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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan ke ha–
dirat Allah Swt atas terbitnya buku saku “Sunat Pe– 
rempuan Antara Fakta dan Cita Sosial Islam.” Sha– 
lawat beserta salam semoga senantiasa tercurah 
untuk Rasulullah saw, manusia agung yang diutus 
untuk menyempurnakan akhlak mulia dan menjadi 
rahmat bagi semesta alam.

Sunat Perempuan atau yang sekarang dikenal de–
ngan Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perem-
puan (P2GP) merupakan praktik berbahaya yang 
hingga kini terus dilestarikan. Dalam beberapa work-
shop ataupun pelatihan terkait pecegahan sunat pe–
rempuan bersama para tokoh agama dan ulama pe–
rempuan, ditemukan bahwa praktik tersebut masih 
terjadi, bahkan sebagian dari mereka mengaku per-
nah disunat dan juga menyunat anak perempuan-
nya. Di beberapa daerah, praktik sunat perempuan 
ini sudah mandarah daging dalam kebudayaan yang 
dibalut dengan kuatnya pemahaman agama yang 
membenarkan praktik tersebut. Pada beberapa ka-
sus di Indonesia, praktik P2GP menjadi bagian untuk 
mengislamkan seorang anak. Apabila seorang anak 
perempuan belum disunat, maka ia dianggap belum 
menjadi seorang muslim. Dalam penelitian Komnas 
Perempuan tahun 2018 di 10 Provinsi menemukan 
bahwa 92% responden mengaku bahwa sunat pe–
rempuan merupakan bagian dari perintah agama.
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 Buku ini merupakan bagian dari upaya Rahima se-
bagai pusat pendidikan dan informasi Islam dan 
hak-hak perempuan, terutama dalam merespons 
isu-isu penting yang meminggirkan bahkan memba-
hayakan perempuan seperti sunat perempuan. Se-
lain buku, Rahima juga menerbitkan beragam infor-
masi dalam merespons berbagai isu aktual terkait 
perempuan dalam perspektif Islam yang diterbitkan 
dalam beberapa bentuk, seperti majalah Swara Ra-
hima, modul, suplemen, buletin, leaflet, sticker, dan 
lain sebagainya. Selain itu, Rahima juga menye-
diakan media online berupa website, Youtube, Face-
book, Instagram, Twitter, dan Podcast dengan nama 
swararahima.

Buku ini menyajikan informasi lengkap terkait de–
ngan fakta sunat perempuan ditinjau dari berbagai 
aspek terutama dari sisi medis dan agama. Buku 
ini merangkum informasi dari berbagai pertanyaan 
baik yang dikemukakan ketika pelatihan, workshop 
maupun pertanyaan dari followers di media sosial 
Rahima terkait praktik sunat perempuan, terutama 
pertanyaan terkait dengan pandangan Islam. Sum-
ber informasi dalam buku ini dihimpun dari makalah 
ataupun presentasi para narasumber, dan fasilitator 
dalam berbagai kegiatan Rahima terkait pencega-
han sunat perempuan. Khususnya saat workshop 
bersama ulama perempuan kerja sama dengan Ar-
row dan Komnas Perempuan pada 26-28 Agustus 
2021 dan workshop Kerja sama dengan Alimat dan 
UNFPA. Selain itu, informasi digali dari sumber- 
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sumber lain terutama buku dan majalah Swara Rahi-
ma yang memuat isu sunat perempuan dalam pan-
dangan Islam. 

Pembahasan dalam buku ini disusun secara siste-
matis mulai dari dari pengertian,  bentuk-bentuk, prak-
tik sunat perempuan di Asia dan Indonesia, faktor- 
faktor penyebabnya serta dampaknya, yang ter-
dapat di bagian satu. Pada bagian dua menyajikan 
informasi terkait sunat perempuan atau P2GP dalam 
pandangan Islam. Pada bagian ini kami menyajikan 
beragam makna  sunat perempuan bagi laki-laki dan 
perempuan, dalil atau teks agama yang menjadi lan-
dasan dalam sunat perempuan, argumentasi para 
ulama, baik yang mendukung maupun yang meno-
lak  sunat perempuan. Selanjutnya adalah upaya 
yang sudah dilakukan dalam pencegahan sunat pe–
rempuan yang dilakukan di Indonesia dan Asia Pasi–
fik. Di bagian akhir, kami menyajikan pendapat para 
ulama perempuan dan pengalaman mereka dalam 
melakukan upaya pencegahan di komunitasnya. 

Untuk itu, kami ucapkan terima kasih kepada 
seluruh pihak yang telah mendukung terbitnya buku 
ini, khususnya kepada Arrow Asia Pasifik. Ucapan 
terima kasih kepada seluruh nasrumber dan fasi–
litator terutama pada dua kegiatan Rahima dalam 
pencegahan sunat perempuan yaitu: Dr. Muham-
mad Fadli, Sp.OG, Dr. Nur Rofi’ah, Dr. Omaima Abou-
Bakr, Dr. Faqih Abdul Kodir, Dr. Imam Nahe’i, Prof. 
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Alimatul Qibtiyah, Dr (HC) KH. Husein Muhammad, 
Satyawanti Mashudi, Meydian Werdiastuti, Sharifah 
Keshia, Silvia Rahmah, dan yang lainnya. 

Ucapan terima kasih kepada seluruh tim Rahima 
yang telah membantu dalam proses penyusunan 
buku ini, Andi Nur Faizah, Isthiqonita, Ratnasari, 
Ricky Priangga Subastiyan, Binta Rati, M. Syafran, 
Gina Utami dan Kahfi. Kepada seluruh keluarga be-
sar Rahima, Bang Helmi, Mbak Ciciek, Mbak Ruchah, 
Mbak Kamala Chandrakirana, dan masih banyak 
yang lainnya. Sebagai sebuah karya, buku ini pasti 
masih mengandung berbagai kekurangan dan ke–
salahan. Kritik dan saran dari para pembaca diha–
rapkan mampu memberikan masukan dalam upaya 
menyempurnakan buku yang sangat ringkas ini.
 
Kami berharap buku ini bisa memberi manfaat bagi 
ulama perempuan, tokoh agama, aktivis perem-
puan dan seluruh masyarakat dalam memberikan 
penyadaran terutama terkait dengan dampak sunat 
perempuan dari sisi kesehatan dan dari pandangan 
agama. Selain itu, buku ini juga diharapkan dapat 
menggerakkan siapapun termasuk pemerintah, 
petugas medis, tokoh agama, dukun anak atau tu-
kang sunat dan seluruh elemen masyarakat untuk 
menghentikan praktik sunat perempuan. Sekali lagi 
sunat perempuan atau P2GP tidak memberikan 
manfaat bahkan sebaliknya mendatangkan mad-
harat/ bahaya bagi anak perempuan sebagaimana 
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temuan ahli medis dan tidak ditemukan dalil yang 
kuat di dalam agama. 
Selamat membaca! 

Jakarta, 18 Oktober 2021
Pera Soparianti
Direktur Rahima
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A. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Sunat 
Perempuan

Kita mengenal istilah sunat perempuan atau juga 
khitan perempuan. Saat ini, istilah yang lebih dike-
nal secara global adalah Pemotongan dan Perlukaan 
Genitalia Perempuan (P2GP). P2GP itu sendiri men-
cakup tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk  
mengubah atau mencederai organ genital perem–
puan tanpa indikasi medis.  Menurut  WHO 2018, 
P2GP didefinisikan sebagai seluruh bentuk  pe–
motongan alat kelamin perempuan, baik sebagian 
atau keseluruhan atau dalam bentuk apapun yang  
melukai alat kelamin perempuan, dengan alasan di 
luar kepentingan pengobatan. Adapun berdasarkan 
data, di seluruh dunia setiap tahun terdapat sekitar 
4,1 juta anak-anak perempuan mengalami praktik 
sunat perempuan atau P2GP. Data statistik tersebut 
akan meningkat menjadi 4,6 juta anak-anak perem-
puan pada 2030 karena penambahan populasi. 

Sunat pada perempuan sebetulnya tidak lazim bah-
kan sebaiknya tidak dilakukan. Lain halnya dengan su-
nat pada laki-laki. Sunat laki-laki atau sirkumsisi laki- 
laki merupakan suatu tindakan permanen meng–

BAGIAN PERTAMA

PENGERTIAN, SITUASI, 
DAN DAMPAK SUNAT PEREMPUAN
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ambil seluruh bagian preputium (bagian kulit penis) 
yang menutupi glans penis. Sunat laki-laki dapat 
dilakukan karena alasan medis atau dapat dilakukan 
sebagai bagian dari tradisi dan ajaran agama. Selain 
itu dapat dilakukan karena alasan pengobatan un-
tuk memperbaiki kondisi kelainan seperti fimosis 
(keadaan di mana preputium tidak dapat ditarik ke 
belakang). Tindakan ini juga dapat dilakukan karena 
tujuan elektif seperti untuk meningkatkan kebersi-
han, mencegah dari HIV, atau penyakit menular sek-
sual lainnya. 

Gambar 1. Sunat pada laki-laki
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Berbeda halnya dengan organ reproduksi perem-
puan. Ada banyak pembuluh darah dan saraf pada 
bagian organ reproduksi perempuan. Klitoris adalah 
bagian yang sangat sensitif dan peka karena memili-
ki banyak saraf. Sebab itu, sangat berbahaya apabila 
dilakukan pemotongan atau pelukaan pada bagian 
organ reproduksi perempuan.  

Left Common iliac a

Superior rectal a

Left internal iliac a

Left external iliac a

Lateral sacral aa

Umbilical a

Uterine a

Left uterer

Ovaries

Middle rectal a

Uterus

Right uterer

Inferior vesical a
Bladder

Spine of ischium
Superior vesical a

Internal pudendal a
Pubic symphysis

Levator ani
Crus of clitoris

Inferior rectal aa
Dorsal artery of clitoris

Deep artery of clitoris
Anterior labial a

Artery of vestibule vagina
Posterior labial a

Perineal a

External pudendal a

Femoral a
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Ilioinguinal n

Supervicial transverse 
perineal m

Perineal n

Genital branch of 
genitofemoral n

Perineal branch of 
posferior femoral 

cutaneous n

Pudendal n

Gambar 2. Pembuluh darah & 
saraf organ reproduksi perempuan
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B. Tipe-tipe Sunat Perempuan

Tipe 1

Clitoridectomy

Pemotongan klitoris sebagian atau seluruhnya 
dan/atau preputium (klitoridektomi)
• Tipe 1a: Pemotongan preputium saja 
• Tipe 1b: Pemotongan klitoris serta 
     preputium
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Tipe 2

Excision

Pemotongan klitoris dan labia minora seba-
gian atau  seluruhnya, dengan atau tanpa eksi-
si dari labia mayora. 
• Tipe 2a: Pemotongan labia minora  
         saja 
• Tipe 2b: Pemotongan klitoris serta 
         labia minora sebagian atau 
         seluruhnya 
• Tipe 2c: Pemotongan klitoris, labia 
        minora, dan  labia mayora 
        sebagian atau seluruhnya
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Tipe 3

Infibulation

Penyempitan orifisium vagina dengan pembua-
tan    penutup dengan memotong dan meng– 
aposisi labia    minora dan/atau labia mayora, 
dengan atau tanpa  eksisi klitoris (infibulasi). 
• Tipe IIIa: Pemotongan dan aposisi 
          labia minora 
• Tipe IIIb: Pemotongan dan aposisi 
          labia  mayora
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Tipe 4

