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PENGANTAR 

 

Alhmdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta‟ala. Atas 

nikmat dan karunia-Nya buku kecil ini bisa hadir di hadapan pembaca sekalian. Buku 

ringkas ini berisi tentang informasi seputar khitan, ditinjau dari pandangan syariat 

Islam dan medis.  

Pengalaman praktik kami di kinik mendorong untuk menulis buku ini. 

Ternyata masih banyak kami jumpai ketidaktahuan dan kesalahpahaman di tengah 

masyarakat tentang permasalahan khitan. Tidak jarang hal tersebut menimbulkan 

persepsi yang salah tentang khitan. Mulai dari masalah hukum khitan, persiapan dan 

perawatan yang tidak tepat, serta adanya mitos yang tidak benar tentang khitan.  

Harapannya buku ini bisa memberikan informasi kepada masyarakat umum, 

khususnya kaum muslimin, tentang syariat khitan yang mulia.  

Khitan adalah bagian dari syariat agama Islam. Selain itu, khitan juga 

mengandung hikmah serta manfaat yang sangat banyak bagi kesehatan. Ini 

menunjukkan kesempurnaan agama Islam, yang mengatur juga masalah kebersihan 

dan kesehatan badan. Tidak ada agama yang lebih sempurna dan lebih detail dalam 

mengatur urusan manusia selain agama Islam. 

Dalam buku ini kami berikan tips tentang khitan  untuk anak dan orangtua 

yang mau mengkhitankan anaknya. Selain itu juga kami singgung pembahasan khitan 

wanita yang masih menjadi polemik di tengah masyarakat. Tidak hanya masyarakat 

awam, bahkan juga terjadi pro-kontra di dunia medis. Kami mencoba mengulasnya 

ditinjau dari syariat yang mulia ini dan juga tinjauan medis. 

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya 

penyusunan buku ini. Secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada istri tercinta, 

tiga buah hati tersayang : Iffah, „Aisy, dan Faiz yang senantiasa menjadi penyemangat 

di setiap aktifitas kami. Tak lupa kepada ibunda tercinta kami haturkan banyak terima 

kasih atas kesediaannya membaca dan memberikan koreksi pada buku ini. 

Jazakumullah khair, semoga Allah membalas dengan kebaikan yang banyak. 
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Akhirnya, kami ucapkan selamat membaca. Kami sadar buku ini jauh dari 

sempurna. Kritik dan saran yang membangun dari pembaca senantiasa kami nantikan. 

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi penulis dan pembacanya.  

Wa shallallahu „alaa Nabiyyina Muhammad. 

 Yogyakarta, Juli 2014 

                            Penulis 

 

                  dr. Adika Mianoki 
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KAMUS ISTILAH MEDIS 

Epispadia : kelainan bawaan berupa tidak adanya dinding uretra sebelah atas yang 

terjadi dengan berbagai derajat keparahan baik pada pria maupun wanita, tetapi lebih 

sering pada pria. Lubang uretra bisa terdapat di mana pun pada permukaan dorsum 

penis (bagian belakang batang penis) dan tampak sebagai celah tanpa tutup.  

Fimosis (phimosis) : penyempitan orifisium (lubang pada ujung) preputium sehingga 

preputium tidak dapat ditarik ke belakang dari ujung glans penis. 

Frenulum (Frenulum of preputii penis) : Lipatan pada permukaan bawah glans penis 

yang menghubungkannya dengan preputium.  

Glans : istilah umum untuk suatu massa kecil yang bulat, atau badan seperti kelenjar.  

Glans clitoridis adalah jaringan erektil pada ujung clitoris.  

Glans penis adalah perluasan batang penis pada ujung penis yang berbentuk 

seperti topi, disebut juga balanus. 

Hipospadia (hypospadias) : anomali perkembangan pada pria berupa muara uretra 

terletak pada sisi bawah penis atau pada perineum.  

Insisi (incision): irisan atau luka yang dihasilkan oleh pengirisan dengan alat tajam. 

Kelainan kongenital (congenital) : kelainan yang telah ada pada saat atau sebelum 

kelahiran,  tanpa memandang penyebabnya.  

Klitoris (clitoris) : badan erektil, kecil, memanjang, terletak pada sudut anterior rima 

pudendi, homolog (memiliki struktur , posisi, dan asal jaringan yang sama) dengan 

penis pada pria.  

Parafimosis (paraphimosis) :  retraksi (terjadi penarikan) preputium fimotik, bisa 

menimbulkan pembengkakan glans penis yang nyeri.  

Penis : organ reproduksi dan ekskresi kemih pada pria.  

Preputium : lipatan kulit yang menutup. Ada preputium clitoridis dan preputium 

penis. 

Preputium clitoridis adalah lipatan yang terbentuk oleh penyatuan labia 

minora anterior dengan klitoris dan bersatu dengan glans clitoris. 
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Preputium penis adalah lipatan kulit yang menutupi glans penis, disebut juga 

foreskin. 

Dalam bahasa Indonesia disebut kulup, yaitu kulit yang menutup ujung 

kemaluan laki-laki. Bagian ini dibuang ketika dikhitan.  

Sirkumsisi (circumcision) : pemotongan seluruh atau sebagian preputium, atau kulit  

depan. 

Smegma : sekret kelenjar sebasea, khususnya sekret seperti keju, yang terutama berisi 

sel-sel epitel yang mengelupas, terutama ditemukan di bawah preputium. 

Uretra (urethra) : kanalis (saluran) membranosa yang mengalirkan urin  dari 

kandung kemih ke luar tubuh.  

Orifsium uretra : pintu masuk atau pintu keluar (muara) uretra 

 

Definisi di atas kami ambil dari Buku Kamus Kedokteran Dorland. Dengan 

mengetahui ini diharapakan pembaca dapat memahami istilah-istilah medis yang 

dipakai pada buku ini. Terkadang kami juga menyampaikan definisi dari sumber yang 

lain untuk istilah-istilah di atas. 
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DEFINISI KHITAN 

Definisi Khitan dalam Islam 

Khitan  (ٌانِختب) berasal dari bahasa arab al khatnu (ٍََ  .yang artinya memotong (اْنَخْت

Sedangkan secara istilah al khatnu berarti memotong kulit yang menutupi kepala 

zakar (penis) dan memotong sedikit daging yang berada di bagian atas farji (klitoris), 

dan al khitan adalah nama dari bagian yang dipotong tersebut.
1
 

Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, “Yang wajib bagi laki-laki adalah 

memotong seluruh kulit yang menutupi kepala penis sehingga kepala penis terbuka 

semua. Sedangkan bagi wanita, maka yang wajib hanyalah memotong sedikit daging 

yang berada pada bagian atas farji.”
2
 

Dalam istilah medis, kulit yang menutupi kepala penis disebut preputium. Dalam 

istilah awam disebut kulup penis. 

Dalam syariat Islam dikenal juga istilah al khatnu (ٍََ )  al khafdhu ,(اْنَخْت ْفضََاْنخََ ), dan al 

i‟dzar (َُاإْلْعَزاس).  Sebagian mengkhususkan istilah  al khatnu untuk kaum laki-laki, al 

khafdhu untuk perempuan, dan al i‟dzar untuk laki-laki dan perempuan.
3
 

Istilah khitan dalam syariat di antaranya disebutkan dalam hadits-hadits berikut :  

ٌسَ ًْ َاْنفِْطَشِحََ-اْنفِْطَشحََُخ ٍَ ٌسَِي ًْ ََخ ْٔ بِسةَ-أَ َانشَّ قَصُّ َٔ ََْتُفَاإِلْثِطَ َٔ تَْقهِيُىَاألَْظفَبِسَ َٔ ااِلْستِْحَذاُدَ َٔ َ ٌُ اْنِختَب  

“Fitrah itu ada lima perkara : khitan, mencukur bulu kemaluan, menggunting kuku, 

mencabut bulu ketiak, dan mencukur kumis “  (H.R. Muslim 257). 

ٍَْ اْختَتِ َٔ َُْكََشْعَشَاْنُكْفِشَ َسهََّىَأَْنِقََع َٔ َِّ َهللاََُعهَْي ََصهَّٗ ُتَفَقَبَلَنََُّانَُّجيُّ ًْ  قَْذَأَْسهَ

“Sungguh saya telah masuk Islam”. Maka Nabi Shallallahu „alaihi wa 

sallam bersabda, “Buanglah darimu rambut kekufuran dan berkhitanlah.” (H.R. 

Abu Dawud 356, dihasankan oleh Syaikh Al Albani  dalam Al Irwa‟ 79) 

ََسَُخ َ ٌَ ْٕ بَُ ًَ َِّثَ َثَْعَذَيبََأَتَْتََعهَْي ٍِ ًَ ْح ِْْيُىََخهِْيُمَانشَّ َإِْثَشا ٍَ  إِْختَتَ

“Nabi Ibrahim Khalilur Rahman berkhitan setelah umur delapan puluh tahun“ (H.R. 

Bukhari 6298 dan Muslim 370).  

َجَتَاْنُغْسمَُ َٔ َفَقَْذَ ٌِ  إَِراَاْنتَقََٗاْنِختَبََب

                                                           
1
 Lihat Lisaanul „Arab 13/137 

2
 Syarh Shahih Muslim 1/543 

3
 Lihat Al Mausuu‟ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah 19/26 
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“Apabila dua khitan (khitan laki-laki dan khitan perempuan) sudah bertemu, maka 

sudah wajib mandi.” (H.R. Tirmidzi 108-109, shahih).  

Berdasarkan hadits-hadits di atas jelaslah bahwa istilah khitan adalah istilah yang 

biasa digunakan dalam syariat Islam. 

Definisi Khitan Menurut Medis 

Dalam istilah medis, khitan disebut dengan sirkumsisi. Kata sirkumsisi berasal dari 

bahasa Latin circum berarti “memutar” dan caedere berarti “memotong”. Sirkumsisi 

(circumcision) adalah tindakan memotong atau menghilangkan sebagian atau seluruh 

kulit penutup depan dari penis pada pria. Frenulum dari penis dapat juga dipotong 

secara bersamaan dalam prosedur yang dinamakan frenektomi.  

Sedangkan pada wanita, sirkumsisi (female circumcision) yaitu istilah umum yang 

mencakup eksisi (pemotongan) suatu bagian genitalia eksterna wanita. Sirkumsisi 

pada wanita terkadang dikenal juga dalam istilah medis dengan pharaonic 

circumcision dan Sunna circumcision. 

Istilah Khitan di Indonesia 

Dalam bahasa Indonesia, khitan disebut juga dengan sunat. Prosesnya disebut dengan 

khitanan atau sunatan. Terdapat juga beberapa bahasa daerah yang biasa digunakan 

untuk menyebut istilah khitan.  

Meskipun banyak istilah yang semakna dengan khitan, namun dalam buku ini kami 

memilih untuk menggunakan istilah khitan. Ada dua alasan tentang hal ini. Pertama 

karena khitan adalah bahasa Indonesia yang lazim digunakan dan telah dipahami 

banyak orang. Alasan yang kedua karena istilah ini sesuai dengan istilah yang 

disebutkan dalam syariat Islam. Tentu saja menggunakan istilah yang digunakan 

dalam syariat adalah lebih utama. 
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SEJARAH KHITAN
4
 

Khitan telah dilakukan sejak zaman prasejarah, diamati dari gambar-gambar di gua 

yang berasal dari Zaman Batu dan makam Mesir Purba. Alasan tindakan ini masih 

belum jelas pada masa itu tetapi teori-teori memperkirakan bahwa tindakan ini 

merupakan bagian dari ritual pengorbanan atau persembahan, tanda penyerahan pada 

Yang Maha Kuasa, langkah menuju kedewasaan, tanda kekalahan atau perbudakan, 

atau upaya untuk mengubah estetika dan seksualitas. Khitan pada laki-laki diwajibkan 

pada agama Islam dan Yahudi. Praktik ini juga terdapat di kalangan mayoritas 

penduduk Korea Selatan, Amerika, dan Filipina. 

Khitan sudah disyariatkan sejak zaman Nabi Ibrahim. Diriwayatkan bahwa Rasulullah 

shallallahu „alaihi wa sallam bersabda : 

ََسَُخ َ ٌَ ْٕ بَُ ًَ َِّثَ َثَْعَذَيبََأَتَْتََعهَْي ٍِ ًَ ْح ِْْيُىََخهِْيُمَانشَّ َإِْثَشا ٍَ  إِْختَتَ

“Nabi Ibrahim Khalilur Rahman berkhitan setelah umur delapan puluh tahun“  (H.R. 

Bukhari 6298 dan Muslim 370).  

Berbagai referensi sejarah menunjukkan bahwa beberapa bangsa kuno telah mengenal 

khitan. Injil Barnabas menyebutkan bahwa Adam adalah manusia pertama yang 

dikhitan, dan ia melakukannya setelah betaubat dari dosa memakan buah pohon 

larangan. Mungkin, keturunan Adam berikutnya melupakan tradisi ini hingga Allah 

memerintahkan Nabi Ibrahim „alaihis salam supaya menghidupkan kembali tradisi 

(sunnah) ini. 

Telah ditemukan beberapa prasasti dari tanah yang berasal dari peradaban bangsa 

Babilonia dan Sumeria (3500 SM) yang menyebutkan praktik khitan secara terperinci. 

