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ABSTRAK 

Syamsudini, M. & Khodijah, S. 2020. Khitan Perempuan Pada Masyarakat Osing 

Banyuwangi ( Antara Tradisi Lokal Dan Kepercayaan Agama) 

 

Khitan yang lebih dikenal dengan istilah sunat di Indonesia merupakan ajaran 

yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai kelanjutan dari ajaran Nabi Ibrahim. 

Dalam Islam, laki-laki wajib menjalani sunat. Dalam perkembangannya, di beberapa 

wilayah, sunat tidak hanya diberlakukan bagi kaum laki-laki saja, namun juga 

diberlakukan untuk kaum perempuan. Namun, pada dasarnya, praktik khitan pada 

perempuan tidak lepas dari pengaruh keagamaan. Dalam pelaksanannya, khitan bagi 

perempuan didasarkan pada asas kemaslahatan, sehingga hukumnya menjadi sunnah. 

Sebaliknya, apabila khitan pada perempuan menimbulkan efek negatif, misalkan 

menghilangkan kenikmatan seksual perempuan, maka hukumnya tidak boleh. 

Bagi kaum perempuan, sunat dilakukan dengan cara yang berbeda dengan sunat 

yang dilakukan oleh laki-laki. Biasanya, sunat bagi perempuan dilakukan secara 

simbolik yang dilakukan oleh dukun bayi, misalnya dengan memoles sepotong kunyit 

yang telah dibuang kulitnya pada klitoris. Salah satu potret tradisi masyarakat yang 

mencerminkan keterkaitan antara tradisi dan pemahaman keagamaan adalah masyarakat 

Osing Kabupaten Banyuwangi yang mempunyai tradisi khitan perempuan yang 

diselenggarakan sebagai manifestasi pemahaman agamanya.  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka sumber data utamanya 

adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan 

lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi berperan serta 

(participan observation), wawancara mendalam (in depth interiview) dan dokumentasi 

(document review). 

Dari hasil beberapa penelitian diatas dapat dianalisis tentang proses terjadinya 

khitan bagi kaum perempuan sebagai berikut: Bahwasannya kegiatan khitan perempuan 

pada suku Osing Banyuwangi masih melanggengkan tradisi praktik khitan perempuan. 

Hampir sebagian besar masyarakat nya telah mengkhitan anak perempuannya pasca 

kelahiran. Kegiatan tersebut dilakukan sebelum mereka baligh, karena kalau sudah 

besar ditakutkan mereka akan malu dan cenderung tidak mau dikhitan. Selain itu, 

Terdapat dua proses terjadinya khitan bagi perempuan di suku Osing tetap dlaksanakan, 

yaitu karena internalisasi dan objektivasi. Dari segi faktor yang melatar belakangi 

kenapa tradisi khitan ini tetap dilaksanakan yaitu untuk melanggengkan budaya  

patriarki demi kepentingan dan kesenangan laki-laki. Selain itu, hal ini dilakukan untuk 

membangun eksistensi kaum perempuan agar lebih islami. 

 

Keywords: khitan perempuan, masyarakat Osing. 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 

Khitan yang lebih dikenal dengan istilah sunat di Indonesia merupakan ajaran 

yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai kelanjutan dari ajaran Nabi 

Ibrahim. Dalam Islam, laki-laki wajib menjalani sunat. Namun, dalam 

perkembangannya, di beberapa wilayah, sunat tidak hanya diberlakukan bagi kaum 

laki-laki saja, namun juga diberlakukan untuk kaum perempuan. Perlakuan tersebut 

masih terjadi kontroversi baik didalam maupun diluar negeri. Perdebatan dan 

perbedaan tersebut terjadi karena berbagai alasan dan sudut pandang yang berbeda, 

yang kontra bisa jadi karena kurangnya infromasi tentang ajaran Islam, kesalahan 

penggambaran tentang khitan yang syar’i bagi perempuan, dan mungkin juga karena 

sudah antipati terhadap Islam. 

Pada dasarnya, praktik khitan pada perempuan tidak lepas dari pengaruh 

keagamaan. Tiga agama samawi yang melakukan praktik khitan perempuan adalah 

Yahudi, Kristen, dan Islam.1 Pada agama Yahudi, praktik khitan dilakukan untuk 

mewujudkan ikatan perjanjian suci antara Tuhan dan manusia. Dalam doktrin agama 

tersebut mewajibkan penganutnya untuk melakukan praktik khitan tanpa 

membedakan jenis kelamin. Hal itu disebabkan karena agama Abraham tersebut 

diturunkan tanpa melihat perbedaan jenis apapun. Agama Kristen juga mengajarkan 

khitan perempuan pada penganutnya, karena agama ini mengadopsi dari agama 

Yahudi. Tidak berbeda dengan Yahudi, praktik khitan perempuan pada agama Kristen 

merupakan wujud ikatan perjanjian suci antara Allah dan manusia. Namun terdapat 

pandangan mengenai hukum praktik khitan pada perempuan, jika pada agama Yahudi 

mewajibkan seluruh penganutnya baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan 

Kristen tidak mewajibkannya bagi perempuan. Sedangkan untuk agama Islam, 

berdasarkan hadist Nabi, praktik khitan perempuan merupakan kemuliaan.  

Dalam pelaksanannya, khitan bagi perempuan didasarkan pada asas 

kemaslahatan, sehingga hukumnya menjadi sunnah. Sebaliknya, apabila khitan pada 

 
1 Sauki, Muhammad. 2010. Khitan Perempuan Perspektif Hadist dan Sirkumsisi Perempuan Menurut 

WHO. 
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perempuan menimbulkan efek negatif, misalkan menghilangkan kenikmatan seksual 

perempuan, maka hukumnya tidak boleh.2 Dilihat dari sisi syariat, dalam metode 

maqasid al-syari’ah adalah mendatangkan kemaslahatan atau menolak kemafsadatan 

atau kombinasi keduanya. Definisi yang lebih tegas dan operasional dikemukakan 

oleh Izzuddin bin Abd al-Salam sebagaimana dikatakan oleh Ahmad Imam Mawardi, 

”barang siapa yang berpandangan bahwa tujuan syara’ adalah mendatangkan manfaat 

dan menolak mafsadat, maka berarti dalam dirinya terdapat keyakinan dan 

pengetahuan mendalam bahwa kemaslahatan dalam suatu permasalahan tidak boleh 

disia-siakan sebagaimana kemafsadatan yang ada dalamnya juga tidak boleh didekati 

walaupun dalam masalah tersebut tidak ada ijma’, nash, dan qiyas yang khusus.3   

 Banyak dari masyarakat yang belum memahami tentang hukum dan manfaat 

khitan bagi perempuan. Bagi kaum perempuan, sunat dilakukan dengan cara yang 

berbeda dengan sunat yang dilakukan oleh laki-laki. Biasanya, sunat bagi perempuan 

dilakukan secara simbolik yang dilakukan oleh dukun bayi, misalnya dengan memoles 

sepotong kunyit yang telah dibuang kulitnya pada klitoris (bagian kemaluan).4 

Prosedur pelaksanaan khitan perempuan yang dikehendaki syariat Islam adalah 

dengan hanya melepaskan tudung klitoris sebagaimana sabda Rasulullah yang 

diriwayatkan oleh Ummu Athiyah, untuk tidak berlebihan dalam mengkhitankan anak 

perempuan, agar mendapat maslahat yang diharapkan dan terhindar dari mudharat 

yang dikhawatirkan5. Selain itu, khitan juga merupakan perwujudan kesucian 

badaniyah yang berdampak positif pada kesehatan. Di Arab, ada tradisi yang bernama 

Female Genital Mutilation (FGM), dimana pelaksanaan tersebut merupakan khitan 

dengan tidak menyiksa perempuan. Hal itu dilakukan dalam rangka kemaslahatan 

yang lebih besar dengan memberikan kemuliaan bagi kaum perempuan.6 Dalam 

penelitian yang dilakukan diberbagai daerah di Indonesia terdapat beragam 

pelaksanaan khitan bagi perempuan yang tidak membahayakan, diantaranya dengan 

cara menggores dan mengerik, menusuk, mencubit, dan menindik insisi dan eksisi. 

 
2 Setiawan Budi Utomo, Fikih Aktual. Hal. 305. 

3 Izzudin bin Abd al-Salam, Qawaid Al-Ahkam 2. Hal. 160 

4 Musdah Mulia. Mengupas Seksualitas (Jakarta:Opus Press. 2015. Hal. 148 

5 Lilian Passmore Sanderson. Againts the mutilation of women: the struggle to end unnecessary 

suffering. London:Itacha Press, 1981. Hal. 7-11 

6 Nasaruddin Umar. Fikih wanita untuk semua. Hal. 57 
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Hal-hal tersebut dilakukan berdasarkan pada masing-masing wilayah yang 

mempunyai perbedaan budaya.           

Berkaitan dengan hal diatas, dalam kehidupannya, manusia hidup di berbagai 

belahan dunia membentuk bangsa-bangsa dengan berbagai bentuk postur, karakter, 

adat, budaya, tradisi dan pandangan hidupnya yang beranekaragam sesuai dengan 

karakteristik lingkungan alam dan geografis tempat hidup mereka. Proses adaptasi 

manusia dengan alam akan melahirkan budaya lokal dalam masyarakat. Dalam 

tatanan normatif antropologis, tradisi lokal merupakan sumber nilai yang penting 

dalam kehidupan masyarakat. Hampir semua tradisi dan kebudayaan suku bangsa di 

tanah air terinspirasi oleh nilai-nilai dan gagasan yang berakar dari kepercayaan yang 

hidup di masyarakat yang pada akhirnya membentuk pandangan hidup, nilai-nilai 

religius, dan etika spiritual yang mempengaruhi perilaku kehidupan sosial budaya dan 

nilai-nilai keagamaan berbagai suku bangsa di tanah air. Dengan demikian, nilai-nilai 

keagamaan, tradisi dan budaya yang dianut merupakan manifestasi pandangan hidup 

dan etos spritual masyarakat yang merupakan kristalisasi dari hasil interaksi dan 

internalisasi nilai-nilai manusia terhadap alam lingkungan dari generasi ke generasi 

sejak manusia menghuni bumi, yang menghasilkan pemahaman terhadap hakikat 

hidup dan kehidupan dirinya serta keterkaitan dengan unsur-unsur di luar dirinya. 

Tradisi dan budaya suku-suku di nusantara merupakan perwujudan atas 

pemahaman nilai-nilai spiritual keagamaan yang dimanifestasikan dalam bentuk-

bentuk tatanan hidup dan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian adat atau tradisi 

suatu masyarakat tidak dapat dilepaskan dengan pemahaman dan kepercayaan yang 

mereka anut. Tradisi dan budaya lokal semacam ini dapat ditemui ketika masa awal 

tersebarnya Islam di pulau Jawa. Kontak kebudayaan antara para pendatang yang 

sering singgah di wilayah pesisir pada masa-masa awal Islam di Jawa menyebabkan 

adanya proses tarik menarik antara tradisi dan budaya lokal dengan budaya luar yang 

tak jarang menghasilkan dinamika budaya masyarakat setempat. 

Oleh karenanya berdasarkan kajian yang dilakukan oleh para ahli yang melihat 

agama sebagai bagian dari sistem kebudayaan, tampak adanya tipologi kajian Islam 
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dalam konteks lokal, yang dikategorikan sebagai kajian yang memandang hubungan 

antara tradisi Islam dan lokal bercorak sinkretik dan bercorak akulturatif.7  

Salah satu potret tradisi masyarakat yang mencerminkan keterkaitan antara 

tradisi dan pemahaman keagamaan adalah masyarakat Osing Kabupaten Banyuwangi 

yang mempunyai tradisi khitan perempuan yang diselenggarakan sebagai manifestasi 

pemahaman agamanya. Tradisi ini adalah tradisi komunal dan sebagian besar warga 

mengikutinya. Pada zaman dulu tradisi ini diselenggarakan pada hari ketujuh bayi 

perempuan lahir menganalogkan / mengqiyaskan dengan lahirnya bayi laki-laki. 

Tradisi ini dipimpin oleh tokoh wanita senior yang biasa dipanggil embah yang 

sekaligus bertindak sebagai tukang calak.8 

Praktik khitan perempuan mengakibatkan posisi perempuan cenderung 

tersubordinasi. Posisi perempuan tersebut muncul kedalam fenomena khitan 

perempuan yang masih eksis pada konteks kekinian. Fenomena khitan perempuan 

masih menjadi perdebatan antara Kementrian Kesehatan dan Lembaga Kesehatan 

Internasional (WHO) serta lembaga Swadaya Masyarakat dalam pengesahan 

kebijakan peraturan Kementerian Kesehatan tentang khitan perempuan. Kontradiksi 

pelaksanaan praktik khitan perempuan ini tidak terlepas pula dari perspektif praktisi 

kesehatan. Menurut praktisi kesehatan, praktik khitan perempuan tidak membawa 

kebaikan bagi perempuan, justru praktik khitan ini dapat memberikan dampak yang 

buruk bagi perempuan, diantaranya pendarahan, kemandulan, depresi psikologis, 

berkurangnya hasrat seksual, kista, kanker, prostat atau kematian. 

Secara khusus MUI telah membahas masalah khitan perempuan. Khususnya 

setelah mendapat pertanyaan dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. 

Pertanyaan tersebut muncul disertai data penyimpangan pelaksanaan khitan perempuan 

diberbagai Negara. Juga dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Population 

Council terhadap pelaksanaan khitan perempuan di 6 provinsi di Indonesia yang 

dibiayai oleh USAID dan Ford Foundation. Bahkan terkait dengan hal itu, Departemen 

 
7 Nur Syam, Islam Pesisir (Yogyakarta: LkiS, 2005) hlm., 2. Kajian Corak Islam sinkretik yang 

menggambarkan mengenai sinkretisme antara budaya Jawa, Islam dan Hindu/Budhisme yang 

dikonsepkan sebagai agama Jawa dapat dilihat pada hasil penelitian Clifford Geertz, Abangan, Santri, 

Priyayi, dalam Masyarakat Jawa (Jakarta: Pustka Jaya, 1981). Sedangkan kajian corak Islam 

akulturatif dapat dilihat dalam Muhaimin AG. Islam dalam Bingkai Budaya Lokal Potret dari Cirebon 

(Jakarta: Logos, 2001) 
8 Wawancara dengan H. Slamet budayawan Banyuwangi 25 Maret  2011 
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Kesehatan RI, cq. Dirjen Bina Kesejahteraan Masyarakat telah mengeluarkan Surat 

Edaran tentang Larangan Medikalisasi Khitan Perempuan bagi Petugas Kesehatan. 

Di sisi lain terjadi beragam tata cara pelaksanaan khitan bagi 

perempuan yang tidak jarang berimplikasi terhadap adanya dlarar (bahaya) 

bagi perempuan. Dalam penelitian yang dilaksanakan diberbagai daerah di 

Indonesia pun telah terjadi keragaman praktek khitan perempuan: ada yang 

dengan cara menggores dan mengerik, menusuk, mencubit dan menindik 

insisi dan eksisi. 

Seiring dengan hal tersebut, dorongan untuk pelarangan khitan perempuan 

semakin menguat dengan kampanye yang sistimatis dari WHO serta beberapa lembaga 

donor. Sementara dalam literatur fiqh tidak ditemukan satupun ulama madzhab fiqh 

yang mu’tabar (terkenal) melarang praktek khitan perempuan. Bahkan ada 

kesepakatan bahwa khitan perempuan adalah bentuk keutamaan. Hanya saja terdapat 

perbedaan hukum fiqh-nya antara sunah dan wajib. Belakangan ada beberapa ulama 

kontemporer seperti Yusuf Qordowy yang menambah ketentuan hukum 

”mubah=boleh”, merujuk pada kenetralan pengertian yang diperoleh dari kata 

”makrumah” dalam Hadits Nabi ”Al Khitanu sunnatan lir rijaal makarramatun lin 

nisaa: Khitan merupakan sunnah (ketetapan Rasul) bagi laki-laki, dan makrumah 

(kemuliaan) bagi wanita. 

Menyikapi perkembangan tersebut, pemerintah Indonesia sendiri mengambil 

kebijakan WHO untuk tidak membolehkan adanya ketentuan khitan bagi perempuan 

karena dinilai bertentangan dengan HAM. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat 

Edaran Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat, Departemen Kesehatan, pada tanggal 20 

April 2006 tentang larangan medikalisasi sunat perempuan. Namun, pemerintah juga 

tidak bisa langsung melarang kaum muslimin sebab kenyataannya ketentuan khitan 

bagi perempuan tetap berjalan di masyarakat, malah diyakini sebagai kewajiban 

minimal sunah Nabi Muhammad SAW, sehingga kemudian MUI mengeluarkan Fatwa  

No.9.A Tahun 2008 tertanggal 7 Mei 2008. Jika dicermati, Fatwa MUI ini berada pada 

posisi netral. Fatwa tersebut tidak mewajibkan ataupun melarang pelaksanaan khitan 

perempuan. 

Selain itu, fatwa tersebut menjawab persoalan khitan ini asalkan 

sesuai dengan standar kesehatan dan medis. Tentunya hal ini 
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bertentangan dengan Surat Edaran Depkes yang justru melarang praktik 

khitan perempuan. Hal inilah yang menjadi tumpang tindih peraturan di 

negara ini. Tidak lama kemudian, Kementerian Kesehatan menerbitkan 

Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor  1636  Tahun 2010 yang mengatur 

pelaksanaan khitan perempuan yang didalamnya berisikan petunjuk ahli 

medis dalam melakukan tindakan khitan perempuan dan legalitas 

kewenangan bagi ahli medis untuk melakukan tindakan khitan perempuan 

apabila diminta oleh pasien (orang tua bagi anak yang akan dikhitan). 

Dari peraturan tersebut, muncul kembali kontroversi akan masalah khitan 

perempuan bagi pihak yang kontra berpandangan bahwa peraturan 

tersebut merupakan pintu gerbang otoritasnya tenaga medis untuk 

melakukan layanan khitan perempuan dan sebagai bentuk legalitas khitan 

perempuan di Indonesia. Sedangkan bagi masyarakat yang pro dengan 

peraturan tersebut, mereka berpandangan bahwa mereka bisa meneruskan 

tradisi budayanya. 