Semua prosedur berbahaya lainnya yang 
dilakukan pada alat kelamin   perempuan un-
tuk tujuan non-medis, misalnya menusuk, 
melubangi,  mengiris, menggores, dan melaku-
kan kauterisasi.
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Keempat tipe di atas masuk dalam kategori sunat 
perempuan. Di Indonesia, sebagaimana dicatat be-
berapa penelitian, ada praktik-praktik sunat perem-
puan yang bersifat simbolik, ada yang berupa peng-
goresan kunyit saja, atau pencucian dengan kapas 
yang dicelup air, atau bahkan hanya melihat-melihat 
saja untuk memastikan kebersihan dan tidak ada ke-
lainan pada alat kelamin perempuan.
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C.  Praktik Sunat Perempuan di Asia

Komitmen global untuk mengakhiri sunat perem-
puan pada tahun 2030 tidak akan tercapai kecuali 
mobilisasi sumber daya, kemauan politik, dan ke–
mitraan diaktifkan di seluruh kawasan Asia. Kurang-
nya kemajuan di seluruh Asia dalam mengatasi ma–
salah ini tidak sebanding dengan jumlah perempuan 
dan anak perempuan yang terkena dampak, dan 
dampak potensial pada kehidupan mereka. Pada 
berbagai negara di Asia, ada beberapa istilah untuk 
sunat perempuan, seperti ‘khatna’ di India dan Pa-
kistan, ‘sunat perempuan’ di Malaysia, dan ‘sunnah’ 
di Maldives. Adapun setiap negara di Asia memiliki 
situasinya masing-masing terkait praktik sunat pe–
rempuan sebagaimana tabel di bawah ini. 

 

Negara Situasi Praktik Sunat Perempuan

 
Indonesia • 49% korban merupakan anak-anak 

perempuan berumur 0-14 tahun 
• 15 juta anak-anak perempuan 

akan disunat menjelang 2030
• Rata-rata jenis sunat perempuan 

adalah Jenis I & Jenis IV
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Malaysia • Tidak ada data resmi yang jelas
• Beberapa penelitian berskala ke-

cil menunjukkan 90% kasus sunat 
perempuan melibatkan golongan 
Melayu

• Kebanyakan jenis sunat perem-
puan adalah Jenis I dan IV

• Tidak ada perundang- 
undangan yang mengatur sunat 
perempuan

Maldives • 13% perempuan berusia 15 -  49 
di Maldives telah mengalami sunat 
perempuan

• Jenis sunat perempuan tidak dike-
nali 

• Terdapat peningkatan pengelu-
aran fatwa yang mendukung sunat 
perempuan
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India • Tidak ada data resmi yang jelas
• Banyak dipraktikkan oleh komuni-

tas Dawoodi Bohra
• Jenis sunat perempuan adalah Je-

nis I dengan membuang klitoris 
atau kulit penutup klitoris

• Ada kasus Mahkamah Agung di 
Maladewa yang menantang prak-
tik sunat perempuan di India

 Tabel 1. Situasi praktik Sunat Perempuan di ASIA
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D. Praktik Sunat Perempuan di Indonesia

Pada tahun 1840 di Suku Dayak, sunat perempuan 
dilakukan karena dianggap sebagai bentuk dari ritu-
al menyucikan perempuan yang ‘dibeli’ atau ‘diram-
pas’ yang kemudian diislamkan (Feillard & Marcoes, 
1998; Clarence-Smith, 2008). Proses ini lebih dikenal 
dengan istilah sunat perempuan. 

Selain alasan agama, sunat perempuan juga dilaku-
kan  untuk alasan seksualitas dan estetika. Ma–
syarakat percaya sunat perempuan dapat me–
ngurangi libido perempuan dan untuk menjaga 
kesetiaan  dalam pernikahan (Feillard & Marcoes, 
1998). Sunat perempuan juga dipercaya  untuk 
memperindah bentuk vulva. 

Sunat perempuan biasa dilakukan setelah  fase 
post-partum, sekitar 40 hari setelah kelahiran dan bi-
asanya  dilakukan bersamaan dengan tindik telinga 
dan pemotongan rambut. Pada awal abad 20, para 
ibu biasanya menyunatkan anak perempuannya se-
belum berusia dua tahun. Ini dilakukan di beberapa 
tempat di pulau-pulau terluar dan Jawa Barat. 

Sunat perempuan dilakukan sebagai bagian dari 
upacara yang kompleks dan diakhiri  dengan ritual 
makan bersama. Biasanya dilakukan oleh bidan atau 
dukun dengan sedikit memotong, menusuk, meng-
gores, memijat  atau meregangkan klitoris atau la-
bia minora, atau keduanya. Terkadang ada bagian 
kecil dari organ yang dipotong, biasanya tidak le–
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bih besar dari beras, dan dikubur dengan upacara- 
upacara tertentu. Alat yang digunakan adalah po-
tongan bambu tajam, duri  pandan, jarum, pisau 
pena, pisau dapur, pisau jari untuk memotong  nasi, 
pisau cukur, dan gunting. Sunat perempuan tidak 
selalu menyebabkan  munculnya darah dalam pro–
sesnya, namun di beberapa daerah  dipercaya bah-
wa adanya darah dalam proses sunat menunjukkan  
proses sudah berjalan dengan baik. Praktik ini dapat 
dipahami, dimaknai, dan dilakukan secara berbeda 
di masyarakat sesuai  dengan tradisi setempat.

Riskesdas tahun 2013 menunjukkan bahwa seba–
nyak 37.3% dari 114.993 anak perempuan usia 0-11 
tahun mengalami sunat perempuan ketika beru-
sia kurang dari satu tahun. Lebih dari setengahnya 
(54,1%) disunat ketika berusia 5-11 tahun. Seba-
gian besar (55.8%) dilakukan di konteks perkotaan 
bukan di pedesaan atau  pedalaman. Survei ini ha-
nya menggambarkan prevalensi praktik sunat pe– 
rempuan tanpa memberikan gambaran bagaimana 
praktik tersebut dilakukan terutama setelah adanya 
peraturan Kementerian Kesehatan yang melarang 
dan mengatur praktik sunat perempuan. 

Data UNICEF 2016 mencatat lebih dari 200 juta pe–
rempuan dan anak-anak di seluruh dunia menjadi 
korban sunat perempuan. Sementara itu, Indonesia 
berada di peringkat ketiga negara dengan angka su-
nat perempuan tertinggi di dunia setelah Mesir dan 
Ethiopia. Menurut laporan tersebut, separuh anak 
perempuan berusia di bawah 11 tahun atau sekitar 
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13,4 juta di Indonesia dipaksa mengalami praktik 
sunat perempuan. Dari hasil kajian yang dilakukan 
oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Uni-
versitas Gadjah Mada (PSKK UGM) pada 2017 yang 
dilakukan pada 4.250 rumah tangga di 10 Provinsi di 
Indonesia menunjukkan sebanyak 87,3% responden 
mendapatkan informasi mengenai sunat perem-
puan dari orang tuanya. Sebanyak 92,7% responden 
mengungkapkan perintah agama menjadi alasan un-
tuk melakukan sunat perempuan, dan 84,1% karena 
alasan tradisi (PSKK UGM, 2020).
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Daerah Proses

Aceh 
(Clarence 
Smith,  2008)

• Pada tahun 1960-an, anak 
perempuan disunat di usia 
kurang dari 12 tahun. Belaka–
ngan, sunat biasanya dilaku-
kan pada saat  perempuan 
masih balita

• Memotong sedikit, hanya se-
bagai syarat saja 

• Ada ritual-ritual yang dilaku-
kan, yakni membuat ketan 
kuning  dan peusijuk. Ritual ini 
dilakukan  hanya di kalangan 
keluarga sendiri.

Bengkulu • Menempelkan ujung jarum 
pada  klitoris bayi perempuan

• Di Suku Serawai, sunat perem-
puan dilakukan saat anak pe– 
rempuan di atas  umur 8 ta-
hun.
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Sambas Kali-
mantan Barat 
(Nurdiana,  
2010)

• Dahulu dilakukan dengan 
pemotongan klitoris sampai 
habis, namun semenjak ada–
nya peraturan  Kementerian 
Kesehatan, sunat perempuan  
dilakukan hanya sebagai 
syarat  

• Di pedalaman Kalimantan 
praktik klitoridektomi total 
tetap dilaksanakan. 

Sunda 
(Clarence- 
Smith, 2008)

• Dilakukan bersamaan dengan 
mengikir gigi perempuan yang 
disebut sebagai gusaran

• Di Cirebon, dikenal dengan se-
butan rasulan

• Di Sukabumi, dilakukan secara 
sembunyi-sembunyi saat anak 
baru lahir atau beberapa wak-
tu setelah lahir.
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Jogjakarta 
(Feillard & 
Marcoes, 
1998; Putranti, 
2008)

• Dilakukan rata-rata pada usia 
9 - 10 tahun diakhiri dengan 
syukuran 

• Anak perempuan dimasuk-
kan dalam kerudung yang 
menutup tubuhnya, bersa-
ma seorang juru tetes. Di da-
lam kondisi duduk, di tutup 
cerobong, lalu genitalia nya 
dibersihkan oleh juru tetes

• Belakangan lebih banyak 
dilakukan oleh pihak keraton 
sementara masyarakat biasa 
melakukan praktik sunat pe–
rempuan ketika anak perem-
puan berusia bayi.

Jawa 
abangan 
(Claence-
Smith, 2008)

• Dilakukan secara simbolik 
dengan menggunakan ku–
nyit yang diletakkan di klitoris 
anak perempuan kemudian 
memotong kunyit tersebut. 
Lalu, kunyit tersebut dikubur 
atau dibuang ke laut.
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Suku Sasak, 
Sumbawa

• Perempuan disunat ketika 
masih kecil, biasanya berbare–
ngan dengan upacara potong 
rambut pada usia 40 hari

• Sunat perempuan dilakukan 
dengan memotong sedi–
kit klitoris dengan silet oleh 
dukun atau perempuan yang 
‘dituakan’ dan sudah biasa 
menyunat.

Pelauw, Malu-
ku Tengah

• Dilakukan dengan meletakkan 
atau menyentuhkan gata-gata 
(sumpit untuk makan papeda) 
di atas vagina anak perem-
puan

• Tidak diikuti dengan perayaan 
besar-besaran namun karena 
pelaksanaan ritual juga me-
makan biaya, tetap berim–
plikasi pada perbedaan sosial 
antara keluarga yang kaya dan 
keluarga miskin.
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Sulawesi • Di Mongondow, Sulawe-
si Utara, sunat perempuan 
dilakukan pada anak di bawah 
usia 3 tahun dan harus diiku-
ti dengan adanya darah pada 
luka

• Suku Toro, Bajo, Muna dan To-
laki, Sulawesi Tenggara. Um-
umnya dilakukan saat berusia 
2 hingga 3 tahun (Rostiawa-
ti, 2014). Sunat perempuan 
dilakukan dengan melukai ba-
gian klitoris dengan menggu-
nakan sembilu atau silet

• Suku Mandar, Sulawesi Sela-
tan, sunat perempuan dilaku-
kan pada anak kurang dari 
usia satu tahun. Belakangan 
praktik P2GP hanya simbolis 
saja dengan mengeruk ba-
gian yang dianggap kotor di 
vagina, berbeda dari sebelum-
nya yang dilakukan dengan 
memotong klitoris
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• Di Suku Bugis, Suku Makassar, 
dan Luwu, Sulawesi Selatan, 
sunat perempuan dilakukan 
secara simbolis, namun ma-
sih ditemukan cara sunat yang 
melukai klitoris

• Di Toraja, Sulawesi Selatan, 
dilakukan dengan diikat. Anak 
yang sudah disunat dapat di-
lihat dengan menggunakan 
gelang kaki atau gelang ta–
ngan. Namun, dengan ma-
suknya agama Kristen, anak 
perempuan tidak lagi meng–
alami praktik sunat.