Pada makam Tutankhamun (2200 SM)  juga ditemukan prasasti yang 

menggambarkan praktik khitan di kalangan raja-raja Fir‟aun. Prasasti teresebut 

menggambarkan bahwa mereka menggunakan balsam penghilang rasa sakit di kulup 

sebelum melaksanakan khitan, dan mereka melaksanakannya untuk tujuan kesehatan. 

Menurut para antropolog, budaya khitan populer di masyarakat sejak masa pra-Islam, 

selain sudah tercantum pada kitab-kitab Samawi (Taurat dan Injil). Dibuktikan juga 

dengan ditemukannya mumi perempuan Mesir Kuno pada abad ke-16 SM. Mumi itu 

memiliki tanda clitoridectomy (tanda pemotongan klitoris pada wanita), dan ketika itu 

                                                           
4
 Lihat dalam Keajaiban Khitan 17-18 
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pelaksanaan khitan umumnya berlangsung di kawasan Sungai Nil, yakni Sudan, 

Mesir, dan Ethiopia. Karena itu sangat beralasan pula jika banyak para ahli 

mengatakan bahwa tradisi khitan telah diakui oleh agama-agama di dunia, seperti 

Yahudi dan sebagian penganut Kristen sejak lama. Dalam penelitian lain ditemukan 

pula bahwa khitan telah dilakukan bangsa-bangsa pengembara Semit, Afrika Timur, 

serta Afrika Selatan.  

Pada masa Babilonia dan Sumeria Kuno, yakni sekitar tahun 3500 Sebelum Masehi 

(SM), mereka juga sudah melakukan praktik khitan. Hal ini diperoleh dari sejumlah 

prasasti yang berasal dari peradaban bangsa Babilonia dan Sumeria Kuno. Pada 

prasasti itu, tertulis tentang praktik-praktik khitan secara terperinci. 

Tradisi ini juga sudah dikenal oleh penduduk kuno Meksiko, demikian juga oleh 

suku-suku bangsa Benua Afrika. Sejarah menyebutkan, tradisi khitan sudah 

berlaku di kalangan bangsa Mesir Kuno. Tujuannya, sebagai langkah untuk 

memelihara kesehatan dari kuman-kuman yang dapat menyerang alat kelamin, karena 

adanya kulup yang bisa dihilangkan dengan khitan. 

Di Indonesia sendiri, sebenarnya telah ada jejak sejarah mengenai ini. Adanya benda 

kuno di Museum Batavia yang telah memperlihatkan penis yang telah dikhitan 

merupakan bukti konkrit telah adanya praktik khitan. 
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HUKUM KHITAN DALAM ISLAM 

Khitan merupakan bagian dari syariat Islam. Khitan dalam agam Islam termasuk 

bagian dari  fitrah. Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda :  

ٌسَ ًْ َاْنفِْطَشِحََ-اْنفِْطَشحََُخ ٍَ ٌسَِي ًْ ََخ ْٔ ََْتُفَاَ-أَ َٔ تَْقهِيُىَاألَْظفَبِسَ َٔ ااِلْستِْحَذاُدَ َٔ َ ٌُ بِسةاْنِختَب َانشَّ قَصُّ َٔ إِلْثِطَ  

“Fitrah itu ada lima perkara : khitan, mencukur bulu kemaluan, menggunting kuku, 

mencabut bulu ketiak, dan mencukur kumis “  (H.R Muslim 257). 

Yang dimaksud dengan fitrah adalah sunnah yang merupakan ajaran agama para Nabi 

„alaihimus salam
5
. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan, “ Fitrah ada dua 

jenis. Pertama adalah fitrah yang berkaitan dengan hati, yaitu ma‟rifatullah (mengenal 

Allah) dan mencintai-Nya serta mengutamakan-Nya lebih dari yang selain-Nya. 

Kedua yaitu fitrah amaliyyah, yaitu fitrah yang disebutkan dalam hadits di atas. Fitrah 

jenis yang pertama menyucikan ruh dan membersihkan hati sedangkan fitrah yang 

kedua menyucikan badan. Keduanya saling mendukung dan menguatkan satu sama 

lain. Yang utama dan pokok dari fitrah badan adalah khitan”
6
. 

Hukum Khitan dalam Islam 

Para ulama Islam berselisih pendapat tentang hukum khitan menjadi tiga pendapat : 

Pendapat pertama      : Khitan hukumnya wajib bagi laki-laki dan wanita. 

Pendapat kedua  : Khitan hukumnya sunnah bagi laki-laki dan wanita. 

Pendapat ketiga  : Khitan hukumnya wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi 

wanita. 

Yang lebih tepat, hukum khitan bagi laki-laki adalah wajib. Imam Ibnu Qudamah 

rahimahullah berkata, “Khitan hukumnya wajib bagi lai-laki , dan merupakan 

kemuliaan bagi wanita namun hukumnya tidak wajib. Ini merupakan pendapat 

mayoritas para ulama”. Inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Asy Syu‟bi, Rabi‟ah, 

Al Auza‟i, Yahya bin Sa‟id Al Anshari, Imam Malik, Imam Syafi‟i, Imam Ahmad, 

dan ulama-ulama lainnya rahimahumullah. Di antara alasan-alasan yang 

menunjukkan wajibnya hukum khitan adalah sebagai berikut : 

Pertama. Khitan merupakan bagian dari fitrah, yakni sunnah yang diajarkan oleh 

para Nabi „alaihimus salam. 

                                                           
5
 Lihat Syarh Shahih Muslim 3/45 

6
 Tuhfatul Maudud 1/161 
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Kedua. Khitan merupakan ajaran agama Nabi Ibrahim „alaihis salam. Diriwayatkan 

dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu „anhu bahwa Nabi shallallahu „alaihi wa 

sallam bersabda : 

َثَْعَذَيبََ ٍِ ًَ ْح ِْْيُىََخهِْيُمَانشَّ َإِْثَشا ٍَ ََسَُخ َإِْختَتَ ٌَ ْٕ بَُ ًَ َِّثَ أَتَْتََعهَْي  

“Nabi Ibrahim Khalilur Rahman berkhitan setelah umur delapan puluh tahu “ (H.R. 

Bukhari 6298 dan Muslim 370).  

Khitan merupakan ajaran Nabi Ibrahim „alahis salam, padahal Allah Ta‟ala 

memerintahkan untuk mengikuti ajaran agama Ibrahim dalam firman-Nya :  

ٍََ ْشِشِكي ًُ َاْن ٍَ َِي ٌَ َيبََكب َٔ ِْيَىََحُِيفبَ  َاتَّجِْعَِيهَّخََإِْثَشا ٌِ َحْيَُبَإِنَْيَكَأَ ْٔ َأَ  ثُىَّ

“Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim 

seorang yang hanif" dan dia tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan 

Allah.“ (An Nahl :123) 

Ketiga. Nabi shallallahu „alaihi wa sallam memerintahkan kepada seseorang yang 

masuk Islam untuk berkhitan. Beliau shallallahu „alaihi wa sallam bersabda kepada 

seseorang yang masuk Islam :  

َُْكَ ٍَْأَْنِقََع اْختَتِ َٔ َشْعَشَاْنُكْفِشَ  

“Buanglah darimu rambut kekufuran dan berkhitanlah.”  (H.R Abu Dawud 356, 

dihasankan oleh Syaikh Al Albani  dalam Al Irwa‟ 79) 

Hukum asal suatu perintah menunjukkan wajib, sehingga perintah untuk berkhitan 

dalam hadits di atas adalah wajib. 

Keempat. Khitan merupakan bagian dari syariat kaum muslimin yang merupakan 

pembeda dari kaum Yahudi dan Nasrani. Maka hukumnya wajib untuk 

melaksanakannya sebagaimana syariat Islam yang lainnya. 

Kelima. Khitan adalah memotong sebagian anggota tubuh. Memotong bagian tubuh 

dalam Islam merupakan perbuatan haram. Keharaman tidak diperbolehkan kecuali 

untuk sesuatu yang hukumnya wajib. Atas dasar ini maka khitan hukumnya wajib. 

Keenam. Diperbolehkan membuka aurat pada saat khitan, padahal membuka aurat 

sesuatu yang dilarang. Ini menujukkan bahwa khitan hukumnya wajib, karena tidak 

diperbolehkan melakukan sesuatu yang dilarang kecuali untuk sesuatu yang sangat 

kuat hukumnya. 
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Ketujuh. Khitan menjaga tubuh dari najis yang merupakan syarat sah shalat. Apabila 

tidak dikhitan, maka sisa air kencing akan tertahan pada kulup yang menutupi kepala 

penis. Khitan adalah memotong kulup yang menutupi kepala penis sehingga tidak ada 

lagi sisa air kencing yang tertahan. Dengan demikian, khitan menjadikan tubuh bebas 

dari najis.
 7

 

Dengan alasan-alasan di atas, maka kesimpulan tentang hukum khitan yang tepat 

adalah adalah wajib bagi laki-laki. Demikianlah pembahasan hukum khitan menurut 

Islam. Adapun hukum khitan bagi wanita akan dibahas tersendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Lihat Shahih Fiqh Sunnah I/98-99, Tuhfatul Maudud I/162-168 
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WAKTU USIA KHITAN 

Berapakah usia yang paling tepat untuk khitan? Dalam tinjauan medis, khitan bisa 

dilakukan kapan saja. Pemilihan usia khitan biasanya dipengaruhi oleh adat-istiadat 

setempat. Di Arab Saudi anak biasa dikhitan pada usia 3- 7 tahun, di India natara 5-9 

tahun, di Iran mulai umur 4 tahun. Di Indonesi tiap–tiap daerah juga berbeda-beda. 

Anak suku Jawa biasanya dikhitan pada usia sekitar 10-15 tahun, sedangkan suku 

Sunda biasanya mengkhitan anak di usia 3- 5 tahun. 

Usia Khitan dalam Pandangan Syariat 

Telah kita bahas bahwa hukum khitan adalah wajib bagi laki-laki. Lalu kapan khitan 

harus dilakukan? Dalam masalah ini tidak terdapat dalil shahih yang menjelaskan 

waktu anak laki-laki mulai dikhitan.  Memang terdapat hadits yang menjelaskan 

tentang waktu khitan. Di antaranya adalah sabda Nabi shallallahu „alaihi wa sallam : 

َسسٕلَهللاَصهَٗهللاَعهئَّسهىَعٍَانحسٍَٔانحسيٍَ،َٔختًُٓبَنسجعخَأيبوَ.  َعقَّ

“Rasulullah melaksanakan aqiqah untuk Al Hasan dan Al Husein serta mengkhitan 

mereka berdua pada hari ketujuh kelahiran“ (H.R. Baihaqi 8/324) 

Namun derajat hadits ini adalah hadits yang dhaif/lemah. Hadits ini didhaifkan oleh 

Syaikh Nashiruddin Al Albani rahimahullah dalam kitab beliau Irwaul Ghalil 
8
 

sehingga tidak bisa menjadi landasan dalam berdalil.  

Demikian juga ada yang menyebutkan sebuah hadits yang berbunyi : 

 سجعخَيٍَانسُخَفيَانصجيَيٕوَانسبثعَ:َيسًَٗٔيختٍ

“ Ada tujuh hal yang termasuk sunnah dilakukan kepada bayi saat umur tujuh hari : 

diberi nama, dikhitan. .. “ (H.R. Thabrani dalam Al Ausath I/334) 

Namun status hadits ini juga dipermasalahkan. Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani 

rahimahullah berkomentar dalam Fathul Bari : “ Hadits ini dhaif (lemah) ” 
9
. 

Sehingga hadits ini juga tidak bisa menjadi dalil. Dengan demikian tidak terdapat 

penjelasaan dari syariat tentang waktu usia khusus untuk khitan. Meskipun demikian, 

namun para ulama tetap banyak membahas masalah ini.  

                                                           
8
 Lihat Irwaul Ghalil 4/383 

9
 Fathul Bari 10/343 
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Imam Al Mawardi rahimahullah mengatakan, “Waktu khitan ada dua : waktu wajib 

dan waktu mustahab (waktu yang dianjurkan). Waktu wajib adalah ketika sudah balig 

(dewasa), adapun waktu yang dianjurkan adalah sebelum balig.” 
10

 

Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, “Waktu khitan adalah saat balig 

karena pada saat itu waktu wajib baginya untuk melaksanakan ibadah yang tidak 

diwajibkan baginya sebelum balig” 
11

 

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa secara syariat tidak ada ketentuan 

waktu khusus pada usia tertentu untuk khitan misal saat umur 5 tahun, 7 tahun, atau 

10 tahun. Ada dua waktu pelaksanaan khitan : 

Pertama : waktu wajib, yaitu saat balig. 

Kedua   : waktu mustahab (dianjurkan), yaitu sebelum balig. 

Yang dimaksud balig adalah seorang muslim telah mencapai batas tertentu untuk 

dikenai beban syariat. Tanda-tanda balig apabila terpenuhi salah satu dari tanda 

berikut : mengeluarkan mani, tumbuhnya bulu kemaluan, atau telah mencapai usia 15 

tahun. Khusus untuk perempuan, ada tanda balig lainnya yaitu keluanya darah haid. 