 

1.2 Fokus Penelitian 

 

Secara lebih jelas, masalah penelitian ini diderivasi dalam pertanyaan-

pertanyan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah proses terjadinya tradisi Khitan Perempuan pada Masyarakat Osing 

Banyuwangi ? 

2. Apa faktor yang melatarbelakangi tradisi Khitan Perempuan pada Masyarakat Osing 

Banyuwangi tetap dilestarikan?  

Pertanyan-pertanyan tersebut diharapkan dapat mamandu jalannya penelitian 

ini sehingga tujuan dan manfaatnya dapat dicapai dengan optimal. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mendiskripsikan tentang proses terjadinya tradisi Khitan Perempuan pada 

Masyarakat Osing Banyuwangi 
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2. Mengetahui tentang faktor yang melatarbelakangi tradisi Khitan Perempuan  tetap 

dilestarikan masyarakat Banyuwangi 

 

1.4 Penelitian Terdahulu 

 

Secara umum, hasil penelitian yang membahas tentang pertemuan antara Islam 

dan tradisi lokal sebagai kajian antropologi memang bukan merupakan kajian yang 

baru, diantaranya adalah penelitian tentang Khitan Perempuan Antara Tradisi dan 

Syariah , yang dilakukan oleh Agus Hermanto UIN Raden Intan Lampung tahun 

2016, Penelitian ini mengkaji tentang praktek khitan untuk kaum perempuan melalui 

perspektif hukum Islam. Khitan perempuan dilakukan dengan memotong, melukai 

dan menghilangkan sebagian dari alat vital yang terpenting dan terkait alat 

reproduksi perempuan. Praktik ini sesungguhnya tidak harus dilakukan oleh setiap 

perempuan. Khitan dapat dilakukan oleh perempuan jika ia memiliki libido seksual 

yang tinggi sehingga dihawatirkan akan membawanya ke jurang kemaksiatan. Namun 

jika khitan itu tidak mendatangkan manfaat, bahkan merusak organ perempuan, 

maka perbuatan itu harus ditinggalkan. Dalam Kaidah Fiqh kalau suatu perbuatan 

mendatangkan lebih banyak mudharat daripada kemaslahatan, (la dharara wa la 

dhirara), maka hukumnya adalah makruh dan harus ditinggalkan. 

Penelitian lain yang membahas tentang Partisipasi Masyarakat Dalam 

Tradisi Khitanan Anak Perempuan (Ngayik Ka) Di Desa Pajar Bulan, Kecamatan 

Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan yang dilakukan Ellisa Windrian, 

Universitas Negeri Jogjakarta tahun 2012, penelitian ini membahas Tradisi 

khitanan anak perempuan (Ngayik ka) y a n g  merupakan tradisi sunat pada anak 

perempuan yang ada di masyarakat Desa Pajar Bulan, Kecamatan Kedurang, 

Kabupaten Bengkulu Selatan. Tradisi khitanan anak perempuan (Ngayik ka) sampai 

saat  ini  masih  eksis  dan dilestarikan oleh masyarakat setempat. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui tradisi khitanan anak perempuan, mengetahui faktor 

yang mendorong masyarakat berpartisipasi dalam tradisi khitanan (Ngayik ka), dan 

untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam tradisi khitanan anak 

perempuan (Ngayik ka) di Desa Pajar Bulan. ada 3 kesimpulam  pokok. Pertama, 

tradisi khitanan (Ngayik ka) ini hanya khusus untuk anak perempuan sekitar 

umur 3-12 tahun karena anak perempuan sudah menginjak remaja, proses 
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khitanannya dengan memotong  ujung  klitoris  anak  perempuan  oleh dukun khitan  

dan tempat proses khitanannya di sungai dengan melalui tahapan-tahapan pada 

proses khitanan serta upacara adat, fungsinya untuk membersihkan  kotoran yang 

melekat pada klitoris anak perempuan.  Kedua, faktor yang mendorong  

masyarakat berpartisipasi  yakni masih ada ikatan saudara atau masih keluarga, 

masyarakat saling tolong menolong, peduli akan lingkungan  serta tradisi khitanan  

di desa, dan hidup bermasyarakat. Faktor pendorong tersebut muncul karena 

adanya motivasi akan kesadaran untuk ikut serta dalam tradisi khitanan (Ngayik 

ka). Ketiga, bentuk partisipasi masyarakat dalam tradisi khitanan ada dua bentuk 

partisipasi  yang nyata (berwujud),  seperti uang, harta benda, beras, kelapa, barang 

dan tenaga, sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata (abstrak), seperti pikiran, 

ide dan penggambilan keputusan dalam menyiapkan upacara tradisi khitanan 

tersebut. Partisipasi masyarakat dalam tradisi khitanan (Ngayik ka) berawal dari 

tahap perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan serta menilai sejauh mana persiapan 

proses tradisi khitanan. 

Penelitian ketiga dilakukan oleh Ulfah Hidayah UIN Syarif Hidayatullah pada 

tahun 2014. Dia meneliti Persepsi Dan Tradisi Khitan Perempuan Di Masyarakat Pasir 

Buah Karawang: Pendekatan Hukum Islam. Dalam penelitian yang dilakukan, 

ditemukan bahwa persepsi masyarakat terhadap khitan perempuan yaitu untuk 

menjalankan syariat Islam dan sunnah Rasul yang sudah menjadi tradisi ditengah 

masyarakat Pasir Buah, meskipun mereka banyak yang salah persepsi terhadap hukum 

mengkhitankan anak perempuan yang sesuai dengan syariat Islam. Namun pada 

kenyataannya mereka tetap melakukan dengan anggapan untuk mengislamkan si anak, 

dan sudah menjadi tradisi di masyarakat yang susah untuk dihapuskan meski banyak 

kontroversi yang timbul baik didalam maupun di luar negeri.  

Khitan perempuan juga diteliti oleh Dian Hikmawati fakultas Sosiologi 

Universitas Airlangga. Dia meneliti konstruksi sosial khitan perempuan bagi 

masyarakat Madura di Surabaya. Dari penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil 

sebagai berikut: bahwasannya khitan perempuan sebagai wujud identitas bagi 

masyarakat Madura, selain itu praktik khitan perempuan sebagai warisan budaya 

leluhur, selanjutnya masyarakat Madura tidak mendapatkan pengetahuan tentang khitan 

perempuan dari sumber yang akurat. Dan yang terakhir bahwa masyarakat Madura 
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melaksanakan praktik khitan perempuan berdasarkan alasan tradisi dan tidak terkait 

langsung dengan teks keagamaan. 

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa orang tersebut, 

disini penulis meneliti khitan perempuan pada Masyarakat Osing Banyuwangi  ( 

Antara Tradisi Lokal Dan Kepercayaan Agama). Dalam penelitian ini penulis 

menggali lebih dalam antara tradisi lokal dan kepercayaan agama yang dilakukan oleh 

suku Osing Banyuwangi terkait khitan perempuan. 

 

 

1.5 Kontribusi Penelitian 

Adapun konstribusi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini memberi kontribusi bagi catatan sejarah peradaban masyarakat 

Banyuwangi dalam mengekspresikan ajaran agamanya. Catatan ini penting bagi 

pengembangan budaya masyarakat Banyuwangi di masa yang akan datang. 

2. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan sosial, dengan 

beberapa pendekatan yang bersifat multi-dimensional, khususnya yang berkaitan 

dengan sosial-budaya dan keagaman.  

3. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman analitis terhadap eksistensi dan fungsi 

tradisi Khitan Perempuan yang di era modern ini masih dilaksanakan oleh 

komunitas masyarakat muslim di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya yang 

diselenggarakan di Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan istilah Khitan 

Perempuan, dengan pemahaman semacam ini  tidak lagi terjadi kesalahpahaman 

antara pihak yang tidak mendukung dengan pihak yang mendukung tradisi maulid. 

4. Lebih jauh lagi, melalui pengungkapan makna dan fungsi tradisi Khitan Perempuan 

dalam konteks kehidupan bermasyarakat, diharapkan agar berbagai pihak akan 

menganggukkan kepala bahwa ada makna dan nilai-nilai tertentu di balik tradisi 

Khitan Perempuan,  Makna dan nilai-nilai itulah pada gilirannya akan menjadi 

rujukan kajian ilmiah dan dilestarikan oleh generasi penerus.   
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BAB II 

 

KERANGKA TEORITIK 

 

2.1 Pengertian Khitan Perempuan 

Secara etimologi istilah khitan dalam bahasa Arab berasal dari kata 

khatana – yakhtinu – khatnan yang memiliki arti secara harfiah yaitu 

menyunat/memotong. Sedangkan kata al-khatnu dengan fathah pada kha’ 

dan sukun pada ta terdapat dua kata yaitu khitan, anak laki-laki yang dikhitan 

bisa disebut juga dengan istilah i’dzar dan khitan yaitu memotong bagian dari 

zakar laki-laki. Ada juga yang mengkhususkan istilah khitan yaitu istilah 

khitan untuk laki-laki dan istilah khifadh untuk perempuan9. Ada juga kata al-

ikhtitan. Kata khitan sendiri merupakan kata benda atau merupakan tempat 

khitan dari kata subyek al-khatin yaitu orang yang mengkhitan. Sedangkan 

penyebutan istilah khitan lazimnya disebut sunat atau sunatan karena 

mengikuti sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan sunnah fitrah, seperti 

halnya dengan istilah yang biasa digunakan di Indonesia. Berbagai literatur 

fikih klasik menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan khitan adalah 

memotong kuluf (menghilangkan sebagian kulit) yang menutupi kasyafah 

atau ujung kepala penis. Adapun khitan perempuan dalam bahasa Arab 

disebut khifadh yang berasal dari kata khafdh, artinya memotong ujung 

klitoris pada vagina. 

Abu Syamah sebagaimana disebutkan oleh Imad Zaki Al-Barudi menyebutkan 

bahwa para ahli bahasa menyatakan bahwa kata i’dzar berlaku untuk keduanya baik 

laki-laki maupun perempuan. Sedangkan kata khafdun atau khafdan hanya berlaku 

untuk kaum perempuan. Selanjutnya, Abu Ubaidah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu 

Hajar Al-Asqalani berkata, “jika dikatakan Adzartul jariyah wal ghulaam, yang 

berarti aku mengkhitankan anak perempuan dan anak laki-laki. kata adzara dan 

khatana memiliki kesamaan dari segi pola kata maupun makna.10  

Secara terminologi, khitan dalam istilah fiqih dibedakan antara laki-

laki dan perempuan. Istilah khitan perempuan adalah terjemahan dari 

bahasa Arab (khitan al-untsa) atau (khitan al-banat) khitan perempuan. Dan 

 
9 Abi al husain ahmad Ibn Faris Ibn Zakariya. Kamus Mu’jam Muqayyisu al-lughoh. Hal. 245 
10 Ibnu Hajar Al-Asqalani. Edisi Indonesia. Hal. 28 
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dikatakan juga (khafdh al-banat) menurunkan kepekaan alat kelamin anak 

perempuan, karena dengan mengkhitankan anak perempuan, berarti 

kepekaan alat kelaminnya tidak terlalu tinggi, sehingga libido (kekuatan 

seksual) dimasa remaja dapat dikendalikan. Menurut Imam Al-mawardi, 

ulama fiqih mazhab Syafi’i, khitan bagi perempuan adalah membuang 

bagian paling atas faraj (vagina) yaitu ujung kelentit atau gumpalan 

jaringan kecil yang terdapat pada ujung lubang vulva (klitoris) pada 

bagian atas kemaluan perempuan yang bentuknya seperti biji kurma atau 

jengger ayam jago.11 Pemotongan itu baiknya dilakukan hanya pada 

bagian atasnya saja dan tidak memotong seluruh bagian klitoris. 

Khitan dalam istilah kedokteran disebut Circumcision/Sirkumsisi. 

Menurut Kamus Saku Kedokteran DORLAND, circumcision adalah 

pemotongan praeputium atau kelentit depan. Female c., setiap cara, baik 

memotong bagian eksternal genitalia wanita atau infibulasi. Pharaonic c., 

jenis sirkumsisi pada wanita yang terdiri dari dua cara yaitu cara radikal 

dimana klitoris, labia minor, dan labia mayor diangkat dan jaringan tersisa 

diperkirakan, dan bentuk yang telah dimodifikas, dimana kulup dan glans 

klitoris serta daerah yang berbatasan dengan labia minora diangkat. Sunna 

c., bentuk sirkumsisi pada wanita dimana kulup klitoris diangkat.12 

Istilah sunat berasal dari bahasa jawa, sedangkan dalam bahasa sunda 

disebut sudat, memang bahasa Sunda mudah menambah huruf nun atau 

mim, mudah memindahkan pengertian asal kata, karena itu istilah anak 

disunatan dan disundatan. Bahasa halusnya disepitan, berasal dari sebitan, istilah 

yang paling baik adalah dibersihkan. Sesebitan adalah kain-kain kecil sisa 

memotong baju. Disebitkan juga berarti disobekkan. Misalnya daun pisang 

atau daun enou disebitan yaitu diambil bagian tengahnya yang bagus. Salah 

satu macam tata cara Islam adalah istilah selamatan atau menyelamatkan 

anak ini.  Di jawa atau di melayu ada istilah bedah suntik. Istilah disundatan 

atau disebitan menjadi disundatan atau disebitan, sampai sekarang. Atau 

 
11 Muslim, Sahih Muslim bi Syarh al-Nawawi. Jilid 3. Hal. 148 
12 Ahmad Lutfi fathullah. Fiqih Khitan Perempuan. Jakarta: Al-Mughni Press dan Mitra Inti Foundation. 

2006. Cetakan kedua. Hal: 2 
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khitan   perempuan dibarengkan dengan kendurian (selamatan), berdabung 

gigi  sebagai tanda atau ditindik.13 

Khitan yang sering juga disebut “sunat” merupakan amalan atau 

praktek yang sudah dikenal di masyarakat yang telah diakui agama-agama 

di dunia. Khitan tidak hanya diberlakukan untuk laki-laki, tapi juga 

terhadap perempuan. Dalam berbagai kebudayaan sering kali dipandang 

sebagai peristiwa sakral seperti halnya perkawinan. Kesakralannya tampak 

dalam hal-hal yang dilakukan (selenggarakan) untuk itu. Akan tetapi, 

fenomena kesakralan dengan upacaranya itu memang terlihat hanya 

berlaku pada khitan anak laki-laki. Untuk khitan anak perempuan jarang 

terlihat adanya nuansa sakral tersebut.14 Pelaksanaan khitan laki-laki   

hampir sama di setiap tempat, yaitu dengan memotong sebagian kulit 

yang menutupi kepala penis (kasyafah).15 Sedangkan khitan perempuan 

pelaksanaannya berbeda di setiap tempat. Ada yang dilakukan hanya secara 

simbolis saja atau membuang sebagian klentit (klitoris) dan ada yang 

memotong bibir vagina (labia minora).16 Ada yang dilakukan dengan mengiris 

kulit yang paling atas pada alat kelamin yang berbentuk seperti biji-bijian, 

atau bagaikan jengger ayam jago. Dan yang menjadi kewajiban adalah 

mengiris kulit bagian atas alat tersebut dengan tidak melepaskan 

potongannya.17 

Prosedur pelaksanaan khitan perempuan yang dikehendaki syariat Islam 

adalah dengan hanya melepaskan tudung klitoris sebagaimana sabda Rasulullah 

yang diriwayatkan oleh Ummu ‘Atiyah, “Ada sesorang juru khitan bagi anak-anak 

perempuan Madinah, maka Rasulullah berpesan, ‘jangan berlebihan, karena hal 

itu adalah bagian kenikmatan perempuan dan merupakan kecintaan suami”. 

Dalam riwayat Abu Daud diriwayatkan sabdanya, “potong tipis saja dan jangan 

 
13 Hasan  Mustapa, Adat Istiadat Sunda, terj.  M. Maryati  Sastrawijaya, (Bandung:  Alumni, 2010), h. 54 

14  Husein  Muhammad,  Fikih  Perempuan,   (Yogyakarta:   LKiS, 2007), h. 49- 50. 

15 Ibnu  Hajar al-Atsqalani, Fath al-Bāri fī Syarh al-Bukhāri, (Beirut: Dar al- Fikr, 1993), juz ke-11, h. 

530. 

16 Elga Sarapung, dkk., Agama dan Kesehatan Reproduksi, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), h. 

118. 

17 Husain Muhammad Makkhluf, Fatāwa Syar’iyyah wa Buhūl al-Islāmiyyah, (Kairo: al-Madani,  1971), 

juz ke-1, h. 145 
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berlebihan, karena hal itu penyeri wajah dan bagian kenikmatan suami”18 khitan 

dilihat dari terminologi baik istilah maupun kedokteran dapat disimpulkan bahwa 

khitan sebaiknya dilakukan dengan cara yang ringan yaitu dengan cara membuang 

bagian ujung kelentit sesuai dengan nasihat Nabi agar mendapat maslahat yang 

terhindar dari resiko dari khitan perempuan. 

 

2.2 Sejarah Khitan Perempuan 

Orang yang melakukan khitan pertama kali yaitu Nabi Ibrahim, AS. 