Tabel 2. Praktik Sunat Perempuan di Indonesia
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E. Faktor-Faktor Terjadinya Praktik Sunat  
 Perempuan

Baik di Asia maupun Indonesia memiliki kesamaan 
terkait faktor dilakukannya praktik sunat perem-
puan. Beberapa di antaranya adalah faktor agama, 
budaya, norma sosial, dan gender. 

1.  Agama
Sunat perempuan dianggap sebagai kewajiban 
oleh banyak komunitas muslim, baik di Asia 
maupun Indonesia. Praktik sunat perempuan 
dianggap syarat sebagai seorang muslim. Pada 
beberapa kasus di Indonesia, praktik sunat pe–
rempuan menjadi bagian untuk mengislamkan 
seorang anak. Apabila seorang anak perempuan 
belum disunat, maka ia dianggap belum menjadi 
seorang muslim.  

2. Budaya, Norma Sosial, dan Gender
Praktik sunat dimaknai sebagai ritual turun tem-
urun kepada bayi perempuan.  Beberapa ko-
munitas percaya bahwa perempuan yang tidak 
disunat akan memiliki hasrat seksual yang tinggi, 
binal, dan berisiko tidak setia pada suami. Pe–
rempuan yang tidak disunat juga dianggap ko-
tor dan akan berperilaku genit, sedangkan pe–
rempuan yang telah disunat dianggap telah suci 
dan beriman. Sunat perempuan juga dianggap 
sebagai perayaan bahwa si anak perempuan 
telah menjadi perempuan seutuhnya dan dapat 
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melanjutkan keturunan. Pada beberapa daerah 
di Indonesia, praktik tersebut dilakukan untuk 
mengusir sial.

F. Dampak dari Praktik Sunat Perempuan 

Pada aspek medis, praktik sunat perempuan mem-
berikan dampak buruk bagi kesehatan reproduksi 
perempuan. Dampaknya dapat berupa komplikasi 
segera maupun jangka panjang. 

1. Komplikasi Segera

• Nyeri hebat
• Pembengkakan jaringan genitalia
• Masalah berkemih
• Perlukaan pada jaringan sekitar  
 genitalia
• Pendarahan hebat
• Demam, infeksi
• Masalah penyembuhan luka
• Syok hingga kematian 
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2. Komplikasi Jangka Panjang

• Kerusakan jaringan genitalia (nyeri kronis  
 pada klitoris dan vulva, infeksi kronis  
 organ  genitalia)
• Masalah sistem reproduksi (infeksi, nyeri  
 panggul kronis)
• Masalah berkemih (nyeri berkemih,  
 infeksi saluran kemih berulang)
• Masalah vagina (gatal, keputihan,  
 bacterial vaginosis, dan infeksi lain)
• Jaringan parut dan keloid 
• Masalah seksual (nyeri, berkurangnya  
 kepuasan seksual)
• Peningkatan risiko bayi dengan  
 komplikasi (kelahiran sulit, pendarahan  
 berlebih) hingga kematian bayi
• Masalah psikologis (depresi, ansietas,  
 post-traumatic, stress disorder)
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Di Indonesia, sunat perempuan merupakan praktik 
yang dilakukan oleh masyarakat. Bagi umat Islam 
sendiri, mereka menyakini bahwa sunat perempuan 
merupakan perintah agama yang diyakini sebagai 
bentuk penyucian jiwa. Tidak hanya di Indonesia, su-
nat perempuan juga sudah ada di sejumlah negara- 
negara Islam lainnya seperti Mesir, Sudan, dan be-
berapa Negara Arab serta Afrika dan juga Asia.

WHO (World Health Organization) dengan tegas 
menyatakan bahwa sunat perempuan adalah tinda-
kan kriminal yang dilarang dan melanggar hak asasi 
manusia. Sunat perempuan telah memberi dampak 
yang berkepanjangan bagi perempuan, baik dari sisi 
fisik, psikis, dan sosial.  Di Indonesia, terutama yang 
beragama Islam, sunat perempuan masih banyak 
dilakukan dengan alasan apabila tidak melakukan-
nya maka akan mendapat stigma negatif dari ma–
syarakat karena dianggap telah melanggar syariat 
atau perintah agama. Tidak boleh siapapun baik 
pemerintah atau lembaga lainnya melarang untuk 
tidak melakukan syariat agamanya, termasuk sunat 
perempuan. 

BAGIAN KEDUA

SUNAT PEREMPUAN  
DALAM PANDANGAN ISLAM
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Lalu bagaimana sebenarnya Islam memandang su-
nat perempuan ini? Apa makna sunat dan bagaima-
na dalil yang menjadi landasan praktik sunat perem-
puan? Bagaimana argumentasi para ulama terkait 
praktik sunat perempuan baik yang membolehkan 
maupun yang melarangnya? 

A. Makna Sunat Menurut Para Ulama Fikih

Terdapat beberapa istilah yang digunakan oleh para 
ulama terkait sunat, yaitu:

1. Al-khitnu. Secara bahasa bermakna memo-
tong kulit (kulfah) dari penis laki-laki dan 
memotong biji (nawah) dari vagina perem-
puan. Khitan juga digunakan sebagai nama 
tempat pemotongan. 

2. Al-khafdhu bermakna menurunkan, me–
rendahkan atau mengurangi (to reduce), 
menyederhanakan (minimize), mengambil 
sedikit (take easy) dan dilakukan secara pe-
lan (lower).  

3. Al-I’dzar semakna dengan khitan yang berarti 
memotong atau melebih-lebihkan (al-mubal-
aghah). 

Dari tiga istilah di atas, para ulama menggunakan 
kata khitan untuk laki-laki, dan khafdhu untuk perem-
puan. Sedangkan kata al-i’dar untuk kedua-duanya 
yakni laki-laki dan perempuan. Salah satunya diung-
kapkan oleh Ibnu Abdin, ahli fikih bermazhab Hanfi 
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yang mengatakan bahwa untuk perempuan tidak 
boleh disebut khitan, melainkan khifad. Menurut– 
nya penggunaan kata “khitan al-mar’ah” adalah 
salah, yang benar adalah khifad al-mar’ah. Sebab da-
lam praktik sunat perempuan seharusnya tidak ada 
pemotongan secara berlebihan. 

Para ulama ahli fikih memberikan definisi yang ber-
beda, namun secara maknanya hampir sama. Mi–
salnya:

a. Zakariya al-Anshari, memaknai khitan laki- 
laki dengan memotong seluruh qulfah atau 
kulit yang menutupi kepala penis, dan khitan 
perempuan dengan memotong sebagian kli-
toris, yaitu daging yang berada dibagian atas 
vagina.  

b. Ibnu Kajjin, salah seorang bermadzhab 
Syafi’i mendefinisikan hal yang sama dengan 
Zakariya al-Anshari, hanya saja dalam khi–
tan perempuan cukup memotong kulit se-
kecil apapun dari klitoris  yang mirip jengger 
ayam jago. 

c. Sebagian ulama fikih bahkan menyebut khi–
tan perempuan  adalah memotong bagian 
minimal, bagian kecil dari klitoris yang bera-
da dibagian atas vagina. 

Menyebut khifadh untuk khitan perempuan dalam 
fikih menjadi penting, karena secara substansi fikih 
mengajukan kritik yang tajam terhadap tradisi sunat 
perempuan pada zaman jahiliyah yang memotong 
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sebagian besar, bahkan seluruh klitoris yang sangat 
membahayakan kesehatan bahkan nyawa perem-
puan. Khitan seperti itu, para ulama fikih menyebut 
dengan khitan al-fir’aun.  

B. Sunat Perempuan Bukan Perintah Agama 
yang bersifat Ta’abudiyah/ Ibadah

Sebagian ulama fikih mengatakan, salah satu hikmah 
sunat adalah untuk membedakan antara muslim 
dan non-muslim di samping untuk tujuan kebersi-
han. Dengan demikian, sunat dianggap bagian dari 
tradisi Islam. Pemahaman tersebut dianggap ahisto-
ris. Al-Imam Al-Akbar Mahmud Saltut, salah satu rek-
tor al-Azhar Mesir mengatakan bahwa praktik sunat 
merupakan perbuatan yang telah dilakukan sejak 
zaman dahulu (tradisi kuno).  
 
Syaikh Ali Jum’ah salah satu Mufti ad-Diyar al-Misri-
yah, mengatakan bahwa sunat perempuan bukan 
masalah keagamaan yang bersifat ta’abbudi (ibadah), 
melainkan masalah tradisi medis yang diwariskan 
dari generasi ke generasi berikutnya. Masyarakat 
Mesir kuno dan masyarakat di aliran sungai Nil te– 
lah mempraktikkan sunat perempuan. Tradisi sunat 
perempuan ini, kemudian menyebar ke berbagai 
daerah termasuk Madinah. Di masa Nabi Muham-
mad praktik sunat perempuan terjadi di Madinah, 
dan Nabi berusaha mengubah tradisi itu, karena 
sangat membahayakan perempuan.    
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Dari pendapat ulama di atas menjadi jelas bahwa 
sunat perempuan bukanlah tradisi khas Islam. Oleh 
karenanya, sunat perempuan bukanlah menjadi 
identitas keislaman seseorang. Identitas keislaman 
seseorang tidaklah dapat diukur apakah ia telah 
berkhitan atau tidak. Identitas keislaman sejauh 
mana ia menginternalisasikan nilai tauhid dalam ke-
hidupan nyata yang dapat melahirkan kemaslahatan 
dan kemanfaatan bagi diri, keluarga, masyarakat, 
dan bangsa. 

C. Apakah ada Perintah  Khitan dalam Alquran?

Terdapat empat ayat di dalam Alquran yang sering 
menjadi rujukan dalam membahas khitan, baik khi–
tan untuk laki-laki maupun khitan perempuan. Ke-
empat ayat tersebut yaitu:

1. Surat al-Baqarah, 1: 124. 

اِس َّ هُّنَ ۗ قَاَل اِنِّْي جَاعِلَُك لِلن َّ هٗ بِكَلِمٍٰت فَاَتَم ُّ َب ٰٓى اِبْرٰٖهمَ ر  وَاِذِ ابْتَل

لِمِيْنَ تِْي ۗ قَاَل لَا يَنَاُل عَْهدِى الّظٰ َّ ي اِمَامًا ۗ قَاَل وَمِْن ذُرِّ

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhan–
nya dengan beberapa kalimat, lalu dia melak-
sanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) 
berfirman, “Sesungguhnya Aku menjadikan 
engkau sebagai pemimpin bagi seluruh ma-
nusia.” Dia (Ibrahim) berkata, “Dan (juga) dari 
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anak cucuku?” Allah berfirman, “(Benar, teta-
pi) janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang 
zalim.” 