Semakin dini anak dikhitan akan semakin baik, karena akan segera menggugurkan 

kewajiban. Juga sebagai bentuk bersegera dalam melakukan kebaikan yang 

merupakan perwujudan perintah Allah Ta‟ala : 

ََسثُِّكىَْ ٍْ َسبِسُعٕاَإِنَََٗيْغفَِشٍحَِي َٔ  

“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu” (Ali Imran : 133). Wallahu 

a‟lam. 

Tinjaun Medis tentang Usia Khitan 

Pada prinsipinya, dalam tinjaun medis khitan bisa dilakukan kapan saja. Namun 

perbedaan usia khitan mempengaruhi proses khitan dan penyembuhannya. 

Pertama: Usia Kurang dari 5 tahun 

Khitan pada anak usia kurang dari lima tahun kebanyakan dilakukan karena indikasi 

medis. Misalnya pada anak dengan kelainan anatomi pada penis seperti fimosis, 

parafimosis, atau hipospadia. Pada usia ini, anak belum memiliki keberanian dan 

                                                           
10

 Fathul Bari 10/342 
11

 Tuhfatul Maudud I/180 
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belum bisa diajak kerjasama sehingga tidak mungkin dilakukan pemberian bius lokal. 

Pilihan yang dipakai adalah bius total. Anak harus dirawat di rumah sakit sebelum dan 

pasca khitan. Penanganan khitan dengan operasi hanya boleh dilakukan oleh dokter 

spesialis bedah. Tentu saja biaya yang diperlukan relatif lebih mahal. Perawatan pasca 

khitan pada anak usia ini juga perlu lebih hati-hati. 

Kedua : Usia 5-15 tahun 

Pada usia ini, anak-anak sudah memiliki keberanian. Anak-anak juga sudah bisa 

diberi pengertian dan diajak kerjasama. Tidak jarang justru anak-anak pada usia ini 

meminta sendiri untuk dikhitan. Khitan pada usia ini umumnya dilakukan dengan bius 

lokal. Prosesnya tentu saja lebih sederhana, lebih cepat, dan biaya yang dikeluarkan 

relatif lebih murah. Proses penyembuhannya pun tidak terlalu lama asalkan anak bisa 

merawat luka dengan baik. 

Ketiga:Usia di atas 15 tahun 

Pada usia ini boleh dikatakan anak sudah mulai dewasa. Pada usia ini hormon 

testosteron (hormon kelamin laki-laki)  sudah dalam kondisi maksimal sehingga 

dalam segi ukuran penis sudah membesar, disertai bulu kemaluan yang lebat. 

Prosedur khitan pada dewasa sama dengan khitan pada anak-anak. Pada orang 

dewasa, biasanya sudah tidak terjadi perlengketan antara kulup dan kepala penis 

sehingga tidak jarang terjadi luka pada kepala penis. Hal ini berbeda pada penis anak 

yang banyak terjadi perlengketan. Karena tidak terjadi perlengketan, biasanya setelah 

khitan bisa langsung digunkan untuk beraktivitas seperti biasa. Kelebihan lain khitan 

pada usia dewasa adalah persiapan kondisi psikologis yang sudah siap dibandingkan 

dengan anak-anak. 

Namun khitan pada usia dewasa juga terdapat beberapa kesulitan. Pembuluh darah 

penis lebih banyak pada dewasa daripada anak-anak sehingga perdarahan yang terjadi 

akan lebih banyak dan proses operasi membutuhkan waktu yang lebih lama. Selain itu 

juga  lebih sering terjadi risiko perdarahan setelah khitan yang akan mempengaruhi 

lamanya proses penyembuhan. Faktor lain yang menyebabkan penyembuhan lama 

adalah kulit yang lebih tebal sehingga membutuhkan masa penyambungan jaringan 

yang lebih lama. Meskipun setelah dikhitan pasien bisa beraktivitas, namun untuk 

bisa melakukan aktivitas seksual harus menunggu sampai luka benar-benar kering dan 
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tidak ada keluhan seperti nyeri atau bengkak. Waktu yang cukup aman untuk 

melakukan hubungan seksual biasanya adalah setelah dua minggu. 
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HIKMAH DAN MANFAAT KHITAN 

Hikmah Diniyah 

Seluruh perintah dalam syariat Islam, pastilah mengandung kemaslahatan bagi 

pelakunya. Begitu pula dengan khitan, ada hikmah yang bisa didapat dengan 

melaksanakannya. 

Melaksanakan Ajaran Islam 

Khitan adalah bagian dari syariat Islam yang merupakan ibadah. Dengan 

melaksanakannya, seseorang berarti juga melaksanakan ibadah kepada Allah. Oleh 

karena itu perlu dihadirkan niat dalam pelaksanaan khitan yaitu dalam rangka 

melaksanakan perintah Allah. Dengan demikian insya Allah akan mendapat ganjaran 

pahala dari Allah Ta‟ala. 

Menjaga Kesucian 

Melaksanakan khitan juga termasuk sebagai bentuk menjaga kesucian. Sebelum 

dikhitan, bagian kulup akan menutup kepala penis dan menyebabkan penumpukan 

sisa air kencing. Air kencing yang tersisa, selain najis juga bisa menyebabkan 

munculnya penyakit. Dengan dikhitan, kulup yang menutup kepala penis dipotong 

sehingga tidak akan ada air kencing lagi yang tersisa. Hal ini akan lebih menjaga 

kesucian dan mencegah munculnya penyakit.  

Manfaat Kesehatan 

Selain manfaat diniyyah, khitan juga banyak memberikan manfaat dari sisi kesehatan. 

Banyak penyakit yang bisa dicegah dengan melaksanakan khitan. Khitan dapat 

bermanfaat dalam mencegah berbagai penyakit. 

1. AIDS 

Penelitian menunjukkan, laki-laki yang dikhitan memiliki risiko lebih rendah dua 

sampai tiga kali untuk terkena penyakit AIDS daripada laki-laki yang tidak dikhitan. 

Salah satu penularan virus HIV adalah melalui alat kelamin. Pada laki-laki yang 

dikhitan, kulit kelaminnya akan memiliki tipe sel yang lebih tahan terhadap 

kemampuan virus HIV untuk masuk ke dalam tubuh. Dengan demikian, kesempatan 

virus HIV masuk ke tubuh akan berkurang sehingga risiko terkena infeksi HIV/AIDS 

juga menurun. 
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2.  Kanker Penis 

Pada laki-laki yang tidak dikhitan, pada ujung penisnya akan menumpuk kotoran 

(smegma). Jika smegma ini tidak atau jarang dibersihkan, dapat mengiritasi jaringan 

sekitarnya. Iritasi yang berlangsung terus-menerus (kronis) dapat mengubah sel 

menjadi sel kanker yang berbahaya. Dengan dikhitan akan menurunkan risiko kanker 

penis pada laki-laki. 

3. Kanker Prostat  

Penelitian baru di Fred Hutchinson Cancer Research Center telah menemukan bahwa 

khitan sebelum hubungan seksual pertama seorang laki-laki dapat membantu 

melindungi terhadap serangan kanker prostat. Studi ini menunjukkan bahwa khitan 

dapat menghambat infeksi dan peradangan yang dapat menyebabkan kasus 

keganasan ini. 

Infeksi diketahui menyebabkan kanker, dan penelitian menunjukkan bahwa infeksi 

menular seksual dapat berkontribusi pada perkembangan kanker prostat. Juga, infeksi 

menular seksual tertentu dapat dicegah dengan khitan. Oleh karena itu, maka bisa 

dipastikan bahwa khitan juga bisa melindungi terhadap perkembangan beberapa kasus 

kanker prostat.  

Para peneliti menganalisis informasi dari 3.399 laki-laki (1.754 dengan kanker prostat 

dan 1.645 tanpa kanker). Hasilnya pria yang dikhitan sebelum hubungan seksual 

pertama mereka memiliki 12 persen penurunan risiko untuk mengembangkan kanker 

prostat kurang agresif dan 18 persen penurunan risiko untuk mengembangkan kanker 

prostat yang lebih agresif 

4. Infeksi Saluran Kencing 

Penelitian yang dilakukan Montreal Children‟s Hospital, Canada, menyatakan bahwa 

khitan juga bermanfaat dalam mencegah terjadinya infeksi saluran kandung kemih 

pada pria. Pria yang belum diambil kulup penisnya memiliki risiko tinggi 

mendapatkan penyakit ini. Penyebabnya berawal dari bagian kulup. Di dalam kulup 

memungkinkan menjadi tempat berkumpulnya bakteri. Pria memiliki dua jenis kulup. 

Yaitu, kulup yang bisa ditarik sehingga kelihatan uretra atau lubang saluran kencing, 

dan kulup yang hanya bisa memperlihatkan sebagian uretra. Dari pengamatan peneliti, 

pria yang kulup penisnya memperlihatkan sebagian uretra, lebih tinggi mendapat 

serangan infeksi saluran kencing. Bakteri lebih mudah bersarang di kulupnya. 

http://sidomi.com/77450/antibiotik-bikin-bakteri-makin-super-di-dunia/
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Dalam studi ini dilibatkan 400 anak laki-laki. Dari pengamatan terhadap mereka 

didapatkan bahwa risiko infeksi saluran kencing meningkat sebesar 25 persen pada 

anak yang belum dikhitan. Sementara itu, anak-anak yang telah dikhitan, 

kemungkinan terkena infeksi ini hanya sekitar lima persen. 

Pria yang dikhitan terbukti lebih jarang tertular infeksi yang menular melalui 

hubungan seksual dibandingkan dengan yang tidak dikhitan. Sebuah penelitian 

mengungkapkan bahwa pria yang tidak dikhitan memiliki risiko 2,66 kali serangan 

infeksi yang menular melalui hubungan seksual dibandingkan pria yang tidak 

dikhitan.  Data WHO tahun 2007 menyebutkan diperkirakan 30% laki-laki di seluruh 

dunia telah dikhitan. Khitan terbukti menurunkan risiko infeksi saluran kencing. 

Khitan juga direkomendasikan pada laki-laki sebagai upaya pencegahan HIV/AIDS 

hingga sebesar 60%. 

Manfaat bagi Pasangan 

Khitan pada pria, ternyata juga bisa berdampak positif pada wanita. Sebuah penelitian 

dalam New England Journal of Medicine mengemukakan bahwa wanita yang 

pasangan seksualnya telah dikhitan memiliki risiko yang lebih rendah mengalami 

kanker serviks (leher rahim). Dr. Xavier Castellsague yang memimpin penelitian itu 

telah memperhatikan data-data dari tujuh penelitian yang dilakukan lima negara di 

berbagai belahan dunia. Ternyata 20% pria yang tidak dikhitan diketahui 

“membawa” Human Papillomavirus (HPV), sedangkan pada pria yang dikhitan hanya 

berkisar 6% saja. Virus tersebut diperkirakan bertanggung jawab terhadap 99% kasus 

kanker serviks. Para peneliti juga memperkirakan risiko wanita untuk mengalami 

kanker serviks menurun hingga 58% jika pasangan seksualnya dikhitan. 
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SEKILAS PROSES KHITAN 

Inti dari proses khitan adalah pemotongan bagian kulit penis yang menutup glans 

(kepala penis). Bagian kulit tersebut disebut dengan preputium atau dalam bahasa 

awam disebut kulup. Namun sebelum proses pemotongan kulup tersebut, ada 

beberapa tahapan proses sebelumnya. Berikut akan dijelaskan tahapan-tahapan dalam 

proses khitan.  

1.  Pembiusan  

Sebelum proses khitan, tindakan yang pertama kali dilakukan adalah pembiusan. 

Khitan pada umumnya dilakukan dengan pembiusan lokal dengan suntik. Pada 

beberapa kondisi perlu dilakukan bius total, seperti pada bayi atau anak yang sangat 

takut. Sebelum dilakukan penyuntikan, akan diberi larutan antiseptik seperti betadine 

untuk membersihkan area sekitar penis. Setelah itu dilakukan pemberian obat bius 

dengan cara disuntik. Bagian paling sakit dalam proses khitan adalah ketika 

penyuntikan obat bius ini. Dokter biasanya akan memberikan beberapa suntikan di 

bagian penis. Setelah diberikan obat bius, proses selanjutnya sudah tidak 

menimbulkan rasa nyeri. Waktu reaksi obat bius sekitar 3-5 menit. Dokter akan 

melakukan tes dengan menjepit bagian kulit penis untuk mengetahui reaksi dari obat 

bius tersebut. 

Proses ini perlu diberitahukan kepada anak yang mau khitan, bahwa akan diberikan 

suntik pada awal proses khitan. Terangkan juga bahwa setelah itu sudah tidak terasa 

sakit lagi. Hal ini perlu diterangkan agar anak tidak takut dan kaget ketika disuntik.  

    Gambar proses penyuntikan obat bius. 
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2.  Pelepasan Perlengketan 

Tahapan selanjutnya adalah pelepasan perlengketan kulit pada kepala penis. 

Kebanyakan pada anak terjadi perlengketan pada kulit dengan kepala penis dengan 

derajat yang bervariasi. Ada yang lengket sebagian, bahkan ada yang hampir lengket 

keseluruhan. Namun ada juga yang tidak terjadi perlengketan sama sekali. 

