil.24

Mengenai tradisi khita>n perempuan di Indonesia, menurut sejarawan

Universitas Indonesia, Tini Ismiyani, menilai bahwa budaya sunat di Indonesia

merupakan akulturasi budaya dari luar, dan bukan fenomena asli Indonesia,

terutama hubungan masyarakat di Jawa misalnya. Dalam sejarah budaya

Indonesia, bangsa kita toleran mengedepankan perempuan dalam pelbagai hal,

contohnya panglima perang perempuan pada era kerajaan di Indonesia, seperti

Majapahit atau Mataram Hindu. Kalaupun ada kaitannya, itu pun akibat pengaruh

Islam di kepulauan nusantara. Memang benar bukan budaya asli Indonesia, namun

Tini Ismiyani menilai, pengaruh akulturasi yang terbilang fleksibel, juga ditambah

fenomena agama, justru mengiring praktik sunat perempuan melebur menjadi

kebudayaan asli Indonesia. Tini melihat sunat perempuan terjadi akibat

rekonstruksi sejarah. Hal ini mengacu pada 'melting pot', artinya mereka semua

24 Ellen Gruenbaum, The Female Circumcision Controversy; An Anthropological
Perspective, (Pennsylvania: niversity of Pennsylvania Press, 2001), hal. 83.
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tinggal di suatu tempat tertentu, entah itu lalu lintas perdagangan, penyebaran

agama, hingga bercampur dan meletup menjadi jati diri bangsa ala Indonesia.25

Fenomena sunat perempuan merupakan sebuah polemik. Tidak hanya bagi

perempuan Indonesia, namun juga dunia. Apalagi, Indonesia adalah bagian dari

Badan Kesehatan Dunia (WHO), tentu saja tak bisa melepaskan diri dari

ketentuan WHO yang mengeluarkan pelarangan sunat perempuan.

Upacara penting dalam lingkaran hidup orang jawa adalah upacara

khita>nan. Orang Jawa pada umumnya menganggap khita>nan sebagai suatu

upacara untuk meresmikan diri masuk Islam. Khita>nan (sunatan) itu memang

dianggap wajib dan karena itu upacara itu seringkali juga disebut ngislamaken

yang berarti “mengislamkan”. Pada keluarga yang memiliki latar belakang

sebagai santri biasanya melakukan upacara itu pada hari-hari yang ditentukan,

yaitu misalnya pada hari keempat puluh setelah lahir. Upacara sunatan dapat juga

dilakukan pada waktu seorang anak pria berumur empat sampai tujuh tahun, akan

tetapi keluarga Agami Jawi menghubungkan sunatan dengan umur aqil baligh,

disamping sebagai peresmian masuk Islam dan karena itu mengadakannya pada

waktu seorang anak pria berumur antara 10 dan 16 tahun. Anak pria yang sudah

dikhita>n dinamakan jaka. Setelah melakukan khita>n, siang harinya diadakan

slametan yang dinamakan slametan jenang abrit. Upacara yang sama untuk anak

wanita adalah upacara kafad yang sebenarnya hanya merupakan suatu upacara

lambang saja, karena pada diri anak itu tidak dilakukan mutilasi pada alat

kelaminya. Upacara ini dilakukan setelah seorang anak gadis mendapat haid

25 Tini Ismiyani, Budaya Khitan Perempuan dalam Perspektif Gender, (Jakarta: Logos,
2009), hal. 112.
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pertamanya. Di dalam keluarga-keluarga santri, khita>nan bagi anak-anak gadis

merupakan hal yang wajib, sesuai dengan hukum Islam.26

Sejumlah studi menyimpulkan, sunat perempuan dilakukan pertama kali di

kawasan Mesir sebagai bagian dari upacara adat yang diperuntukkan khusus bagi

perempuan yang telah beranjak dewasa. Tradisi sunat perempuan di Mesir

merupakan akulturasi budaya antara penduduk Mesir dan orang-orang Romawi

yang saat itu tinggal di Mesir. Sampai kini, sunat perempuan dalam realitas

sosiologis masih banyak dilakukan di negara-negara Islam atau wilayah yang

berpenduduk mayoritas Muslim. Paling tidak, tradisi ini dilakukan pada lebih dari

20 negara Islam, khususnya di lingkungan masyarakat Muslim bermazhab Syafi’i

di Afrika. Sedangkan di Asia, praktik ini umumnya dilakukan di lingkungan

masyarakat Muslim, seperti Pakistan, Filipina Selatan, Malaysia, Brunei

Darussalam, dan Indonesia.

Menarik dicatat, tradisi sunat juga dilakukan umat Islam yang tinggal di

Amerika Latin, seperti Brazil, Meksiko bagian Timur, dan Peru. Masyarakat

Muslim yang bermukim di beberapa negara Barat, seperti Belanda, Swedia,

Inggris, Perancis, Amerika, Kanada, Australia, juga masih melakukan sunat

perempuan, meski Undang-undang setempat telah melarangnya. Selain itu, sunat

perempuan ini juga dipraktikkan di Uni Emirat Arab, Yaman Selatan, Bahrain,

dan Oman. Praktik sunat perempuan bukan hanya ditemukan di kalangan Muslim,

tetapi juga ditemukan di lingkungan non-Muslim, seperti penganut Kristen Koptik

di Mesir dan penganut Yahudi di Palestina. Akan tetapi, praktik sunat perempuan

26 Dikases tanggal 12 November 2013 dari http://filsafat.kompasiana.com/ 2013/ 06/13/
religi-orang-jawa-masa-akulturasi-budaya-jawa-agami-jawi-gerakan-mistik-magic-ilmu kebatinan-
serta-memahami-konstruksi-sosial-tradisi-islam-lokal-568544.html
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justru tidak umum dilakukan di wilayah asal turunnya Islam, yaitu Saudi Arabia.

Demikian pula wilayah Islam lainnya, seperti Syiria, Libanon, Iran, Irak,

Yordania, Maroko, Aljazair, dan Tunisia. Bahkan, di Turki yang bermazhab

Hanafi, tidak mengenal praktik sunat perempuan. Begitu juga di Afghanistandan

negara-negara Islam di Afrika lainnya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dilihat dari aspek sosial budaya,

praktek khita>n terhadap perempuan sudah berlangsung semenjak 4000 tahun

sebelum masehi. Bermula dari tradisi di kawasan Benua Afrika, berlanjut ke

Jazirah Arab dan Timur Tengah hingga akhirnya menyebar ke berbagai kawasan

Asia, termasuk Indonesia.

Sunat perempuan yang dilakukan masyarakat di banyak negara Benua

Afrika tergolong sadis, yakni dengan cara melakukan pemotongan klitoris

sebagian atau bahkan keseluruhan. Perempuan yang akan disunat terlebih dahulu

ditambatkan di batang pohon. Cara ini sangat menyakitkan sehingga media radikal

menggambarkan bahwa sunat perempuan itu sadis dan tak berprikemanusiaan.

Dalam perkembangan selanjutnya, khita>n perempuan lebih banyak dipengaruhi

dan didominasi oleh budaya patriarkhi serta adat istiadat masyarakat setempat.