2. Surat An-Nahl, 16: 123.

Artinya: Kemudian Kami wahyukan kepada-
mu (Muhammad), “Ikutilah agama Ibrahim 
yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang 
musyrik.” 

3. An-Nisa’, 4:125, 

بِْع مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ َحنِيْفًا ۗوَمَا كَانَ َّ َّ اَْوَحيْنَٓا اِلَيَْك اَِن ات  ثُم

مَِن الْمُشْرِِكيْن

ْن اَْسلَمَ وَْجهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ ُمحِْسٌن َّ  وَمَْن اَْحسَُن دِيْنًا مِّم

خَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا بََع مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ َحنِيْفًا ۗوَاّتَ َّ ات  ّوَ

Artinya: Dan siapakah yang lebih baik aga–
manya daripada orang yang dengan ikh-
las berserah diri kepada Allah, sedang dia 
mengerjakan kebaikan, dan mengikuti agama 
Ibrahim yang lurus? Dan Allah telah memilih 
Ibrahim menjadi kesayangan(-Nya).
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4. Surat Ali Imran, 3:95, 

بِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ َحنِيْفًاۗ وَمَا كَانَ َّ  قُْل َصدََق اللّٰهُ ۗ فَات

مَِن الْمُشْرِِكيْنَ

Artinya: Katakanlah (Muhammad), “Benarlah 
(segala yang difirmankan) Allah.” Maka ikuti-
lah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak-
lah termasuk orang musyrik.

Dari empat ayat di atas menyatakan agar umat Islam 
mengikuti millah Ibrahim atau agama Nabi Ibrahim. 
Para ulama ahli fikih mengatakan, Alquran memang 
tidak menyebutkannya secara eksplisit, tapi kitab 
suci ini memberi isyarat mengenainya dalam per-
nyataan umum untuk mengikuti millah Nabi Ibra-
him. Ayat di atas menurut para ahli fikih, menjelas-
kan agar Nabi saw dan umatnya mengikuti millah 
(agama) Nabi Ibrahim as yang salah satu dari millah 
itu adalah khitan. Mereka merujuk pada sebuah 
hadis Abu Hurairah: 
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Syeikh Yusuf al-Qardhawi, ulama kontemporer ter-
kemuka, mengkritik argumen ini. Katanya, 

“Dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi saw. Ber-
kata, “Ibrahim as. berkhitan setelah berusia 80 

tahun.” (HR. Bukhari - Muslim)

“Katakanlah (wahai Muhammad), “sesungguh–
nya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada 
jalan yang lurus, (yaitu) agama yang benar; 

agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim bukan-
lah termasuk orang yang musyrik. Katakanlah, 
“sesungguhnya, shalatku, ibadahku, hidupku 

dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semes-
ta alam”. (QS. Al-An’am: 161-162)

“Merujuk ayat ini sebagai dasar hukum khitan 
adalah mengada-ada. Ayat tersebut 

sesungguhnya bicara lebih luas dan lebih 
prinsipil dari sekedar bicara soal khitan. 

Ajakan atau perintah mengikuti agama Ibrahim 
adalah ajakan kepada keyakinan Tauhid dan 
menjauhi kekafiran atau kemusyrikan kepada 
Tuhan melalui argumen rasional dan ilmiah  

(al hikmah wal hujjah)”.

Maksud ini sejalan dengan ayat yang lain:
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Syeikh Al-Imam Al-Akbar Mahmud Saltut juga 
mengkritik dalil yang digunakan oleh para ulama 
Fikih, dengan menyatakan bahwa:

“Berdalil menggunakan ayat-ayat Alquran  
sebagai dalil disyariatkannya khitan 

merupakan berdalil yang berlebihan yang tidak 
dapat diterima menurut akal 

sehat.  Lebih tidak tepat lagi, apabila ayat 
tersebut digunakan sebagai dalil khitan 
perempuan. Karena yang diperintahkan 

khitan dalam ajaran Ibrahim adalah khitan 
bagi laki-laki, yaitu Nabi Ibrahim sendiri, 

sebagai disebutkan dalam hadist. Jadi 
menurutnya, keliru menggunakan ayat di 

atas sebagai dalil khitan perempuan. Dengan 
demikian tidak ada satu ayat pun baik dhanny 
ad-dilalah, apalagi yang qath’i ad-dilalah yang 

menganjurkan khitan perempuan.” 
(Mahmud Syaltut, “ Al-Fatawa” hal. 332)

D. Apakah Ada Hadis yang Memerintahkan  
Sunat Perempuan?

Terdapat beberapa hadis yang menjadi landasan su-
nat perempuan oleh para ulama fikih adalah sebagai 
berikut: 
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1. Hadis tentang Fitrah

Artinya: …dari Abu Hurairah ra, ia berkata. 
Rasulullah bersabda, “terdapat lima hal yang 
menjadi fitrah, yaitu khitan, mencukur bulu 
sekitar kemaluan, memotong kuku, mencab-
ut bulu ketiak dan mencukur kumis.” (HR. 
Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah)

Hadis ini tidak secara spesifik menjelaskan 
sunat perempuan. Namun para ulama yang 
mendukung sunat perempuan menjadikan 
hadis di atas sebagai justifikasi. Bahwa khitan 
yang dimaksud berlaku untuk laki-laki dan 

 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن

 الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال

�له عليه وسلم اَلْفِْطرَةُ خَمٌْس َأْو خَمٌْس �له صلى ال�  رسول ال�

 مَِن الْفِْطرَةِ اَْلخِتَانُ وَالاِْستِحْدَادُ وَتَْقلِيْمُ اْلَأْظفَارِ وَنَتُْف

�َرِِب * ) صحيح ( الارواء 37 : آداب  اْلِإبِْط وَقَص�ُ الشا

 الزفاف 711 : وأخرجه البخاري ومسلم  باب الفطر(

صحيح ابن ماجة - )ج 1 / ص(
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perempuan sebagaimana mencukur bulu 
kemaluan, bulu ketiak dan memotong kuku. 
sementara ulama yang menolaknya, menya-
takan bahwa khitan disini khusus bagi laki- 
laki, sebagaimana mencukur kumis.

2. Hadis Tentang Tukang  Khitan/ Sunat  
Perempuan di Madinah 

اِك بِْن قَيٍْس ، قَاَل : كَانَ بِالْمَدِينَةِ اْمرََأةٌ ، ح�َ  َعَِن الض�َ

بِي�ُ َ� ةَ َتخْفُِض اْلجَوَارِي ، فَقَاَل لَهَا الن َ�  يُقَاُل لَهَا : ُأم�ُ عَطِي

ةَ اْخفِضِي ، وَلا تُْنهِكِي َ� �له عليه وسلم : يَا ُأم�َ عَطِي  صلى ال�

ْوِج قَاَل الْغَلابِي�ُ : َ� هُ َأسْرَى لِلْوَجْهِ ، وََأْحظَى عِنْدَ الز َ�  ، فَِإن

ِ اكُ بُْن قَيٍْس هَذَا لَيَْس بِالْفِْهرِي� ح�َ  قَاَل َيحْيَى بُْن مَعِينٍ الض�َ

دَ َ� �َذِي لَْم يُسَم�ِهِ ُأرَاهُ مُحَم جُُل ال َ� هُ : وَالر َ� يُْخ رَِحمَهُ ال�  وَقَاَل الش�َ

انَ اللْكُوفِي�َ بَْن َحس�َ
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Artinya: …dari Ad-Dahhak Bin Qais, ia berkata; 
di Madinah ada seorang perempuan bernama 
Ummu Athiyyah yang berprofesi tukang khitan 
bagi gadis-gadis. Lalu Nabi berkata kepadanya, 
“wahai Ummi Athiyyah, potonglah bagian kecil 
saja, janganlah berlebih-lebihan, sebab hal itu  
lebih mencerahkan wajah dan membahagiakan 
suami.”

Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam 
Abu Dawud. 

�له عنها - : » َأن�َ اْمرََأةً كَانَْت  د( أم عطية – رضي ال�

ُ �له �َى ال� �لهِ –َصل �ِسَاءَ فِي الْمَدِيْنَةِ ، فَقَاَل لَهَا رَُسوُْل ال�  َتخْتِنُ الن
مَ-: لاَ تَْنهَكِْي ، فَِإن�َ ذَلَِك َأْحظَى لِلْمَرَْأةِ، وََأَحب�ُ َ�  عَلَيْهِ وََسل

يه  لِلْبَعِْل«.قال أبو داود: هذا الحديث ضعيف، وراو

 مجهول. جامع الأصول من أحاديث الرسول – )ج 1 /

ص 9792(

Artinya: …dari Ummi Athiyyah Al-Anshariyah, ada 
seorang wanita di Madinah yang mengkhitan/
menyunat perempuan-perempuan, lalu Rasu-
lullah berkata kepadanya, “janganlah berlebih- 
lebihan dalam memangkas, sebab hal itu le– 
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bih memberi kehormatan perempuan dan lebih 
menggembirakan pada suami.” (HR. Abu Dawud) 

Kedua hadis di atas menurut Abu Dawud dan 
Al-Albani keduanya adalah hadis dhaif (lemah). 
Bahkan perawinya tidak diketahui sebagaima-
na disebut dalam kitab jami’ al ushul min ahadits 
ar-rasul. Menurut kebanyakan ulama ahli hadits, 
hadits dha’if tidak dapat dijadikan sumber hu-
kum, apalagi menghalalkan sesuatu yang sebel-
umnya dilarang.  

3. Hadis Tentang Khitan/Sunat Perempuan 
Makrumah

دِ َّ َارِِث الْفَقِيهُ َأخْبَرَنَا َأبُو مُحَم  َأخْبَرَنَا َأبُو بَكْرِ بُْن اْلح

ثَنَا انُ حَّدَ ُّوُب الْوَزَّ ثَنَا َأي ثَنَا عَبْدَانُ حَّدَ انَ حَّدَ َّ  بُْن َحي

دِ بِْن عَجْلاَنَ َّ بَانَ عَْن مُحَم ثَنَا ابُْن ثَوْ  الْوَلِيدُ بُْن الْوَلِيدِ حَّدَ

بِىِّ -صلى اللّٰه عليه َّ اٍس عَِن الن َّ  عَْن عِكْرِمَةَ عَِن ابِْن عَب

ةٌ لِلرِّجَاِل مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ «. َّ  وسلم- قَاَل :» اْلخِتَانُ ُسن

هَذَا ِإْسنَادٌ َضعِيٌف
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Artinya:….dari Ibnu Abbas, dari Nabi saw, ia ber–
sabda, “khitan adalah sunnah bagi laki-laki dan 
makrumah (kemuliaan) bagi perempuan.”

Hadis di atas menurut pandangan para ulama 
hadis juga masuk hadis yang dha’if yang tidak 
dapat dijadikan sumber hukum. Namun demiki-
an teryata banyak ulama yang menggunkan ha–
dis ini sebagai sumber hukum kewajiban atau ke-
sunnahan khitan laki-laki, dan hukum kemuliaan 
khitan perempuan. 

Sebagian ulama memaknai makrumah dengan 
mustahabbah atau masnunah yang berarti khitan 
perempuan juga sunnah. Akan tetapi penafsir-
an makrumah dengan mustahabbah merupakan 
pemaksaan terhadap teks. Jika yang dimaksud 
makrumah adalah mustahabbah mengapa Nabi 
saw tidak bersabda “al-khitan sunnatun li ar-rijal  
wa an-nisa?”