Jika terjadi perlengketan, harus dilepaskan sebelum dilakukan pemotongan kulup 

penis.  Ciri perlengketan sudah lepas adalah sudah terlihat batas antara mukosa 

dengan batang penis dan sulcus corona glandis (leher kepala penis, bagian yang 

berlekuk antara kepala dan batang penis).  

Ada dua teknik yang biasa digunakan untuk membebaskan perlengkatan kulup dengan 

kepala penis. Teknik pertama adalah menggunakan kassa. Satu tangan memegang 

kepala penis, tangan yang satunya menarik kulup dengan  kassa. Jika dengan kassa 

tidak bisa lepas, biasanya digunakan teknik yang kedua dengan memakai klem 

(penjepit). Caranya dengan menarik kulup, kemudian klem dibuka dan didorong ke 

arah perlengketan. Teknik yang pertama risiko terjadinya trauma atau lecet pada 

kepala penis kecil, namun prosesnya lebih lama. Sedangkan keuntungan teknik yang 

kedua  perlengketan dapat dilepaskan dengan cepat tetapi kerugiannya dapat 

mengakibatkan lecet di daerah kepala penis dan mukosa. Pelepasan perlengketan 

dengan klem harus diyakini benar bahwa ujung klem yang digunakan benar-benar 

tumpul. 

Proses melepaskan perlengkatan sebenarnya tidak menimbulkan nyeri karena sudah 

dilakukan pembiusan. Namun terkadang menimbulkan sedikit rasa geli pada saat 

kepala penis terkena kassa atau ujung klem sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. 

Hal ini wajar karena kepala penis masih beradaptasi dengan sentuhan.  

3.  Pembersihan Smegma 

Setelah kulup sudah tidak mengalami perlengketan dengan kepala penis, langkah 

selanjutnya adalah membersihkan smegma. Smegma adalah sekret dari kelenjar yang 

dapat mengeras, berupa butiran-butiran putih seperti kapur/lemak yang berkumpul 

antara mukosa dan kepala penis, utamanya di daaerah sulcus corona glandis (leher 

kepala penis). Smegma yang terus menumpuk bisa menjadi sarang kuman sehingga 

meningkatkan risiko infeksi saluran kencing. Selain itu juga bisa memicu terjadinya 
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kanker penis yang berbahaya. Oleh karena itu pada orang yang tidak dikhitan 

memiliki risiko penyakit infeksi saluran kencing dan kanker penis. 

 

Gambar smegma yang menumupuk di kepala penis 

Pada anak yang belum khitan, smegma di penis harus rajin dibersihkan. Caranya 

dengan menarik kulup semaksimal mungkin ke arah pangkal penis sampai terlihat 

kepala penis, kemudian dibersihkan dengan kassa. Namun ini hanya bisa dilakukan 

pada anak yang tidak mengalamai perlengketan pada kulup. Pada anak yang kulupnya 

lengket dengan kepala penis hal ini tidak bisa dilakukan.  

4.  Pemotongan Kulup Penis 

Langkah ini merupakan inti dalam pelaksanaan khitan. Banyak metode yang bisa 

digunakan untuk memotong kulup. Bisa dengan cara konvensional menggunakan 

gunting atau pisau bedah, atau menggunakan alat yang lain sperti electrocauter, 

flahcutter, clamp, maupun laser. Penjelasan tentang masig-masing metode khitan akan 

dibahas pada bab selanjutnya. Pada beberapa keadaan mungkin terjadi perdarahan 

setelah pemotongan kulup. Jika perdarahannya cukup besar, dokter biasanya akan 

menghentikan perdarahan dengan melakukan ligasi (pengikatan dengan penjahitan) 

pada pembuluh darah yang menjadi  tempat sumber perdarahan.   

       

          Gambar proses penjepitan dan pemotongan kulup penis 

 

http://kaahil.wordpress.com/2009/06/18/5-langkah-khitan-metode-standar-sirkumsisi-konvensional/smegma-1/
http://kaahil.wordpress.com/2009/06/18/5-langkah-khitan-metode-standar-sirkumsisi-konvensional/circumsisi2/
http://kaahil.wordpress.com/2009/06/18/5-langkah-khitan-metode-standar-sirkumsisi-konvensional/cimcumsisi/
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5.  Penjahitan 

Pada teknik khitan yang umum, biasanya masih dilakukan penjahitan. Panjahitan 

berfungsi untuk menyatukan kulit dengan mukosa, agar bekas irisan dapat menyatu 

dan cepat kering. Benang yang digunakan adalah jenis benang yang absorbsable 

(benang yang bisa diserap) sehingga tidak perlu dilakukan pengambilan jahitan. Pada 

beberapa teknik khitan ada yang tidak memerlukan penjahitan. 

6.  Pembalutan Luka 

Pembalutan luka setelah khitan bertujuan untuk melindungi luka operasi dari 

kontaminasi. Bagi sebagian dokter, ada yang tidak melakukan pembalutan pasca 

khitan dengan tujuan agar evaporasi berlangsung lebih baik sehingga luka cepat 

kering.  

Luka setelah khitan adalah luka yang rawan infeksi, sebab pada umumnya yang 

dikhitan adalah anak-anak yang biasanya belum mampu menjaga kebersihan dengan 

baik dan luka khitan sering tersiram air setelah buang air kecil yang menyebabkan 

terbawanya kuman oleh air sehingga luka sukar kering. Oleh karena itu jika 

diperkirakan anak yang dikhitan sulit memelihara kebersihan, maka luka pasca khitan 

sebaiknya dibalut. Keuntungan dan kerugian ini ini harus benar-benar perlu 

dipertimbangkan karena infeksi dapat terjadi. Secara ringkas keuntugan dan kerugian 

antara yang dibalut dan tidak, dapat dilihat pada tabel berikut : 

Perawatan 

Luka 
Keuntungan Kerugian 

Dibalut  

- Terhindar dari kontaminasi  

- Luka tidak tergesek celana,  

baik untuk anak kecil yang aktif 

- Bila balutan basah agak lama 

kering 

- Komplikasi tidak segera terlihat 

- Kesulitan dan nyeri ketika 

melepas karena balutan kering 

Tidak dibalut 

- Luka lebih cepat kering 

- Komplikasi segera terlihat 

- Perlindungan terhadap infeksi 

kurang 

- Rasa nyeri akibat tergesek 

celana/sarung 
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7.  Perawatan Pasca Khitan 

Setelah khitan, perlu perawatan yang tepat agar penyembuhan berlangsung cepat dan 

tidak terjadi komplikasi. Luka operasi harus tetap kering, minimal selama tiga hari 

untuk menghindari kontaminasi. Kesulitan yang sering dialami adalah tersiramnya 

luka setelah buang air kecil. Perawatan untuk mencegah infeksi adalah dengan 

pemberian povidon iodin 10% (betadine). Hal yang perlu diperhatikan setelah khitan 

adalah : 

- Anak jangan terlalu aktif, kurangi aktivitas yang berat 

- Luka jangan terkena air, air kencing, debu, atau kotoran lainnya 

- Usahakan agar balutan tetap kering 

- Segera kontrol jika terjadi komplikasi, misalnya penis menjadi bengkak, 

berdarah, nyeri yang hebat, atau tidak bisa kencing, atau anak mengalami 

demam. 

Dokter biasanya akan memberikan obat antibiotik untuk mencegah terjadinya infeksi 

dan obat untuk meredakan nyeri setelah khitan. Tidak ada makanan dan minuman 

yang harus dipantang setelah khitan. Jika tidak ada alergi terhadap makanan 

sebelumnya maka setelah khitan pun tidak ada pantangan khusus. 

Demikianlah penjelasan singkat tentang proses khitan. Hal ini perlu dipahami oleh 

orang tua dan perlu diinformasikan kepada anak yang akan dikhitan. Dengan 

mengetahui proses yang akan dialami, anak akan menjadi lebih siap mental sehingga 

dapat  memperlancar proses pelaksanaan khitan.  
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MENGENAL TEKNIK-TEKNIK KHITAN 

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran, teknik khitan juga 

mengalami perkembangan. Sekarang banyak sekali teknik khitan yang bisa menjadi 

pilihan. Tentu saja masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut akan 

dijelaskan secara ringkas beberapa teknik khitan yang lazim digunakan di Indonesia. 

1. Dorsumsisi 

Teknik ini menggunakan alat tajam berupa gunting. Setelah dilakukan anestesi 

(pembiusan), kulit kulup penis disayat dari bagian punggung penis kemudian diikuti 

pemotongan di sisi kanan dan kiri garis frenulum. Tujuan teknik ini adalah 

menghindari garis frenulum untuk meminimalisasi perdarahan karena pembuluh darah 

yang cukup besar berada di garis frenulum. Setelah kulit kulup penis dipotong, 

dilakukan penjahitan mukosa-kulit secara melingkar.   

Kelebihan: kelebihan mukosa-kuilt dapat diatur, kemungkinan melukai kepala penis 

dan merusak frenulum lebih kecil, perdarahan mudah diatasi karena insisi dilakukan 

secara bertahap, serta  baik dilakukan untuk pasien dengan kelainan fimosis atau 

parafimosis. 

Kekurangan: tekniknya lebih rumit dan membutuhkan waktu lebih lama, potongan 

bisa tidak rata, biasanya menyisakan benjolan sisa frenulum yang terakhir dipotong 

(tetapi sifatnya sementara), perdarahan biasanya cukup banyak.  

 

Gambar tahapan teknik khitan dorsumsisi 

2.  Teknik Guillotine 

Disebut juga teknik klasik, karena teknik inilah yang paling lama digunakan. Khitan 

dengan teknik ini yaitu dengan cara menjepit kulup penis secara melintang pada 

sumbu panjang penis menggunakan klem, kemudian memotongnya. Irisan dapat 

dilakukan di bagian atas maupun di bawah dari klem tersebut.  



ENSIKLOPEDI KHITAN  

 

  28 
 

             Gambar teknik Guillotine      

Kelebihan: tekniknya relatif lebih sederhana, hasil irisan lebih rata, waktu 

pelaksanaan lebih cepat, hasil lebih rapi.   

Kekurangan: perdarahan lebih banyak, kemungkinan melukai glans penis dan irisan 

frenulum yang berlebihan, ukuran sisa mukosa-kulit tidak bisa dipastikan. 

3. Teknik Electrocauter dan Flashcutter 

Teknik ini mirip dengan teknik Guillotine. Berbeda dengan teknik sebelumnya yang 

menggunakan pisau bedah, alat yang digunakan untuk memotong pada metode ini 

menggunakan electrocauter, yaitu semacam filamen logam panas semi tajam. 

   

                                       Alat Electrocauter                Alat Flashcutter 

Metode pemotongan dengan alat semacam solder panas ini sempat booming beberapa 

tahun belakangan ini, masyarakat awam menyebutnya khitan laser. Metode 

pemotongan electrocauter  ini membutuhkan energi listrik sebagai sumber dayanya.  

Hampir mirip dengan alat electrocauter adalah khitan menggunakan flashcutter. 

Flashcutter bagi sebagian kalangan dianggap merupakan pilihan perangkat yang ideal 

untuk khitan, hampir tanpa risiko atau kerugian. Ujung flashcutter tajam seperti mata 

pisau. Untuk tenaga yang berpengalaman, satu mata pisau dapat dipakai sampai lebih 

300 kali insisi. Risiko luka bakar (meskipun kecil kemungkinan) dapat pula terjadi jika 

operatornya ceroboh atau tidak mangetahui tata cara operasi dengan Flashcutter.  
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Kelebihan: waktu pengerjaan lebih cepat, tidak terjadi perdarahan, mengurangi risiko 

infeksi. 

Kekurangan: risiko terpotongnya kepala penis, jika terjadi reaksi inflamasi 

(peradangan) luka bakar yang berlebihan memerlukan penyembuhan yang lama, 

memerlukan peralatan khusus. 

Penggunaan Electrocauter dan Flashcutter memiliki beberapa perbedaan : 

Flashcutter Electrocauter 

Pisau halus dan tajam Pisau tumpul 

Pisau memotong cepat Pisau memotong lambat 

Memakai sumber baterai Memakai sumber listrik PLN 

Peralatan lebih sederhana, tanpa kabel Peralatan lebih rumit 

Hampir tanpa luka bakar Bisa terjadi luka bakar 

 

4. Teknik Smart Clamp 

Smart Clamp adalah salah satu inovasi terbaru dunia kedokteran khususnya di bidang 

sirkumsisi (khitan) dan saat ini banyak dipakai di dunia internasional. Sejak 

diluncurkan pertama kali di pameran alat kesehatan dunia di Dusseldorf, Jerman, 

tahun 2001, alat ini langsung melejit memasuki pusat-pusat pelayanan kesehatan di 

Eropa, Amerika dan Asia Tenggara. Alat ini sangat diminati oleh para dokter 

disebabkan alat ini sangat praktis dan aman dibandingkan alat lain yang saat ini ada. 

Smart Clamp memang dirancang untuk menghasilkan cara yang aman, cepat, dan 

canggih. Alat ini diciptakan dengan menggunakan teknologi plastik terkini dan 

diproduksi dengan standard mutu berkualitas tinggi. Prosedur khitan yang hampir 

tanpa perdarahan dan alat yang sekali pakai (disposable) juga membantu mengurangi 

risiko penyebaran infeksi. Alat ini terdiri dari berbagai ukuran, karena itu sangat 

cocok dilakukan pada bayi, anak-anak, maupun orang dewasa. Metode ini juga sangat 

aman bagi penderita diabetes, anak-anak autis, atau anak-anak yang hiperaktif. 

