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 ABSTRAK  

 

Rohman, Fatkur 2018. Sakralisasi Seks Dan Seksualitas dalam Kitab Kuning 

‘Uqu>d al-Lujayn dan Qurratu al-‘Uyu>n. Tesis. Program Studi Ahwal 
Syakhsiyyah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Dr. H. Abdul Mun‟im, M.Ag. 

Kata Kunci: Sakralisasi, Seks, Seksualitas, Kitab Kuning, Pernikahan 

Sedari awal, diskursus tentang seks dan seksualitas dalam kehidupan 

bukanlah hal asing, karena seks dan seksualitas ini merupakan anugerah suci dari 

Allah yang diberikan kepada manusia sejak lahir. Hal ini menunjukkan Islam dan 

budaya tidak bisa lepas dari permasalahan seks dan seksualitas, yang mana dalam 

Islam masalah seks dan seksualitas ini terangkum dalam ketentuan-ketentuan 

pernikahan yang termuat dalam kitab-kitab kuning klasik. Hal itu agar kodrat suci 

dari Tuhan yang diberikan kepada manusia ini (seks dan seksualitas) tidak 

diselewengkan manusia yang sudah tidak berpegang teguh pada norma-norma 

yang berlaku dalam masyarakat, baik norma agama, sosial, dan budaya.  

Berangkat dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah (1) Bagaimana seks dan seksualitas dalam kitab kuning 

‘Uqu>d al-Lujayn dan Qurratu al-‘Uyu>n yang dilandaskan pada agama (2) 

Bagaimana seks dan seksualitas dalam kitab kuning ‘Uqu>d al-Lujayn dan Qurratu 

al-‘Uyu>n yang dilandaskan pada budaya (3) Bagaimana perbedaan antara kitab 

‘Uqu>d al-Lujayn dan Qurratu al-‘Uyu>n  di dalam masalah seks dan seksualitas. 
Tesis ini termasuk dalam penelitian penelitian kepustakaan yaitu penelitian 

yang sumber utamanya adalah buku-buku, jurnal ilmiah, dan bahan dokumenter 

lainnya. Dalam hal ini penulis menyiapkan sumber-sumber atau teori-teori yang 

diambil dari buku, literatur yang mendukung dan relevan untuk menjawab 

permasalahan dalam rumusan masalah. 

Dari pembahasan tesis ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Berkaitan 

dengan sakralisasi seks dan seksualitas dalam kitab kuning ‘Uqu>d al-Lujayn dan 
Qurratu al-‘Uyu>n yang dilandaskan pada agama adalah konsep-konsep tersebut 
memiliki dasar dalil-dalil dari agama yang sudah jelas, baik dari al-Qur‟an 

ataupun Hadis, di antaranya: disunahkan bagi wanita untuk berhias diri, 

bersenggama dalam keadaan suci, dan lain sebagainya sebagaimana yang telah 

disebutkan dalam pembahasan sebelumnya. 

Kemudian sakralisasi seks dan seksualitas dalam kitab kuning ‘Uqu>d al-
Lujayn dan Qurratu al-‘Uyu>n yang dilandaskan pada budaya adalah ketentuan 
seks dan seksual tersebut tidak dilandasi dengan dalil-dalil akan tetapi berjalan 

dan berkembang di tengah-tengah masyarakat serta menjadi tardisi yang dijaga 

oleh masyarakat tersebut, seperti: mengutamakan menikah dengan yang masih ada 

hubungan keluarga atau kekerabatan, suami menyuapi istri dengan manisan 

sebelum bersenggama, dan lain sebagainya sebagaimana yang telah disebutkan 

dalam pembahasan sebelumnya. 

Sedangkan mengenai perbedaan di antara kedua kitab tersebut adalah kitab 

Qurratu al-‘Uyu>n lebih terperinci dan detail serta cenderung ke dalam 

pembahasan intim antara suami-istri (senggama), sedangkan kitab ‘Uqu>d al-
Lujayn lebih umum dan cenderung kepada mu’a>syarah (sosialnya). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling mulia 

di antara makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Dianugerahkan kepadanya 

instink untuk mempertahankan keturunan sebagai konsekuensi kemuliaannya 

itu. Ini berarti manusia harus memperkembangkan keturunan dengan alat yang 

telah diperlengkapkan Tuhan kepadanya. Di antara perlengkapan ini adalah alat 

kelamin dan nafsu syahwat untuk saling bercinta. Dari percintaan inilah akan 

timbul nafsu seks sebagai naluri manusia sejak lahir.
1
 Hal ini telah ditegaskan 

oleh Allah dalam surat A>li „Imra>n ayat 14:  

                    

                            

               

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-

apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang 

banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang 

ternak
2
dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di 

sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”. (QS. A>li „Imra>n: 
14).

3
 

                                                             
1
 M. Bukhori, Islam dan Adab Seksual (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 1.  

2
 Yang dimaksud dengan binatang ternak di sini ialah binatang-binatang yang termasuk jenis unta, 

lembu, kambing dan biri-biri. 
3
 Departemen Agama RI, al-Qur‟an Tajwid dan Terjemah (Bandung: Diponegoro, 2010), 51. 
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Ayat di atas jelas menunjukkan bahwa manusia (laki-laki) sejak lahir 

telah dibekali cinta syahwat (nafsu seks) terhadap wanita. Demikian pula 

wanita sebagai lawan jenis laki-laki tak ubahnya seperti laki-laki juga. Dia 

dibekali oleh Tuhan nafsu seks untuk melayani kehendak lawan jenisnya itu. 