Syeikh Yusuf al Qardhawi menyampaikan pan-
dangan yang menarik mengenai tafsir kata 
“makrumah li al nisa’”. Menurutnya:
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Pandangan Syeikh al Qardhawi ini makin 
jelas menunjukkan kepada kita bahwa khi-
tan perempuan adalah tradisi belaka, bukan 
ketentuan agama, yang sifatnya kondisional 
dan kontekstual. Jadi, khitan perempuan bu-
kan praktik yang tetap dan universal. Selain 
itu, hadisnya sendiri sesungguhnya masih 
bermasalah, ia bukan hadis sahih, maupun 
hasan, melainkan dha’if, atau lemah. Hadis 
yang lemah tidak bisa menjadi landasan un-
tuk hal-hal yang sangat krusial, seperti sunat 
yang berdampak besar bagi kehidupan seo-
rang perempuan.

“Arti kehormatan bagi perempuan adalah ia 
merupakan sesuatu (praktik) yang menurut 

tradisi dipandang baik bagi perempuan. Tidak 
terdapat teks agama yang mewajibkan mau-
pun yang menganjurkan (menyunahkan). Ini 

merupakan perkara yang bisa berubah-ubah. 
Tradisi yang dipandang terhormat dalam suatu 

masa atau tempat, tidak selalu terhormat 
untuk masa atau tempat yang lain. Sebab itu, 

kita melihat wlayah-wilayah kaum muslim tidak 
mengkhitankan kaum perempuannya, seperti 

negara-negara Teluk Arabia dan semua negara 
bagian utara Afrika”. 

(al-qardhawi, www. qhardawi.net)
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4. Hadis Tentang Wajib Mandi Besar Ketika 
Bertemu Dua Khitan

َ ْحمَِن بُْن ِإبْرَاهِيم َ� نَافِسِي�ُ وَعَبْدُ الر ٍد الط�َ َ� ثَنَا عَلِي�ُ بُْن مُحَم  حَد�َ
ثَنَا اْلَأْوزَاِعي�ُ ثَنَا الْوَلِيدُ بُْن مُْسلٍِم حَد�َ  الد�ِمَْشقِي�ُ قَالَا حَد�َ

ٍد عَْن َ� ْحمَِن بُْن الْقَاسِِم َأخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بُْن مُحَم َ�  َأنْبََأنَا عَبْدُ الر

مَ قَالَْت ِإذَا الْتَقَى َ� هُ عَلَيْهِ وََسل َ� �َى ال� بِي�ِ َصل َ�  عَائِشَةَ زَْوِج الن

�َى هِ َصل َ�  اْلخِتَانَاِن فَقَْد وََجَب الْغُْسُل فَعَلْتُهُ َأنَا وَرَُسوُل ال�

مَ فَاغْتَسَلْنَا َ� هُ عَلَيْهِ وََسل َ� ال�

Artinya: Dari ‘Aisyah istri Nabi Muhammad Saw: “Jika 
bertemu dua khitan maka wajib mandi besar. Aku 
melakukannya bersama Rasulullah, dan kami pun 
mandi besar”. (HR. Ibnu Majah No Hadis: 600)

Hadis ini seringkali dijadikan dalil kewajiban khitan. 
Padahal hadis ini tidak sedang bicara khitan, melain-
kan berbicara kewajiban mandi setelah melakukan 
senggama.  Senggama seperti apa yang mewajibkan 
mandi? yaitu apabila telah bertemu kedua tempat 
kelamin laki-laki dan perempuan yang dikhitan. Dari 
hadis tidak dapat disimpulkan bahwa khitan adalah 
wajib atau sunnah, sebab bisa jadi Nabi menyatakan 
fakta yang sesungguhnya yaitu bahwa pada um-
umnya laki-laki dan perempuan dalam tradisi arab  
dikhitan.
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Itulah beberapa hadis yang dijadikan dalil disyari-
atkannya khitan, baik bagi laki-laki maupun perem-
puan. Akan tetapi, menurut penilaian ulama hadis, 
hadis-hadis di atas diragukan datang dari Nabi saw 
atau bukan. Kecuali hadis pertama yang menurut 
penilaian Syaikh Albani adalah sahih. Dari beberapa 
hadis di atas hanya dua hadis yang secara eksplisit 
menyebut khitan perempuan, yaitu hadis kedua dan 
ketiga yang semakna dengan hadis keempat, yang 
ketiga-ketiganya dha’if, sekali lagi menurut penilaian 
ulama hadis. Ibnu Mundir berkesimpulan bahwa,

“Dalam masalah khitan, tidak ada satu hadis 
pun yang dapat dijadikan rujukan, dan tidak 

ada sunnah yang layak diikuti”. 

Penilain yang sama juga dikemukakan oleh Sayyid 
Sabiq dalam kitabnya Fiqh As-Sunnah, menurutnya,

 “Hadis-hadis yang memerintahkan  sunat 
perempuan adalah dha’if seluruhnya, tidak 

ada satupun yang shahih” (Sayyid Sabiq, Fiqh 
as-Sunnah, juz 1, hlm 38). 
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E. Bagaimana Hukum Khitan Menurut Ulama 
Fikih Klasik?

Terdapat beberapa pandangan para ulama fikih 
terkait sunat baik untuk laki-laki maupun untuk pe–
rempuan. Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam kitab Fiqhul 
Islam Wa Adillatuhu menyatakan terdapat beberapa 
pendapat para ulama, yaitu: 

1. Madzhab Hanafi dan Maliki. Sunnah mu’ak-
kadah (sunah yang dekat kepada wajib) bagi 
laki-laki dan bagi perempuan adalah suatu 
kemuliaan (makrumah), dianjurkan tidak 
berlebihan sehingga tidak terpotong bibir 
vagina, agar ia tetap mudah merasakan ke-
nikmatan jima’ (hubungan seksual) 

2. Imam Syafi’i. Khitan wajib bagi laki-laki dan 
perempuan  

3. Imam Ahmad bin Hanbal. Wajib bagi lelaki 
dan suatu kemuliaan bagi perempuan

Argumentasi yang disampaikan mengenai kewa-
jiban, atau sunah sunat perempuan adalah dengan 
melakukan analogi hukum (qiyas). Yaitu sebagaima-
na laki-laki diwajibkan atau disunnahkan khitan, 
maka perempuan pun demikian adanya. Khitan pe–
rempuan dimasukkan sebagai amalan Nabi Ibrahim 
as. (al-fithrah al-hanifiyyah). Diriwayatkan, Nabi Ibra-
him as diperintah sunat pada umur 80 tahun. Ditam-
bah dengan berbagai teks-teks hadis, sebagaimana 
disampaikan di atas, tidak ada satupun yang kuat 
(sahih) sebagai landasan hukum. Jadi, teks-teks hadis 
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yang dipakai landasan kebolehan atau kesunnahan 
sunat perempuan adalah teks-teks hadis untuk su-
nat laki-laki.

Analogi teks ini, tentu saja tidak bisa diterima de–
ngan mudah. Sebab, sunat bagi laki-laki bertujuan (‘il-
latnya) untuk kebaikan, kebersihan, kesehatan, dan 
manfaat biologis yang dirasakan laki-laki. Sementa-
ra sunat perempuan justru sebaliknya, akan men-
datangkan keburukan, kerusakan biologis dan pe– 
rempuan bisa sulit memperoleh manfaat (orgasme) 
dari hubungan seksual dengan suaminya. Dalam 
bahasa Ushul Fiqh, analogi ini justru bersebrangan 
(qiyas ‘ala al-fariq) dan karena itu tidak bisa diteri-
ma, dan khitan perempuan harus dilarang. Alquran 
mengakui kesetaraan hubungan seksual antara sua-
mi istri ini dengan ungkapan “hunna libasun lakum 
wa antum libasun lahunna” (istri adalah pakaian bagi 
suami, dan sebaliknya suami juga pakaian bagi istri).

Sedangkan para ulama yang berpendapat bahwa 
sunat perempuan adalah makrumah (kemuliaan) 
itu terasa janggal. Karena dalam hukum syar’i istilah 
makrumah tidak dikenal. Pandangan Syeikh Yusuf al 
Qardhawi mengenai tafsir kata “makrumah li al nisa’” 
sudah disebutkan sebelumnya. Menurutnya bahwa
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Pandangan Syeikh al Qardhawi ini makin jelas 
menunjukkan kepada kita bahwa khitan perempuan 
adalah tradisi belaka, bukan ketentuan agama, yang 
sifatnya kondisional dan kontekstual. 

F. Bagaimana Pendapat Ulama Kontemporer 
Khususnya Ulama Al Azhar tentang Sunat 
Perempuan?

Ulama kontemporer terutama menyatakan bahwa 
sunat bagi perempuan adalah haram. Beberapa ula-
ma memberikan argumentasi sebagai berikut. 
1. Syekh Muhammad Syaltut. Menurutnya, melu-

kai anggota tubuh (jarh), pada prinsipnya adalah 
haram, kecuali jika ada manfaat yang lebih be-
sar atau karena ada kebutuhan yang mendesak 

“arti kehormatan bagi perempuan merupakan 
sesuatu (praktik) yang menurut tradisi dipan-

dang baik bagi perempuan. Tidak terdapat teks 
agama yang mewajibkan maupun yang meng–
anjurkan (mensunnahkan). Hal ini merupakan 
perkara yang bisa berubah-ubah. Tradisi yang 
dipandang terhormat dalam suatu masa atau 

tempat, tidak selalu terhormat untuk masa 
atau tempat yang lain.”
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(dharurah). Sunat perempuan termasuk dalam 
kategori ‘melukai tubuh’. Islam melarang melu-
kai tubuh karena haram hukumnya. Apalagi jika 
dipastikan tidak ada manfaat sama sekali yang 
bisa jadi alasan pembolehan, dan justru men-
datangkan kerusakan dan keburukan. 

2. Terdapat dua fatwa yang dikeluarkan ulama Me-
sir terkait sunat perempuan yaitu, dari Darul Ifta, 
lembaga resmi pemerintah dan keputusan dari 
ulama al-Azhar. Fatwa diputuskan tahun 2011, 
dan dirilis ulang pada Februari tahun 2021. Dua 
fatwa tersebut dengan tegas mengatakan bah-
wa sunat perempuan adalah haram dan sebagai 
bentuk kejahatan. 

3. Grand Syaikh al-Azhar yaitu Syaikh Muhammad 
Thantowi. Beliau dengan tegas mengatakan bah-
wasannya tidak ada landasan dan juga dalil syara 
yang sangat kuat, yang bisa dijadikan argumen 
dan legalnya sunat perempuan. Tahun 2000, saat 
itu Syekh Muhammad Thantowi menyerukan ke-
pada negara-negara Arab, dan berbagai kawasan 
mulai dari kawasan Teluk, Afrika Utara, Syams, 
dan hampir seluruh negara Arab, menyerukan 
bahwasannya agar budaya sunat perempuan 
segera dihentikan. Karena itu tidak sesuai de– 
ngan ajaran agama Islam. 