Beberapa kelebihan alat ini adalah dari sisi praktisnya. Alat ini sangat mudah 

digunakan bagi para dokter, tanpa jahitan dan tanpa perdarahan sehingga waktu yang 
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diperlukan untuk melakukan proses khitan menjadi lebih singkat (hanya sekitar tujuh 

menit). Dari sisi keamanan alat ini mampu mencegah terjadinya cidera pada saat 

proses khitan, menghindari terjadinya infeksi seperti HIV/AIDS dan hepatitis. 

Bentuknya yang ergonomis dan ringan membuat alat ini sama sekali tidak 

mengganggu aktivitas anak. Metode kerjanya dengan sistem klem memberikan 

perlindungan dan keamanan sesudah khitan sehingga anak dapat beraktivitas bebas 

seperti biasa dan bisa langsung sekolah keesokan harinya. Bagi anak yang hiperaktif, 

alat ini adalah pilihan yang paling tepat karena tingkat keamanannya yang sangat 

tinggi. Demikian juga untuk anak atau bayi yang masih mengompol alat ini sangat 

cocok karena tahan terhadap basah. 

 

Gambar alat smart clamp dan alat yang sudah terpasang pada penis 

Kelebihan: praktis, aman, tidak menimbulkan rasa sakit, risiko pendarahan dan infeksi 

minimal, tanpa jahitan, tidak perlu diperban, bisa langsung melakukan aktivitas yang 

ringan dalam waktu yang relatif cepat, cocok untuk anak dengan kondisi khusus 

seperti autis atau hiperaktif. 

Kekurangan: tidak cocok untuk anak yang kulup penisnya sangat sempit, sering 

menimbulkan gatal, rasa tidak nyaman dan terkadang nyeri karena alat klem harus 

dipasang pada penis selama 4-5 hari, ada risiko robekan kulit jepitan setelah alat 

dilepas. 

5. Teknik Laser 

Teknik ini masih sangat jarang digunakan.  Alat yang digunakan adalah sinar laser 

(Light Amplification by Stumulated Emission of Radiation) dan dilakukan di kamar 

operasi. Laser adalah sebuah alat yang menggunakan efek mekanika kuantum, 

pancaran terstimulasi, untuk menghasilkan sebuah cahaya yang koheren dari medium 

“lasing” yang dikontrol kemurnian, ukuran, dan bentuknya. Laser itu merupakan sinar 

http://2.bp.blogspot.com/_bORKj1e_ESQ/TQGVzjZwcwI/AAAAAAAAAcE/UcKovfl9bLo/s1600/smartklamp.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_bORKj1e_ESQ/TQGcXG4iUHI/AAAAAAAAAcM/vLnjbFmzlwo/s1600/Smart+clamp+medianers.jpg
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panas yang dihasilkan dari loncatan atom akibat stimulasi energi dari radiasi listrik. 

Dengan radiasi yang bersumber dari  energi listrik berkekuatan 15 hingga 30 watt, 

dari sebuah alat berujung optik, dihasilkan sinar bergelombang 532 sampai 1.064 

nanometer yang memiliki kekuatan panas. Cahaya panas ini bisa digunakan untuk 

memotong kulit dan jaringan, menghancurkan pigmen warna kulit, dan pengobatan 

lainnya dengan risiko perdarahan minimal dan waktu penyembuhan yang cepat. 

Teknik khitan laser pada pelaksanannya biasanya menggunakan teknik Guillotine, 

tetapi pemotongannya tidak mnggunkan pisau bedah , melainkan menggunakan laser. 

Kelebihan: waktu yang diperlukan sangat cepat, perdarahan minimal, risiko infeksi 

kecil.  

Kekurangan: biayanya mahal karena alatnya yang masih terbatas dan memerlukan 

tenaga ahli.  

 

  Alat Laser untuk Khitan 
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ANAK DENGAN KONDISI KHUSUS 

Khitan adalah tindakan medis yang termasuk operasi ringan. Tindakaan khitan perlu 

memperhatikan indikasi dan kontra indikasi. Ada beberapa kondisi anak yang harus 

segera dikhitan,ada yang harus ditunda jika anak menderita penyakit tertentu, ada 

yang tidak boleh dikhitan, dan ada juga anak yang perlu penanganan khusus ketika 

khitan. Orangtua hendaknya memperhatikan anak-anaknya apakah ada kondisi khusus 

sehingga diperlukan penanganan khusus. Berikut ini kondisi-kondisi khusus pada 

anak yang perlu diperhatikan. 

Fimosis  

Fimosis adalah penyempitan atau perlengketan kulup penis sehingga kepala penis 

tidak bisa terbuka sepenuhnya. Fimosis dapat menyebabkan penumpukan smegma  di 

sekitar kepala penis. Penumpukan smegma tersebut dapat meningkatkan penyebaran 

berbagai bakteri penyebab peradangan. Jika fimosis menyebabkan kesulitan buang air 

kecil sehingga urin tertahan di saluran kencing (uretra) maka dapat terjadi infeksi 

uretra. 

Gejala fimosis pada anak di antaranya : sakit/rewel setiap akan kencing, kulup penis 

menggelembung pada saat kencing, serta aliran air kencing yang kecil dan kadang 

bercabang seperti aliran air selang yang tersumbat. 

Sebagian besar anak laki-laki yang baru lahir memiliki fimosis fisiologis (normal). 

Namun, fimosis ini biasanya akan hilang sendiri setelah anak berusia tiga tahun. Jika 

setelah usia tiga tahun fimosis masih ada dan menyebabkan masalah gangguan 

kencing, maka dibutuhkan penanganan segera. Banyak dokter yang menyarankan 

khitan untuk menghilangkan masalah fimosis secara permanen. Rekomendasi ini 

diberikan terutama bila fimosis menimbulkan kesulitan buang air kecil atau 

peradangan di kepala penis yang disebut dengan balanitis.  

Parafimosis  

Parafimosis adalah keadaan di mana kulup penis tertarik dan tertinggal di belakang 

kepala penis, menjepit kepala penis dan menyebabkan pembengkakan pembuluh 

darah yang menimbulkan nyeri. Parafimosis seringkali terjadi setelah ada manipulasi 

tindakan pada penis misalnya setelah tenaga medis memeriksa penis atau 

memasukkan kateter uretra dan lupa mengembalikan kulup penis ke posisi normal. 

Parafimosis dapat menyebabkan pembengkakan yang membekas pada kepala penis 
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sehingga kulup penis tidak dapat lagi kembali ke depan seperti semula. Penanganan 

parafimosis yang menyebakan pembengkakan dengan dilakukan khitan. Kulup penis 

yang menjepit kepala penis dipotong dalam proses khitan sehingga dapat mencegah 

terjadinya pembengkakan. 

Hipospadia  

   Gambar kelainan hipospadia 

Hipospadia adalah suatu keadaan di mana lubang uretra terdapat di penis bagian 

bawah, bukan terletak di ujung penis. Hipospadia merupakan kelainan bawaan sejak 

lahir yang terjadi pada 3 di antara 1.000 bayi baru lahir. Berat ringannya hipospadia 

bervariasai. Kebanyakan lubang uretara terletak di dekat ujung penis, yaitu pada glans 

penis. Bentuk hipospadia yang lebih berat terjadi jika lubang uretra terdapat di tengah 

batang penis atau pangkal penis, dan kadang pada skrotum (buah zakar) atau di bawah 

skrotum. Anak yang menderita hipospadia tidak boleh dikhitan. Hal ini berkaitan 

dengan tindakan rekonstruksi yang akan mengambil kulit kulup penis untuk menutup 

lubang dari sulcus uretra yang tidak menyatu pada penderita hiposapdia. 

Epispadia 

  Gambar kelainan epispadia 
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Epispadia adalah kelainan bawaan pada laki-laki di mana ujung lubang uretra berada 

pada sisi atas penis. Kondisi ini jauh lebih jarang daripada hipospadia. Terdapat tiga 

jenis epispadia : 

- Lubang uretra terdapat di puncak kepala penis 

- Seluruh uretra terbuka di sepanjang penis 

- Seluruh uretra terbuka dan lubang kandung kemih terdapat pada dinding perut 

Gejala epispadia yaitu lubang uretra terdapat di punggung penis. Epispadia biasanya 

diperbaiki melalui pembedahan. 

Kondiloma Akuminata 

Kondioma Kuminata dalam istilah awam disebut dengan kutil genitalis. Penyebabnya 

adalah infeksi oleh Human Papiloma Virus (HPV). Penularannya melalui aktivitas 

seksual. Kutil genitalis paling sering tumbuh di permukaan tubuh yang hangat dan 

lembap. Pada pria, area yang sering terkena adalah ujung dan batang penis serta di 

bawah kulit depannya (jika tidak dikhitan). Pada wanita, kutil bisa timbul di vulva, 

dinding vagina, leher rahim (serviks), dan kulit di sekeliling vagina. 

 Kutil pada alat kelamin luar bisa diangkat melalui laser, krioterapi (pembekuan) atau 

pembedahan dengan bius lokal. Pengobatan kimiawi, seperti podofilum resin atau 

racun yang dimurnikan atau asam trikloroasetat, bisa dioleskan langsung pada kutil. 

Tetapi pengobatan ini memerlukan waktu beberapa minggu sampai beberapa bulan, 

bisa melukai kulit di sekelilingnya dan sering gagal. 

Kutil genitalis sering kambuh dan memerlukan pengobatan ulang. Pada pria yang 

belum dikhitan, kekambuhan bisa dicegah dengan menjalani khitan. Khitan 

diperlukan untuk membuang kelainan pada kulup yang harus dibuang.  

Infeksi Saluran Kencing 

Infeksi saluran kencing (ISK) adalah infeksi kuman yang terjadi pada saluran kencing. 

Gejala yang diderita anak yang mengalami ISK antara lain nyeri pada saa atau setelah 

kencing, rasa anyang-anyangan (perasaan ingin kenicng, tetapi tidak ada atau hanya 

sedikit air kencing yang keluar), warna air kencing menjadi pekat atau kadang 

kemerahan bila ada darah, nyeri di daerah pinggang, dan kadang disertai demam. 

Anak yang sedang menderita ISK sebaiknya ditunda dulu khitannya. Dilakukan 

pengobatan terlebih dahulu untuk mengobatai ISK, setelah sembuh baru bisa 
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dilakukan khitan. Pengobatan biasanya dengan pemberian antibiotik dan anak 

dianjurkan banyak minum air putih untuk membantu membersihkan bakteri dari 

saluran kencing. 

Kondisi Sakit Berat 

Khitan termasuk tindakan medis yang tergolong tindakan operasi bedah minor 

(operasi ringan). Setiap tindakan medis idealnya membutuhkan kondisi fisik yang 

sehat. Demikan pula ketika anak akan khitan. Pastikan kondisi anak dalam kondisi 

yang fit dan tidak sedang dalam kondisi sakit. Kondisi sakit yang berat akan 

berpengaruh dalam proses khitan dan penyembuhannya. Oleh karena itu jika anak 

sedang mengalami sakit seperti demam, batuk pilek yang cukup berat, diare, mual dan 

muntah, maupun penyakit lain yang cukup mengganggu dan mengurangi kondisi 

stamina tubuh, sebaiknya khitan ditunda sampai anak benar-benar sehat.  

Anak Gemuk 

Pada anak yang gemuk, penis biasanya akan tenggelam tertutup lemak dan yang 

tampak hanya kulup penis sehingga proses khitan akan lebih rumit dibanding anak 

yang berbadan kurus karena dokter harus memisahkan perlengketan antara kepala 

penis dengan kulit penis sehingga kulup tidak lagi menutup kepala penis. Metode 

khitan yang terbaik untuk anak gemuk adalah metode manual/konvensional karena 

pada anak gemuk, mukosa (kulit bagian dalam) harus dibalik dan dijahit  agar tidak 

terjadi penutupan kembali karena penis sering tenggelam di lemak.  

Bagi kalangan medis belum munculnya penis karena tertimbun lemak merupakan 

penyulit dalam tindakan khitan. Karena pengertian khitan itu sendiri adalah 

membuang kulip penutup kepala penis. Jika kepala penis tertimbun lapisan lemak 

maka tindakan khitan yang dilakukan merupakan hal yang percuma, sebab kepala 

penis masih tertimbun oleh lapisan lemak sehingga tidak keluar secara optimal. Hal 

yang dapat terjadi bila khitan tersebut dilakukan yaitu penyembuhan yang lama 

setelah khitan dilakukan, ada kemungkinan dilakukan khitan ulang karena hasil akhir 

kurang memuaskan , dan secara psikologis pasti seorang anak akan mengalami trauma 

akibat tindakan khitan sebut. 

Anak yang gemuk dengan penyulit seperti ini sebaiknya dikhitan oleh dokter yang 

sudah cukup berpengalaman. Jika memang cukup sulit dikhitan pada saat masih kecil, 

anak ditunda dulu khitannya kalau besok sudah besar agar ukuran penis lebih besar 
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dan faktor kegemukan berkurang. Anak yang gemuk disarankan utntuk banyak 

olahraga dan menjaga porsi makan untuk mengurangi kegemukannya. 