Maka sekarang menjadi jelas bahwa seks adalah kebutuhan biologis manusia 

yang tidak dapat dipisah-pisahkan dalam kehidupan. 
4
 

Secara terminologis seks adalah nafsu syahwat, jenis kelamin dan 

hal yang berhubungan dengan alat kelamin, yaitu suatu kekuatan pendorong 

hidup yang biasanya disebut dengan instink (naluri) yang dimiliki oleh setiap 

manusia, baik dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan yang mempertemukan 

mereka guna meneruskan kelanjutan keturunan manusia. Menurut Ali Akbar, 

bahwa nafsu syahwat ini telah ada sejak manusia lahir.
5
 

Sedangkan seksualitas adalah ciri, sifat, atau peranan seks, dan 

dorongan seksual serta kehidupan seks yang berhubungan dengan kepribadian 

sebagai pria atau wanita sebagai makhluk seksual,
6
 yang dikonstruksikan 

secara sosial untuk menciptakan dan mengarahkan hasrat dan birahi. Jadi, 

seksualitas merupakan suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang 

berkaitan dengan seks.
7
 Tanpa ada dorongan seksual kehidupan manusia tidak 

bisa berlangsung sampai saat ini.
8
  

                                                             
4
 Bukhori, Islam, 2. 

5
 Ali Akbar, Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 9. 

6
 Purwa Hadiwardoyo, Moral dan Masalahnya  (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 42. 

7
 Sarlito Wirawan Sarwono dan Ami Syamsidar, Peranan Orang Tua dalam Pendidikan Seks 

( Jakarta: Rajawali, 1986), 7. 
8
 Lihat, Siti Musda Mulia, “Islam Dan Orientasi Seksual Minoritas”. dalam http://www.icrp-

online.org/wmview.php?ArtID=597 diakses pada 9 Juli 2017. 
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Pembicaraan seks dan seksualitas juga tidak lepas dari agama. Islam 

yang telah diberikan Allah kepada manusia menjadi agama mereka, agama 

yang memberi petunjuk manusia dalam segala aspek hidup di dunia ini, 

termasuk kehidupan seks dan seksualitas mereka, guna mencapai hidup 

bahagia dan sejahtera dalam bentuk keluarga, yang akan memberikan 

keturunan yang bahagia sejahtera pula. Islam membahas seks dan seksualitas 

dalam lapangan, aspek yang sangat luas sekali yang tidak ditemukan dalam 

ajaran agama lain.
9
  

Bagi Muhammad Husein, dalam persoalan seksualitas terdapat jarak  

antara Islam historis dengan nilai-nilai yang dibangun oleh Islam sendiri. Islam  

tampak mengapresiasi seksualitas laki-laki dan perempuan ketika Nabi 

Muhammad Saw. menganjurkan agar relasi seksual antara suami dan istri 

diawali dengan percumbuan dan pembicaraan manis. Namun nilai-nilai dasar 

tentang seksualitas perempuan ini dalam budaya masyarakat Muslim 

selanjutnya tidak sepenuhnya terakomodir dalam pandangan dan literatur 

keagamaan yang berkembang.
10

 

Islam menganggap seks sebagai suatu hal yang suci, fitrah dari setiap 

manusia dan bahkan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. 

Karena, jika seks dipraktekkan dalam kerangka yang sesuai dengan syari‟at 

Islam, tentu sepasang suami istri bukan semata-mata untuk mendapatkan 

kesenangan dan kepuasan seksual melainkan juga mendapatkan pahala dari 

Allah. Maka Islam mengaturnya melalui ketentuan-ketentuan hukum tata cara 

                                                             
9
 Akbar, Seksualitas, 78-79.  

10
 Ainaul Mardhiyyah, Konstruksi Seksualitas Perempuan Dalam Literatul Pesantren Klasik, 

(Pati: Palastren, 2013). 62. 
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hidup berumah tangga,
11

 yang lebih dikenal dengan hukum muna>kah}a>t (hukum 

perkawinan). 

Dari kenyataan di atas, maka seks dan seksualitas merupakan faktor 

yang amat penting untuk dipelajari agar kebutuhan seks manusia berjalan 

dengan wajar dan sesuai syari‟at serta agar naluri seks manusia anugerah 

Tuhan ini tidak diselewengkan menurut hawa nafsu. Kalau ini terjadi, tentu 

instink manusia untuk mempertahankan kelangsungan keturunan tidak akan 

berhasil, bahkan sebaliknya akan punah. Seperti masalah LGBT 

(homoseksual), yaitu sebuah pemahaman yang menganggap hubungan sesama 

jenis sebagai bentuk kewajaran dan bisa melahirkan keturunan.
12

 Untuk 

menghindari hal-hal seperti itu perlu sekali diterapkan moral agama dalam seks 

dan seksualitas. Kalau moral agama diterapkan dalam seks dan seksualitas, 

niscaya agama akan membimbing tingkah laku hubungan seks dan seksualitas 

yang baik. Seks dan seksualitas yang berjalan sesuai dengan moral agama, 

pasti akan berjalan dengan baik, wajar tanpa menodai harkat dan martabat 

manusia.
13

 Selain itu Islam juga sangat menganjurkan kepada setiap pasangan 

agar tidak sampai mempraktekkan seks ala binatang, melainkan seks yang 

memanusiakan pasangan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw: 

َُُة ِِٝٗ َُا َتَكُع اِيَب ٘ٔ َن ََِسَأٔت ِِ َعًَى ا ٖٔ َأَذُدُن ٍْ, َيا ََٜكَع ِٛ َُا َزُض ُٗ ِٔ َبَِٝٓ ََا , ٔيَُٝه َٚ  ٌَ ٔقِٝ
 ٍَ ٍُ ؟ َقا ِٛ ُّ : ايٖسُض َٚاِيَهًَا  (زٚاٙ أبٛ َٓصٛز)َاِيُكِبًَُة 

                                                             
11

 Departemen Agama RI, Modul Keluarga Bahagia Sejahtera (Jakarta: Departemen Agama, 

1994), 39. 
12

 Marzuki Umar Sa‟abah, Perilaku Seks Menyimpang Dan Seksualitas Kotemporer Umat Islam 

(Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2001), 129.  
13

 Bukhori, Islam, 2. 