4. Syekh Yusuf al-Qaradhawi. Beliau berpendapat 
khitan perempuan hanya sebatas hukum mu-
bah atau dibolehkan saja dalam fikih. Dan hal-
hal yang dibolehkan syari’ah, bisa dilarang jika 
nyata-nyata mendatangkan kerusakan. Khitan 
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perempuan termasuk yang mendatangkan ke–
rusakan dan keburukan (dharar) dan hukumnya 
menjadi dilarang, atau haram. 

5. Imam Besar Ahmad At-Tayyib. Beliau ber-
pendapat bahwa menurut fikih dan otoritas me-
dis terpercaya, sunat perempuan adalah berba-
haya bagi anak perempuan dan mempengaruhi 
kehidupan keluarga mereka setelah menikah, 
jadi haram hukumnya secara syar’i. 

6. Organisasi Penelitian Islam yang berafiliasi de–
ngan al-Azhar mengatakan bahwa tidak ada pe–
rintah syar’i yang otentik atau jelas dalam Alqu-
ran dan Sunnah Nabi terkait sunat perempuan. 
Apabila ada hadis yang dijadikan dasar kebole-
han khitan perempuan ini hadisnya lemah dan 
tidak bisa dijadikan argumen untuk khitan pe–
rempuan, sehingga tidak ada bukti yang jelas. 
Selain itu, sunat perempuan adalah kebiasaan 
yang berbahaya tanpa legimitasi syar’i. Jika masih 
ada yang melakukannya, maka dianggap sebagai 
sebuah kejahatan kemanusiaan, dan pelakunya 
akan dihukum atas perbuatannya tersebut.

Ada sebagian ulama kontemporer yang tidak 
sependapat dengan pandangan di atas. Salah satu 
alasannya karena sesuatu yang dibolehkan syariat/ 
fikih, tidak boleh dicampuri urusan manusia. Hal 
ini sebagaimana dinyatakan dalam fatwa MUI. Pan-
dangan tersebut dirasa kurang tepat. Jikapun khitan 
perempuan dianggap syariah Islam atau dibolehkan 
secara syari’, ijtihad masih sangat mungkin dilaku-
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kan. Dalam pembahasan fikih, ijtihad bisa masuk 
ke dalam hal-hal yang dianggap syari’ah dan hal-hal 
yang tidak dianggap syari’ah. Puasa Ramadhan yang 
wajib, sebagai ibadah dan syari’ah misalnya, bisa jadi 
haram jika secara medis nyata mendatangkan pe–
nyakit bagi orang tertentu. Ini artinya, sesuatu yang 
syari’ah masih bisa dimasuki ruang ijtihad fikih.

G. Bagaimana Maqashid Syariah Memandang  
Sunat Perempuan? 

Paparan di atas menegaskan bahwa sunat perem-
puan tidak memiliki legalitas yang shahih baik dari 
Alquran maupun Sunnah Nabi saw. Jika dalam ka-
sus-kasus hukum tidak ditemukan sumber hukum 
baik dalam Alquran dan as-Sunnah, maka apakah 
yang dapat dijadikan rujukan untuk menetapkan 
hukum? Maqashid Asy-Syari’ah sebagai jawaban– 
nya. Maqashid asy-syari’ah bertumpu pada “kemasla-
hatan” yang seharusnya menjadikan pijakan fatwa 
khususnya dalam kasus-kasus yang tidak terdapat 
di dalam Alquran dan Sunnah. 

Dalam konteks sunat perempuan pijakan apa yang 
dapat membawa kemaslahatan bagi perempuan? 
Dalam hal ini harus diserahkan pada ahlinya. Pesan 
Alquran, menyatakan bertanyalah kepada ahli ad-dz-
ikr (ahli ilmu). Dalam konteks sunat perempuan ahli 
ilmu adalah ahli medis, ahli kedokteran, bukan ahli 
teks. Jika secara medis berdasar kajian-kajian ilmi-
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ah yang menyakinkan mengatakan bahwa di dalam 
sunat perempuan tidak ada kemaslahatan apapun, 
justru sebaliknya menimbulkan mafsadah atau keru-
sakan pada perempuan, maka ahli teks wajib menja-
dikannya sebagai pijakan fatwa.

H. Apakah Rasulullah Mengkhitan Putri- 
Putrinya?

Dalil yang paling kuat untuk praktik sunat perem-
puan adalah praktik atau sunnah fi’liyah (perbuatan) 
Rasulullah saw dibandingkan dengan sunnah qauli-
yyah (ucapan), apalagi kalau sunnah qauliyah diragu-
kan keshahihannya. Syaikh Aly Jum’ah dalam salah 
satu kitabnya menyatakan bahwa tidak ada satu 
teks yang menyatakan bahwa Rasulullah mengkhi-
tan putri-putrinya, padahal praktik sunat ketika itu 
menyebar di Madinah. Di sisi lain tidak satu teks 
sharih yang memerintahkan kaum muslimin un-
tuk mengkhitan putrinya. Tidak mempraktikkan– 
nya Nabi dan tidak memerintahkannya, sebagai dalil 
yang kuat bahwa sunat perempuan tidak dianjurkan 
dalam Islam. Tidak mempraktikkan Nabi bisa men-
jadi sebagai perlawanan terhadap tadisi khitan pe– 
rempuan yang marak dan dan membahayakan pe–
rempuan ketika itu. 
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Upaya untuk melakukan pencegahan sunat perem-
puan baik yang dilakukan oleh pemerintah, organisa-
si perempuan termasuk perempuan muslim, organi-
sasi Islam, tokoh agama dan masyarakat sipil belum 
sepenuhnya dapat menghentikan praktik berbahaya 
tersebut. Di bawah ini beberapa upaya yang sudah 
dilakukan di level Asia dan Indonesia. Di Indonesia 
kami menyajikan secara khusus pandangan dari Ja-
ringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) 
perihal sunat perempuan.  

A. Gerakan Penghapusan Sunat Perempuan  
 di Asia
 
Asia Network to End FGM/C adalah kolaborasi an-
tara LSM feminis di kawasan Asia-Pasifik, ARROW, 
dan LSM global, Orchid Project. Jaringan yang dilun-
curkan pada tahun 2019 ini, memiliki beberapa tu-
juan. Beberapa di antaranya, yaitu (1) menciptakan 
platform guna memberikan dukungan dan pening-
katan kapasitas kepada para aktivis dan organisasi 
yang bekerja di bidang larangan sunat perempuan; 
(2) mengumpulkan data dan bukti praktik sunat pe–
rempuan; (3) mendesak pemerintah untuk melapor-

BAGIAN KETIGA

UPAYA PENCEGAHAN  
SUNAT PEREMPUAN
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kan indikator SDG 5.3.2 terkait dengan pencegahan 
sunat perempuan. Saat ini, Asia Network to End FG-
M/C memiliki 85 anggota Jaringan di 13 negara se– 
perti Indonesia, Malaysia, Singapura, Sri Lanka, In-
dia, Filipina, Bangladesh, Pakistan, Maladewa, Myan-
mar, dan Mongolia.

B. Gerakan Penghapusan Sunat  Perempuan  
 di Indonesia

Perjuangan untuk menghapuskan Sunat Perem-
puan telah  dilakukan dalam waktu dan proses 
yang sangat panjang. Beragam penelitian dan kerja- 
kerja advokasi penghapusannya telah  dilakukan, 
tidak hanya di Indonesia, juga mancanegara. Kom-
nas  Perempuan di tahun 2012 juga telah melaku-
kan kajian kekerasan terhadap perempuan berbasis 
budaya, dan menemukan kasus sunat perempuan 
sebagai salah satunya. Kuatnya tradisi, agama, dan 
kepercayaan atau  keyakinan masyarakat masih dan 
selalu menjadi kendala kerja-kerja penghapusan su-
nat perempuan ini. 

Pergerakan masyarakat sipil di Indonesia terkait su-
nat perempuan masih bersifat sporadis dan belum 
mencapai tindak intervensi di masyarakat.  Meski-
pun demikian, banyak elemen yang sudah melaku-
kan kajian dan penelitian terkait sunat perempuan. 
Salah satu penelitian komprehensif  yang paling 
awal dilakukan adalah penelitian dari Population 
Council pada tahun 2003. Penelitian tersebut mem-
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berikan gambaran  bagaimana praktik sunat perem-
puan yang terjadi di Indonesia. Sementara itu, data 
berskala nasional yang seringkali menjadi rujukan 
adalah Riskesdas tahun 2013 yang memperlihatkan 
prevalensi sunat perempuan, baik  dalam level nasi-
onal maupun provinsi. Berbagai kajian dan advokasi 
kebijakan juga datang dari akademisi dan lembaga 
swadaya  masyarakat (Uddin, 2010; Habjah, 2013; 
Kalyanamitra, 2014).   

Desakan dari organisasi masyarakat sipil men-
dorong Kementerian Kesehatan untuk mengeluar-
kan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Kesehatan 
Masyarakat Nomor HK.00.07.1.3.1047a Tahun 2006 
tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan 
bagi Petugas Kesehatan. Petugas kesehatan dilarang 
melakukan sunat perempuan  karena tidak terbukti 
bermanfaat secara medis. Surat pelarangan  ini ten-
tu mendapatkan apresiasi dari aktivis perempuan 
dan khusus nya aktivis kesehatan reproduksi. 

Kebijakan terakhir terkait sunat perempuan dike-
luarkan oleh Kementerian Kesehatan, yakni Per-
menkes Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan 
Permenkes nomor 1636 tentang Sunat Perempuan. 
Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa sunat pe–
rempuan adalah praktik kultur  atau tradisi bukan 
praktik medis karena tidak ada manfaatnya secara 
medis. 
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Adapun Kementerian Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah menyusun 
grand design terkait pencegahan sunat perempuan. 
Dalam grand design tersebut, disebutkan bahwa 
pada kurun waktu 2016-2017 melakukan penyiapan 
data pendukung dan menyiapkan berbagai panduan 
advokasi pada 2017-2018. Selanjutnya pada 2018 
melakukan advokasi dengan pendekatan tokoh aga– 
ma serta remaja. Hingga 2019-2020 melakukan 
roadmap dan rencana aksi nasional sebagaimana 
gambar di bawah ini. 
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GRAND KEMENPP-PA 
PENCEGAHAN SUNAT PEREMPUAN

Penyiapan data pendukung
Penelitian kuantitatif - kualitatif & 

pemetaan Stakeholder

Menyiapkan berbagai panduan advokasi
Tokoh Agama - Remaja - Keluarga - Lembaga 

Masyarakat - Tenaga Kesehatan

2016 - 2017

2017 - 2018



62

Advokasi
• Pendekatan tokoh agama

• Pendekatan remaja

• Penyiapan road map dan rencana aksi 
pencegahan sunat perempuan

• Meneruskan advokasi mendorong 
penghapusan praktik sunat perempuan

• Piloting pendampingan di Lombok utara

2018

2019 - 2020
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Road map dan rencana aksi nasional
Menyiapkan dokumen road map dan strategi 

nasional sebagai upaya komprehensif 

2019 - 2020
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C. Pandangan Kongres Ulama Perempuan Indo-
nesia (KUPI) dalam Pencegahan Sunat Perem-
puan

Dalam Musyawarah Keagamaan KUPI I yang diseleng-
garakan pada April 2017 di Pesantren Kebon Jambu, 
menghasilkan tiga pandangan keagamaan yaitu ke-
kerasan seksual, perkawinan anak, dan perusakan 
lingkungan. Dalam pertemuan tersebut, dibahas 
tentang kekerasan seksual yang di dalamnya ber–
singgungan dengan praktik sunat perempuan yang 
membahayakan organ reproduksi perempuan dan 
berdampak pada terganggunya proses reproduksi. 
Pandangan  keagamaan KUPI berkaitan dengan ke-
kerasan seksual tersebut yaitu: 