Dalam riwayat al-Baihaqi ditambahkan bahwa kedua putra nabi Ibrahim juga 

dikhitan, nabi Isma’il dikhitan ketika usianya 13 tahun, sedangkan nabi Ishaq 

dikhitan dalam usia 7 hari.19 Khitan sudah menjadi tradisi dikalangan bangsa 

Arab sejak Nabi Ibrahim AS dan nabi Ismail As. Sesudah tersebar Islam 

keseluruh dunia, maka kebiasaan tersebut juga dikukuhkan oleh ajaran Islam dan 

cepat diikuti oleh bangsa-bangsa penganut islam lainnya.20  

Sedangkan nabi Muhammad SAW sendri tidak dikhitan oleh ayah atau 

paman atau kaeknya, namun banyak riwayat diceritakan bahwa beliau lahir 

dalam keadaan sudah terkhitan. Hal ini dapat dimaklumi karena posisi beliau 

sebagai nabi dan kondisi terlahir seperti ini merupakan sebagian dari kelebihan 

beliau. Kebiasaan orang Arab Makkah sebelum Islam datang, kemungkinan 

tidak dikhitan, apalagi kaum perempuannya. Namun, di Madinah selain laki-laki, 

khitan juga dilakukan pada kaum perempuan. Hal ini Nampak dari peringatan 

Nabi Saw kepada Ummu ‘Atiyyah yang konon juga berprofesi sebagai tukang 

sunat tidak menyunat secara berlebihan.21  

Berbeda dengan kaum perempuan, setelah Islam datang, baik di Makkah 

maupun di Madinah, kam lelakinya dipastikan bahwa mereka dikhitan. Adanya 

perintah atau penjelasan dari Rasulullah SAW yang cukup banyak dan jelas, 

meskipun beberapa diantaranya merupakan hadist dhaif. Konsep khitan biasanya 

dilakukan atas dasar ajaran agama, bukan hanya agama islam tapi juga beberapa 

agama yang lain. Namun yang dominan di dalam masyarakat Islam dan Yahudi 

bahwa khitan adalah perintah agama yang harus dilakukan. Khitan merupakan 

 
18 Imam Sulaiman bin Asy’ats Al-sijistani. Hal. 264 
19 Lihat al-Hafiz al-jalil ibn bakr Ahmad ibn al-Husain ibn Ali al-Baihaqi, al Sunan al-Kubra. Hal: 326 
20 M. Ali Hasan. Masail Fiqhiyah al-Haditsah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996. Cet. Ke 1. Hal: 179 
21 Ahmad Lutfi Fathullah. Fiqih Khitan Perempuan. Hal: 4 
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ritual keagamaan yang bersifat tradisional yang ada sebelum Islam dengan 

bentuk-bentuk yang beragam mulai dari hanya symbol, pembersihan, mencolek, 

membersihkan kotoran hingga pada perusakan alat kelamin perempuan. Namun 

lain halnya dalam agama Islam, syarat khitan dalam Islam pada filosofisnya 

mengajarkan prinsip kebersihan, kesucian, dan kesehatan dengan mencontoh 

sunnah Nabi Muhammad SAW.  

Terkait dengan hal diatas, pelaksanaan khitan perempuan tidak 

ditentukan, setiap masyarakat punya kebiasaan yang berbeda dari satu 

tempat dengan tempat yang lain. Biasanya tergantung pada adat dan 

kebudayaan masyarakat setempat. Di Indonesia pada umumnya khitan 

perempuan dilakukan pada saat anak perempuan masih bayi, yaitu pada hari 

ketujuh setelah kelahiran, dan biasanya dilakukan oleh dukun bayi dan 

tenaga medis, seperti bidan dan dokter. 

Namun pada beberapa negara, sebagaimana masyarakat Somalia, 

khitan perempuan seringkali dilakukan pada rentang usia antara 17 sampai 

60 tahun. Sedang di Ethiopia usia khitan perempuan biasanya dilakukan 

pada kisaran usia yang lebih tua, yaitu antara usia 30-52 tahun. 

Praktek khitan perempuan dalam masyarakat pun cukup 

beragam. Ada perbedaan signifikan dari satu tempat dengan tempat 

lainnya. Dalam kasus di Afrika; pelaksanaan khitan perempuan cukup 

menegangkan, dan bahkan dapat mengancam nyawa perempuan, yakni 

dengan menyayat sebagian besar atau seluruh bagian klitoris. Cara khitan 

yang sadis dalam bentuk excition atau clitory dectomy biasanya dengan 

memotong klitoris dan mengangkat labia minora. Adapun khitan dengan cara 

infibulasi atau pharaonic cimcurcision dengan memotong klitoris dan 

mengangkat labia mayora serta menempelkan kedua sisi vagina dengan 

jalan menjahit atau menyatukan secara alami jaringan yang terluka 

dengan menggunakan benang atau lainnya. 

Khitan bagi perempuan dalam bentuk infibulasi amat 

membahayakan kesehatan dan merusak alat reproduksi perempuan 

karena menutup lubang vagina dan cuma menyisakan lubang kecil 

sebesar kepala korek api untuk keluarnya cairan menstruasi. Terlebih lagi 
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khitan perempuan yang ekstrim tersebut biasanya dilakukan dengan 

menggunakan alat pemotong tradisional yang tidak steril, seperti gunting, 

pinset, pecahan kaca, besi tipis, jarum, dan benda-benda tajam lainnya.22 

Menarik dicatat, tradisi khitan 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, Prancis, Amerika, Kanada, Australia, juga masih 

melakukan khitan perempuan, meskipun undang-undang setempat telah 

melarangnya. 

Selain itu, khitan perempuan juga dipraktekkan di Uni Emirat Arab, 

Yaman Selatan, Bahrain, dan Oman. Perlu dicatat, praktek khitan perempuan 

bukan hanya ditemukan di kalangan muslim, melainkan juga non muslim, 

seperti penganut Kristen Koptik   di Mesir   dan penganut Yahudi di Palestina. 

Tetapi menarik juga diungkapkan bahwa praktek khitan perempuan justru 

tidak umum dilakukan di wilayah asal-usulnya Islam, yaitu Saudi Arabia. 

Demikian juga wilayah  Islam lainnya. Seperti Suriah, Libanon, Iran, Iraq, 

Yurdania, Maroko, Aljazair dan Tunisia. Bahkan Turki yang mayoritas 

madzhab Hanafi tidak mengenal khitan perempuan. Begitu juga di 

Afganistan dan negara-negara Afrika lainnya. Sebagaimana diungkapkan 

Musdah Mulia, ketika berkunjung ke Suriah tahun 2000 menemukan  

bahwa kelompok perempuan pelajar disana sama sekali tidak mengenal 

khitan perempuan, dan  beberapa perempuan yang ditemui tidak dikhitan.23 

Konsep khitan biasanya dilakukan atas dasar ajaran agama, bukan saja agama 

Islam tetapi juga beberapa agama lain. Namun, yang dominan didalam masyarakat 

Islam dan Yahudi bahwa khitan adalah perintah agama yang harus dilakukan. Khitan 

merupakan ritual keagamaan yang bersifat tradisional yang ada sebelum Islam, 

dengan bentuk-bentuk yang beragam mulai dari hanya simbol, pembersihan, 

mencolek, membersihkan kotoran hingga pada perusakan alat kelamin perempuan.24 

khitan dalam Islam dimaksudkan sebagai bukti keyakinan bahwa 

seseorang sudah menjadi Islam. khitan ini awalnya diterapkan hanya pada laki-

 
22 Musdah  Mulia, Mengupas Seksualitas, h. 151 
23 Ibid. H. 152-153 
24 Asriati. Hal. 15 
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laki dengan memotong kulup ujung kelamin mereka ketika hendak menjadi 

muslim. Sebelum Islam lahir, praktik khitan sudah berkembang dikalangan 

suku Arab waktu lampau. Bahkan juga diwajibkan dalam agama Yahudi dan 

Kristen, sebelum Islam muncul, praktik khitan juga sudah ada dinegeri-negeri 

lainnya, seperti di Afrika, Asia, dan Eropa masa purba.25 

Namun demikian, pada banyak wilayah, khitan perempuan dilakukan 

dengan tidak memotong klitoris sama sekali, hanya memoles klitoris dengan 

kunyit yang sudah dibuang kulitnya. Dari banyaknya studi yang telah 

dilakukan, dapat disimpulkan bahwa khitan pertama kali dilakukan di Mesir 

sebagai bagian dari upacara adat yang diperuntukkan khusus bagi perempuan 

yang sudah beranjak dewasa. Tradisi khitan perempuan di Mesir ini merupakan 

akulturasi budaya antara penduduk Mesir dan orang-orang Romawi yang saat 

itu tinggal di Mesir. Data historis mengungkapkan bahwa khitan perempuan 

telah diperkenalkan dalam kitab suci Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa untuk 

diimani dan ditaati orang-orang Yahudi dan bangsa Israil. 

Namun jauh sebelum itu, tradisi khitan sebenarnya telah dilakukan oleh 

Nabi Ibrahim yang diyakini sebagai petunjuk yang datang dari Tuhan. Khitan 

dalam kitab Taurat dijadikan sebagai tanda yang membedakan bangsa Israil 

dengan bangsa-bangsa lain. Tanda ini terkait dengan janji kedatangan Isa yang 

turun dari garis keturunan Bani Israil, khususnya orang Yahudi. Akan tetapi 

sunat pada jaman tersebut hanya dikhusukan untuk untuk laki-laki saja, 

sedangkan perempuan tidak diperkenankan.  

Dari uraian diatas, ada beberapa hukum khitan pada perempuan. Salah 

satu ulama yang mewajibkan khitan baik untuk laki-laki maupun perempuan 

adalah Imam Asy-Syafi’i. Sedangkan pendapat keras yang datang dari ulama 

kontemporer yaitu Saleh al-Fauzan, ahli fiqih dari Saudi Arabia ini berpendapat 

bahwa khitan perempuan itu wajib dan harus dilakukan sejak kecil.26 Sabda 

Nabi Muhammad kepada seseorang kepada seorang laki-laki yang baru saja 

masuk Islam adalah wajib khitan bagi laki-laki dan perempuan, karena itu 

 
25 Khitan Perempuan: praktik purba yang harus dihapuskan. Perempuan bergerak, edisi III, Juli-
September. 2013. Hal. 4 
26 Luthfi Assyaukani. Politik, HAM, dan isu-isu teknologi dalam fikih kontemporer. Bandung: Pustaka 

Hidayah. 1998. Hal. 125 
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merupakan ciri ke-Islam an. Menurut Syafi’i hadist tersebut tidak dibedakan 

antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, khitan bagi kaum laki-laki 

dan perempuan wajib hukumnya.  

Ada pula hadist Nabi yang artinya: Juraji berkata: dan aku diberitahu oleh 

orang lain yang bersama dia bahwa Nabi SAW. Bersabda kepada orang lain: 

“buanglah dari padamu rambut kekufuran dan berkhitanlah” (HR.Ahmad, Abu 

Daud, Baihaqi)27 dari hadist tersebut, Imam Syafi’i meyakini bahwa wajib 

hukumnya khitan bagi laki-laki maupun perempuan. Imam Yahya, ulama-ulama 

Itrah, Al-Syafi’I dan segolongan ulama menetapkan, bahwa berkhitan itu 

diwajibkan atas lelaki dan atas perempuan.28 Mansur bin Yusuf al-Buhuti 

mengatakan, “Diwajibkan khitan ketika memasuki usia baligh, selagi tidak 

mengkhawatirkan keselamatan dirinya, baik bagi laki-laki, banci ataupun 

wanita”29 Sedangkan Ibrahim bin Dhawayan berkata, “Khitan hukumnya wajib 

bagi laki-laki dan wanita”30  

Sedangkan pendapat keras yang datang dari ulama kontemporer yaitu 

Saleh al-Fauzan. Ahli fikir dari Saudi Arabia ini berpendapat bahwa khitan 

perempuan itu wajib dan harus dilakukan sejak kecil.31 

Kalangan yang mewajibkan khitan bagi laki-laki maupun perempuan 

beralasan dengan dalil-dalil berikut ini, yang artinya “Kemudian Kami 

wahyukan kepadamu (Muhammad): “Ikutilah agama Ibrahim seorang yang 

hanif” dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan”. 

(QS. An-Nahl: 123). 

Biasanya, suatu ujian berkenaan dengan sesuatu yang wajib. Diriwayatkan dari 

Ibnu Abbas bahwa ia berkata tentang ayat ini: “Allah menguji Ibrahim agar bersuci di 

lima tempat di bagian kepala dan lima tempat lainnya di tubuh. Yakni, menggunting 

 
27 Al-Imam Al-syaukani. Terjemahan nailal-autar. Surabaya: PT. Bina Ilmu. Hal.99 
28 Syaikh Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukani, Nail al-Autar, Jilid 1, h. 138; T.M. Hasbi 

Ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqah Islam, (Kelantang: Pustaka Aman Press SDN BHD 1987) cet. ke-

2, h. 362. 
29 Syaikh Manshur bin Yusuf, Al-Raudul Murbi‟, Jilid I, (Beirȗt: Dȃr al-Fikr,1985) h. 19. 
30 Ibrahȋm  bin  Sȃlim  Dhawayan, Mȃnar  al-Sabȋl  fi  Syarh  al-Dalil  I  (Riyadh:  Maktabah  Al- 

Ma‟arif) h. 30;; Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, Tuhfatal-Wadud,(Kairo: Dȃr al-Rayyan li Al-Turats,t.th) h. 

146;Al-Hȃfiz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, Fathal-Bȃrȋ X , h. 353; dan Syaikh Muhammad bin 

Ali bin Muhammad Al-Syaukani, Nailal-Autar I, h. 145-146. 
31 Luthfi Assyaukanie, POLITIK, HAM, dan Isu-Isu Teknologi Dalam Fikih Kontemporer, (Bandung: 

Pustaka Hidayah, 1998) cet. ke-1, h. 125. 
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kumis, berkumur, istinsyaq, bersiwak dan membelah sisiran rambut. Sedangkan yang 

di tubuh adalah menggunting kuku, mencukur bulu kemaluan, khitan mencabut ketiak 

dan mencuci organ yang digunakan untuk buang air besar dan air kecil dengan air 

(istinja ).”32 

Qatadah berkata, “yang dimaksud dengan hal itu (agama Ibrahim) adalah 

khitan.” Pandangan ini adalah pandangan sebagian ulama madzab Maliki dan 

juga merupakan pendapat Imam Asy-Syafi‟i. Ibnu Suraij mengatakan pendapat itu 

adalah berlandaskan pada ijma‟. Karena adanya keharaman untuk melihat pada aurat 

orang lain, maka dia beralasan, “Andaikata khitan itu tidak wajib, pastilah seseorang 

tidak akan diperkenankan untuk melihat aurat seseorang yang dikhitan.” Dengan 

alasan yang sama Abu Abdullah berkata, “Ibnu Abbas sangat menekankan masalah 

khitan ini. Sampai-sampai dia berkata, „Dalil yang menjadi landasan wajibnya adalah, 

bahwa menutup  aurat  itu  wajib‟.  Dengan  alasan  yang  sama  seperti  yang  

dikemukakan oleh Ibnu Suraij di atas. Khitan juga merupakan syiar kaum muslimin. 

Dengan demikian, maka ia adalah wajib, sebagaimana syiar-syiar yang lain. Khitan 

juga disyariatkan untuk kaum perempuan.33 

Sabda Nabi Muhammad Saw. kepada seorang laki-laki yang baru saja masuk 

Islam. Khitan wajib bagi laki-laki dan perempuan. Karena itu merupakan ciri ke-

Islaman. Nabi Saw. berkata kepada laki-laki yang baru memeluk Islam. Menurut 

Imam Syafi‟i bahwasanya hadis di atas tidak dibedakan antara laki-laki dan 

perempuan. Artinya, khitan bagi laki-laki dan perempuan diwajibkan. 34 

Khitan bagi anak perempuan menurut kaum salaf juga hukumnya wajib 

sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dalam al-Adab al-Mufrad. Dalam hadist 

tersebut menyiratkan bahwa sikap Asiyah ra, salah seorang faqih golongan sahabat. 

Dengan kedalaman ilmu yang dimilikinya, ia pun mengakui dan menetapkan khitan 

bagi anak perempuan.35 

Didalam kitab Manarus Sabil, menurut Ibrahim Dhawayan hadist tersebut 

mengindikasikan bahwa kaum wanita dulu berkhitan. Ahmad berkata, “ibnu 

Abbas bersikap keras dalam masalah ini sampai diriwayatkan darinya bahwa 

 
32 Al-Hafiz al-Jalȋl ibn Bakr Ahmad ibn al-Husain ibn  Ali al-Baihaqȋ, al-Sunan al-Kubra, h.325. 
33 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Edisi Indonesia: Fath al-Bȃrȋ, h.762. 
34 Setiawan Budi Utomo, Fikih Aktual, h. 304. 
35 Wahid Abdus Salam Bali, 474 Ibadah Salah Kaprah, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2006) h.87-88 
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haji dan shalatnya orang yang tidak berkhitan tidak sah.36 Dari beberapa hadist 

tersebut lah landasan hukum khitan itu menjadi wajib.  

Sedangkan khitan dihukumi sunnah, sebagaimana dikatakan oleh T.M. 

Hasybi Ash-Shiddieqi: “kata Abu Hanifah, Malik dan Murtada: “khitan itu, 

disunnahkan atas lelaki dan atas perempuan” dalam buku ini ditegaskan bahwa 

hadist yang menegaskan kewajiban khitan, tidak ada. Sehingga ditetapkan 

bahwa khitan itu dihukumi sunnah.37 Menurut Imam Malik dan sejumlah ulama, 

hukum khitan adalah sunnah.  Ada 3 lafaz yang diriwayatkan oleh Bukhori, salah 

satunya yaitu, “ada lima hal yang termasuk fitrah, yaitu: khitan, mencukur bulu 

yang ada disekitar kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, 

menggunting kumis” (HR. Bukhori).  

Hadist tersebut dijadikan landasan bahwa hukum khitan bagi perempuan 

itu adalah sunnah dengan alasan bahwa khitan dalam hadist tersebut disebut 

bersamaan dengan amalan-amalan yang status hukumnya adalah sunnah, seperti 

memotong kumis, kuku, dan sebagainya, shingga khitan juga dihukumi sunnah 

seperti amalan yang lain. Hal ini berarti bahwa kelima hal yang diungkapkan 

adalah hanya berupa kebiasaan baik yang disarankan agama. Dampaknya, 

hukum khitan baik untuk laki-laki dan perempuan hukumnya adalah sunnah. 

Dan bahwasanya bentuk (sighah)-nyapun menggunakan bentuk umum, karena 

itu perempuan termasuk yang diperintahkan. Alasannya fitrah atau agama 

dengan ajarannya, bukan hanya ditujukan kepada kaum lelaki namun juga kaum 

perempuan.38 

Selain wajib dan sunnah, adapula yang menghukumi khitan pada 

perempuan adalah mubah. Menurut madzhab Hanafi dan Hanbali, khitan bagi 

perempuan hanya merupakan suatu kehormatan atau kemuliaan.39 Sehingga 

khitan bagi kaum perempuan hukumnya mubah (boleh).  

Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata dalam kitab al-Fath al-Bȃrȋ, “Syekh Abȗ 

Abdillah  bin  Hajj  menjelaskan  dalam  kitab  Al-Madkhal,  bahwa  para  

ulama berbeda pendapat dalam masalah khitan perempuan, apakah mereka 

 
36 Ibrahim bin Salim Dawayan. Manarus Sabil fi Syarhid Dalil. Hal. 30 
37 T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy. Hukum-hukum Fiqih Islam. kelantang: Pustaka Aman Press. 1987. Hal: 

362 
38 Ahmad Lutfi Fathullah, Fiqh Khitan Perempuan. h. 14-15. 
39 Setiawan Budi Utomo. Fikih aktual. Hal. 304 
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berlaku umum atau dibedakan antara perempuan Timur dan Perempuan Barat. 

Apakah perempuan Timur dikhitan sedangkan perempuan Barat tidak, hanya 

karena tidak ada daging lebih yang harus dipotong pada perempuan Barat, sedangkan 

perempuan Timur memilikinya.40 

Muhammad Syams al-Haq al-‘Azim dalam kitab ‘Aun al-Ma’bud Syarh 

Sunan Abi Dawud menjelaskan beberapa pendapat ulama khitan bagi 

perempuan dengan berdasarkan hadist ini: Ada perbedaan antara kaum 

perempuan al-Masyriq (wilayah Timur) dan kaum perempuan al-Maghrib 

(wilayah barat). Perempuan wilayah barat tidak perlu dikhitan karena pada 

kemaluannya tidak terdapat kelebihan yang dapat dipotong sebagaimana yang 

disyariatkan. Sedangkan kemampuan wilayah Timur dapat dikhitan 

sebagaimana yang disyariatkan.41 

Kesimpulan dari hadist di atas tidak ada indikasi hukum tentang khitan 

bagi kaum perempuan, karena hadis tersebut bersifat informative. Rasulullah 

Saw. memerintahkan kepada Ummi ‘Atiyah untuk hati-hati dalam melakukan 

khitan kepada kaum perempuan karena ada resiko yang akan ditanggung oleh 

kaum perempuan apabila terjadi kesalahan pada khitan. Penjelasan Ummi 

„Atiyah menunjukkan bahwa khitan perempuan merupakan tradisi yang 

dilakukan masyarakat Madinah, bukan perintah dari Rasulullah Saw. tidak ada 

penjelasan bagaimana dengan masyarakat Makkah, ketika Rasulullah Saw. 

masih berada di Makkah. 

Ahli fiqh kontemporer, Wahbah al-Zuhaili dari Suriah dalam al-Fiqh 

alIslami wa Adillatuhu menyatakan bahwa khitan bagi perempuan adalah suatu 

kemuliaan yang jika dilaksanakan dianjurkan untuk tidak berlebihan, agar ia 

tidak kehilangan kenikmatan seksual.42 Beliau juga mengatakan mengenai 

pendapat Madzab Hanafi dan Madzab Maliki bahwasanya kedua madzab ini 

berpendapat sama yaitu: khitan perempuan hukumnya makrumah, sedangkan 

khitan laki-laki hukumnya sunnah. Dalam kitab al-Mughni dan Syarh al-Kabir 

 
40Al-Hafiz  Ahmad  bin  Ali bin  Hajar  Al-Asqalȃnȋ,  Fathal-Bȃrȋ ;  Ibnu  al-Haj  Abu  „Abdillah 

Muhammad bin Muhammad Al-Abdari, Al-Mudkhal (Kairo:Maktabah dȃr al-Turats,t.th); Syaikh 

Ahmad Imad Zaki Al-Burudi, Edisi Indonesia: Tafsir Wanita, h. 34. 
41Muhammad Syams al-Haq al-„Azîm al-Abadi, „Aun al-Ma‟bûd Syarh Sunan Abî Dâwûd, Jilid XIV, h. 

123. 
42 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhal-Islamȋ wa „Adillatuhu,(Damaskus: Dȃr al-Fikr,1997), h.642; Setiawan 

Budi Utomo, Fikih Aktual, h. 304. 
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karya al-Maqdisi ditegaskan bahwa hukum khitan wajib atas laki-laki dan 

makrumah bagi perempuan, tidak wajib atas mereka.43 

Hal senada menjadi pendapat mayoritas kalangan akademisi muslim. 

Imam Ahmad berkata, “Kewajiban berkhitan bagi kaum laki-laki lebih 

ditekankan. Karena jika seorang laki-laki tidak berkhitan, kulit yang menutupi 

ujung penis tersebut akan menjuntai. Dan kotoran yang ada didalamnya tidak 

dapat dibersihkan. Sedangkan pembersihan kulit yang berada pada bagian atas 

kemaluan perempuan lebih mudah.44 Sehingga khitan pada perempuan 

dianggap tidak terlalu ditekankan untuk dilaksanakan. 

Istilah makrumah sangat jarang digunakan. Sehingga posisi makrumah 

pada hirarki hukum taklifi menjadi sebuah pertanyaan karena dalam urutan 

tersebut tidak ada hukum yang disebut dengan istilah makrumah seperti 

disebutkan pada hadishadis tentang khitan. Seandainya makrumah diletakkan 

pada posisi sunnah, mengapa Rasulallah saw tidak menggabungkannya 

langsung dengan mengatakan sunnah li al-rijal wa alnisa. Atau jika mubah, 

maka digunakan kata yang biasa digunakan seperti ja’iz. Namun dengan 

pemisahan yang jelas pada teks hadis menunjukan bahwa ada perbedaan hukum 

antara laki-laki dan perempuan. Karena itu, memasukkannya pada posisi mubah 

adalah lebih tepat, meski harus dijelaskan juga bahwa ada nilai plusnya karena 

ada makna implisit dalam kata makrumah, bukan mubah.45 Melihat pemaparan 

di atas, bisa dilihat bahwa tidak ditemukan dalil yang qath‟i dilalah 

(menunjukan adanya kepastian hukum), tentang hukum khitan, wajib, sunnah, 

atau mustahabbah. Terlepas dari semua itu, khitan bagi kaum perempuan telah 

digariskan oleh agama, sebagaimana telah disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. 

Berdasarkan sejarah yang disebutkan diatas, bisa dikatakan bahwa khitan 

itu ada sejak masa Nabi Ibrahim sebagai perintah dari Allah dan perintah syariat 

khitan diteruskan oleh Rasulullah mengenai masalah khitan bagi perempuan 

pada zaman Rasulullah sudah ada dan dalam hadis pun telah dijelaskan. Meski 

kekuatan hadisnya da’if namun banyak diriwayatkan oleh banyak perawi yang 

 
43 Lihat Ibn Qudamah, al-Mughnȋ, jilid 1,(Kairo: Maktabah al-Qȃhirah,t.th) h. 70-71; ibn Qudamah, Syarh 

al-Kabir, jil.1 hal. 85-86. 
44 bnu Hajar al-Asqalani, Edisi Indonesia: Fathul Bari 28, h. 760. Dan Syaikh Ahmad Imad Zaki Al-

Burudi, Edisi Indonesia: Tafsir Wanita, h. 33. 
45 Ahmad Lutfi Fathullah, Fiqh Khitan Perempuan, h. 45-46. 
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mendukung keshalihan hadis tersebut. Jadi hadist tentang pensyariatan khitan 

perempuan dapat diterima. 

Dalam pengamatan WHO (World Health Organization) pada tahun 2014, 

terdapat 6 cara khitan bagi perempuan yang masih berlangsung masyarakat, 

yaitu: 

1. Menghilangkan bagian permukaan klitoris dengan atau tanpa diikuti 

pengangkatan sebagian atau seluruh klitoris. 

2. Pengangkatan klitoris diikuti dengan pengangkatan sebagian atau seluruh 

bagian dari labia minora. 

3. Pengangkatan sebagian atau seluruh bagian dari organ genital luar diikuti 

dengan menjahit atau menyempitkan lubang vagina. 

4. Menusuk atau melubangi klitoris dan labia atau merapatkan klitoris dan 

labia, diikuti tindakan pemelaran dengan jalan membakar klitoris atau 

jaringan disekitarnya. 

5. Merusak jaringan disekitar jaringan disekitar vagina atau memotong 

vagina. 

6. Memasukkan bahan-bahan atau tumbuhan yang merusak kedalam vagina 

dengan tujuan menimbulkan pendarahan dengan cara menyempitkan 

vagina.46 

 

2.3 Tujuan Khitan Perempuan 

Pada hakikatnya khitan mengandung arti kesucian dan kebersihan dari kotoran-

kotoran serta penyakit. Berkhitan merupakan salah satu dari pendidikan kesehatan 

dalam Islam yang sangat penting. Terutama kesehatan pada alat kelamin agar 

senantiasa terpelihara dari najis maupun kotoran perilaku. Secara   ringkas, Musdah 

Mulia memberikan definisi tujuan khitan perempuan adalah: 

Pertama, Untuk menjaga kelangsungan identitas budaya. Ada 

anggapan di masyarakat, menjalankan ritual tradisi atau budaya 

merupakan tahap inisiasi yang penting bagi seorang perempuan untuk 

memasuki tahap kedewasaan dan akan menjadi bagian resmi dari sebuah 

kelompok masyarakat. 

 
46 Musdah Mulia. Mengupas Seksualitas. Hal. 149-150 
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Kedua, Untuk menjaga kelangsungan relasi gender yang timpang dan 

tidak adil. Pengangkatan klitoris dianggap sebagai proses penghilangan 

organ laki-laki dari tubuh perempuan sehingga feminitas perempua akan 

sempurna. Selain itu praktek sunat ini juga dimaksudkan untuk 

membentuk kepatuhan dan kelemahan perempuan dengan trauma yang 

didapatkan sehingga perempuan mendapat pengajaran tentang perannya 

dalam masyarakat. Sunat menjadikan peran perempuan meyakini bahwa 

dirinya adalah inferior dan subordinat laki-laki. Dalam hal ini, alasan 

sosiologis lebih menguat, yakni untuk identifikasi warisan budaya, inisiasi 

anak perempuan memasuki tahapan kedewasaan, integrasi sosial, dan 

pemeliharaan kohesi sosial. 

Ketiga, untuk menjaga dan mengontrol seksualitas serta fungsi 

reproduksi perempuan. Tujuan khitan perempuan adalah untuk 

mengendalikan syahwatnya. Apabila perempuan dibiarkan tidak 

berkhitan maka ia akan memiliki syahwat yang sangat besar. Namun 

apabila khitan dilakukan secara berlebihan maka syahwatnya akan 

melemah, sehingga keinginan suami (dalam berhubungan intim) tidak 

bisa sempurna. Namun apabila dipotong dengan tidak berlebihan, 

maka keinginan suami pun akan tercapai dengan penuh 

keseimbangan.47 Masyarakat meyakini bahwa sunat membuat gairah 

perempuan dapat dikontrol. Perempuan dilarang memiliki hasrat seksual 

yang menggebu-gebu karena akan membahayakan masyarakat. Sebab, jika 

perempuan tidak bisa menahan rangsangan seksualitasnya akan terjerumus 

kedalam praktek sesualitas diluar nikah. Bahkan, lebih jauh dari itu, 

perempuan yang tidak disunat akan sangat diragukan kesetiaannya 

terhadap pasangan atau suami. Perempuan harus disunat agar kelak tidak 

tergoda sebagai pelacur atau penjaja seks. Perempuan dianggap tidak 

berhak untuk menikmati hubungan seksual, melainkan diciptakan untuk 

memberikan kepuasan seksual pada laki-laki. Inilah pandangan bias jender 

yang merebak luas  di masyarakat. 

 
47  Ibnu Taimiyah, Al-Fatwa al-Kubra I (Beirȗt: Dȃr al-Kutub Al-I‟lmiyyah,1987) cet ke-1 h. 273-274.; 

Lihat ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, Tuhfatal-Wadȗd (Kairo: Dȃr al-Rayyan li al-Turats,t.th) H.165. 
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Al-Ghazali sebagaimana dikatakan oleh Maryam Ibrahim Hindi 

berkata setelah menyebutkan hadis, “Khitanilah dan jangan 

berlebihan, sesungguhnya itu lebih mencerahkan wajah dan lebih 

nikmat bagi suami.” Maksudnya air dan darah yang mengalir ke 

wajah perempuan lebih banyak sehingga jimak menjadi lebih 

berkualitas.48 Kalau kulit ujung kemaluan tidak dipotong kulit bagian dalam yang 

halus itu banyak ujung-ujung syaraf peka mudah terangsang, sehingga kalau kulit ini 

tidak dipotong tidak dapat dipakai lebih lama tidak bisa mengimbangi pihak 

perempuan, akhirnya hubungan kedua belah pihak kurang memuaskan, kalau tidak 

mampu manahan diri pihak perempuan banyak yang menyalurkan syahwatnya bukan 

pada tempat yang semestinya. 

Dapat disimpulkan bahwa khitan perempuan lebih karena alasan 

psikoseksual, tujuannya mengurangi atau menghilangkan bagian yang    

sensitive dibagian vagina, terutama klitoris. Lebih jelasnya untuk 

membelenggu keinginan seksual perempuan. Mengekang keinginan 

seksual perempuan, menjaga dan memelihara kemurnian, dan 

keperawanan sebelum menikah, dan menjaga kesetiaan perempuan dalam 

pernikahan, sebaliknya menambah kenikmatan seksual laki-laki. Khitan 

juga diyakini sebagai upaya meningkatkan kesuburan perempuan dan  

menjamin lancarnya persalinan.  

Keempat, untuk menjaga kebersihan, kesehatan dan keindahan 

tubuh perempuan. Khitan perempuan yang dilakukan masyarakat 

biasanya dikaitkan dengan tindakan penyucian diri bagi perempuan. 

Selain itu, masyarakat percaya perempuan akan menjadi lebih subur dan 

mudah melahirkan. Alasan kebersihan dan keindahan menjadi jelas karena 

anggapan masyarakat bahwa bagian tubuh perempuan, terutama bagian 

klitoris yang menonjol keluar dianggap kotor dan tidak enak dipandang 

sehingga harus dibuang untuk kebersihan dan agar tampak lebih menarik. 

Kelima, untuk alasan keagamaan. Umumnya masyarakat Islam yang  

melakukan khitan perempuan menyebut alasan keagamaan. Mereka keliru 

meyakini bahwa khitan merupakan kewajiban dalam Islam. Secara 

 
48 Maryam Ibrahim Hindi, Misteri Di Balik Khitan Wanita, h. 141. 
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historis, khitan bukan dikenalkan oleh Islam, karena sudah dipraktekkan 

jauh sebelum datangnya Islam. Masyarakat mengangap khitan bagi laki-laki 

dan perempuan adalah simbul keislaman. Melakukan khitan dianggap 

sebagai proses mengislamkan. Jika tidak, maka tidak diperkenankan 

membaca al-Qur’an dan melakukan shalat lima waktu. 

Dalam pandangan Musdah Mulia, tujuan khitan perempuan yang 

semacam itu merupakan pemahaman yang keliru, karena keislaman dan 

keimanan seseorang tidak bisa dilihat apakah ia dikhitan atau tidak. 

Bahkan khitan tidak termasuk perbincangan dalam Islam dan rukum iman.  

Seluruh umat Islam sepakat bahwa rukun Islam ada lima, yakni; syahadat, 

shalat, zakat, puasa, haji bagi mereka yang mampu. Seluruh umat Islam juga 

hampir sepakat bahwa rukun iman ada enam yaitu; iman kepada Allah swt, 

malaikat, para rasul, kitab-kitab Allah, hari akhir, dan takdir.49 

Selain hal diatas, tujuan khitan pada perempuan juga bisa 

menghindarkan dari penyakit kanker. Menurut pendapat Ali Akbar 

sebagaimana disebutkan oleh Maryam Ibrahim Hindi bahwa perempuan 

yang tidak berkhitan dapat menimbulkan penyakit bagi suami 

(pasangannya) bila bersetubuh, karena kelentitnya mengeluarkan smegma 

yang berbau busuk dan dapat menjadi perangsang timbulnya kanker pada 

zakar laki-laki dan kanker pada leher rahim wanita, sebab didalamnya hidup 

hama, virus yang menyebabkan kanker tersebut. Hinselman juga 

beranggapan bahwa laki-laki yang tidak berkhitan bisa menjadi sebab timbul 

kanker leher rahim bagi wanita pasangannya.50 

Pendapat Hamid al-Ghawabi dalam artikelnya yang berjudul Khitan 

Wanita dalam Tinjauan Agama dan Medis keuntungan khitan bagi wanita 

dari sisi medis sebagaimana disebutkan oleh Maryam Ibrahim Hindi:51 

1. Cairan lendir yang keluar dari sepasang bibir kelamin bagian dalam, 

jika keduanya tidak dipotong bersama ujung klitoris dalam proses 

khitan, akan menumpuk dan membusuk hingga memunculkan bau 

 
49 Musdah  Mulia, Mengupas Seksualitas, h. 160 
50 Setiawan Budi Utomo, Fikih Aktual, h. 289-290. 
51 Maryam Ibrahim Hindi, Misteri Di Balik Khitan Wanita, h. 69-71. 
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tidak sedap dan rentan infeksi yang terkadang menjalar ke vagina, atau 

bahkan hingga saluran kencing (uretra). 

2. Pemotongan dalam khitan berfungsi untuk mengurangi tingkat sensitivitas 

seksual anak perempuan, dimana ia sudah tidak memiliki suatu organ yang 

sekedar bersentuhan saja dapat mengakibatkan birahi. Dengan bigitu anak tidak 

mudah gugup sedari kecil. Seperti halnya sabda Rasulallah Saw. ketika 

menyatakan bahwa khitan suatu kehormatan bagi perempuan sekaligus 

mencerahkan wajah, apabila klitoris tidak diambil secara keseluruhan dalam 

proses khitan. Bila tidak maka perempuan akan mudah gugup dan wajahnya 

pucat. Dan pelaksanaan khitan disarankan pada ahli medis yang berpengalaman. 

3. Muhammad Ali Al-Bar yang berpendapat khitan adalah sunnah dan 

mengandung banyak manfaat. Ia berkata bagi perempuan adalah sunnah. 

Dilakukan dengan memotong sedikit bagian dari klitoris. Klitoris yang dimiliki 

perempuan layaknya zakar pada pria. Hanya saja bentuknya sangat kecil dan 

tidak dilalui saluran air kencing. Di ujung klitoris terdapat kulit kulup meskipun 

sangat kecil, tapi menyimpan bahaya, sebagaimana kulup yang dimiliki lelaki. 