10 
 

 
 

Artinya:”Janganlah di antara kalian mendatangi istrinya seperti binatang. 

Adalah lebih patut baginya untuk menyambungkan (pemanasan) 

sebelum melakukannya. Ditanyakan, apa penyambungnya? 

Rasulullah menjawab, ciuman dan percakapan”. (HR. Abu > 

Mansu>r).
14

  

Kajian tentang seks dan seksualitas dalam pandangan masyarakat 

umum dalam batas-batas tertentu kadang masih dianggap tabu dan dianggap 

tidak  layak dibicarakan, padahal persoalan ini telah diwacanakan secara publik   

dalam kitab-kitab kuning ratusan tahun yang lalu, seperti kitab Qurratu al-

‘Uyu>n karya Abi> Muhammad al-Idri>s al-H}asani> dan ‘Uqu>d al-Lujayn karya 

Muhammad Nawawi> al-Banta>ni>.  

Karena seks dan seksualitas dalam Islam tidak bisa lepas dari 

pernikahan, maka kedua kitab kuning tersebut mengupas wacana seks dan 

seksualitas yang sesuai dengan syari‟at khususnya muna>kah}a>t, mulai dari cara 

memilih pasangan yang baik, adab-adab sebelum, ketika dan setelah selesai 

bersetubuh, waktu-waktu bersetubuh, bacaan-bacaan dan do‟a-do‟a ketika 

bersetubuh, hak-hak dan kewajiban suami-istri, sikap kepada selain keluarga 

dan masih banyak lagi ketentuan tentang seks dan seksualitas yang 

diwacanakan dalam kedua kitab kuning tersebut. 

Bahwasanya, ketentuan-ketentuan tentang seks dan seksualitas yang 

diwacanakan dalam kedua kitab kuning tersebut ada yang berupa kepatuhan 

terhadap Tuhan tanpa adanya ruang bagi manusia untuk memikirkannya dan 

ketentuan yang mana manusia masih diberi ruang untuk berfikir. Adapun 

ketentuan yang berupa kepatuhan terhadap Tuhan tanpa adanya ruang bagi 

                                                             
14

 Abu> H>a<>mid al-Ghaza>li>, Ihya>’ ‘Ulu>m al-Di>n (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiy>ah, 2010), 69. 
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manusia untuk berfikir di antaranya adalah seperti ketentuan yang disebutkan 

dalam kitab Qurratu al-‘Uyu>n yaitu disunnahkannya bagi manusia untuk 

menikah (laki-laki dengan perempuan) dan dicegahnya segala bentuk 

perzinaan,
15

 dilarangnya bersetubuh pada malam Hari Raya „Idul Adha,
16

 serta 

diharamkannya bagi laki-laki melihat perempuan selain muhrim kecuali wajah 

dan kedua telapak tangan, walaupun laki-laki tersebut dalam keadaan yang 

sangat sudah tua, kemaluannya putus, dan impoten,
17

 hal ini sebagaimana yang 

disebutkan dalam kitab ‘Uqu>d al-Lujayn, dan masih banyak lagi wacana 

ketentuan-ketentuan yang lain.  

Sedangkan ketentuan yang mana manusia masih diberi ruang untuk 

berfikir di antaranya adalah seperti yang disebutkan dalam kitab Qurratu al-

‘Uyu>n yaitu waktu yang utama untuk bersetubuh adalah waktu awalnya malam 

atau setelah shalat Isya‟ sebelum tidur, dianjurkan untuk tidak melakukan 

hubungan suami istri pada waktu di akhir malam dan setelah tidur, karena 

sempitnya waktu, terbentur dengan waktu salat subuh dan berubahnya bau 

mulut yang menimbulkan ketidak senangan di antara keduanya
18

 dan masih 

banyak lagi wacana ketentuan-ketentuan yang lain.   

Dalam satu sisi, pewacanaan tentang seks dan seksualitas dalam 

wacana kedua kitab kuning tersebut dapat dianggap sebuah langkah maju 

namun sebagaimana kritik yang sering muncul, wacana seks dan seksualitas 

                                                             
15 Abi> Muhammad al-Idri>s al-H}asani>, Qurrat al-‘Uyu>n (Kediri: Petok, 1994), 2.   
16

 Ibid., 38. 
17 Muhammad Nawawi> al-Banta>ni>, ‘Uqûd al-Lujayn (Jakarta: Da>r al-Kutub al-Isla>miy>ah, 2007), 

6.   
18 al-H}asani>, Qurrat al-‘Uyu>n, 38. 
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dalam kitab-kitab kuning dipandang sering melakukan subordinasi terhadap 

perempuan dan menempatkan perempuan sebagai obyek.
19

 

Seiring perkembangan zaman, karya-karya ulama‟ klasik tentang 

seks dan seksualitas tersebut cenderung ditinggalkan oleh masyarakat. Hal ini 

disebabkan oleh keterbatasan dalam mengaksesnya, misalnya karena berbahasa 

Arab. Selain itu,  kitab  tersebut  juga  dianggap  kurang  aktual  dalam  

menjawab  persoalan keluarga kontemporer. Meskipun demikian, beberapa 

kalangan tetap membicarakannya, tetapi lebih pada tataran akademis, berupa   

penelitian-penelitian terhadap kitab-kitab tersebut.
20

 Hal itu agar kodrat suci 

dari Tuhan yang diberikan kepada manusia ini (seks dan seksualitas) tidak 

diselewengkan manusia yang sudah tidak berpegang teguh pada norma-norma 

yang berlaku dalam masyarakat, baik norma agama, sosial, dan budaya. Maka 

di dalam konteks ini, peneliti hendak meneliti tinjauan sakralisasi seks dan 

seksualitas di dalam kitab kuning dengan judul “Sakralisasi Seks dan 

Seksualitas dalam Kitab Kuning ‘Uqu>d al-Lujayn dan Qurratu al-‘Uyu>n”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari berbagai latar belakang di atas, yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