1. Kekerasan seksual, baik di dalam maupun di 
luar pernikahan, adalah haram.

2. Tubuh sebagai amanah dari Allah Swt yang 
harus dijaga dan tidak boleh dilukai

3. Alat kelamin yang kompleks yang harus dija-
ga untuk fungsi prokreasi dan rekreasi

4. Pernikahan sebagai hak menikmati seks bagi 
perempuan

5. Menikmati seks dalam nikah sebagai  bagian 
dari sakinah, mawaddah, rahmah

6. Tanggung jawab bersama untuk menjaga 
dan memelihara tubuh perempuan agar se-
hat dan mampu menikmati seks dalam per-
nikahan (rekreasi maupun prokreasi)
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Dalam merespons persoalan sunat perempuan, 
dapat diambil pesan utama dari posisi KUPI dalam 
menyikapi persoalan kekerasan seksual di atas, yai-
tu:

1. Menjaga seluruh anggota tubuh sebagai 
amanah Allah Swt dari segala bentuk keru-
sakan, pelukaan, dan keburukan 

2. Prinsip larangan segala bentuk  mafsadah/ 
merusak dan membahayakan, termasuk ke-
tika hal itu berupa ibadah ritual 

3. Hak perempuan untuk menikmati tubuhnya 
dalam hubungan pernikahan 

Dari pandangan KUPI di atas, dapat dipahami bahwa 
sunat perempuan termasuk praktik yang melukai 
anggota tubuh perempuan/ mafsadah, dan melang-
gar hak perempuan untuk menikmati tubuhnya.

Sebagai gerakan, KUPI telah melakukan upaya 
pencegahan sunat perempuan melalui berbagai 
kegiatan seperti pelatihan dan penyebaran infor-
masi. Melalui organisasi pendukung seperti Rahima 
dan Alimat, KUPI telah melakukan pelatihan kepada 
para ulama perempuan kerjasama dengan berbagai 
pihak seperti dengan Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kom-
nas Perempuan, UNFPA, dan organisasi perempuan 
yang konsen terhadap isu sunat perempuan. Ber–
bagai kegiatan tersebut bertujuan untuk melakukan 
penyadaran terhadap masyarakat melalui peran 
ulama perempuan terkait bahaya sunat perempuan 
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secara medis dan agama, sehingga diharapkan prak-
tik sunat perempuan dapat dihentikan. 

Berbagai kegiatan tersebut bertujuan untuk melaku-
kan penyadaran terhadap masyarakat melalui peran 
ulama perempuan terkait bahaya sunat perempuan 
secara medis dan agama, sehingga diharapkan prak-
tik sunat perempuan dapat dihentikan. 
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BAGIAN KEEMPAT

TULISAN TOKOH AGAMA PESERTA  
PELATIHAN PENCEGAHAN  

SUNAT PEREMPUAN

Pelatihan pencegahan sunat perempuan bagi ulama 
perempuan yang diselenggarakan pada 26 - 28 Agus-
tus 2021 ini menghasilkan beberapa tulisan. Berikut 
adalah tulisan pendapat dan pengalaman beberapa 
orang peserta pelatihan.

A. Selamatkan Perempuan dari Praktik 
Mutilasi

Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengis-
tilahkan sunat perempuan dengan female 
genital mutilation atau mutilasi alat kelamin 
perempuan. Hal tersebut disebabkan adanya 
prosedur yang melibatkan pengangkatan se-
bagian atau seluruh alat kelamin perempuan 
bagian luar. Praktik ini umumnya dilakukan 
karena faktor sosial atau budaya. Banyak ka-
langan yang masih belum menyadari bahwa 
praktik tersebut merupakan praktik berbaha-
ya yang berdampak buruk bagi kesehatan pe–
rempuan. Tenaga ahli kesehatan dalam hal ini 
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dokter ahli mengkampanyekan akan bahaya 
praktik sunat perempuan, baik melalui semi-
nar maupun media daring. Beberapa dampak 
sunat perempuan ini adalah kista, pendara-
han, gangguan hubungan intim, infeksi, dan 
lainnya. 

Dampak buruk sunat perempuan menjadi 
illat/sebab dilarangnya praktik ini dalam Is-
lam. Kaidah hukum Islam menegaskan bahwa 
المصالح جلب  على  مقدم  المفاسد   menolak sesuatu   درء 
yang mendatangkan bahaya atau kerusakan 
diutamakan atas sesuatu yang mendatangkan 
maslahat. Merujuk kepada sumber ajaran Is-
lam Alquran dan sunnah, ulama imam mazhab 
empat berbeda pendapat dalam memahami 
nash. Meskipun pandangan Imam Syafii me–
ngatakan wajib sunat baik laki-laki maupun 
perempuan dan imam Maliki, Hanafi maupun 
Hanbali berpendapat wajib bagi laki-laki dan 
kemuliaan untuk perempuan. Namun peneta-
pan hukum fikih bergantung pada illatnya. Jika 
praktik ini dinyatakan berbahaya untuk saat ini 
maka menjadi illat diharamkannya praktik ini. 
Selamatkan perempuan dari praktik mutilasi. 

(Haniah- Sulawesi Selatan)
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B. Berbahaya, Sunat Perempuan Tidak Ada 
Manfaatnya

Sunat perempuan atau P2GP yang dilaku-
kan dengan sengaja untuk mengubah dan 
mencederai organ genetalia perempuan tan-
pa indikasi medis. Sebagian masyarakat kita 
masih meyakini sunat perempuan memiliki 
sekian manfaat, di antaranya mencegah pem-
besaran klitoris, menghindari penyakit kewa–
nitaan, mengurangi nafsu yang berlebihan, 
dan mencegah bau tidak sedap. Benarkah de-
mikian ?

Kenyataannya tidak ada satupun hasil riset me-
dis yang mengatakan demikian. Bahkan aga– 
ma pun tidak melegalkan. Justru sunat perem-
puan akan menimbulkan dampak negatif baik 
dari aspek fisik, psikis, maupun sosial.

Dalam perspektif medis, dampak fisik sunat 
perempuan pada tipe tertentu akan menye-
babkan pendarahan, rasa sakit yang luar bi-
asa, shock, infeksi organ reproduksi, sakit 
ketika kencing, gangguan haid, gatal-gatal, 
keputihan, kerusakan organ secara perma-
nen, bahkan kematian. Sedangkan dampak 
psikis yang ditimbulkan adalah traumatis yang 
berkepanjangan, perasaan minder, serta tidak 
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bisa mendapatkan  kenikmatan seks. Dampak 
sosial yang ditimbulkan juga sangat tidak adil 
bagi perempuan, karena menempatkan pe–
rempuan sebagai korban marginalisasi, stig-
matisasi, dan stereotip.

 (Zainab- Jawa Timur)

C. Sunat Perempuan Haram Menurut  
Ulama al-Azhar  

Sunat perempuan atau sekarang menggu-
nakan istilah Pemotongan/ Pelukaan Geni-
talia Perempuan (P2GP), menurut sejumlah 
penelitian masih banyak terjadi di wilayah In-
donesia. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 
Nasional 2013 menemukan bahwa 51,2% anak 
perempuan usia 0-11 tahun di Indonesia per-
nah mengalami P2GP.  Hasil penelitian Kom-
nas Perempuan menyebutkan 61% P2GP di 
Indonesia terjadi sebelum anak perempuan 
berusia 4 bulan dan 36,1% lainnya terjadi an-
tara usia 4 bulan hingga 3 tahun.

Menurut orang tua yang melakukan sunat pe–
rempuan kepada anaknya, mereka melaku-
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kannya karena alasan perintah agama (92%), 
tradisi budaya (80%), dan tradisi keluarga 
(72%).  Padahal secara medis, menurut Dr. 
Muhammad Fadli, Sp.OG, tindakan sunat pe–
rempuan tidak memiliki kentungan dari sisi ke-
dokteran. Bahkan tindakan sunat perempuan 
memiliki komplikasi yang berat berupa akut 
maupun kronis. 

Sementara itu, menurut Imam Besar al-Azhar, 
Ahmad al-Tayyib, yang merujuk kepada fikih 
dan otoritas medis terpercaya, sunat perem-
puan adalah praktik yang berbahaya bagi anak 
perempuan dan memengaruhi kehidupan ke–
luarga mereka setelah menikah. Oleh sebab 
itu, haram hukumnya. 

Fatwa ini diperkuat dengan hasit riset bahwa 
tidak ada perintah syar’i yang otentik atau jelas 
dalam Alquran atau As-Sunnah tentang pe–
rintah sunat untuk perempuan. Karena agama 
tidak memerintahkan, maka ulama meng-
haramkan dan dokter juga melarang sunat 
perempuan. Maka sudah saatnya kita untuk 
meninggalkan praktik berbahaya sunat pe–
rempuan atau P2GP ini. 

(Maman Abdul Rahman - Jakarta)
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D. Spirit Rasulullah dalam Menghapus  
Sunat Perempuan

Sunat perempuan atau yang dalam istilah 
fiqih dikenal dengan istilah khifad merupa-
kan sebuah tradisi kuno yang diakomodir 
oleh syariat. Sebagaimana perbudakan, Islam 
mengakomodir budaya ini dengan meletak-
kan hukum-hukum terkait dengannya. Mulai 
dari batas aurat seorang budak, wilayahnya, 
hak-haknya, dan seterusnya.

Keberadaan aturan sedemikian rupa ini bukan 
berarti Islam menyetujui apalagi mendukung 
untuk melestarikan praktik perbudakan. Akan 
tetapi justru untuk menghapusnya secara kons– 
tan dari muka bumi. Memanusiakan manusia 
menjadi makhluk yang setara satu sama lain. 
Islam tak turun di ruang hampa budaya, oleh 
karena itu ia harus dapat memasuki segala 
aspek kehidupan agar dapat memberi arahan 
yang benar sesuai ajaran Allah Swt.

Demikian pula dengan tradisi khifad ini. Jika 
ditelaah lebih lanjut, justru sabda Rasulullah 
saw dalam hadis Ummu ‘Athiyah mengandung 
spirit penghapusan praktik sunat perempuan. 
Dalam hadis tersebut, Rasulullah saw mem-
batasi untuk memotong sedikit saja yang ber–
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arti beliau saat itu masih menghormati tradisi 
yang ada, namun sudah mulai mengikisnya. 
Strategi dakwah Rasulullah saw inilah yang 
menjadi manifestasi-refleksi walisongo dalam 
menyebarkan Islam di Indonesia.

Lebih tegasnya lagi, tak pernah ada riwayat 
yang mengatakan Rasulullah menyunat putri- 
putrinya. Padahal beliau memiliki empat orang 
putri yang tumbuh hingga dewasa, yang berar-
ti ada masa yang cukup panjang untuk meri-
wayatkan barang satu hadis saja tentang hal 
ini. Jikalau menyunat anak perempuan me–
rupakan ibadah yang beliau ajarkan, tentu saja 
Nabi Muhammad adalah orang pertama yang 
gencar mengampanyekannya. Namun ke–
nyataannya, beliau tak berkenan satupun dari 
putrinya mengalami praktik tersebut. 