Anak dengan Kebutuhan Khusus 

Khitan pada anak dengan kebutuhan khusus seperti autis, retardasi mental, down 

syndrome, dan hiperaktif memerlukan penanganan yang khusus. Khitan pada anak 

seperti ini memerlukan kerjasama yang baik antara dokter dan keluarga. Anak yang 

sangat tidak kooperatif disarankan dengan bius total selama proses khitan, karena 

biasanya anak tidak bisa diam dan cenderung memberontak jika dipaksakan 

digunakan bius lokal dengan cara disuntik. Untuk khitan dengan bius total tentu harus 

dilakukan oleh dokter spesialis bedah dan dilakukan di rumah sakit. Tentu saja biaya 

yang dibutuhkan akan lebih besar. 

Hemofilia 

Hemofilia adalah penyakit gangguan pembekuan darah yang diturunkan melalui 

kromosom X. Oleh karena itu  penyakit ini banyak terjadi pada pria sedangkan wanita 

umumnya hanya menjadi pembawa sifat (carrier). Penyakit hemofilia ditandai oleh 

perdarahan spontan maupun perdarahan yang sukar berhenti. 

Pada orang normal, ketika perdarahan terjadi maka pembuluh darah akan mengecil 

dan keping-keping darah (trombosit) akan menutupi luka pada pembuluh. Pada saat 

yang sama, trombosit tersebut bekerja membuat anyaman (benang-benang fibrin) 

untuk menutup luka agar darah berhenti mengalir keluar dari pembuluh. Pada 

penderita hemofilia, proses tersebut tidak berlangsung dengan sempurna. Kurangnya 

jumlah faktor pembeku darah menyebabkan anyaman penutup luka tidak terbentuk 

sempurna sehingga darah terus mengalir keluar dari pembuluh yang dapat berakibat 

berbahaya. Perdarahan di bagian dalam dapat mengganggu fungsi sendi yakni 

mengakibatkan otot sendi menjadi kaku dan lumpuh, bahkan kalau perdarahan 

berlanjut dapat mengakibatkan kematian pada usia dini. 

Bisakah pada penderita hemofilia dilakukan khitan? Pada pendertita hemofilia bisa 

dilakukan khitan, namun dengan perawatan yang khusus. Perawatan sebelum dan 

pasca khitan memerlukan penanganan dan pengobatan khusus. Begitu  pula teknik 

khitan juga khusus dan dilakukan oleh dokter spesialis bedah sehingga perdarahan 

yang terjadi bisa ditekan seminimal mungkin. Pasien perlu dirawat di rumah sakit 

sebelum dan sesudah khitan. 
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TIPS – TIPS SEPUTAR KHITAN 

Berikut ini akan kami sampaikan beberapa tips seputar khitan. Meliputi tips memilih 

tempat khitan, persiapan sebelum khitan, dan perawatan setelah khitan. 

Tips Memilih Tempat Khitan  

1. Ada baiknya Anda mencari informasi terlebih dahulu kepada orang-orang di 

sekitar yang pernah khitan tentang tempat khitan yang baik di daerah Anda. 

Pastikan tempat yang dipilih adalah tempat yang profesional dan terpercaya.  

2. Tempat khitan yang profesional harus memiliki dokter penanggung jawab, 

karena khitan merupakan tindakan medis yang perlu pengawasan dokter. 

Demikian juga alat-alat yang digunakan adalah alat steril yang sesuai standar 

medis. 

3. Lakukan survei terlebih dahulu untuk mencari tahu tentang informasi khitan 

yang dilakukan di tempat tersebut, seperti metode yang digunakan, siapa yang 

melakukan khitan, fasilitas, biaya, dan informasi lain yang diperlukan.  

4. Jika Anda memutuskan untuk mengikuti program khitanan massal, hendaknya 

memilih yang memenuhi kriteria berikut : 

- Adanya dokter penanggunjawab pada program tersebut. 

- Proses khitan dilakukan sesuai standar medis. 

- Alat yang digunakan steril, satu alat hanya untuk satu pasien. 

- Proses khitan dilakukan oleh tenaga ahli dan berpengalaman di bawah 

pengawasan dokter 

Tips Persiapan Sebelum Khitan 

1. Yang paling penting dan utama, tanamkan dalam keyakinan Anda dan juga 

anak bahwa khitan merupakan bagian pelaksanakan syariat Islam sehingga 

merupakan bagian ibadah. Hadirkan niat yang ikhlas ketika akan khitan. 

2. Pastikan bahwa anak tidak memiliki kelainan dan kondisi khusus seperti 

fimosis, parafimosis, anak hiperaktif, hemofilia, atau terlalu gemuk. Jika 

masih ragu, sebaiknya diperiksakan ke dokter terlebih dahulu agar mendapat 

arahan tentang teknik khitan yang sesuai dengan kondisi anak. 
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3. Kondisikan fisik anak benar-benar fit. Jika sedang sakit, sebaiknya khitan 

ditunda dahulu. 

4. Pastikan kondisi mental anak sudah siap. Beri penjelasan tentang khitan agar 

anak siap mental. Tidak jarang anak menolak dikhitan padahal sudah 

dibaringkan di ranjang karena persiapan mental yang kurang. Hal yang perlu 

dijelaskan kepada anak yang akan dikhitan adalah penjelasan tentang prosedur 

yang dilakukan. Terangkan bahwa proses khitan tidak berlangsung lama. Juga 

tidak akan sakit karena akan diberi bius terlebih dahulu. Rasa sakit hanya pada 

awal ketika pemberian suntikan obat bius, itu pun hanya sebentar. Informasi 

seperti ini perlu diberitahukan agar anak benar-benar siap mental. 

5. Jika anak sangat penakut dan tidak memungkinkan dengan bius lokal, 

mungkin perlu dilakukan khitan dengan bius total. Anak yang dipaksa justru 

akan membuat trauma yang akan berdampak buruk untuk ke depannya. 

6. Beberapa pelayanan khitan membolehkan anak untuk didampingi orang 

tuanya. Usahakan orang tua bisa mendampingi anak ketika dikhitan. Hal ini 

penting untuk memberi dukungan mental bagi anak. Namun jika Anda takut, 

kami sarankan untuk  tidak ikut mendampingi. Beberapa kasus yang kami 

temui, ada orang tua yang takut dan terlalu cemas sehingga justru akan 

menggangu ketenangan anak yang dikhitan serta mengganggu konsentrasi 

dokter dalam melakukan tindakan. Tidak jarang pula ada orang tua yang 

pingsan saat mendampingi anaknya karena takut dan tidak tega dengan 

anaknya. Sekali lagi, jika Anda takut, sebaiknya tidak perlu ikut ke ruang 

tindakan. 

7. Memilih waktu yang pas untuk khitan. Jangan memilih hari-hari baik untuk 

khitan berdasarkan perhitungan-perhitungan tertentu, agar terhindar dari 

perbuatan dosa yang bisa tergolong perbuatan syirik. Meyakini ada hari baik 

tertentu adalah perbuatan tathayyur yang termasuk kesyirikan.  Semua hari 

adalah baik dan tidak ada hari yang buruk. Namun bisa memilih waktu yang 

sesuai dengan kondisi anak dan orang tua, misalnya pada saat liburan sekolah. 

8. Tidak ada doa khusus ketika akan khitan. Cukup dimulai dengan membaca 

bismillah, sebagaimana dianjurkan setiap kali memulai suatu perbuatan.  
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Tips Perawtan setelah Khitan 

1. Patuhi semua anjuran dokter yang mengkhitan. Setiap dokter memiliki teknik 

khitan yang berbeda, model perawatan luka yang berbeda, dan pemberian 

obat-obatan yang berbeda pula.  

2. Minum obat sesuai anjuran dokter. Biasanya akan diberikan obat minum 

berupa antibiotik dan obat pereda nyeri. Jika muncul rekasi alergi setelah 

minum obat, segera hubungi dokter. Tanda reaksi alergi seperti rasa gatal, 

muncul bentol kemerahan, dan bibir menjadi bengkak. 

3. Jangan memberikan pengobatan tambahan selain yang diberikan oleh dokter. 

Tidak semua dokter memberikan obat salep maupun obat serbuk. Jika dokter 

tidak memberi salep dan obat serbuk, jangan berikan salep tambahan maupun 

menaburi luka dengan obat serbuk tertentu. 

4. Jaga kebersihan daerah kelamin agar tetap bersih dan kering. Hindari luka 

bekas khitan terkena air kencing pada saat kencing. Luka yang basah terkena 

air kencing akan lebih lama sembuh dan risiko terkena infeksi. 

5. Kurangi aktivitas yang berlebihan. Istirahat beberapa hari sangat diperlukan 

untuk menghindari bengkak. Kalau memang harus berjalan, tidak mengapa 

jalan seperlunya. Yang penting jangan melakukan aktivitas berlebihan seperti 

melompat-lompat atau berlari. Jika khitan pada usia dewasa, hubungan seksual 

ditahan sampai luka bekas khitan sembuh total. Paling tidak memerlukan 

waktu 2 pekan sampai 1 bulan. 

6. Jangan khawatir jika terjadi bengkak pada alat kelamin setelah khitan. 

Terkadang ada sedikit muncul bengkak dan keluar carian bening di sekitar 

luka, itu normal terjadi. Jika tidak terjadi infeksi, bengkak akan hilang dalam 

beberapa hari seiring penyembuhan luka. 

7. Lakukan kontrol sesuai saran dokter Anda, jangan sampai terlambat. 

Meskipun tidak ada keluhan, tetap perlu kontrol sesuai saran dokter.  

8. Pada prinsipnya tidak ada pantangan makanan yang dilarang setelah khitan, 

kecuali jika ada alergi terhadap makanan tertentu. Justru memperbanyak 

makanan kaya protein seperti ayam, daging, telur akan mempercepat 

penyembuhan luka. 
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9. Hubungi segera dokter jika terjadi hal-hal berikut : nyeri yang sangat setelah 

satu hari pasca khitan, demam, bengkak pada penis yang bertambah besar, 

tidak bisa buang air kecil, dan keluarnya darah dari bekas operasi khitan 

ataupun kencing yang bercampur darah. 

10. Sekali lagi, ingat tips nomor satu. Hanya patuhi anjuran dokter dan abaikan 

anjuran-anjuran selain dari dokter Anda. Berdasarkan pengalaman, banyak 

proses penyembuhan khitan berlangsung lama karena tidak mematuhi anjuran 

dokter dan justru mendengarkan anjuran dari orang-orang sekitar. Misalnya 

tentang penambahan obat tertentu, perawatan luka yang tidak tepat, pantangan 

makanan, dan tindakan yang lain sehingga menyebabkan proses penyembuhan 

justru semakin lama dan bahkan menimbulkan komplikasi seperti infeksi.  
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POLEMIK KHITAN WANITA 

Pembahasan khitan bagi wanita memang menjadi polemik. Ada yang pro, namun 

tidak sedikit pula yang kontra. Bagaimana sebenarnya kedudukan khitan wanita 

dalam pandangan Islam dan  juga tinjauan medis? Insya Allah Anda akan temukan 

jawabannya dalam bab ini. 

Khitan bagi Wanita Termasuk Syariat Islam
12

 

Terdapat silang pendapat di kalangan para ulama tentang hukum khitan bagi wanita. 

Sebagian mengatakan khitan bagi wanita hukumnya wajib, sebagian lagi mengatakan 

hukumnya sunnah (dianjurkan). 

Dalil yang Menunjukkan Wajib 

Ulama yang mewajibkan khitan bagi wanita, mereka beralasan dengan dalil-dalil 

berikut : 

1. Hukum wanita sama dengan laki-laki kecuali ada dalil yang membedakannya, 

sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam, 

 إًَبَانُسبءَشقبئقَانشجبل

“Wanita itu saudara kandung laki-laki“ (H.R. Abu Dawud 236, hasan) 

2. Adanya beberapa dalil yang menunjukkan Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam 

menyebutkan khitan bagi wanita, di antaranya sabda beliau, 

 انتقَٗانختبََبٌََفقذَٔجتَانغسمإرَ

“ Apabila bertemu dua khitan, maka wajib mandi “ (H.R. Tirmidzi 108, shahih) 

Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, “Hadits ini menunjukkan bahwa wanita juga 

dikhitan” 

Dari „Aisyah radhiyallahu „anhu, bahwa Rasulullah shalllallahu „alaihi wa sallam 

bersabda,   
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 إرَجهسَثيٍَشٓجٓبَاألسثعََٔيّسَانختبٌَانختبٌَفقذَٔجتَانغسم.

“Apabila seseorang laki-laki berada di empat cabang wanita (bersetubuh dengan 

wanita)  dan khitan menyentuh khitan, maka wajib mandi “ (H.R. Bukhari I/291, 

Muslim 349) 

Dari Anas bin Malik, Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda kepada 

„Ummu „Athiyah radhiyallahu „anha,   

 إراَخفضتَفأشًئَالَتُٓكيَفإََّّأسشَٖنهٕجَّٔأحضَٗنهزٔج

“Apabila Engkau mengkhitan wanita, sisakanlah sedikit dan jangan potong (bagian 

kulit klitoris) semuanya, karena itu lebih bisa membuat ceria wajah dan lebih 

disenangi oleh suami “ (H.R. Al Khatib dalam Tarikh 5/327, dinilai shahih oleh 

Syaikh Al Albani dalam Ash Shahihah) 

3. Khitan bagi wanita sangat masyhur dilakukan oleh para sahabat dan para salaf 

sebagaimana tersebut di atas. 