Sebab, di kulit inilah cairan menumpuk dan menjadi sarang pertumbuhan 

mikroba. Klitoris adalah organ yang sangat sensitif seperti ujung zakar. Organ 

ini juga bisa ereksi. Tak diragukan bahwa organ ini sangat ampuh 

meningkatkan libido dan nafsu birahi. Sehingga bisa digolongkan sebagai 

pemicu tindak perzinahan apabila tidak mampu menajaga hasrat nafsunya.   

Namun demikian Rasulallah Saw. telah memerintahkan perempuan tukang 

khitan agar menghilangkan sedikit bagian dari organ klitoris dan tidak 

momotong semuanya, agar si perempuan tidak mengalami frigiditas. 

Selama pelaksanaan khitan bagi perempuan dilakukan sesuai dengan cara dan  

prosedur yang benar, baik dari sisi syari‟at Islam sesuai dengan ajaran Rasulallah dan  

dari sisi medis. Sesungguhnya khitan perempuan akan mendapatkan manfaat yang  

sesuai dengan apa yang diyakini dan diharapkan oleh si pelaku khitan perempuan.  

Serta terhindar dari mudharat yang selama ini menjadi kekhwatiran banyak pihak atas 

khitan perempuan. 

 Selain hal diatas, khitan perempuan ternyata memiliki banyak hikmah dan 

faedah, diantaranya khitan memiliki nilai ibadah. Maksudnya bernilai ibadah yaitu 
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khitan merupakan pangkal fitrah, syi’ar, dan syari’ah, yang berarti khitan merupakan 

salah satu masalah yang membawa kesempurnaan al-Din yang disyari’atkan Allah 

lewat lisan Nabi Ibrahim As di surat An-Nahl ayat 123. Manfaat kedua yaitu khitan 

bisa menyeimbangkan libido seksual pada perempuan dan bisa mencerahkan wajah. 

Al-Ghazali sebagaimana dikatakan oleh Maryam Ibrahim Hindi berkata setelah 

menyebutkan hadis, “Khitanilah dan jangan berlebihan, sesungguhnya itu lebih 

mencerahkan wajah dan lebih nikmat bagi suami.” Maksudnya air dan darah yang 

mengalir ke wajah lebih banyak dan jimak menjadi lebih berkualitas.52 

Kalau kulit ujung kemaluan tidak dipotong kulit bagian dalam yang halus itu 

banyak ujung-ujung syaraf peka mudah terangsang, sehingga kalau kulit ini tidak 

dipotong tidak dapat dipakai lebih lama tidak bisa mengimbangi pihak perempuan, 

akhirnya hubungan kedua belah pihak kurang memuaskan, kalau tidak mampu 

manahan diri pihak perempuan banyak yang menyalurkan syahwatnya bukan pada 

tempat yang semestinya. 

Faedah berikutnya yaitu merupakan kehormatan diri. Maksudnya yaitu dengan 

berkhitan, kaum perempuan bisa mengurangi agresifitas seksual perempuan, karena 

dengan seperti itu, perempuan dipandang terhormat oleh budaya tertentu. Selain itu, 

beberapa dari mereka juga mengatakan anak gadis yang tidak dikhitan maka mereka 

akan tumbuh dengan gejolak birahi yang sangat tinggi dan dapat menimbulkan 

pergaulan bebas di zaman ini.  

 

2.4 Agama dan Masyarakat 

Di Indonesia khitan perempuan adalah kebiasaan yang muncul seiring 

masuknya Islam. Di Nusantara khitan sudah dikenal sebelum Islam datang, sudah 

dikenal sejak zaman Majapahit. Terbukti dari penemuan di Museum Batavia, Jakarta 

memperlihatkan zakar asli pria suku Badui yang telah dikhitan.53 Di Indonesia 

berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Population Council pada tahun 2001-2003 

di enam provinsi di Indonesia, di enam Kabupaten dan kota yaitu: Padang, Padang 

Pariaman, Serang, Kutai Kartanegara, Sumenep, Makasar, Bone dan Gorontalo 

disimpulkan bahwa mayoritas kaum perempuan muslimahnya dikhitan.54 

 
52 Maryam Ibrahim Hindi, Misteri Di Balik Khitan Wanita, h. 141 
53 Setiawan Budi Utomo, Fiqh Aktual, (Jakarta: Gema Insani, 2003) cet. ke-1, h. 303. 
54 Ahmad Luthfi Fathullah, Fiqih Khitan Perempuan, (Jakarta: Al-Mughni Press dan Mitra Inti 
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Tradisi khitan perempuan sesungguhnya dikenal dalam masyarakat Jawa, 

khususnya lingkungan Kesultanan Yogyakarta.Tradisi ini dinamakan tetesan, yang 

harus dilakukan oleh perempuan sejak lahir hingga dewasa. Di beberapa daerah Jawa 

lainnya, khitan perempuan dikenal sebagai sumpitan. Akan tetapi, tradisi tersebut tidak 

dijadikan sebagai keharusan. Karena khitan perempuan telah dilakukan turun-temurun, 

maka proses internalisasinya pun dilakukan dari generasi ke generasi. Proses ini 

menyebabkan tradisi khitan perempuan dianggap sebagai wajar dan tidak perlu 

dipersoalkan. Bahkan, aneh dan perlu dipermasalahkan apabila tidak dilakukan khitan 

perempuan.55 

Dari fenomena diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasanya khitan 

perempuan yang dilakukan di beberapa daerah di Indonesia didasarkan pada tradisi 

yang sudah sangat mendarah daging pada masyarakat Indonesia dan merupakan ajaran 

agama untuk menjalankan sunnah Rasul. Jika landasan agama/fiqh yang menjadi 

pegangan masyarakat, maka hal ini dapat dimaklumi karena mayoritas penduduk 

Indonesia bermadzab Syafi‟i dan pendapat ini sangat kuat mempengaruhi masalah-

masalah ritual, termasuk khitan yang menurut madzab Syafi‟i hukumnya wajib. 

Meskipun banyak motif lain dari alasan melakukan khitan tersebut.56 

Berikut penjelasan singkat dari ulama Al-Azhar dan juga fatwa Daar al- Iftaa 

Mesir: Universitas Azhar dalam tahun-tahun belakangan ini mengeluarkan fatwa 

untuk umat Islam dengan harapan agar fatwa tersebut dapat menjadi pembeda antara 

yang haq dengan yang batil. Setelah menyebutkan dalil-dalil dan pendapat para ulama 

fiqih, mufti menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan bahwa para ulama ahli 

fiqih telah menyepakati bahwa khitan bagi kaum pria dan perempuan merupakan salah 

satu dari fitrah agama Islam dan juga salah satu syiar Islam serta merupakan suatu 

perbuatan yang terpuji. 

Fatwa-fatwa tersebut dikeluarkan oleh para ulama al-Azhar seperti Syaikh Jadul 

Haq dan juga fatwa Daar al-ifta Mesir di bawah pimpinan Syaikh Jadul Haq pula yaitu 

pada tanggal 29 Januari 1981 M. Begitupula ketika Daarul Ifta dipimpin oleh Syaikh 

 
Foundation, 2006) cet. ke-2, h. 57. 
55 Riastiani Musyarofah,dkk, Khitan Perempuan: Tradisi dan Ajaran Agama Yang Menindas, 

(Jogjakarta: Pusat Stadi Kependudukan dan Kebijakan UGM dan Ford Foundation, 2003), Perempuan 

Bergerak, h. 18-20. 
56  Ahmad Luthfi Fathullah, Fiqih Khitan Perempuan, (Jakarta: Al-Mughni Press dan Mitra Inti 

Foundation, 2006) cet. ke-2, h. 57. 
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Muhammad Sayyid Tantawi telah mengeluarkan fatwa yang sama menyangkut 

masalah khitan perempuan dalam forum resmi yang didokumentasikan dalam kitab 

kumpulan fatwa-fatwa Islam pada jilid yang ke-21 yang diterbitkan pada tahun 1994 

M, yaitu yang tertera pada halaman 7864.57 

Fatwa lain setelah kepemimpinan Muhammad Sayyid Tantawi Daar al- Ifta 

dipimpin oleh Nasr Farid Washil, mufti Republik Mesir mengatakan sebagaimana 

disebutkan juga oleh Syaikh Muhammad As-Sayyid Asy-Syinawi bahwasanya syariat 

Islam tidak pernah memaksa untuk melakukan khitan perempuan, akan tetapi syariat 

juga tidak pernah memberikan ultimatum berupa larangan untuk melakukan khitan 

bagi perempuan. Perkara tersebut kembali kepada sahib al-maslahah (orang yang 

bersangkutan, orang tua dan putrinya) dengan menggunakan pendapat dari para dokter 

yang telah terbukti memiliki karakter yang terpuji dan adil.58 

Pelarangan terhadap khitan perempuan yang dilakukan oleh kaum sekuler di 

Mesir bila dilihat dari sisi syariat merupakan suatu hal yang membahayakan dan 

kesesatan yang tersembunyi, yang seorang ulama manapun tidak boleh 

membiarkannya begitu saja. Dan juga merupakan suatu pemberian legalitas atas 

perbuatan penyepelean terhadap sunnah RasulAllah.59 

Lain lagi di Asia, praktik khitan perempuan hingga saat ini masih dilaku-kan di 

Pakistan, India, Bangladesh, Malaysia dan Indonesia. Awal Januari 2003, PBB telah 

meluncurkan kampanye zero tolerance terhadap praktik khitan perempuan. PBB juga 

menyatakan bahwa 6 Februari sebagai Hari Internasional Toleransi Nol terhadap 

Mutilasi Alat Kelamin Perempuan (International Day of Zero Tolerance to Female 

Genital Mutilation). WHO menyampaikan bahwa FGM dalam bentuk apapun tidak 

boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan dimanapun. WHO berdasarkan etika dasar 

kesehatan mengatakan bahwa mutilasi bagian tubuh yang tidak perlu tidak boleh 

dilakukan oleh tenaga kesehatan.60 

 
57 Syaikh Muhammad As-Sayyid Asy-Syinnawi, Bahaya Tidak Mengkhitankan Wanita, h.7576. 
58 Lihat Majalah Ad-Dustur terbit pada tanggal 20 September 1996 M; Syaikh Muhammad AsSayyid 

Asy-Syinnawi,BahayaTidakMengkhitankanWanita,h.78. 
59 Lihat Kumpulan Fatwa Imam Besar Jadul Haq Ali Jadul Haq, jilid 3/47, yang dinukil dari 

kitab Al-Ikhtiyar Syarh Al-Mukhtar , karya  Al- Maushuli juz 2, hal. 121 dalam Kitab Al-Karamah 

dalam Syaikh Muhammad As-Sayyid Asy-Syinnawi, Bahaya Tidak Mengkhitankan Wanita, h.14. 
60 Khitan Perempuan: Praktik Purba Yang Harus Dihapuskan ,” Perempuan Bergerak,h. 25. 
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Kontroversi tentang khitan perempuan tidak hanya terjadi di negara-negara lain 

tetapi di Indonesia juga mengalaminya. Problematika khitan perempuan telah menjadi 

dilema bagi pemerintah Indonesia karena banyaknya kalangan yang pro dan kontra 

terhadap masalah khitan perempuan. Baik dari kalangan pemuka agama, medis 

maupun ormas-ormas perlindungan hak asasi perempuan. Hal ini dipicu setelah PBB 

dalam Sidang Majelis Umum telah sepakat mengeluarkan resolusi pelarangan khitan 

perempuan. Dasar dari pelarangan tersebut adalah karena khitan perempuan dinilai 

membahayakan kesehatan reproduksi dan psikologi perempuan. Sebagai realisasi atas 

resolusi tersebut, Majelis Umum PBB meminta 193 negara anggotanya mengeluarkan 

kecaman dan larangan terhadap praktik khitan perempuan.   

Sebagai salah satu anggota PBB, Indonesia merespon positif resolusi yang 

dikeluarkan oleh PBB. Salah satu respon Indonesia ialah dikeluarkannya Surat Edaran 

Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Departemen RI (HK 00.07.1.31047 tahun 2006 ) 

tertanggal 20 April 2006 tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi 

Petugas Kesehatan. Sayangnya, larangan tersebut tidak berlangsung lama karena pada 

tahun 2010 melalui Peraturan Menteri Kesehatan No. 1636 justru melegalkan dan 

memperbolehkan khitan perempuan. Bahkan dalam Permenkes tersebut diatur secara 

detail bagaimana tata laksana khitan perempuan sekaligus memberi otoritas kepada 

pekerja medis.61 Pasca terbitnya Permenkes terebut kontrovesi tentang khitan 

perempuan di Indonesia kembali menjadi perdebatan oleh berbagai pihak, baik pihak 

kesehatan maupun para ormas-ormas agama dan ormas pembela hak kaum 

perempuan. 

Dari uraian diatas, kajian penelitian ini menggunakan konsep agama sebagai 

suatu sistem budaya yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia 

dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya dalam bentuk pranata-pranata 

agama. Menurut Zamakhsari Dhofier dan Abdurrahman Wahid bahwa agama tidak 

mengandung nilai-nilai didalam dirinya, tetapi mengandung ajaran-ajaran yang 

menanamkan nilai-nilai sosial pada penganutnya, sehingga ajaran-ajaran agama 

tersebut merupakan salah satu elemen yang membentuk sistem nilai budaya62. 

 
61 Warta Perempuan: Hapuskan Praktik Khitan Perempuan di Indonesia” , Perempuan 

Bergerak, h. 10-11. 
62 Zamakhsari dan Abdurrahman Wahid, Penafsiran kembali Ajaran Agama; Dua kasus dari Jombang, 

Dalam Prisma, No. 3, (Jakarta; LP3ES, 1978) hlm. 27. 
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Menurut Durkheim agama adalah sebuah sistem keyakinan yang dianut dan 

diwujudkan dalam tindakan-tindakan keagamaan oleh suatu kelompok atau 

masyarakat dalam menginterpretasi dan memberi respon terhadap apa yang dirasakan 

dan diyakini sebagai sakral.63 Sedangkan Geertz mendefinisikan agama sebagai suatu 

sistem budaya. Kebudayaan didefinisikannya sebagai pola bagi kelakuan yang terdiri 

dari serangkaian aturan-aturan, resep-resep, rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk 

yang digunakan manusia untuk mengatur tingkah lakunya. Kebudayaan dengan 

demikian juga dilihat sebagai pengorganisasian pengertian-pengertian yang tersimpul 

dalam simbol-simbol yang berkaitan dengan eksistensi manusia.64 

Pernyataan Geertz bahwa manusia bagaikan binatang yang terjerat oleh jaring-

jaring makna yang ditenun sendiri sekaligus merupakan metafor yang menjelaskan 

hubungan antara manusia dan kebudayaan (realitas).  Kebudayaan bukanlah sesuatu 

yang hadir secara alamiah, melainkan dikonstruksikan oleh manusia sendiri. 

Manusialah yang menciptakan tipe-tipe pengertian dan tingkah laku yang kemudian 

dibakukan dalam berbagai pranata-pranata sosial atau dalam istilah Berger dan 

Luckmann (1990) disebut mengalami institusionalisasi (pelembagaan). Selanjutnya, 

agar pranata tersebut dapat dipertahankan dan dilanjutkan, dibuatlah pembenarannya 

melalui proses legitimasi sehingga konstruk tersebut tampak (seolah-olah) objektif dan 

independen serta secara subjektif masuk akal. Berger dan Luckman menyebutnya 

sebagai objektivikasi. Disinilah seseorang memandang kebudayaan (seolah-olah) 

sebagai realitas objektif. 65 

Agama dan estetika merupakan cara pemahaman yang berbeda yang relevansi 

antara satu dengan lainnya tidak merupakan suatu keharusan. Agama bukan hal yang 

esensial bagi seni, demikian pula sebaliknya seni terhadap agama. Herbert Read dalam 

Art and Society menyatakan bahwa dorongan estetis itu inhern pada manusia, dan 

masalah hubungan seni dengan agama terletak dalam pertanyaan, seberapa jauh suatu 

agama mengembangkan atau menghambat dorongan itu66. Dalam hal ini Max Weber 

menyatakan bahwa perbedaan sikap terhadap seni bisa juga terjadi dalam suatu agama, 

 
63 Bryan S. Turner, Religion and Sosial, (London; SAGE Publication, 1991), hlm., 243 
64 Clifford Geertz, religion as Cultural System, dalam Atropological Approaches to the Study of religion, 

(London; SAGE Publication, 1996) hlm.. 35-50. 
65 Andang Subaharianto dkk, Tantangan Industrialisasi Banyuwangi,  (Malang; Bayumedia Publishing, 

2004), hal. 10 
66 Herbert Read, Art and Sociaty, (New York; Shocken Books, 1970) bab 3 dalam Kuntowijoyo, Budaya 

dan Masyarakat, (Yogya; Tiara Wacana Yogya, 1987) hlm., 54. 
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terutama karena perbedaan kelas sosial, pembawa agama dan pengaruh struktural 

lainnya.67 

Dalam perspektif lain, Weber memandang bahwa agama memiliki peran 

signifikan dalam proses perubahan sosial. Weber memperlihatkan bagaimana besarnya 

peran yang telah dimainkan oleh agama terhadap pembentukan sistem etika baru 

dalam konteks dunia ekonomi yaitu etika kapitalis yang bersandarkan kepada moral 

keagamaan. Weber melihat kepercayaan kaum Calvinis dianggap sebagai yang telah 

melahirkan semangat kapitalisme. Semangat inilah yang secara khas ditandai oleh 

suatu kombinasi unik dari kegairahan kepada usaha untuk memperoleh kekayaan 

dengan melakukan kegiatan ekonomi disatu pihak, disertai ketaatan yang berakar pada 

suatu kepercayaan dipihak lain.68 

Dari pandangan sosiologis di atas, maka dimensi agama dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut; pertama keyakinan Agama (religious belief) yang disebut pula 

sebagai demensi ideologis (ideological dimension). Dimensi ini berkaitan dengan 

pengakuan dan penerimaaan terhadap sesuatu atau dzat “Yang Sakral”, “Yang Maha 

Besar” sebagai sesuatu kebenaran atau suatu kenyataan.69 Secara prinsip, Weber ingin 

memperlihatkan bahwa adanya perpaduan harmonis antara nilai-nilai yang rasional 

dan irasional, antara ide doktrin agama dan dorongan keharusan material yang 

kemudian oleh Weber disebut sebagai ‘etika ekonomi’. 