(Nurun Sariyah - Jawa Timur)
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E. Hentikan Sunat Perempuan

Sunat merupakan merupakan tradisi yang 
diklaim sebagai tradisi agama yang sudah 
terjadi secara turun-temurun. Sudah menjadi 
keharusan (baca: wajib), untuk melakukan su-
nat baik untuk laki-laki maupun perempuan. 
Masyarakat setempat (khususnya tempat saya 
tinggal di Kabupaten Sidrap dan Kota Pare-
pare)  mengklaim bahwa tradisi sunat ini me–
rupakan tradisi ‘mappaselleng’ (mengislamkan). 
Akibatnya akan dianggap tidak sempurna keis-
laman seseorang apabila belum disunat. Maka 
tidak salah jika praktik sunat oleh masyarakat 
setempat dibuat ritual khusus.

Karena dinilai sebagai tradisi agama, tidak per-
nah ada yang meragukan apalagi memprotes 
tradisi sunat, terutama untuk perempuan. 
Bahkan praktik sunat bagi perempuan juga 
dilakukan oleh pemuka agama dan menjadi 
anjuran. Sampai saat ini, belum ada pemu-
ka agama yang secara khusus memberikan 
pencerahan terkait pencegahan sunat perem-
puan di daerah tersebut.

Saya melihat, hingga saat ini belum ada imbau-
an atau upaya penyadaran yang sistematis dari 
pemerintah. Dalam hal ini dinas kesehatan ter-
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kait dampak sunat bagi perempuan, manfaat 
dan mudharat-nya. Saya baru menyadari hal 
ini setelah mengikuti pendidikan dan kajian 
selama di Rahima. Dari kajian ini, membangun 
kesadaran saya tentang pentingnya berpikir 
kritis dan terus belajar memahami dan men-
dalami setiap konsep ajaran beragama, bukan 
beragama secara membabi buta tanpa paham 
makna dan tujuan dari setiap ajaran itu.

Dari kajian ini pula membangun kesadaran 
saya tentang bahaya bagi perempuan yang 
ditimbulkan setelah disunat. Dari hasil pene-
litian yang disampaikan Dr. Muhammad Fad-
li, disebutkan, dampak dari sunat perempuan 
bisa menimbulkan infeksi kelamin, kista dan 
saat berkeluarga akan sulit menikmati hubu–
ngan seksual dengan suaminya.

Pengalaman saya saya ketika berbicara soal la-
rangan sunat perempuan, beragam pertanyaan 
muncul seperti, kenapa baru sekarang? Kem-
ana saja dokter selama ini? Kenapa baru ada 
pernyataan sekarang? Pertanyaan-pertanyaan 
ini selalu menghadang setiap kita bicara soal 
larangan sunat perempuan.
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Terlepas dari pertanyaan-pertanyaan terse-
but, patut diingat bahwa mengakarnya budaya 
sunat perempuan dibarengi dengan tabunya 
membahas masalah seputar kesehatan rep– 
roduksi. Pembahasan seputar alat kelamin 
di masyarakat khusus tempat tinggal saya, 
menunjukkan konotasi negatif. Orang yang 
membahas masalah kelamin akan dicap por-
no atau cabul. Meskipun secara ilmiah belum 
dilakukan penelitian terkait keterkaitan ma-
salah ini, namun saya mencurigai, tumbuh 
suburnya budaya sunat perempuan di ma–
syarakat, sejalan dengan tabunya berbicara 
seputar seksualitas. Hal ini memerlukan peng-
kajian lebih lanjut, dan saya berharap ke de-
pan akan lahir peneliti yang bisa melakukan 
penelitian khusus terkait masalah sunat pe–
rempuan untuk masyarakat Bugis, dari ber– 
bagai pendekatan terutama perspektif bu-
daya, kesehatan, maupun perspektif sosial.

Membangun kesadaran, dengan memberikan 
informasi tentang manfaat dan mudharat su-
nat perempuan, bukan perkara mudah khu-
susnya di tanah Bugis yang sudah mendarah 
daging. Diperlukan nyali yang kuat dan ke-
sadaran kolektif dari para praktisi maupun 
tokoh agama. Sehingga langkah yang harus 
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dilakukan adalah membangun kesamaan per-
spektif yang dimulai dari para tokoh agama, 
para aktivis  perempuan, termasuk menyentuh 
dunia akademik. Ini menjadi tanggung jawab 
kita bersama untuk menghentikan sunat pe– 
rempuan yang membahayakan bagi ke-
hidupan perempuan. 

(Maryam B - Sulawesi Selatan)

F. Katakan Tidak pada Sunat Perempuan 

Di daerah Cianjur, tempat saya tinggal, sunat 
perempuan sudah menjadi hal yang lumrah 
dilakukan ketika seseorang mempunyai bayi 
perempuan. Proses sunat perempuan di daer-
ah saya biasanya dilakukan di hari ketujuh ber-
samaan dengan tindik telinga. Saya melihat 
perubahan terhadap proses sunat perempuan 
yang ada di kampung saya. Pada 2007 ketika 
saya belum mengetahui bahayanya sunat pe–
rempuan, saya menyaksikan anak perempuan 
saya disunat oleh paraji/ dukun beranak. Pro–
sesnya dengan mengambil sesuatu (seperti 
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kulit mati) yang ada di ujung klitoris bayi pe– 
rempuan. Alat yang digunakan untuk menyunat 
adalah pisau kecil. Pengambilan lapisan kulit 
tersebut tidak menyebabkan pendarahan. 

Dengan berjalannya waktu, tradisi sunat pe– 
rempuan hingga kini masih berlangsung de–
ngan cara yang berbeda. Proses sunat pe–
rempuan yang dilakukan sekarang berupa 
simbolis saja yaitu dengan mengoleskan ujung 
kunyit yang telah dibersihkan pada klitoris 
bayi perempuan. Sekilas dari proses tersebut 
(simbolik) tidak mengandung kemudharatan 
atau bahaya bagi anak perempuan. Benarkah? 
Ternyata tidak. Sunat perempuan secara sim-
bolis pun masih menimbulkan kemudharatan 
yakni dari segi kepercayaan. Sunat perempuan 
masih dianggap ibadah oleh masyarakat, de–
ngan asumsi akan membawa maslahat atau 
kebaikan bagi perempuan. Maslahat yang 
dimaksud yakni keyakinan bahwa sunat pe–
rempuan dapat mengurangi nafsu birahi. Cara 
pandang ini telah melahirkan stigma negatif 
terhadap perempuan.

Menghapuskan sunat perempuan dari adat 
kebiasaan bukanlah hal yang mudah. Perlu 
dilakukan penyadaran secara berkesinambu–
ngan. Banyak pihak yang harus dilibatkan dan 
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diyakinkan mengenai bahayanya sunat pe–
rempuan. Mulailah dari diri kita dengan berani 
mengatakan TIDAK pada sunat perempuan. 
Sungguh kerja nyata ketika kita berani menga-
jak komunitas di sekitar kita untuk menghenti-
kan praktik sunat perempuan. 

(Ceuceu Sofia Fahmi -  Jawa Barat)

G. Jangan Anggap Enteng Praktik Sunat 
Perempuan

Salah seorang Ibu berbagi pengalamannya 
dengan saya. Ia memegang keyakinan bahwa 
sunat perempuan adalah anjur agama. Bidan 
di desanya sudah menghentikan praktik sunat 
perempuan. Namun, saat anak perempuannya 
akan disunat, si Ibu mengancam bidan apabila 
tidak menyunat putrinya maka si bidan akan 
menanggung dosanya. Karena sunat perem-
puan dianggap kebaikan, ada beberapa orang 
yang saya tanyakan pendapatnya tentang su-
nat  perempuan. Mereka menganggap bahwa 
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sunat perempuan itu merupakan budaya yang 
baik. 

Namun bagaimanapun kita harus membuka 
mata. Ternyata di balik praktik sunat perem-
puan membawa dampak buruk pada kese-
hatan reproduksi perempuan. Menurut Dr. 
Muhammad Fadli, Sp.OG, pada alat kelamin 
perempuan terdapat pembuluh darah dan 
syaraf-syaraf yang dibutuhkan untuk pro– 
ses reproduksi. Pada sunat perempuan, ti-
dak ada kulit ataupun daging yang menutupi 
atau menghambat saluran air seni perempuan 
yang menjadi salah satu alasan dipotongnya 
bagian alat kelamin. Maka, dengan memotong 
atau melukai bagian vital organ reproduksi 
perempuan ini mengakibatkan sel saraf dan 
peredaran darah terganggu untuk proses rep–
roduksi. Ada seorang Ibu yang menceritakan 
pengalamannya disunat saat usia SD (Sekolah 
Dasar) dengan dipotong klitorisnya. Sampai 
usia 30-an (saat ini), Ibu tersebut masih trau-
ma dan merasakan kesakitan saat menstruasi. 
Oleh karenanya, jangan katakan sunat perem-
puan itu hal yang biasa saja. Hentikan seka-
rang juga!!

(Nia Ramdaniati - Jawa Barat)
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Informasi dalam buku saku ini, secara garis besar 
diperoleh dari materi pelatihan  pencegahan sunat 
perempuan bagi ulama perempuan yang diseleng-
garakan pada 26 - 28 Agustus 2021, yang diseleng-
garakan oleh Rahima bekerjasama dengan Komnas 
Perempuan dan ARROW Asia Pasifik. Informasi yang 
didapat dari narasumber, fasilitator, serta sumber 
lain yang relevan terutama dari buku dan majalah 
Swara Rahima. Selain itu, beberapa sumber yang 
menjadi rujukan adalah informasi dari kegiatan Ra-
hima bekerja sama dengan Alimat dan UNFPA. Beri-
kut beberapa sumber yang menjadi rujukan:

1. Aly Jum’ah, al-Bayan lima Yusgilu al adhan, 
hlm 68-70. 

2. Al-Syawkani, Nail al Awthar, I, h. 138.

3. Dr. Muhammad Fadli, Sp.OG, “Pemotongan 
& Perlukaan Genitalia Perempuan” disam-
paikan dalam Pelatihan Sunat Perempuan 
bagi Ulama Perempuan, 26 Agustus 2021. 

4. Dr. Nur Rofi’ah, “P2GP Perspektif Keadilan 
Hakiki Perempuan” disampaikan dalam 
Pelatihan Sunat Perempuan bagi Ulama Pe–
rempuan, 26 Agustus 2021.
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5. Dr. Omaima Abou-Bakr, “FGM Prohibition” 
disampaikan dalam Pelatihan Sunat Perem-
puan bagi Ulama Perempuan, 27 Agustus 
2021. 

6. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islamy wa 
Adillatuh, th. 1989, juz III, h. 642

7. Faqih Abdul Kodir, “Islam dan Hukum Khitan 
Perempuan” dalam Pelatihan Sunat Perem-
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2021.
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Islam”, Makalah, 2020.

9. KH. Husein Muhammad, “Sunat Perempuan, 
Ajaran atau Bukan?”, Majalah Swara Rahima 
edisi 27, Rahima 2009.
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PSKK UGM, “Kajian Praktek Pemotongan/ Pe-
lukaan Genitalia Perempuan (P2GP) Indone-
sia” disampaikan dalam Pelatihan Sunat Pe– 
rempuan bagi Ulama Perempuan, 26 Agus-
tus 2021.  
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