Dalil yang Menunjukkan Sunnah 

Adapun ulama yang berpendapat khitan wanita hukumnya sunnah, mereka beralasan 

sebagai berikut : 

1.Tidak ada dalil yang tegas yang menunjukkan wajibnya khitan bagi wanita. 

2.Khitan bagi laki-laki tujuannya untuk membersihkan sisa air kencing yang najis 

pada kulup kepala penis, sedangkan suci dari najis merupakan syarat sahnya shalat. 

Sedangkan khitan bagi wanita tujuannya untuk mengecilkan syahwatnya, yang ini 

hanyalah untuk mencari sebuah kesempurnaan dan bukan sebuah kewajiban. (Lihat 

Syarhul Mumti‟ I/134) 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah ditanya, “Apakah wanita itu 

dikhitan ?” Beliau menjawab, “Ya, wanita itu dikhitan dan khitannya adalah dengan 

memotong daging yang paling atas yang mirip dengan jengger ayam jantan. 

Rasulullah shallallahu‟alaihi wa sallam bersabda, “Biarkanlah sedikit dan jangan 

potong semuanya, karena itu lebih bisa membuat ceria wajah dan lebih disenangi 
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suami”. Hal ini karena tujuan khitan laki-laki ialah untuk menghilangkan najis yang 

terdapat dalam penutup kulit kepala penis. Sedangkan tujuan khitan wanita adalah 

untuk menstabilkan syahwatnya, karena apabila wanita tidak dikhitan maka 

syahwatnya akan sangat besar.” (Majmu‟ Fatawa 21/114) 

Kesimpulannya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang khitan 

bagi wanita. Namun yang jelas khitan merupakan bagian syariat bagi wanita, terlepas 

hukumnya wajib ataupun sunnah. Barangsiapa yang melaksanakannya tentu lebih 

utama. Dan ini termasuk bagian menghidupkan sunnah nabi yang hampir hilang, 

sehingga orang yang melakukannya termasuk orang yang disebutkan oleh Rasulullah 

shallalhu „alaihi wa sallam dalam sabda beliau,  

ِْْىََشْيءٌَ َأُُجِٕس ٍْ ُْقَُصَِي َيَ ٌْ ََغْيِشَأَ ٍْ َٓبَثَْعَذَُِِي َمَثِ ًِ ََع ٍْ أََْجُشََي َٔ َْبَ فَهََُّأَْجُش َحَسَُخَ  ْسََلِوَُسَُّخَ  َفِيَاإْلِ ٍَّ ََس ٍْ  َي

“Barangsiapa yang membuat sunnah yang baik dalam Islam, maka dia akan 

mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari 

pahala mereka sedikitpun ”(H.R Muslim 1017)  

Bagian yang Diikhitan pada Wanita 

Para ulama menjelaskan bahwa bagian yang dipotong pada khitan wanita adalah kulit 

yang mengelilingi bagian yang berbentuk seperti jengger ayam yang terletak dia atas 

tempat keluarnya kencing. Yang benar menurut sunnah adalah tidak memotong 

seluruhnya, namun hanya sebagian kecil saja. Hal ini berdasarkan hadits Ummu 

„Athiyah radhiyallahu „anha bahwa dahulu para wanita di Madinah dikhitan. Maka 

Nabi shallallahu „alaihi wa sallam bersabda :  

َإِنََٗانَْ أََحتُّ َٔ ْشأَِحَ ًَ ََرنَِكَأَْحظََٗنِْه ٌَّ ِ ِِٓكيَفَإ ُْ جَْعمالََتُ  

“Jangan berlebihan dalam mengkhitan, karena akan lebih nikmat (ketika 

berhubungan seksual) dan lebih disukai suami“ (H.R Abu Dawud)
13

 

Imam Al Mawardi rahimahulluah berkata, “Adapun khitan bagi wanita adalah 

memotong kulit pada kemaluan yang berada di atas lubang kemaluan tempat 

masuknya penis dan tempat keluarnya kencing, di atas pangkal yang berbentuk seperti 
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biji. Pada bagian tersebut, kulit yang menutupinya diangkat, bukan pada bagian 

pangkal yang berbentuk biji”
14

 

Menurut penjelasan Imam Al Mawardi rahimahullah yang dimaksud dengan bagian 

pangkal yang berbentuk biji adalah klitoris. Sedangkan yng diangkat adalah kulit 

penutup klitoris, sedangkan klitorisnya tetap dibiarkan. Sehingga khitan bagi wanita 

adalah dengan memotong sebagian kulit yang menutupi klitoris saja tanpa 

pengangkatan klitoris.  

Khitan Wanita dalam Tinjauan Medis 

Dalam isitilah medis khitan disebut female circumcision, yaitu istilah umum yang 

mencakup eksisi suatu bagian genitalia eksterna wanita . Dikenal juga dalam istilah 

medis pharaonic circumcision dan Sunna circumcision. Pharaonic circumcision 

adalah sejenis sirkumsisi wanita yang terdiri dari dua prosedur : bentuk yang radikal 

dan bentuk yang dimodifikasi. Pada bentuk radikal, klitoris, labia minora, dan labia 

majora diangkat dan jaringan yang tersisa dirapatkan dengan jepitan atau jahitan. Pada 

bentuk yang dimodifikasi, preputium dan glans clitoris serta labia minora di dekatnya 

dibuang. Sunna circumcision adalah suatu bentuk sirkumsisi wanita. Pada bentuk ini, 

preputium klitoris dibuang.
15

  

Dalam istilah medis, khitan wanita juga diistilahkan Female Genital Cutting (FGC) 

atau Female Genital Mutilation (FGM). Menurut WHO, definisi FGM meliputi 

seluruh prosedur yang menghilangkan secara total atau sebagian dari organ genitalia 

eksterna atau melukai pada organ kelamin wanita karena alasan non-medis. 

WHO mengklasifikasikan FGM menjadi empat tipe yaitu : 

1. Klitoridektomi. Yaitu pengangkatan sebagian atau seluruh klitoris, termasuk 

juga pengangakatan hanya pada preputium klitoris  (lipatan kulit di sekitar 

klitoris). 

2. Eksisi: pengangkatan sebagian atau seluruh klitoris dan labia minora, dengan 

atau tanpa eksisi dari labia majora (labia adalah "bibir" yang mengelilingi 

vagina). 
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3. Infibulasi : penyempitan lubang vagina dengan membentuk pembungkus. 

Pembungkus dibentuk dengan memotong dan reposisi labia mayor atau labia 

minor, baik dengan atau tanpa pengangkatan klitoris. 

4. Tipe lainnya: semua prosedur berbahaya lainnya ke alat kelamin perempuan 

untuk tujuan non-medis, misalnya menusuk, melubangi, menggores,  dan 

memotong daerah genital. 

Bukankah WHO melarang FGM?
16

 

Dalam situs resminya, WHO menjelaskan beberapa informasi tentang FGM : 

- FGM meliputi seluruh proses yang mengubah atau menyebabkan perlukaan 

pada genitalia eksterna wanita karena alasan non-medis. 

- Prosedur  FGM tidak bermanfaat bagi wanita. 

- Prosedur FGM dapat menyebabkan perdarahan dan gangguan kencing, dan 

dalam jangka lama bisa menyebabkan kista, infeksi, kemandulan, serta 

komplikasi dalam persalinan yang dapat meningkatkan risiko kematian bayi 

baru lahir 

- Sekitar 140 juta anak perempuan dan perempuan di seluruh dunia saat ini hidup 

dengan akibat buruk dari FGM. 

- FGM ini kebanyakan dilakukan pada anak dan  gadis-gadis muda, antara bayi 

dan usia 15 tahun. 

- Di Afrika diperkirakan 92 juta perempuan 10 tahun ke atas telah mengalami 

FGM. 

- FGM adalah pelanggaran hak asasi terhadap perempuan. 

- Praktik ini kebanyakan dilakukan oleh ahli khitan tradisional, yang juga 

berperan penting dalam komunitas, seperti menolong persalinan. Namun, lebih 

dari 18% dari semua FGM dilakukan oleh penyedia layanan kesehatan, dan tren 

ini terus meningkat. 

Dapat kita simpulkan dari penjelasan WHO yang dilarang adalah tindakan FGM 

(Female Genita Mutilation),  yaitu seluruh prosedur yang menghilangkan secara total 

atau sebagian dari organ genialia eksterna atau melukai pada organ kelamin wanita 

                                                           
16

  Lihat www.who.int  

http://www.who.int/


ENSIKLOPEDI KHITAN  

 

  46 
 

karena alasan non-medis. Namun perlu diperhatikan baik-baik bahwa definisi khitan 

wanita dalam Islam tidak sama dengan FGM yang dilarang oleh WHO.   

Permenkes tentang Khitan Wanita 

Terdapat Peraturan Menteri Kesehatan tentang khitan bagi wanita yaitu Peraturan 

Menteri Kesehatan Repubublik Indonesia nomor 1636/Menkes/Per/XI/2010 tentang 

Sunat Perempuan. Dijelaskan bahwa khitan perempuan adalah tindakan menggores 

kulit yang menutupi bagian depan klitoris, tanpa melukai klitoris. Khitan perempuan 

hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu, yaitu dokter, bidan, dan 

perawat yang telah memiliki surat izin praktik atau surat izin kerja. Yang melakukan 

khitan pada perempuan diutamakan adalah tenaga kesehatan perempuan. 

Adanya  Permenkes ini bisa digunakan sebagai standar operasional prosedur (SOP) 

bagi tenaga kesehatan apabila ada permintaan dari pasien atau orangtua bayi untuk 

melakukan khitan pada bayinya. Dalam melaksanakan khitan perempuan, tenaga 

kesehatan harus mengikuti prosedur tindakan antara lain  cuci tangan pakai sabun, 

menggunakan sarung tangan, melakukan goresan pada kulit yang menutupi bagian 

depan klitoris (frenulum klitoris) dengan menggunakan ujung jarum steril sekali pakai 

dari sisi mukosa ke arah kulit, tanpa melukai klitoris. Dengan demikian, tidak akan 

timbul luka atau perdarahan pada organ reproduksi perempuan jika prosedur tersebut 

dilaksanakan sesuai petunjuk yang tercantum dalam Permenkes 1636/2010. Jadi 

khitan perempuan yang diatur dalam Permenkes tersebut bukan mutilasi genital 

perempuan (female genetal multilation = FGM)  yang dilarang oleh WHO.  

Fatwa MUI tentang Khitan Wanita 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang masalah khitan 

wanita yang terdapat dalam Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesi Nomor 9A 

Tahun 2008 Tentang Hukum Pelarangan Khitan Terhadap Perempuan. Dalam fatwa 

tersebut, MUI menegaskan bahwa khitan bagi wanita termasuk fitrah (aturan) dan 

syiar Islam. Khitan terhadap perempuan adalah makrumah (bentuk pemuliaan), 

pelaksanaannya sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan. MUI juga 

menjelaskan bahwa pelarangan khitan terhadap perempuan adalah bertentangan 

dengan ketentuan syariat Islam karena khitan, baik laki-laki maupun perempuan, 

termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam. 
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Dalam fatwanya tersebut, MUI juga menjelaskan batas atau cara khitan perempuan. 

Pelaksanaan khitan terhadap perempuan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Khitan perempuan dilakukan cukup dengan hanya menghilangkan selaput 

(jaldah/colum/preputium) yang menutupi klitoris. 

2. Khitan perempuan tidak boleh dilakukan secara berlebihan, seperti memotong atau 

melukai klitoris (insisi dan eksisi) yang mengakibatkan dharar (keburukan). 

Hikmah Khitan bagi Wanita 

Telah jelas bagi kita bahwa khitan merupakan bagian dari perintah syariat Islam yang 

mulia. Semua hal yang diperintahkan dalam syariat pasti memberikan manfaat bagi 

hamba, baik kita ketahui maupun tidak. Tidak mungkin ada perintah syariat yang 

tidak memberikan manfaat bagi hamba atau bahkan merugikan hamba. Termasuk 

dalam hal ini khitan bagi wanita yang merupakan bagian dari syariat Islam. 

Dari sisi medis, memang belum banyak data penelitian tentang khitan wanita. Karena 

tindakan ini masih jarang dilakuan oleh tenaga medis. Namun yang jelas khitan bagi 

wanita yang seusai dengan prosedur tidak membahyakan bagi wanita. Meskipun 

demikian, bukan berarti khitan bagi wanita tidak bermanfaat. Sangat dimungkinkan 

khitan juga memiliki manfaat bagi para wanita seperti manfaat khitan bagi laki-laki. 

Meskipun belum ada bukti medis tentang manfaat khitan bagi wanita namun cukuplah 

perintah adanya syariat khitan sebagai bukti bahwa khitan bermanfaat bagi wanita.Di 

antara manfaat khitan bagi wanita adalah yang disebutkan oleh Nabi shallallahu 

„alaihi wa sallam yaitu untuk menstabilkan syahwat dan memuaskan pasangan. 