                                                             
19

 Mardhiyyah, Konstruksi, 60-61.  
20

 Beberapa penelitian-penelitian terhadap kitab-kitab tersebut, antara lain: Sinta Nuriyah 

Abdurrahman Wahid dkk., Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab „Uqu>d al-Lujayn 

(Yogyakarta: LKiS dan FK3, 2003), Masdar F. Mas‟udi, “Perempuan di antara Lembaran Kitab 

Kuning,” dalam Mansour Fakih dkk., Membincangkan Feminisme: Diskursus Gender Perspektif 

Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), Mahlidin, “Kitab an-Nika>h Karya  Shaykh  Muhammad 

Arsyad al-Banjari, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan KHI (Studi Perbandingan), Tesis, 

IAIN Antarasi Banjar Masin, 2016, Didik M. Nur Haris, “Kitab Jadual Nikah Karya Isma‟il 

Mundu, Disertasi, Universitas Malaya Kuala Lumpur, 2011, dan penelitian lainnya. 
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1. Bagaimana seks dan seksualitas dalam kitab kuning ‘Uqu>d al-Lujayn dan 

Qurratu al-‘Uyu>n yang dilandaskan pada agama? 

2. Bagaimana seks dan seksualitas dalam kitab kuning ‘Uqu>d al-Lujayn dan 

Qurratu al-‘Uyu>n yang dilandaskan pada budaya? 

3. Bagaimana perbedaan antara kitab ‘Uqu>d al-Lujayn dan Qurratu al-‘Uyu>n  

di dalam masalah seks dan seksualitas?  

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan konsep 

wacana seks dan seksualitas yang ada dalam kitab kuning ‘Uqu>d al-

Lujayn dan Qurratu al-‘Uyu>n yang dilandaskan pada agama dan budaya. 

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan perbedaan kedua 

kitab tersebut di dalam membahas masalah seks dan seksualitas. Dengan 

demikian, penelitian ini menjelaskan konsep wacana sakralisasi seks dan 

seksualitas yang ada di dalam kedua kitab tersebut yang dilandaskan 

pada agama dan budaya dan menjelaskan perbedaan kedua kitab tersebut di 

dalam membahas masalah seks dan seksualitas.  

Kegunaan dari penelitian ini, antara lain: pertama, kegunaan teoretis 

dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih bagi khazanah 

keilmuan, khususnya tentang konsep wacana sakralisasi seks dan seksualitas 

Islami yang berkembang di Indonesia. Kedua, kegunaan praktis,  yaitu  

memberikan pemahaman terhadap  representasi dan konstruksi konsep 

wacana sakralisasi seks dan seksualitas Islami dalam kitab kuning ‘Uqu>d al-
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Lujayn dan Qurratu al-‘Uyu>n. Terakhir, diharapkan penelitian ini dapat 

menjadi bahan pertimbangan bagi pembentukan konsep wacana sakralisasi 

seks dan seksualitas Islami di Indonesia yang mampu menjawab persoalan 

seks dan seksualitas yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa karya penelitian 

sebelumnya yang memiliki tema yang hampir relevan dengan tema yang 

diangkat peneliti yakni sebagai berikut:  

Pertama, penelitian Arifki Budia Warman, yang berjudul, 

“Konservatisme Fikih Keluarga (Kajian Terhadap Buku-Buku Populer Rumah 

Tangga Islami)”.
21

 Penelitian ini berangkat dari banyaknya beredar buku-buku 

populer rumah tangga Islami yang didominasi oleh buku-buku swa-bantu 

(pedoman, tuntunan, dan motivasi). Penelitian ini menjelaskan bagaimana 

wacana hukum keluarga seperti apa yang direpresentasikan oleh buku-buku 

populer rumah tangga Islami, serta bagaimana wacana tersebut dikonstruksi 

dalam buku-buku tersebut. Karya ilmiyah ini merupakan penelitian pustaka  

(library  research) yang didukung oleh penelitian lapangan (field research). 

Penelitian ini menemukan bahwa wacana hukum keluarga yang 

direpresentasikan dalam buku-buku populer rumah tangga Islami didominasi 

oleh wacana hukum keluarga Islam konservatif dan bias gender, karena lebih 

banyak merujuk pada fikih klasik yang banyak memarginalkan posisi 

                                                             
21

 Arifki Budia Warman, “Konservatisme Fikih Keluarga: Kajian Terhadap Buku-Buku Populer 

Rumah Tangga Islami”, (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017).   



15 
 

 
 

perempuan dalam rumah tangga, sehingga buku-buku tersebut ikut 

memengaruhi wacana hukum Islam yang berkembang dalam masyarakat secara 

tidak langsung, yang akan berakibat pada terhambatnya perkembangan hukum. 

Kedua, penelitian Muhammad Syafi‟i yang berjudul, “Seks Dan 

Seksualitas Dalam Islam (Studi atas Pemikiran Fatima Mernissi)”.
22

 Penelitian 

ini berangkat dari sebuah anggapan bahwa, seks dan seksualitas seperti pisau 

bermata dua, satu sisi menjadi suatu yang inhern dan mutlak ada pada diri 

manusia sedangkan di sisi lain seks dan seksualitas itu dianggap bahaya laten 

yang sangat menakutkan yang dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan 

umat manusia. Penelitian ini berfokus pada dua pokok pembahasan yaitu 

tentang bagaimana seks dan seksualitas dalam Islam serta bagaimana 

pandangan Fatima Mernissi tentang seks dan seksualitas dan bagaimana 

kontekstualisasinya di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka 

(library  research) yang  didukung oleh penelitian lapangan (field research). 