Dalam konteks ini, keyakinan beragama meliputi dua aspek yaitu nilai religius 

(religious value) dan kosmologi (cosmology). Nilai religi berkaitan dengan konsepsi 

apa yang dipersepsikan sebagai sesuatu “yang baik atau buruk”, “yang pantas dan 

tidak pantas”, “yang benar dan yang salah”, “yang tepat dan tidak tepat” menurut 

keyakinan atau agama yang dipeluknya. Nilai religius dapat membentuk dan 

menstrukturir perilaku individu dalam kehidupan kesehariannya. Nilai religius tentang 

perkawinan misalnya, akan mempengaruhi pola kehidupan di masyarakat. Kemudian 

kosmologi berkaitan dengan penerimaan dan pengakuan tentang penjelasan mengenai 

devinitas, alam ghaib termasuk kehidupan, kematian, surga, neraka dan sebagainya. 

 
67 Max Weber, The Sosiology of Religion, (Boston; Beacon Press, 1964) dalam Kuntowijoyo, Budaya dan 

Masyarakat, (Yogya; Tiara Wacana Yogya, 1987) hlm., 54. 
68 Max Weber, The Protestan Ethic and Spirit of Capitalism, diterjemahkan oleh Yusuf Risasudirja, Etika 

Protestan dan Semangat Kapitalisme, (Jakarta; Pustaka Promethe, 2001) hlm., 42. 
69 Roland Robertson, Sociology of Religion, terj, A. Fedyani Saefudin, (Jakarta; Rajawali Pers, 1992), 

hlm., 35. 
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Kedua, Praktek keagamaan (religious pactic) atau dimensi ritualistik (ritalistic 

dimension) ini berkaiatan dengan aspek peribadatan, upacara-iupacara peribadatan, 

yang dilakukan pemeluknya dalam rangka pengabdian atau menyembah, atau 

menghormati Tuhan yang diimaninyya. Dengan demikian dimensi religiusitas lebih 

merupakan manifestasi keyakinan dari penganutnya. Pemeluk agama dituntut 

melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai denagan ajaran yang 

digariskan. Karena itu, ritualitas dan keyakinan (keimanan) bersifat interdependent, 

dimana ritus berkenaan dengan proses affirmasi keyakinan terhadap “devine power”70. 

Dalam konteks ini agama pada umumnya mengembangkan pola normatif tertentu 

dalam masyarakat beragama. 

Ketiga, dimensi pengalamam beragama (religious experience dimension) yang 

meliputi perasaan dan persepsi tentang proses kontaknya dengan apa yang diyakininya 

sebagai the ultimate reality, devine power atau sang ilahi serta penghayatan terhadap 

hal-hal yang religius. Misalnya ketika mendengar bacaan Al-Qur’an, Sholawat dan 

adzan maka ketika itulah terjadi inyernalisasi sehingga terbentuk struktur psikis 

(perasaan) tertentu yang diistilahkan sebagai pengalaman beragama. 

 

2.5 Kebudayaan dan Masyarakat 

Jika sistem nilai budaya sebagai suatu pedoman hidup bagi sebagian besar 

masyarakat, maka pandangan hidup lebih kepada individu atau golongan. Oleh karena 

itu, budaya adalah sebuah sistem yang mempunyai koherensi. Bentuk-bentuk simbolis 

yang berupa kata-kata, benda, laku, mite, sastra, lukisan, nyanyian, musik, 

kepercayaan mempunyai kaitan erat dengan konsep-konsep epistemologis dari sistem 

pengetahuan masyarakatnya. Sistem simbol dan epistemologis juga tidak bisa 

terpisahkan dari sistem sosial yang berupa stratifikasi sosial, gaya hidup, sosialisasi, 

agama, mobilitas sosial, organisasi kenegaraan dan seluruh perilaku sosial.71 

Kebudayaan transformatif adalah proses pendekatan manusia kepada Tuhan 

yang terus dikembangkan dan diperkaya sehingga mendekati kualifikasi ilahi, 

sehingga mempertinggi martabat kemanusiaam. Inilah basis etis ajaran Islam yang 

menjadi dasar seluruh gerak kehidupan sosial, ekonomi dan politik ditingkat lokal 

dalam konteks upaya pemberdayaan masyarakat. 

 
70 Roberts Keith, Religion in Sociologocal Perspective, (Homewood, 1994), hlm., 96 
71 Kuntowijoyo, Budaya dan Masyarakat, (Yogyakarta; Tiara Wacana Yogya, 1987), hlm., xi 
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Pandangan yang menganggap identitas budaya sebagai sesuatu yang sengaja 

dibangun jelas bertalian dengan seperangkat kepercayaan relatif seputar konsep 

budaya. Oleh karena itu, kebudayaan sebaiknya dipandang sebagai produk dari proses-

proses budaya sebelumnya dan sebagai sesuatu yang terbuka bagi segala reinterpretasi 

dan gagasan-gagasan baru serta hausnya komponen-komponen lama. Dalam 

pertaliannya dengan konseptualisasi kebudayaan inilah, menurut Khan, identitas 

budaya tak hanya constructed, tetapi juga menemukan konteksnya. 

Praktik khitan perempuan dewasa ini menempati suatu kedudukan khusus dan 

menjadi tradisi yang tidak mungkin ditinggalkan. Praktik khitan perempuan dapat 

disejajarkan sebagai sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat dewasa 

ini, terutama di kalangan masyarakat Osing Banyuwangi. Sebagian masyarakat masih 

ada yang menganggapnya hanya sebuah tradisi biasa, tetapi praktik khitan perempuan 

adalah selayaknya wujud eksistensi diri bagi masyarakat  Osing Banyuwangi. 

Eksistensi diri ini dapat diwujudkan dengan terus memelihara tradisi praktik khitan 

perempuan. 

Di Makasar, sunatan atau khitanan merupakan upacara yang senantiasa 

dilaksanakan sebagai pelengkap daur hidup. Masyarakat Bugis mengenal khitan pada 

laki-laki dan pada perempuan.  Bagi masyarakat etnis Banten, khitan perempuan 

merupakan keharusan yang diajarkan agama Islam untuk menjaga kesucian atau 

kebersihan, yang apabila tidak dijalankan, maka haram hukumnya. Bagi masyarakat 

etnis Lampung, khitan anak perempuan dianggap sunat sebai atau tuntutan tradisi 

yang diwariskan turun temurun, sehingga tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. 

Anak perempuan yang tidak dikhitan akan dinilai kurang cantik dan bercahaya. Secara 

sosial akan dianggap tidak pantas, karena melanggar tradisi dan ajaran agama. 

Selanjutnya, tradisi Khitan Perempuan dalam kajian ilmu sosial dapat 

dikategorikan sebagai slametan. Menurut Gilfford Geertz, slametan terbagi dalam 

empat jenis; pertama, berkisar sekitar krisis-krisis kehidupan - kelahiran, khitanan, 

perkawinan dan kematian; kedua, berhubungan dengan hari raya Islam - Maulid Nabi, 

Idul Fitri, Idul Adha dan sebagainya; ketiga, berhubungan dengan integrasi sosial desa, 

misalnya bersih desa (pembersihan desa dan roh jahat); dan keempat slametan sela 

yang diselenggarakan dalam waktu yang tidak tetap, tergantung kepada kejadian luar 
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biasa yang dialami seseorang - keberangkatan  untuk suatu perjalanan jauh, pindah 

tempat, ganti nama, sakit, tertekan tenung dan sebagainya.72 

Dalam catatan penelitian tersebut, cara pengkhitanan yang dilakukan sangat 

beragam. Ada yang hanya mencubit 3.0%, ada yang menggores dan mengerik 24.3%, 

ada yang menusuk dan menindik 1.1%, insisi 49.2%, dan eksisi 22.4%.Usia anak 

perempuan dikhitan yaitu: usia 0-4 tahun 55.0%, usia 5-9 tahun 85.2%, usia 10-14 

tahun 96.0%. Orang yang melakukan khitan dukun bayi sebanyak 56.6%, dukun sunat 

11.8%, bidan 30.2%, dan lain-lain 1.4%. Alasan mereka memilih bidan karena praktis, 

prasyarat sedikit, tenaga klinis terlatih, punya peralatan steril, tarif tidak berbeda 

dengan dukun bayi, mudah diakses (bagian dari paket persalinan). 

Melihat realita khitan perempuan yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa 

dalam beberapa bentuk, seringkali konstruksi gender merugikan kaum perempuan. 

Bagaimana tidak, beberapa etnis di dunia dan di Indonesia sendiri masih dengan setia 

memegang erat mitos-mitos tentang kesucian perempuan, melayani, dan 

membahagiakan laki-laki. Mitos-mitos ini kemudian diwariskan oleh nenek moyang 

dengan menggunakan dalih ajaran dan interpretasi agama dan ketertundukan terhadap 

norma-norma budaya dengan menempatkan perempuan sebagai objek penderita. Salah 

satu mitos kesucian perempuan yang banyak dipercayai beberap etnis tertentu yang 

berhubungan dengan perempuan adalah seperti khitan perempuan, yang dalam bahasa 

medisnya dikenal dengan Female Circumcision atau Female Genital Mutilation 

(FGM) yang artinya adalah perusakan organ kemalin perempuan. Istilah ini disepakati 

di acara konferensi perempuan sedunia ke -4 di Beijing pada tahun 1995 yang dihadiri 

oleh lebih dari 180 anggota delegasi dunia.73 Ironisnya praktik perusakan organ intim 

kelamin perempuan tersebut dilestarikan hingga kini atas dasar legitimasi dan sugesti 

kepercayaan semu.  

 

 

 

 

 

 

 
72 Gillford Geertz, Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa, (Jakarta; Pustaka Jaya, 1989) 

hlm., 13-14. 
73 Shihab, Alwi. 2001. Islam Inklusif. Bandung: Mizan. Hal: 274 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3. 1 Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi. Pendekatan etnografi secara 

sederhana didefinisikan oleh spradley74 sebagai usaha mendeskripsikan kebudayaan 

suatu komunitas atau kelompok masyarakat. Tujuannya adalah untuk memahami 

kebudayaan tersebut menurut perspektif mereka. 

  

3.2 Data dan Sumber data  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka sumber data utamanya 

adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan 

lainnya. 75  

Sementara itu, data yang diperlukan dalam penelitian meliputi antara lain:      

(1) persepsi komunitas masyarakat tradisi maulid, penamaan mereka atas muludan 

Endog-endogan dan hal-hal lainnya; (2) bentuk ritus-ritus kegamaan dan 

keterkaitannya dengan peristiwa hidup semisal kehamilan, kelahiran, menjadi dewasa, 

kawin, beranak, mati dan kegiatan keagamaan serta peristiwa lain dalam kehidupan 

seperti menanam, memanen, menebang, dan bencana alam.  

Data-data tersebut diperoleh dari informan penelitian. Penentuan tentang 

informan penelitian dilakukan dengan teknik purposive sampling, yang dipilih 

berdasarkan key informan dan terus mengalir (snow balling) hingga membentuk 

informasi yang utuh sesuai dengan fokus penelitian. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi berperan serta 

(participan observation), wawancara mendalam (in depth interiview) dan dokumentasi 

(document review). 76 Teknik tersebut digunakan peneliti, karena fenomena akan dapat 

 
74 Spradley, J.P., The Etnographic Interview, Holt, Reinhard and Wilston, N.Y., 1979, h. 3. 
75 Lofland, Analyzing Social Setting: A Guide to Qualitative Observation and Analysis, (Belmont, Cal: 

Wadsworth Publishing Company, 1984), 47. 
76 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan RD   

(Bandung: Al-Fabeta, 2005), 309.   
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dimengerti maknanya secara baik, apabila peneliti melakukan interaksi dengan subyek 

penelitian dimana fenomena tersebut berlangsung.  

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

mendalam, artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam untuk 

menggali informasi selengkap mungkin tentang konsep yang Mutlak. Sehingga dengan 

wawancara mendalam ini data-data bisa terkumpulkan semaksimal mungkin. Orang-

orang yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah  tokoh lokal, dan komunitas 

masyarakat Osing yang diambil secara purposive.  

Ada beberapa alasan mengapa teknik observasi atau pengamatan digunakan 

dalam penelitian ini. Pertama, pengamatan didasarkan atas pengalaman secara 

langsung pelaksanaan ritus-ritus keagamaan yang biasa terjadi dalam komunitas 

masyarakat Osing Kedua, pengamatan memungkinkan peneliti untuk melihat dan 

mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang 

terjadi pada keadaan sebenarnya.  

Dengan teknik ini, peneliti mengamati aktifitas-aktifitas sehari-hari obyek 

penelitian, karakteristik fisik situasi sosial dan perasaan pada waktu menjadi bagian 

dari situasi tersebut. Selama peneliti di lapangan, jenis observasinya tidak tetap. Dalam 

hal ini peneliti mulai dari observasi  deskriptif (descriptive observations) secara luas, 

yaitu berusaha melukiskan  secara umum situasi sosial dan apa yang terjadi disana. 

Kemudian, setelah perekaman dan analisis data pertama, peneliti menyempitkan 

pengumpulan datanya dan mulai melakukan observasi terfokus (focused observations). 

Dan akhirnya, setelah dilakukan lebih banyak lagi analisis dan observasi yang 

berulang-ulang di lapangan, peneliti dapat menyempitkan lagi penelitiannya dengan 

melakukan observasi selektif (selective observations). Sekalipun demikian, peneliti 

masih terus melakukan observasi deskriptif sampai akhir pengumpulan data.  

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non 

insani, sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. “Rekaman” sebagai setiap 

tulisan  atau pernyataan yang dipersiapkan oleh atau untuk individual atau organisasi 

dengan tujuan membuktikan adanya suatu peristiwa terutama yang berkaitan dengan 

tradisi Khitan Perempuan. Sedangkan “dokumen” digunakan untuk mengacu atau 

bukan selain rekaman, yaitu tidak dipersiapkan secara khusus untuk tujuan tertentu, 



38 
 

seperti surat-surat, buku harian,  catatan khusus, foto-foto, dan sebagainya.77 Teknik 

dokumentasi ini sengaja digunakan dalam penelitian ini sebab; pertama, sumber ini 

selalu tersedia dan murah terutama ditinjau dari konsumsi waktu; kedua, rekaman dan 

dokumen merupakan sumber informasi yang stabil, baik keakuratannya dalam 

merefleksikan situasi yang terjadi dimasa lampau, maupun dapat dan dianalisis 

kembali tanpa mengalami perubahan; ketiga, rekaman dan dokumen merupakan 

sumber informasi yang kaya, secara konstektual relevan dan mendasar dalam 

konteknya; keempat, sumber ini sering merupakan pernyataan yang legal yang dapat 

memenuhi akuntabilitas. Hasil pengumpulan data melalui cara dokumentasi ini, dicatat 

dalam format rekaman dokumentasi. 

 

3.4 Analisis Data 

Menurut Spradley teknik analisis data disesuaikan dengan tahapan dalam 

penelitian. Pada tahap penjelajahan dengan teknik pengumpulan data grand tour 

question, analisis data dilakukan dengan analisis domain. Pada tahap menentukan 

fokus analisis data dilakukan dengan analisis taksonomi. Pada tahap selection, analisis 

data dilakukan dengan analisis komponensial. Selanjutnya untuk sampai menghasilkan 

judul dilakukan dengan analisis tema.78  

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian ini 

dilakukan dengan keikutsertaan peneliti, ketekunan pengamatan, triangulasi dan 

kecukupan referensial.79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
77 Ibid., 161. 
78 James P. Spradley, Participant Observation (New York Chicago San Francisco Dallas Montreal 

Toronto London Sydney, 1980), 85, 112, 130, 140. 
79 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 175  
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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

 

4.1 KHITAN PEREMPUAN PADA MASYARAKAT OSING BANYUWANGI  

(ANTARA TRADISI LOKAL DAN KEPERCAYAAN AGAMA) 

Fenomena khitan perempuan pada masyarakat Osing sesungguhnya berkaitan 

dengan persepsi masyarakat tentang khitan perempuan itu sendiri. Menurut Mead 

persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, penglihatan, dan 

pendengaran yaitu proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu. Stimulus 

yang diindera itu diorganisasikan, sehingga individu menyadari dan mengerti tentang 

apa yang diindera itu.80 

Tindakan masyarakat Osing melangsungkan kebiasaan khitan perempuan 

merupakan tindakan sosial yang dikontrol oleh mekanisme sosial. Dengan demikian, 

tindakan anggota-anggota masyarakat Osing adalah tindakan yang didasarkan pada 

pertimbangan dari sistem makna dan sistem nilai yang memotivasi mereka untuk 

bertindak dan melahirkan serangkaian perilaku atau tindakan. Kemudian sistem makna 

dari nilai yang dimiliki bersama tersebut dikomunikasikan melalui sistem simbolik.81 

Selanjutnya, sistem simbolik tersebut menciptakan suatu kebudayaan. Dan perlu 

diketahui bahwa khitan perempuan merupakan suatu bentuk simbolik dan dibalik 

praktik tersebut terkandung makna-makna yang dipahami oleh masyarakat Osing. 

Bentuk-bentuk simbolik disini dianggap sebagai penyimpanan makna dan melalui 

tindakan simbolik ini pula bisa dipahami budaya masyarakat Osing di Banyuwangi. 

1) Proses terjadinya tradisi Khitan Perempuan pada Masyarakat Osing Banyuwangi 

Pada dasarnya, masyarakat Banyuwangi, khususnya suku asli Banyuwangi 

yaitu suku Osing bersifat komunal. mereka lebih mementingkan peranan seorang 

ketua adat/sesepuh adat untuk mengkoordinir dan memotivasi masyarakat agar 

sesuai dengan ketentuan hukum. Bagi masyarakat Osing, pengertian hukum adat 

yang dimiliki oleh ketua adat bisa memelihara, menjalankan, dan menyelesaikan 

tugas dan hukum adat yang berlaku. Selanjutnya, masyarakat Osing dalam 

 
80 George Ritzer, dkk, Teori Sosiologi Modern. (Jakarta: Kencana, 2004) h. 274-275 dalam Jurnal 

Komunitas diakses pada 6 Juli 2020 dari http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas. 
81 Ignas Kleden, Paham Kebudayaan Clifford Geertz. (Jakarta: LP3ES, 1988), h. 12, dalam Jurnal 

Komunitas diakses pada 6 Juli 2020 dari http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas. 