Kesimpulan 

Setelah paparan di atas, dapat kita ambil kesimpulan beberapa hal penting sebagai 

berikut : 

1. Khitan wanita adalah termasuk bagian dari syariat Islam 

2. Hukum khitan bagi wanita adalah diperintahkan. Sebagian ulama 

mewajibkannya, sebagian hanya menganggapnya sunnah. Meskipun tidak 

melakukannya, seorang muslim wajib meyakini bahwa khitan adalah bagian 

syariat Islam. Seorang muslim tidak boleh melakukan pelarangan terhadap 

praktik khitan wanita. 
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3. Khitan pada wanita menurut syariat Islam berbeda dengan Female Genital 

Mutilation yang dilarang oleh WHO. 

4. Khitan bagi wanita mengandung beberapa manfaat dan hikmah seperti 

menstabilkan syahwat dan lebih memuaskan pasangan, di samping juga 

kemungkinan manfaat-manfaat lain ditinjau dari sisi medis. 

5. Khitan bagi wanita sama sekali tidak berbahaya ditinjau dari sisi medis. 

6. Terdapat Permenkes dan Fatwa MUI yang mendukung dan melegalkan praktik 

khitan wanita di Indonesia dengan syarat-syarat tertentu. 

7. Khitan wanita harus dilakukan oleh tenaga medis ahli dan berpengalaman 

dengan menggunakan alat-alat medis yang steril, dan dianjurkan dilakukan 

oleh petugas kesehatan wanita. 
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KESALAHAN DAN MITOS SEPUTAR KHITAN 

Dalam masyarakat kita tersebar beberapa kesalahan dan mitos tentang khitan. Ada 

yang tampaknya berhubungan secara medis, ada pula yang tidak berhubungan sama 

sekali, bahkan mengarah kepada takhayul dan bertentangan dengan agama. Hal ini 

disebabkan karena pengetahuan medis yang kurang, kesalahpahaman, dan ada 

beberapa yang berhubungan dengan keyakinan yang keliru. Ada beberapa kesalahan 

dan mitos yang banyak tersebar,  untuk itu kami berupaya meluruskannya. 

Pertama. Khitan hanya Sekadar Adat, bukan Ajaran Islam 

Di masyarakat Indonesia, khitan memang sudah dikenal sejak lama. Yang perlu 

dipahami, tatkala seorang muslim melakukan khitan landasan utamanya hedaknya 

bukan hanya mengikuti adat saja. Namun hendaknya meyakini bahwa khitan 

merupakan ajaran Islam dan perintah agama. Sebagian kaum muslimin masih belum 

menyadari hal ini. Mereka melakukan khitan karena mengikuti adat semata, atau 

hanya ingin mendapat manfaat secara medis saja. Hal ini kurang tepat. Seorang 

muslim tatkala melakukan khitan harus disertai niat  bahwa ini merupakan perintah 

agama dan bagian dari kewajiban yang bernilai ibadah. Dengan demikian seseorang 

akan mendapat pahala dengan melaksanakan ibadah khitan. 

Kedua. “Hari Baik” untuk Khitan. 

Sebagian orang memilih waktu-waktu tertentu untuk khitan. Hal ini sering kami 

temukan selama praktik. Ada yang mengkhususkan waktu khitan berdasarkan hari 

lahir (Jawa: weton), hari baik yang sudah diperhitungkan, atau hari-hari tertentu 

lainnya. Perbuatan ini disertai keyakinan bahwa waktu tersebut adalah waktu yang 

baik untuk melakukan khitan dan tidak boleh melakukan khitan di luar waktu-waktu 

yang telah ditentukan tadi. Kalau melakukan khitan di luar waktu tadi akan mendapat 

petaka/celaka. Hal ini tidak benar dan bertentangan dengan ajaran Islam. 

Semua waktu adalah waktu yang baik untuk berkhitan. Pemilihan waktu khitan tidak 

ada hubungannya dengan nasib baik dan buruknya seseorang. Pada hakikatnya nasib 

baik dan buruknya seseorang merupakan ketetapan dari Allah Ta‟ala, tidak ada 

hubungannya dengan waktu-waktu tertentu. Meyakini bahwa hari-hari tertentu 

merupakan hari sial atau hari keberuntungan sehingga menyebabkan seseorang 

melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan termasuk keyakinan yang dilarang 

dalam Islam, bahkan bisa termasuk dosa syirik.  
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Ketiga. Tidak Boleh Menangis ketika Khitan  

Sebagian orang tua melarang anaknya untuk menangis ketika proses khitan 

berlangsung. Sebenarnya hal ini sah-sah saja. Namun yang keliru adalah ketika hal ini 

dikaitkan dengan keyakinan tertentu. Seperti yang tersebar di sebagian masyarakat 

kalau ketika dikhitan menangis nanti anak tersebut akan mendapat jodoh janda. Mitos 

dengan keyakinan seperti ini keliru. Seorang muslim hendaknya tidak mempercayai 

dengan mitos seperti ini. 

Keempat. Tidak Boleh Khitan Bersama Saudara Kandung dalam Waktu Bersamaan.  

Terdapat mitos juga yang tersebar di masyarakat bahwa bila saudara kandung 

bersamaan waktu khitannya maka salah satu di antara mereka ada  yang bermasalah 

dengan hasil khitannya. Keyakinan seperti ini juga keyakinan yang keliru dan 

bertentangan dengan agama Islam. Kesembuhan khitan tidak dipengaruhi oleh kondisi 

khitan bersamaan antara saudara kandung. Kesembuhan khitan dipengaruhi oleh 

kondisi kesehatan, perawatan luka, serta nutrisi anak yang dikhitan. Jadi jika ada 

saudara kandung yang khitan dalam waktu bersamaan, hal ini tidak masalah dan tidak 

akan mempengaruhi penyembuhan luka pada salah satu anak. 

Kelima. Mengubur Bagian Kulit  yang Dipotong. 

Sebagian orang tua yang anaknya dikhitan meminta agar bagian kulit penis yang 

dipotong untuk dibawa pulang. Hal ini juga sering kami dapati tatkala praktik. Ketika 

ditanya, “Untuk apa Pak?”. “Untuk dikubur Dok” jawabnya. Sebagian yang 

melakukan perbuatan ini disertai  keyakinan tertentu bahwa dengan mengubur bagian 

kulit yang dipotong tadi untuk “membuang sial”. Padahal kulit yang dipotong tadi 

adalah sisa kulit yang biasa, tidak ada hubungannya dengan nasib sial seseorang. 

Perbuatan dan keyakinan seperti ini juga termasuk keyakinan yang dilarang dalam 

Islam.  

Keenam. Setelah Khitan Pertumbuhan Anak Lebih Cepat 

Ada juga anggapan yang tersebar di masyarakat bahwa kalau anak setelah dikhitan 

kemudian badannya akan tumbuh menjadi lebih cepat besar . Hal ini tidaklah tepat. 

Pertumbuhan seorang anak tidak berhubungan langsung dengan khitan. Faktor yang 

berpengaruh terhadap pertumbuhan adalah hormon, gizi, dan keturunan. Hanya faktor 

kebetulan saja kalau misalnya anak setelah dikhitan menjadi lebih cepat besar. Karena 

kebanyakan anak dikhitan bersamaan dengan usia masa pertumbuhan yang cepat yaitu 
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sekitar usia 10-12 tahun. Jadi bukan karena faktor khitan yang mempengaruhi 

cepatnya pertumbuhan anak. 

Ketujuh. Tidak boleh Makan Daging dan Telur setelah Khitan 

Ada satu mitos yang beredar di masyarakat bahwa ketika selesai dikhitan harus 

menghindari makanan seperti daging, ikan, dan telur. Apabila anak yang baru saja 

dikhitan makan makanan tersebut akan menyebabkan lukanya lama sembuh. Mitos 

yang patut dipertanyakan, karena justru makanan tersebut mengandug protein tinggi 

yang berperan penting dalam proses penyembuhan luka. Manfaat protein adalah untuk 

membentuk jaringan, pengganti sel yang rusak, dan berperan sebagai pembangun 

tubuh.  

Kemungkinan awal beredarnya mitos ini dikarenakan ada anak yang selesai dikhitan 

memiliki alergi terhadap makanan yang mengandung protein sehingga mengakibatkan 

anak merasa gatal di daerah luka dan sembuhnya lama. Pada prinsipnya, jika anak 

tidak ada alergi terhadap makanan tertentu, tidak ada makanan yang harus dipantang 

setelah khitan. 

Kedelapan. Fenomena Dikhitan Jin 

Sering tersiar kabar di masyarakat, beberapa anak mengalami hal aneh, yaitu tiba-tiba 

penisnya mengalami perubahan seperti habis dikhitan. Hal ini diyakini oleh 

masyarakat bahwa anak tersebut telah dikhitan oleh jin atau makhluk halus. Benarkah 

demikian? Bagaimanakah tinjauan medis mengenai hal ini?  

Fenomena seperti ini bisa dijelaskan secara medis. Anak yang mengalami kejadian 

seperti dikhitan jin dalam istilah medis disebut parafimosis. Parafimosis adalah  

kelainan bentuk penis yang terjadi karena preputium yang tertarik ke belakang dan 

melipat serta menjerat batang penis sehingga tidak bisa lagi ditarik ke depan yang 

menyebabkan kepala penis terlihat seolah-olah seperti telah dikhitan. Kondisi yang 

menyebabkan terjadinya parafimosis antara lain faktor setelah ereksi, menarik penis 

terlalu kuat pada saat mau kencing, atau karena penis sering dibuat main-main pada 

anak sehingga menyebabkan kulup yang tertarik tidak bisa kembali lagi. 

Anak yang mengalami kondisi ini harus segera dikhitan untuk mencegah agar kulup 

tidak menjerat penis. Jika tidak dikhitan, dikhawatirkan akan menjerat penis dan 

mencegah aliaran darah sehingga menyebabkan edema (bengkak) dan kematian 
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jaringan penis. Sebaiknya segera hubungi dokter apabila ada anak yang menagalami 

kejadian seperti ini. 

Inilah beberapa mitos yang sering tersebar di masyarakat. Mungkin masih ada mitos-

mitos yang lain yang tidak kami sebutkan. Mitos-mitos tersebut terus berkembang 

karena ketidaktahuan mereka. Semoga penjelasan di atas dapat meluruskan mitos 

yang keliru yang selama ini tersebar di masyarakat umum. 
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DONASI KEGIATAN TIM KESEHATAN MUSLIM 

Alhamdulillah, wa sholatu wa sallam „alaa Rasulillah 

Sungguh, berdakwah adalah salah satu tugas mulia penerus para nabi. Di zaman ini, 

berdakwah tidak selalu melalui jalur konvensional melalui ceramah, pengajian, 

maupun artikel dan majalah bertemakan diniyah. Diperlukan terobosan untuk 

memanfaatkan dakwah Islam di setiap bidang. Salah satunya adalah menyisipkan 

dakwah Islam dalam bidang kesehatan. Oleh karena itu, kami dari Tim Majalah 

Kesehatan Muslim berupaya memberikan sumbangsih dakwah Islam dalam bidang 

kesehatan. 

Program-program yang kami rencanakan di antaranya: 

 Pengelolaan website kesehatanmuslim.com : menampilkan artikel informasi 

seputar kesehatan dan hukum islam serta konsultasi kesehatan gratis. 

 Pembuatan e-magazine Majalah Kesehatan Muslim yang dapat di download 

secara gratis. 

 Pembuatan e-book yang disebarluaskan secara gratis. 

 Penyebaran leaflet dan buku saku panduan ibadah orang sakit secara gratis. 

 Pembuatan video edukasi bertemakan kesehatan-Islam. 

 Pengobatan gratis bagi kaum muslimin yang tidak mampu. 

 Seminar dan talkshow bertemakan kesehatan-Islam. 

 Dan program-program lainnya. 

Kami mengajak pembaca sekalian untuk ikut bekerjasama dalam mengemban misi 

dakwah ini sebagai donatur untuk program-program Tim Majalah Kesehatan Muslim 

di atas. 

Donasi dapat disalurkan melalui rekening Majalah Kesehatan Muslim berikut : 

Rekening BNI Syariah a.n Adika Mianoki 

No Rek. 0297743582 

Setelah transfer mohon konfirmasi ke no HP 0896 9141 5115 

InsyaAllah update laporan donasi akan kami laporkan setiap bulan melalui website 

www.kesehatanmuslim.com dan melalui email para donatur. 
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Allah Ta‟ala berfirman, 

َ ٍَ ُْجُهٍَخَِيئَخََُحجَّخٍََيثَُمَانَِّزي َُس َْجَتَْتََسْجَعََسَُبثَِمَفِيَُكمِّ ثَِمََحجٍَّخَأَ ًَ ََِك ُْٓىَفِيََسجِيِمَهللاَّ انَ َٕ َأَْي ٌَ ُْفِقُٕ َيُ ٍْ ًَ َُيَُضبِعُفَنِ هللاَّ َٔ َ

اِسٌعََعهِيىٌَ َٔ َُ هللاَّ َٔ  يََشبُءَ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan 

hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 

tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi 

siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha 

Mengetahui.” (QS. Al Baqarah: 261) 

Semoga Allah Ta‟ala membalas amal kaum muslimin sekalian, dan menjadikan kita 

sebagai hamba-hamba-Nya yang ikhlas dalam mengharap wajah-Nya. 

 