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Fatima Mernissi dengan segala 

kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya hadir memberikan telaah tambahan 

seputar seks dan seksualitas di mana dia lebih cenderung memperjuangkan 

kaumnya dari keterkungkungan kaum Adam. Mernissi menyatakan 

perlawanannya terhadap „kekuatan-kekuatan‟ di luar dirinya yang dianggap 

merugikan kaumnya. Seks dan seksualitas sudah selayaknya tidak lagi 

ditabukan dan dicurigai akan tetapi ditempatkan secara proporsional dalam 

mewujudkan perbaikan-perbaikan moral umat manusia. Dengan melakukan 

                                                             
22

 Muhammad Syafi‟i, “Seks Dan Seksualitas Dalam Islam: Studi atas Pemikiran Fatima 

Mernissi”, (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009).  
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apresiasi yang mendalam terhadap seks dan seksualitas dalam bingkai 

mensyukuri nikmat Tuhan seperti halnya mensyukuri nikmat bisa melihat, 

mendengar, mencium maka seks dan seksualitas sejatinya menjadi produk 

Tuhan yang juga ramah lingkungan sehingga kaum agamawan tidak selalu 

mencipatakan suasana against (siaga satu). 

Ketiga, kajian penelitian yang ditulis oleh Ainaul Mardhiyyah, 

“Konstruksi Seksualitas Perempuan Dalam Literatur Pesantren Klasik (Studi 

Terhadap Kitab ‘Uqu>d al-Lujayn Karya Muhammad Nawawi> al-Banta>ni>)”.
23

 

Penelitian ini berfokus pada kitab kuning klasik yang sudah sangat populer di 

pesantren Indonesia. Kitab itu adalah ‘Uqu>d al-Lujayn fi Huqu>q al-Zawjayn 

karangan Nawawi> al-Banta>ni>. Penelitian ini berfokus pada dua pembahasan 

pokok yaitu tentang bagaimana kehidupan dan pemikiran Nawawi> al-Banta>ni> 

serta bagaimana konstruksi seksualitas perempuan dalam kitab ‘Uqu>d al-

Lujayn dan relasi gender yang membentuknya. Penelitian ini merupakan 

penelitian pustaka (library  research) yang didukung oleh penelitian lapangan 

(field research). Sebagai sebuah buku yang menjelaskan tentang hak dan 

kewajiban dari pasangan dalam Islam, ada beberapa penggambaran seksualitas 

perempuan yang dapat dibahas dalam empat bentuk, yaitu identitas diri, 

tindakan seksual, perilaku seksual dan orientasi seksual. Hasil penelitian ini 

memberikan kesimpulan bahwa pandangan Nawawi> terhadap seksualitas 

perempuan tidak terlepas dari kondisi zaman yang membesarkannya. 

Karenanya, perlu dilakukan beberapa upaya untuk merekonstruksi pandangan 

                                                             
23

 Ainaul Mardhiyyah, Konstruksi Seksualitas Perempuan Dalam Literatul Pesantren Klasik, 

(Penelitian, Pati: Palastren, 2013). 
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Nawawi> pada seksualitas perempuan di Pesantren dengan membaca ulang teks 

Islam. 

Temuan-temuan di atas menunjukkan bahwa tema yang diangkat 

peneliti memiliki perbedaan dengan tema yang diangkat oleh ketiga penelitian 

yang terdahulu yang telah disebutkan di atas. Pertama, dilihat secara lebih 

dekat, kalau dibanding dengan penelitian tesis Arifki Budia Warman, subjek 

maupun objek penelitian penulis berbeda. Subjek penelitian yang diangkat 

peneliti adalah kitab-kitab kuning manual pernikahan. Sedangkan penelitian 

Arifki subjeknya adalah buku-buku populer rumah tangga Islami. Kemudian 

dari segi objeknya juga berbeda, perbedaan itu karena objek yang diangkat 

peneliti adalah mengenai kesakralan seks dan seksualitas. Sedangkan penelitian 

Arifki objeknya adalah hukum yang diterapkan dalam buku-buku popular 

tentang keluarga.    

Sementara itu, jika dibandingkan dengan penelitian tesis Muhammad 

Syafi‟i, subjek maupun objek penelitian penulis berbeda. Subjek penelitian 

yang diangkat peneliti adalah kitab-kitab kuning manual pernikahan. 

Sedangkan penelitian Syafi‟i subjeknya adalah pemikiran Fatima Mernissi 

tentang seks dan seksualitas. Kemudian dari segi objeknya juga berbeda, 

perbedaan itu karena objek yang diangkat peneliti adalah mengenai kesakralan 

seks dan seksualitas. Sedangkan penelitian Syafi‟i objeknya adalah gender dan 

konteksualisasinya dalam keluarga di Indonesia.    

Terakhir jika dibandingkan dengan penelitian oleh Ainaul 

Mardhiyyah subjek maupun objek penelitian penulis berbeda. Subjek 
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penelitian yang diangkat peneliti adalah kitab-kitab kuning manual pernikahan, 

sedangkan penelitian Ainaul Mardhiyyah subjeknya adalah kitab „Uqu>d al-

Lujayn karya Nawawi> al-Banta>ni> . Kemudian dari segi objeknya juga berbeda, 

perbedaan itu karena objek yang diangkat peneliti adalah mengenai kesakralan 

seks dan seksualitas. Sedangkan penelitian Ainaul objeknya adalah kontruksi 

seksualitas perempuan dalam kelurga Islam serta relasi gender yang 

membentuknya.     

Oleh karena itu, berdasarkan analisis di atas yang menunjukkan hasil 

bahwa ternyata tidak ada satu pun penelitian sebelumnya yang memiliki 

persamaan dengan penelitian yang diangkat peneliti, baik pada sisi subjek 

maupun objeknya. Sehingga dengan ini, permasalahan tentang “Sakralisasi 

Seks dan Seksualitas dalam Kitab Kuning ‘Uqu>d al-Lujayn dan Qurratu al-

‘Uyu>n” layak untuk dikaji untuk dijadikan sebagai objek penelitian tesis ini. 