 

http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas
http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas
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persekutuan hidup tidak mungkin dapat menyelesaikan masalahnya sendiri kecuali 

adanya campur tangan dari para tokoh adat. Hal ini bermaksud sebagai wadah 

masyarakat untuk menyandarkan diri apabila mereka mendapatkan masalah yang 

tidak bisa diselesaikan oleh masyarakat Osing. jika mereka terlibat dalam sebuah 

permasalahan, maka masyarakatnya mengikuti dan menghormati keputusan ketua 

adat.  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis bahwasanya masyarakat 

Osing masih melanggengkan tradisi praktik khitan perempuan. Hal ini ditunjukan 

dari jawaban responden dalam quesioner yang sudah penulis sebarkan pada 

beberapa responden menunjukan mereka hampir seluruhnya telah mengkhitankan 

anak perempuannya.  

Berdasarkan data yang diperoleh, usia anak yang dikhitan yaitu pada usia 1-7 

tahun pasca kelahiran. Dari data yang diperoleh bahwasanya masyarakat 

mengkhitankan anak perempuannya sebelum usia baligh hal ini dikarenakan khitan 

perempuan sesuatu hal yang tabu dan pelaksanaannya pun tidak dirayakan seperti 

halnya khitan pada anak laki-laki. Seperti kutipan wawancara penulis dengan 

responden dibawah ini, yaitu: 

   Pada usia berapa anak perempuan anda dikhitan? 

Jawaban: 3 hari, kalau sudah kegedean takut nantinya, malu juga, kita 

yang mengkhitankan juga malu, kalo perempuan emang bagusnya umur segitu 

masalahnya umur segitu masih keliatan kaluar ininya yang putihnya itu jadi itu 

yang diambil yang putih kayak biji kacang itu tapi putih, tapi kalo yang ga bisa 

kepanjangan nanti hasrat si cewenya ilang. 

 

Dalam praktiknya, proses khitan yang dilakukan oleh suku Osing dilakukan 

oleh bidan, dengan alasan agar lebih aman. Selain itu, tukang khitan tradisional 

sudah tidak sebanyak dulu, jadi masyarakat Osing lebih banyak menggunakan jasa 

bidan, meskipun banyak bidan yang kurang setuju dengan adanya khitan bagi 

perempuan ini. Penolakan yang dilakukan oleh beberapa bidan menurut informan 

membuat masyarakat Osing berpikir kembali mengenai tujuan dari dilakukannya 

praktik khitan pada perempuan. Sebenernya dalam konteks ini, masyarakat Osing 

sudah menyerap pengetahuan tersebut, namun dalam prakteknya tidak semua 

pengetahuan tersebut mengendap dalam pikiran masyarakat Osing. 

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat Osing yang pergi ke puskesmas 

untuk mengkhitankan anak perempuannya atau cucu perempuannya dan  
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permintaan tersebut ditolak oleh bidan, awalnya tidak membuat masyarakat Osing 

untuk menghentikan tindakannya dalam melaksanakan praktik khitan perempuan. 

seperti yang dialami oleh informan Isroifa, 45 tahun. Namun, ia berpikir masih 

terdapat dukun bayi atau dukun beranak yang berperan penting juga dalam 

melaksanakan praktik khitan perempuan. Pada akhirnya banyak masyarakat Osing 

yang sebelumnya ditolak oleh bidan beralih ke dukun bayi atau dukun beranak. 

Karena kalau ke dukun tersebut, masyarakat Osing justru dianjurkan oleh mereka 

untuk melakukan praktik khitan bagi perempuan. menimbang bahwa praktik khitan 

perempuan adalah tradisi nenek moyang mereka yang tetap wajib untuk 

dilaksanakan. Namun, beberapa pihak ada juga yang tetap memaksa ke bidan yang 

mau menerima keluhan masyarakat terkait khitan perempuan, meskipun sudah 

diberi pengertian oleh sang bidan tentang tidak baiknya khitan perempuan. 

sebagaimana kutipan wawancara berikut ini: 

Dengan Sebagaimana kutipan dari hasil wawancara dengan responden, yaitu: 

Dimanakah dan dengan siapa biasanya anda mengkhitankan anak 

perempuan? Alasannya? 

Jawaban responden: dengan Bidan di Klinik, karena udah ga ada dukun beranak 

sekarang. Sebenarnya mereka (bidan) tidak setuju degan adanya khitan bagi 

wanita ini, cuman kalau pihak keluarga sudah mau berkhitan disitu, mereka akan 

melayani. Kan sekarang diharuskan sama bidan bukan sama paraji agar lebih 

aman udah diharuskan sama bidan kayak gitu, ga boleh ada dukun beranak lagi. 

 

Hal ini sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Menteri Kesehatan dalam 

Permenkes RI No. 1636/MENKES/PER/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan yang 

tertuang dalam Bab II Penyelenggaraan Sunat Perempuan, Pasal 2 ayat 1 dan 213: 

1. Sunat perempuan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu 

2. Tenaga kesehatan tertentu yang dapat memberikan pelayanan sunat 

perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dokter, bidan, dan 

perawat yang telah memiliki izin praktik, atau surat izin kerja.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa khitan perempuan dilakukan dengan cara 

mencolek ujung klitoris, tapi ada sedikit responden yang pernah meng khitankan 

anaknya dengan cara memotong sedikit dari bagian klitorisnya. Dan ini masih 

dalam zona aman dan sesuai syari’at. Responden pada masyarakat Osing, khitan 

perempuan dilakukan dengan menggores bagian yang berwarna putih seperti biji 

kacang pada ujung klitoris. Tanpa memotong bagian klitoris itu sendiri.  
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Proses terjadinya khitan bagi perempuan pada masyarakat Osing di 

Banyuwangi bisa dilihat dari hasil wawancara dengan salah satu tetua di desa 

Kemiren, Banyuwangi. Menurutnya, ada dua proses mengapa khitan perempuan 

tetap dilaksanakan. Pertama yaitu proses internalisasi. Proses ini merupakan proses 

dimana masyarakat Osing mengidentifikasi dirinya dengan tepat dimana ia berada. 

Dimana mereka mendapatkan pengetahuan tentang praktik khitan perempuan dari 

orang tua nya, entah dari bapak dan ibunya atau dari nenek dan kakeknya. Tetapi 

bagi masyarakat suku Osing Banyuwangi yang lain, mereka juga mendapatkan 

pengetahuan tentang praktek khitan perempuan dari beberapa perspektif yang lain. 

Semisal dari sudut pandang dari bidan, dia berpendapat bahwa praktik khitan bagi 

perempuan di Banyuwangi khususnya suku Osing, sebenarnya merugikan pihak 

perempuan. Bagi mereka, seorang perempuan lebih baik tidak di khitan karena 

tindakan tersebut bisa merusak sel saraf dan mengakibatkan hilangnya kenikmatan 

saat berhubungan seksual. Namun, ketika pihak keluarga tetap memaksa untuk 

mengkhitan anak perempuannya, mereka akan tetap melayani untuk melakukan itu.  

Sudut pandang lain yaitu berasal dari seorang lurah di daerah Rogojampi. 

Menurutnya, khitan perempuan bisa memberikan keuntungan bagi laki-laki, yaitu 

bisa menambah kenikmatan saat berhubungan seksual. Dari semua sudut pandang 

yang ada, umumya masyarakat Osing di Banyuwangi menganggap bahwa praktik 

khitan perempuna dilakukan sampai sekarang sebagai tindakan untuk 

membersihkan alat kelamin perempuan. Meskipun dalam hal ini masih ada pro dan 

kontra dalam meneruskan budaya tersebut.  

Proses yang kedua yaitu proses objektivasi. Proses ini merupakan tahap dimana 

masyarakat Banyuwangi melakukan interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang 

telah dilembagakan dan mengalami institusionalisasi. Dimana pengetahuan tentang 

praktik khitan perempuan pada tahap ini dipengaruhi oleh eksistensi Kyai dalam 

menilai praktik khitan perempuan sebagai tindakan yang penting. Menurut seorang 

Kyai, praktik khitan perempuan itu harus dilakukan demi kebaikan bagi kaum 

wanita. Menurutnya, praktik khitan bagi perempuan berasal dari sunah nabi 

Ibrahim. Sehingga hukum dari praktik khitan bagi wanita ini yaitu sunnah 

muakkad., dimana hal tersebut sangat dianjurkan untuk dilakukan. Hal ini didukung 

oleh jajaran petugas kelurahan yang memandang bahwa praktik khitan perempuan 
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termasuk kedalam perkara yang wajib dilaksanakan. Karena menurutnya hal itu ada 

dalam ajaran agama Islam. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak 

melakukannya.   

Dari beberapa wawancara yang telah dilakukan, peneliti menaganalisis bahwa 

oleh suku Osing, khitan perempuan ini seakan-akan urusan agama, padahal kalau 

dilihat secara seksama, perempuan untuk di khitan itu tidak ada kaitannya sama 

sekali dengan ajaran agama. Beberapa penelitian mengungkapkan ada alasan 

bersifat teologis mengapa orang tua melakukan khitan terhadap anak 

perempuannya. Hal itu disebabkan oleh keyakinan orang tua bahwa kewajiban 

setiap muslim dan muslimah untuk berkhitan. Jadi yang dikhitan tidak hanya laki-

laki, namun juga diharuskan untuk perempuan juga melakukan khitan agar 

sempurna keislamannya.  

 

2) Faktor yang melatarbelakangi tradisi Khitan Perempuan  tetap dilestarikan 

masyarakat Banyuwangi 

Terkait dengan khitan pada perempuan dalam kacamata masyarakat 

Osing, Banyuwangi, masih terus berjalan hingga saat ini. Hal ini dilakukan 

untuk melanggengkan budaya patriarki demi kepentingan dan kesenangan laki-

laki. Selain itu, hal ini dilakukan untuk membangun eksistensi kaum perempuan 

agar lebih islami. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat lokal, 

Suyuti, menyatakan bahwa alasan masyarakat Osing yang mengkhitankan anak 

perempuannya yaitu berdasarkan pada perintah agama dan sunnah Rasul 

sebanyak 60%, karena alasan tradisi di kampung mereka dengan presentasi 

26.7% dan sisanya karena alasan kesehatan 13.3%. selain itu, dia juga berkata 

bahwa khitan pada perempuan Osing sudah dilaksanakan sejak dulu kala. Hal ini 

dilakukan turun temurun karena adat dan budaya di Osing. Responden lain juga 

berkata demikian, bahwa hal semacam itu dilakukan karena memang sudah 

adatnya. Selain dipengaruhi oleh adat, masyarakat Osing juga percaya bahwa 

melaksanakan khitan pada perempuan itu merupakan anjuran agama. Mereka 

meyakini bahwa agama menganjurkannya agar bersih dari penyakit kelamin.   

Manfaat khitan perempuan menurut mereka adalah untuk melaksanakan 

syari’at agama Islam dan untuk menjadikan si Anak sebagai muslim. Hal ini 
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didapat dari hasil penelitian oleh penulis bahwa responden dengan presentasi 

33.3% menjawab manfaat khitan perempuan adalah untuk mengislamkan anak, 

26.7% untuk menyeimbangkan syahwat perempuan, 26.7% yang menjawab 

bahwa manfaat khitan perempuan untuk kesehatan. Seperti jawaban salah 

seorang responden yaitu: 

 “Orang islam, kalo gitu-gitu saya juga ga paham cuman taunya anak 

perempuan dikhitan, tradisi, cuman manfaatnya itu kalo orang islam dikhitan 

kalo yang lain (non-Islam) kan ga gitu kan. Orang Arab juga ga (pengalaman 

waktu jadi TKW). Kencingnya lancar, anak-anak kita udah jadi Islam, umumnya 

kan gitu. Anak laki-laki juga kalo belum sunat belum boleh ikut ke mesjid. 

Belum sunat belum bersih. Untuk mengislamkan anak perempuan waktu habis 

lahir 40 hari. Umumnya gitu” 

 

Dan dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti hampir seluruh warga 

dari masyarakat Osing yang memiliki anak perempuan bahwasanya mereka telah 

mengkhitankan anak perempuannya. Meskipun mereka kurang mengetahui 

manfaat dari khitan dan bahkan ada yang mengetahui bahwa manfaat khitan bagi 

perempuan itu tidak ada sama sekali namun tetap mengkhitankan anak 

perempuan mereka karena alasan tradisi dan untuk meng-Islamkan anak, seperti 

kutipan wawancara dengan responden: 

“Tujuannya udah tradisi, yang kedua ga ada kalo cewek walaupun ga 

dikhitan juga ga ada bakteri ga ada ga ada masalah cewek kalo ga dikhitan 

cuman ngikutin tradisi aja. Manfaatnya ga ada juga sih, kita ngambilnya lebih ke 

tradisi suku Osing. Tapi itu sih orang beda-beda pendapatnya tapi kalo kerja 

(manfaat) ga ada ada kalo cowok ada karna mengandung bakteri”. 

 

Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis yang perlu dianalisis 

lebih komprehensif yaitu persepsi masyarakat suku Osing berdasarkan tujuan 

dari mengkhitankan anak perempuan mereka yaitu bertujuan untuk 

mengislamkan si anak. Mayoritas dari mereka beranggapan bahwa khitan 

merupakan salah satu cara untuk mengislamkan si anak. Yang menjadi 

pertanyaan apakah dalam Islam syarat seseorang untuk menjadi muslim adalah 

dengan khitan?, seperti halnya pemahaman yang selama ini menjadi sebuah 

keyakinan masyarakat Osing yaitu mengislamkan anak perempuan adalah 

dengan mengkhitankan si anak saat baru lahir. Sehingga sebagian 

masyarakatnya menganggap khitan bagi perempuan hukumnya wajib seperti 

halnya khitan bagi laki-laki. Atas hal ini penulis mencari jawaban yang lebih 
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kompeten kepada nara sumber yang paham akan masalah syari‟at Islam yang 

dikutip dari hasil wawancara mengenai pendapatnya yaitu: 

“Kalau orang mau masuk Islam atau orang sudah masuk Islam, misal 

(muallaf). Itu kan dengan khitan bagi laki-laki itu harus wajib dan mungkin itu 

juga yang terjadi pada pemahaman masyarakat itu bahwa perempuan itu harus 

dikhitan baru dia jadi Islam. Tadi saya katakan bahwa ketika khitan perempuan 

msih khilafiyah ya masih perbedaan pendapat maka tidak terkait dengan dosa 

dan pahala. Juga tidak terkait dengan agama tentunya. Kalau kita katakan untuk 

mengislamkan maka berarti perempuan itu tidak dikhitan maka tidak Islam 

dong, padahal tidak begitu kedudukannya. Nah jadi mungkin saya memahami 

masyarakat ini mengqiyaskan dengan laki-laki. Syarat orang Islam itu apa sih? 

Ya mengucap syahadat setelah itu memang harus ibadah, ketika beribadah itu 

dia harus thaharah, nah ketika harus thaharah itulah baru khitan itu muncul. 

Karena bagi orang laki-laki sangat menonjol ketika thaharah atau tidaknya 

ketika dikhitan itu. Jadi larinya kesitu bukan khitan menjadi syarat Islam tapi 

menjadi syarat kesucian ibadah itu”. 

 

Ajaran akan proses penyucian dan pembersihan dalam Islam harus 

dilakukan secara lahir maupun bathin. Dan persepsi masyarakat Osing bahwa 

jika mereka melahirkan anak perempuan maka harus dikhitan sebagai wujud dari 

proses penyucian dan pembersihan sebagai perintah dari syariat agama Islam 

untuk dapat menjalankan ibadah. Cara ini mereka anggap sebagai meng-

Islamkan anak perempuan yaitu dengan melakukan khitan. Untuk memperjelas 

identitas anak mereka sebagai seorang muslim. 