 

E. Kajian Teori 

Wacana seks dan seksualitas yang direpresentasikan dan dikonstruksi 

dalam kitab kuning dilihat dari kerangka teori sakralisasi. Istilah sakralisasi 

berasal dari bahasa Italia sacralize dan  ation, “kata ini biasa digunakan dalam 

lingkup agama atau kepercayaan yang berfungsi untuk membuat suci”. The 

endowment of something with sacred qualities, making sacred, “pemberian 

sesuatu dengan kualitas suci, membuat suci”. Sacralize adalah orang ketiga 

tunggal simple present dari sacralizes, present participlenya adalah sacralizing, 



19 
 

 
 

simple past dan past participlenya adalah sacralized.
24

 Arti kata "sakralisasi" 

Menurut Kamus Indonesia Italia adalah Sacralizzazione.
25

   

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata sakral berarti suci atau 

keramat.
26

 Sedangkan sakral dalam bahasa Inggris adalah Sacred yang berarti 

sakral, kata sakral berhubungan dengan tuhan atau dewa, dan dianggap suci, 

jadi sangat penting dan diperlakukan dengan penuh rasa hormat agar kehidupan 

manusia selalu suci.
27

 Karena sakralisasi sangat berkaitan dengan agama dan 

juga tradisi kebudayaan masyarakat, maka setiap kali suatu agama datang pada 

suatu daerah, maka mau tidak mau, agar ajaran agama tersebut dapat diterima 

oleh masyarakatnya secara baik, penyampaian materi dan ajaran agama 

tersebut haruslah bersifat membumi, maksudnya adalah ajaran agama tersebut 

harus menyesuaikan diri dengan beberapa aspek lokal, sekiranya tidak 

bertentangan secara diametris dengan ajaran substantif agama tersebut. 

Seorang pendakwah agama seharusnya menyampaikan ajaran agamanya secara 

harmonis, yakni merengkuh tradisi yang baik sebagai bagian dari ajaran 

agamanya sehingga masyarakat mudah untuk menerima ajaran agama 

tersebut.
28

 

Jadi sakralisasi sangat berkaitan dengan agama atau kepercayaan 

serta tradisi kebudayaan seseorang ataupun masyarakat yang digunakan untuk 

menjadikan suci semua yang berkaitan dengan agama atau kepercayaan mereka 

                                                             
24

 http://kamus-internasional.com/definitions/?indonesian_word=sacralization. Diakses pada 

tanggal 1 April 2018. 
25

 https://www.maknaa.com/indonesia-italia/sakralisasi. Diakses pada tanggal 1 April 2018. 
26

 Aka Kamarulzaman dan M. Dahlan Y. Al Barry, Kamus Ilmiah Serapan (Yogyakarta: Absolut, 

2005), 617. 
27

 Oxford, Oxford Learner Pocket Dictionary (New York: Oxford University Press, 2000), 981. 
28

 Muhammad Sholikhin, Ritual dan Tradisi, 19. 
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tersebut. Dengan demikian tradisi-tradisi yang ada di masyarakat tetap terjaga 

kesuciannya, barang siapa yang tidak sesuai dengan tradisi-tradisi yang ada di 

dalam sebuah masyarakat serta melenceng dari ketentuan agama maka 

dianggap menodai (tidak suci) oleh masyarakat tersebut. Jadi antara budaya 

dan agama harus berjalan seimbang dan harmonis, agar kesakralan ketentuan-

ketentuan agama selalu terjaga dan ditaati di tengah-tengah masyarakat tanpa 

menghilangkan tradisi-tradisi masyarakat yang sudah melekat pada diri pribadi 

masing-masing.
29

 

 

F. Metodologi Penelitian 

Dalam sebuah penelitian metode merupakan unsur penting yang  

menentukan terhadap hasil penelitian tersebut. Metode dalam penulisan ini 

meliputi seluruh perkembangan pengetahuan, seluruh rangkaian dari sebuah 

permulaan hingga kesimpulan ilmiah, baik dari bagian yang khusus maupun 

terhadap keseluruhan bidang dan obyek penelitian.
30 

Selanjutnya untuk 

mengungkap persoalan “Sakralisasi Seks dan Seksualitas dalam Kitab Kuning 

‘Uqu>d al-Lujayn dan Qurratu al-‘Uyu>n”, dengan unsur-unsur pokok yang 

harus ditemukan sesuai dengan butir-butir rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan 

pendekatan penelitian kualitatif yang berjenis penelitian library research yang 

memfokuskan kepada aspek pemikiran, sejarah dari tokoh yang 

mempengaruhinya. Maka dalam mengadakan penelitian kepustakaan penyusun 

                                                             
29

 Muhammad Sholikhin, Ritual dan Tradisi Islam Jawa (Yogyakarta: Narasi, 2010), 20. 
30

 Anton Baker, Metode-Metode Filsafat  (Jakarta: Ghalis Indonesia, 1984), 10. 
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melakukan pengumpulan buku-buku primer maupun sekunder yang membahas 

tentang seks dan seksualitas dalam Islam.  

Pada pendekatan ini, aktivitas penelitian pada hakekatnya adalah 

mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, 

berusaha memahami pemikiran mereka tentang dunia sekitarnya.
31

 Adapun 

pada situasi sosial atau objek penelitian ini, menurut Spradley, peneliti dapat 

mengamati secara mendalam aktivitas (activity) orang-orang (actor) yang ada 

pada tempat (place) tertentu.
32

 Begitu pula situasi sosial ini adalah menjadi 

objek dalam penelitian kualitatif ini. Dengan menggunakan metode penelitian 

kualitatif, data yang didapat diharapkan akan lebih lengkap, lebih mendalam, 

kredibel, dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.
33

 

Penggunaan metode ini (penelitian kualitatif) dinilai tepat karena 

didasarkan empat pertimbangan berikut: 

1. Permasalahan sakralisasi seks dan seksualitas sebagai objek yang diteliti 

adalah permasalahan yang belum jelas karena permasalahan seks dan 

seksualitas masih sangat tabu untuk diperbincangkan. 

2. Penelitian ini adalah untuk memahami perbedaan antara kitab ‘Uqu>d al-

Lujayn dan Qurratu al-‘Uyu>n  di dalam berbicara tentang masalah seks dan 

seksualitas. 

3. Penelitian ini adalah untuk memahami konsep seks dan seksualitas yang di 

landaskan pada agama dan budaya yang ada dalam kitab kuning ‘Uqu>d al-

Lujayn dan Qurratu al-‘Uyu>n.  

                                                             
31

 S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif  (Bandung: Tarsito, 1992), 5. 
32

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif  (Bandung: Alfabeta, 2007), 49. 
33

 Ibid., 3. 
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4. Penelitian ini adalah untuk mengembangkan teori konsep sakralisasi seks 

dan seksualitas agar mutunya sesuai dengan tujuan dan aturan agama.    

Sedangkan dalam melakukan pengolahan data yang berkaitan 

dengan sakralisasi seks dan seksualitas dalam Islam, penulis menggunakan 

tahapan-tahapan deskripsi, interpretasi dan analisis.  

Penulis akan mendiskripsikan data yang telah ada, yang berkaitan 

dengan sakralisasi seks dan seksualitas dalam Islam, serta akan menyajikan 

obyek-obyek, kasus-kasus tertentu dan situasi-situasi tersebut secara terperinci. 

Kemudian penulis akan menginterpretasi dengan memahami tulisan-tulisan dan 

isi-isi pokok kitab kuning ‘Uqu>d al-Lujayn dan Qurratu al-‘Uyu>n dan karya-

karya yang lain yang berkaitan dengan masalah seks dan seksualitas dalam 

Islam. Setelah mendeskripsikan dan menginterpretasikan data-data yang ada, 

kemudian penulis akan menganalisis terkait dengan objek dan subjek penelitian 

yang bersumber pada kitab kuning ‘Uqu>d al-Lujayn dan Qurratu al-‘Uyu>n 

tentang seksualitas dalam Islam. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan dan penyusunan tesis ini, maka 

Penulis membagi menjadi lima bab. Antara bab yang satu dengan bab yang lain 

saling berhubungan dan berkaitan, serta masing-masing bab dibagi menjadi 

beberapa sub bab. Untuk lebih jelas sistematika pembahasannya adalah sebagai 

berikut: 
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Bab satu berisi tentang pendahuluan yang mendeskripsikan tentang 

latar belakang masalah sakralisasi seks dan seksualitas dalam kitab kuning 

‘Uqu>d al-Lujayn dan Qurratu al-‘Uyu>n. Dari latar belakang ini, ada beberapa 

pokok permasalahan (rumusan masalah) yang merupakan inti dari semua 

persoalan yang diangkat dan dikaji dalam tesis ini. Kemudian dijawab dalam 

tujuan penelitian serta diperjelas dengan kegunaan penelitian, dilanjutkan pula 

dengan penegasan judul untuk menghindari kesalah-pahaman dalam 

memahami isi maupun maksud dari tesis ini. Dan sebagai bagian yang 

terpenting dalam penyusunan tesis ini adalah metodologi, di mana sebuah 

karya ilmiah dapat diketahui dengan cara atau metode yang digunakan. Hal ini 

penulis anggap penting supaya studi analisis dapat mencapai hasil yang 

optimal. Di samping itu Penulis berusaha mensistematiskan agar mudah 

dipelajari dan dipahami. Bab ini merupakan instrumen yang dijadikan pijakan 

dalam pembahasan bab-bab selanjutnya. 

Bab dua berisi landasan teori tentang sakralisasi. Bab ini merupakan 

alat menganalisis dari permasalahan dalam karya tulis ini.  

Bab tiga merupakan paparan data dari pembahasan tesis yang 

mengkaji tentang seks dan seksualitas dalam kitab kuning ‘Uqu>d al-Lujayn dan 

Qurratu al-‘Uyu>n. Bab ini berfungsi untuk mengetahui pengertian seks dan 

seksualitas, seks dan seksualitas dalam Islam, serta berisi tentang seks dan 

seksualitas dalam kedua kitab kuning tersebut. 

Bab empat berisi analisis mengenai konsep seks dan seksualitas yang 

dilandaskan pada agama dan budaya yang terdapat dalam kitab kuning ‘Uqu>d 
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al-Lujayn dan Qurratu al-‘Uyu>n dan perbedaan di antara kedua kitab tersebut 

di dalam berbicara masalah seks dan seksualitas. Bab ini berisi analisis dari bab 

sebelumnya yakni berfungsi untuk memperjelas pembahasan dari 

permasalahan dalam karya tulis ini. 