Khitan juga merupakan adab dalam menyambut kelahiran bayi. Perkara 

ini mereka lakukan dengan tujuan untuk menjaga kesucian lahir dan bathin 

manusia selain untuk mempercantik paras rupa dan wajah bagi perempuan.82 

Sejak masih dalam kandungan, orang tua biasanya mengadakan acara-acara 

keagamaan untuk menyambut sang bayi. Jika melihat proses tersebut, 

sesungguhnya kita tidak diberikan pilihan untuk berislam atau memilih yang 

lain. “Menu” keagamaan yang diberikan sejak sebelum lahir hingga dewasa 

hanya satu agama yaitu Islam. Sehingga umat Islam, mau tidak mau berislam 

tanpa tahu mengapa harus Islam. Sehingga kita mengenal istilah “Islam 

Turunan”. Dan salah satu cara orang tua di kampung Pasir Buah untuk meng-

Islamkan anak perempuannya yaitu dengan khitan.Namun yang perlu kita 

 
82 Adab Menyambut Kelahiran Bayi Menurut Islam”, Artikel diakses pada 5 Juni 2020 dari 

http://ms.m.wikipedia.org/wiki/Adab-menyambut- kelahiran –bayi- menurut- islam.html 

http://ms.m.wikipedia.org/wiki/Adab-menyambut-
http://ms.m.wikipedia.org/wiki/Adab-menyambut-
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perhatikan yaitu tidak hanya menjadikan seorang muslim sebagai “Islam 

Turunan” yaitu berislam tanpa mengerti dan menjalankan agama yang 

dianutnya. Sahingga ber-Islam hanya menjadi identitas kultural bukan kesadaran 

spriritual. 83 

Dan perlu kita ketahui bahwasanya khitan bukanlah syarat mutlak untuk 

meng-Islamkan seseorang. Karena dasar teologis perintah khitan bagi laki-laki 

maupun perempuan tidak ada dalam Al-Qur‟an. Walaupun ada beberapa ayat 

dari Al- Qur‟an yang digunakan sebagai argumen bahwa perintah khitan itu 

wajib oleh sebagian ulama, namun para ahli fiqih mengatakan, Al-Qur‟an 

memang tidak menyebutkan secara eksplisit maupun implisit, namun kitab suci 

ini memberi isyarat mengenainya dalam pernyataan umum. Perintah Allah 

kepada Muhammad Saw. untuk mengikuti millah Nabi Ibrahim As. mengandung 

banyak tafsiran oleh para ulama. Yang sebagian ditafsirkan oleh ulama bahwa 

salah satu millah itu adalah khitan. Meskipun ada sumber dari hadis Nabi 

Muhammad saw. atas khitan perempuan, sebagaimana disebutkan dan dijelaskan 

diatas pada bab sebelumnya, tapi semuanya mengandung kontroversi dalam 

aspek validitasnya. Para ulama berbeda dalam mengambil kesimpulan 

menyangkut nilai dan kualifikasi atas hadis-hadis tersebut. Berbeda dengan 

khitan laki-laki yang perintahnya merupakan sunnah muakkad yaitu sunnah 

yang sangat dianjurkan, bahkan wajib, karena jelas manfaatnya bagi kesehatan 

reproduksi laki-laki, tapi khitan bagi perempuan para ulama tidak sepakat dalam 

satu hukum tertentu. Mayoritas ulama selain madzab Syafi‟i menyatakan itu 

“suatu kehormatan”. Ini mengandung makna dibolehkan, tidak diwajibkan atau 

disunnahkan. Bahkan dalam pendapat madzab Syafi‟i sebenarnya tidak sepakat, 

sebagian ulama pengikut madzab ini ada yang tidak mewajibkannya.84  

Begitu juga pendapat narasumber yang sudah penulis wawancarai 

mengenai pendapat dan sikap Syaikh Muhammad Syayid Tantawi yang juga 

mantan Ulama MUI di Mesir, yaitu pendapat beliau mengatakan: 

 

 
83 Menjadi Muslim, Pilihan atau Turunan”, Kompas, tanggal 27 Maret 2013, Artikel diakses pada 5 Juni 

2020, dari http//:m.kompasiana.com/post/read/546310/3/menjadi-musli-pilihan-atau- turunan.html 
84 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Edisi Indonesia: Fath Bȃrȋ buku 28 , Peneliti Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin 

Baz, penerjemah Amiruddin (Jakarta:Pustaka Azzam, 2011) cet ke-2, hal.759; “Tafsir Edisi 27: Khitan 

Perempuan”, Rahimma, Artikeldiakses pada 10 Juli 2020 dari www.rahima.or.id 

http://www.rahima.or.id/
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“Ini merupakan ijtihad pribadi, dia melihat bahwa tidak ada nash yang 

mewajibkan orang berkhitan, kecuali nash tadi yang digunakan oleh madzab 

imam Syafi‟i. Dan selama masih ada perebadan ulama maka itu merupakan 

masalah ijtihadiyah, yang mana setiap orang boleh melakukan ijtihad, dan beliau 

melihat bahwa lebih maslahat tidak mengkhitan perempuan, alasannya lagi-lagi 

itu asumsi yang dibuat oleh masyarakat internsional bahwa itu menyakiti 

perempuan. Ketika ada unsur menyakiti itu akhirnya ditutup jalan itu. Alasan 

kedua selain masalah ijtihad sepihak namun ketika itu beliau posisinya sebagai 

ketua MUI , maka ia juga harus selaras dengan kebijakan pemerintah dan 

pemerintah sudah melarang, maka perlu juga ada legalitas agama. Dan mungkin 

beliau “al khuruj min al-khilaf” keluar dari perselisihan karena kan rame disana 

(Mesir) dan itu merupakan masalah yang begitu prinsipil dari pada nanti 

mengacak-acak persatuan umat Islam maka dibuat satu pendapat saja dengan 

pemerintah” 

 

Jadi persepsi masyarakat Osing atas praktik khitan bagi perempuan 

sebagai simbol meng-Islamkan anaknya adalah kurang tepat. Karena seluruh 

manusia hakikatnya sudah beriman (muslim) sejak lahir. 

Dari beberapa sumber menyebutkan bahwa faktor yang melatarbelakangi 

tradisi khitan tetap eksis pada suku Osing, Banyuwangi yaitu faktor keyakinan, 

tradisi dan agama. Dalam wawancara yang telah kami lakukan, Suyuti, 41 tahun 

mengatakan bahwa orang Osing meyakini bahwa jika dalam alat kelamin 

perempuan menyimpan kotoran.  

 

“Ada manfaat dari khitan perempuan untuk kebersihan, karena apabila 

tidak dikhitan di vagina akan menumpuk kotoran, yang akan mengakibatkan 

infeksi, karena kotoran tersebut akan mesuk kedalam vagina” 

 

Dari pernyataan tersebut bisa dipahami bahwa praktik khitan perempuan 

dianggap sebagai hal yang bisa membersihkan kotoran yang tersimpan dalam 

vagina tersebut. Inilah salah satu faktor yang menjadikan khitan pada perempuan 

terus dilakukan. 

Meskipun demikian praktik khitan yang dilakukan oleh mayoritas 

masyarakat Osing tidaklah salah, karena khitan merupakan syiar agama Islam. 

Dan apabila mereka menganggap hukumnya wajib itupun ada dasarnya 

sebagaimana pendapat yang dikeluarkan oleh madzab Syafi‟i. Dan telah kita 

ketahui bahwa mayoritas umat muslim di Indonesia bermadzab Syafi‟i. Namun 

yang perlu diluruskan adalah persepsi mereka bahwa khitan perempuan adalah 

untuk meng- Islamkan si Anak. Karena ayat di atas sudah jelas tanpa orang tua 
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mengkhitankan anaknya, hakikatnya setiap manusia yang dilahirkan dalam 

keadaan fitrah, dan fitrah yang dimaksud adalah beriman Islam (Muslim). Dan 

tidak ada satupun ulama yang berpendapat bahwa khitan bagi perempuan adalah 

simbol untuk meng-Islamkan si Anak. 

Dan apabila khitan dihubungkan dalam masalah keagamaan lebih 

tepatnya. Khitan itu merupakan salah satu masalah yang membawa 

kesempurnaan al-Din yang disyari’atkan Allah swt. Karena khitan merupakan 

pangkal fitrah, syi‟ar, dan syari‟ah. Lewat lisan Nabi Ibrahim as. Sebagaimana 

terdapat dalam al-Qur‟an surat An-Nahl ayat 123. Khitan juga merupakan 

pernyataan Ubudiyyah terhadap Allah swt, ketaatan melaksanakan perintah, 

hukum dan kekuasaannya. 85 Jadi, bukanlah suatu bentuk pengidentitasan ke-

Islaman seseorang sebagaimana persepsi masyarakat Osing di Banyuwangi. 

Sunat perempuan di suatu daerah dengan daerah lainnya memang bisa 

jadi berbeda, tapi di daerah tertentu sunat perempuan ada yang menjadi sebuah 

kewajiban yang harus dilakukan. Adanya alasan atau anggapan-anggapan yang 

mengatakan bahwa sunat perempuan dilakukan demi suatu pencegahan 

‘kebinalan’ pada perempuan semakin meligitimasi perbuatan tersebut di 

masyarakat. Perempuan kemudian dianggap tak pantas atau tabu jika 

menyatakan hasrat seksualnya walaupun kepada suaminya sendiri. Perempuan 

malah harus bersikap pasif dalam hubungan seksual sesuai dengan kodratnya 

sebagai pelayan suami. Nilai dari budaya ini kemudian membuat perempuan 

harus kehilangan hak dan control atas diri mereka sendiri, terlebih lagi sunat ini 

dilakukan ketika perempuan masih kecil dan tak tau apa-apa. Sunat perempuan 

yang menjadi ketidakberdayaan perempuan terjadi bukan karena sadar nya 

perempuan, namun lebih kepada adanya ‘pemberian’ dari generasi sebelumnya 

dan terutama tentunya dalam keluarga perempuan itu sendiri sehingga sunat 

perempuan tak dapat tidak untuk dilakukan, kesepakatan bersama masyarakat 

membuat sunat perempuan menjadi suatu hal yang benar dan tak dapat ditolak 

bahkan ketika adanya penolakan atau ketidakinginan seseorang terhadap praktik 

ini, nilai yang mengakar kuat dalam masyarakat justru akan menganggap aneh 

 
85 M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah Al-Haditsah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996) cet. ke-1, h. 

181-182. 
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dan negatif perempuan tersebut yang menyalahi adat. karenanya, kita perlu 

merekontruksi keseimbangan gender antara perempuan dan laki-laki.  

Tidak bisa dipungkiri bahwa eksistensi kegiatan khitan bagi anak perempuan 

masih dilestarikan dalam berbagai budaya masyarakat, meskipun sudah ada 

tantangan dan penghapusan dari berbagai lembaga dunia, terutama oleh WHO dan 

LMS penggiat gerakan perempuan. Akan tetapi, keyakinan dalam beberapa 

masyarakat dunia, khususnya suku Osing sudah tidak bisa dihentikan.   

Dari penelitian yang sudah dilakukan penulis sebanyak 80% responden ketika 

ditanya apakah mereka pernah mendengar isu pelarangan dan dampak negatif 

khitan perempuan di beberapa negara melalui media informasi, mereka menjawab 

bahwasanya masyarakat Osing pernah mendengar atau mengetahui akan kontrovesi 

khitan perempuan yang ramai dibicarakan oleh banyak negara termasuk Indonesia. 

Beberapa pihak sudah pernah memberikan penjelasan terkait bahayanya khitan bagi 

perempuan, namun karena keyakinan dan tradisi yang suah mendarah daging, 

jadinya khitan bagi perempuan tetap dilakukan.  

Menurut analisis penulis bahwasanya khitan perempuan pada masyarakat 

Osing dan hampir seluruh mayoritas suku Osing bukanlah suatu permasalahan yang 

serius seperti halnya pembicaraan pada berita- berita di media baik berita dalam 

negeri maupun berita dari luar negeri. Khitan perempuan di masyarakat Osing 

sudah merupakan kebiasaan tradisi yang baik menurut mereka. Terutama masalah 

khitan perempuan merupakan syiar dan syariat agama Islam. Khitan itu sudah 

menjadi kebiasaan masyarakat Osing dan sudah menjadi ciri keislaman mereka dari 

agama lainnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Saw. yang 

digunakan sebagai argumen oleh Imam Syafi‟i bahwa perintah khitan itu wajib 

karena mengandung hikmah sebagai pembeda kaum muslimin dengan pengikut 

agama lain. 

Hal itu diperkuat dengan tidak adanya pengaruh negatif yang ditemukan pada 

wanita yang telah di khitan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukan 

persentasi 80% responden sepakat menjawab bahwa selama ini tidak ada dampak 

negatif pada khitan perempuan dan 20% responden menjawab ada dampak negatif 

pada khitan perempuan apabila dipotong secara berlebihan. Dan mereka yakin 

bahwa khitan merupakan amalan yang baik. Sehingga mereka tidak begitu 
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merespon kontroversi tentang khitan perempuan yang terjadi selama ini. Yang 

sudah menimbulkan perpecahan dari beberapa pihak karena perbedaan pendapat 

tentang dampak buruk dari khitan. 

 

4.2 PEMBAHASAN DAN HASIL TEMUAN 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan untuk memperkuat hasil 

penelitian. Maka berikut ini akan di fokuskan pada pembahasan tentang khitan 

perempuan pada masyarakat osing Banyuwangi (antara tradisi lokal dann kepercayaan 

agama). Pada bagian ini akan dibahas temuan-temuan penelitian tentang khitan 

perempuan pada masyarakat Osing Banyuwangi (antara tradisi lokal dann kepercayaan 

agama). 

 

4.2.1 Kegiatan proses tejadinya khitan kaum perempuan pada masyarakat Osing 

Banyuwangi 

Dari hasil beberapa penelitian diatas dapat dianalisis tentang proses 

terjadinya khitan bagi kaum perempuan sebagai berikut: 

• Bahwasannya kegiatan khitan perempuan pada suku Osing Banyuwangi 

masih melanggengkan tradisi praktik khitan perempuan. Hampir sebagian 

besar masyarakat nya telah mengkhitan anak perempuannya pasca 

kelahiran. Kegiatan tersebut dilakukan sebelum mereka baligh, karena 

kalau sudah besar ditakutkan mereka akan malu dan cenderung tidak mau 

dikhitan. Proses terjadinya khitan perempuan pada masyarakat Osing 

dilakukan oleh bidan karena dinilai lebih aman. Selain itu, tukang khitan 

tradisional sudah tidak sebanyak dulu, jadi masyarakat Osing lebih banyak 

memilih bidan, meskipun banyak bidan yang kurang setuju terhadap tradisi 

ini.  

• Terdapat dua proses terjadinya khitan bagi perempuan di suku Osing tetap 

dlaksanakan, yaitu karena internalisasi dan objektivasi. Maksud dari 

Internalisasi yaitu proses dimana masyarakat Osing mengidentifikasi 

dirinya dengan tepat dimana mereka berada. Dimana mereka mendapatkan 

pengetahuan tentang praktik khitan perempuan dari orang tua nya, entah 

dari bapak dan ibunyaatau darinenek dan kakeknya. Tetapi bagi masyarakat 

suku Osing Banyuwangi yang lain,mereka juga mendapatkan pengetahuan 
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tentang praktek khitan perempuan dari beberapa perspektifyang lain. 

Semisal dari sudut pandang dari bidan, diaberpendapat bahwa praktik 

khitan bagi perempuan di Banyuwangi khususnya suku Osing, sebenarnya 

merugikan pihak perempuan. Bagi mereka, seorang perempuan lebih baik 

tidak di khitan karena tindakan tersebut bisa merusak sel saraf dan 

mengakibatkan hilangnya kenikmatan saat berhubungan seksual. Namun, 

ketika pihak keluarga tetap memaksa untuk mengkhitan anak 

perempuannya, mereka akan tetap melayani untuk melakukan itu. Kedua 

yaitu objektivasi, yaitu proses dimana masyarakat Banyuwangi melakukan 

interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang telah dilembagakan dan 

mengalami institusionalisasi. Dimana pengetahuan tentang praktik khitan 

perempuan pada tahap ini dipengaruhi oleh eksistensi Kyai dalam menilai 

praktik khitan perempuan sebagai tindakan yang penting. Menurut seorang 

Kyai, praktik khitan perempuan itu harus dilakukan demi kebaikan bagi 

kaum wanita. 

 

Dari beberapa wawancara yang telah dilakukan, peneliti menaganalisis 

bahwa oleh suku Osing, khitan perempuan ini seakan-akan urusan agama, 

padahal kalau dilihat secara seksama, perempuan untuk di khitan itu tidak ada 

kaitannya sama sekali dengan ajaran agama. Beberapa penelitian 

mengungkapkan ada alasanbersifat teologis mengapa orang tua melakukan 

khitan terhadap anak perempuannya. Hal itu disebabkan oleh keyakinan orang 

tua bahwa kewajiban setiap muslim dan muslimah untuk berkhitan. Jadi yang 

dikhitan tidak hanya laki-laki, namun juga diharuskan untuk perempuan juga 

melakukan khitan agar sempurna keislamannya. 

 

4.2.2 Faktor yang melatarbelakangi tradisi Khitan Perempuan tetap dilestarikan 

masyarakat Banyuwangi 

Dari segi faktor yang melatar belakangi kenapa tradisi khitan ini tetap 

dilaksanakan yaitu untuk melanggengkan budaya  patriarki demi kepentingan 

dan kesenangan laki-laki. Selain itu, hal ini dilakukan untuk membangun 

eksistensi kaum perempuan agar lebih islami. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan masyarakat lokal, Suyuti, menyatakan bahwa alasan masyarakat Osing 
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yang mengkhitankan anak perempuannya yaitu berdasarkan pada perintah 

agama dan sunnah Rasul sebanyak 60%, karena alasan tradisi di kampung 

mereka dengan presentasi 26.7% dan sisanya karena alasan kesehatan 13.3%. 

Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis yang perlu dianalisis 

lebih komprehensif yaitu persepsi masyarakat suku Osingberdasarkan tujuan 

dari mengkhitankan anak perempuan mereka yaitu bertujuan untuk 

mengislamkan si anak. Maksud dengan kata mengislamkan anak yaitu jika 

mereka melahirkan anak perempuan maka harus dikhitan sebagai wujud dari 

proses penyucian dan pembersihan sebagai perintah dari syariat agama Islam 

untuk dapat menjalankan ibadah. Cara ini mereka anggap sebagai meng-

Islamkan anak perempuan yaitu dengan melakukan khitan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam 

penelitian ini, maka dapat diambil keismpulan sebagai berikut:  

1. Proses terjadinya khitan perempuan pada masyarakat Osing masih tetap dilakukan 

karena peranan ketua adat/sesepuh untuk tetap mengkoordinir dan memotivasi 

masyarakat agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum. Proses ini dilakukan oleh 

bidan karena dinilai lebih aman. Selain itu, tukang khitan tradisional sudah tidak 

sebanyak dulu, jadi masyarakat Osing lebih banyak memilih bidan, meskipun 

banyak bidan yang kurang setuju terhadap tradisi ini.  

2. Faktor yang melatarbelakangi tradisi khitan perempuan tetap dilestarikan 

masyarakat Banyuwangi yaitu untuk melanggengkan budaya patriarki demi 

kepentingan dan kesenangan laki-laki. Selain itu, hal ini dilakukan untuk 

membangun eksistensi kaum perempuan agar lebih islami, yang berarti 

perempuan yang sudah dikhitan berarti merek atelah melakukan penyucian dan 

pembersihan sebagai perintah dari syariat agama islam untuk dapat menjalankan 

ibadah.  

 

5.2 SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti mengajukan dan memberikan 

beberapa saran, yaitu: 

1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut  

2. Pelestarian budaya khitan perempuan oleh semua pihak 
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Pedoman Wawancara 

 

1. Pada usia berapa anak perempuan anda dikhitan? 

2. Dimanakah dan dengan siapa biasanya anda mengkhitankan anak perempuan? 

Alasannya? 

3. Apa manfaat mengkhitankan anak perempuan? 

4. Apa tujuan mengkhitankan anak perempuan? 

5. Bagaimana pandangan orang Osing terhadap kegiatan khitan perempuan dalam 

perspektif agama Islam? 
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