Bab lima merupakan akhir dari pembahasan tesis yang 

berkesimpulan dari pembahasan yang merupakan jawaban dari rumusan 

masalah, serta memuat saran-saran demi kemajuan para pihak yang terkait. Bab 

ini berfungsi untuk menjelaskan secara ringkas keseluruhan dalam karya tulis 

ini yang terangkum dalam kesimpulan serta sumber-sumber data (referensi) 

yang diperoleh dari sumber tertulis baik berupa buku-buku, kitab-kitab kuning, 

dan media masa yang terdapat dalam karya tulis ini dan dirangkum dalam 

daftar pustaka.  
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BAB II 

KAJIAN MENGENAI SAKRALISASI 

 

A. Pengertian Sakralisasi 

Kata sakralisasi berasal dari bahasa Italia sacralize+ ation, (religion) 

to make sacred, “kata ini biasa digunakan dalam lingkup agama atau 

kepercayaan yang berfungsi untuk membuat suci”. The endowment of 

something with sacred qualities, making sacred, “pemberian sesuatu dengan 

kualitas suci, membuat suci”. Sacralize adalah orang ketiga tunggal simple 

present dari sacralizes, present participlenya adalah sacralizing, simple past 

dan past participlenya adalah sacralized.
34

 Arti kata "sakralisasi" Menurut 

Kamus Indonesia Italia adalah Sacralizzazione.
35

 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata sakral berarti suci atau 

keramat.
36

 Sedangkan sakral dalam bahasa Inggris adalah Sacred: 1. Connected 

with god or a god, considered to be holy: a sacred image/shrine/temple. Sacred 

music. Cows are sacred to Hindus. 2. Very important and treated with great 

respect, human life must always be sacred. Sakral: 1. Berhubungan dengan 

tuhan atau dewa, dianggap suci: bisa berupa gambar suci ataupun tempat 

ibadah lainnya. Seperti: musik suci, sapi suci bagi agama Hindu. 2. Sangat 

penting dan diperlakukan dengan penuh rasa hormat, kehidupan manusia harus 

                                                             
34

 http://kamus-internasional.com/definitions/?indonesian_word=sacralization. Diakses pada 

tanggal 1 April 2018. 
35

 https://www.maknaa.com/indonesia-italia/sakralisasi. Diakses pada tanggal 1 April 2018. 
36

 Aka Kamarulzaman dan M. Dahlan Y. Al Barry, Kamus Ilmiah Serapan (Yogyakarta: Absolut, 

2005), 617. 
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selalu suci.
37

 Jadi sakralisasi sangat berkaitan dengan agama atau kepercayaan 

serta tradisi kebudayaan seseorang ataupun masyarakat yang digunakan untuk 

menjadikan suci semua yang berkaitan dengan agama atau kepercayaan mereka 

tersebut. Sebagai contohnya adalah pertautan antara agama Islam dan budaya 

lokal Jawa yang ada di Indonesia. 

Pada hakikatnya masyarakat (budaya) Jawa adalah masyarakat 

simbolis. Dalam sistem dan metode budayanya mereka menggunakan simbol-

simbol atau lambang-lambang sebagai sarana atau mediasi untuk membuat dan 

menyampaikan pesan serta menyusun epistemologi keyakinan yang dianutnya. 

Tidak ada masyarakat suku bangsa di dunia yang memiliki kekayaan dan 

sistem simbol yang demikian sempurna dan khas kecuali masyarakat Jawa.
38

 

Sehingga apa yang disebut sebagai ritual dan tradisi dalam 

kebudayaan, baik pernikahan, kematian dan lain sebagainya merupakan tradisi 

yang berbentuk asimilasi antara budaya daerah dengan budaya agama Islam. 

Sentuhan-sentuhan Islami mewarnai dalam berbagai ritual dan tradisi yang 

dilaksanakan oleh masyarakat, hal ini sebagai bukti keberhasilan dakwah Islam 

yang berwajah rahmatan lil’a>lami>n.
39

 Dengan demikian tradisi-tradisi yang ada 

di masyarakat tetap terjaga kesuciannya, barang siapa yang tidak sesuai dengan 

tradisi-tradisi yang ada di dalam sebuah masyarakat serta melenceng dari 

ketentuan agama maka dianggap menodai (tidak suci) oleh masyarakat 

tersebut. Jadi antara budaya dan agama harus berjalan seimbang dan harmonis, 

                                                             
37

 Oxford, Oxford Learner Pocket Dictionary (New York: Oxford University Press, 2000), 981. 
38

 Otto Sukatno, Seks Para Pangeran: Tradisi dan Ritualisasi Hedonisme Penikmatan Hidup Jawa 

(Yogyakarta: Araska, 2015), 11. 
39

 Muhammad Sholikhin, Ritual dan Tradisi Islam Jawa (Yogyakarta: Narasi, 2010), 20. 
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agar kesakralan ketentuan-ketentuan agama selalu terjaga dan ditaati di tengah-

tengah masyarakat tanpa menghilangkan tradisi-tradisi masyarakat yang sudah 

melekat pada diri pribadi masing-masing. 

Sakralisasi juga tidak lepas dari kajian ilmu filsafat. Penentuannya 

masuk pada bagian filsafat etika, yaitu salah satu cabang ilmu filsafat yang 

mempelajari soal-soal seperti: Apa itu baik dan buruk? Apa ukurannya sesuatu 

itu baik atau buruk? Siapa yang mengukur sesuatu itu baik atau buruk? Apa 

yang membedakan sesuatu itu baik atau buruk? Dan bagaimana menjalani 

kehidupan yang baik?. Dalam Islam kajian mengenai akhlak (tindak-tanduk 

yang didasari kebiasaan yang tetap) dilakukan oleh filosof-filosofnya dan sufi-

sufinya. Salah satu filosof sekaligus sufi yang terkenal karena kajian akhlaknya 

yang sangat komprehensif dan amat lengkap adalah al-Ghaza>li. Menurut al-

Ghaza>li tindakan manusia (baik atau buruk) tergantung pada empat kekuatan 

yang selalu bergulat dan bertarung dalam diri manusia, yaitu: kekuatan 

shahwat, ghad}ab, idrak dan „ilm, serta kekuatan shayt}a>niyyah.
40

 

Kekuatan shahwat adalah kekuatan dalam diri manusia yang 

memungkinkan tubuh fisiknya mendapatkan apa yang baik baginya, seperti 

rasa lapar, rasa haus, rasa ingin bercinta, dan lain-lain.  Kekuatan ghad}ab ialah 

kekuatan dalam diri manusia yang memungkinkan tubuh fisiknya mengusir 

atau menghindari apa yang berbahaya baginya, seperti rasa marah dan rasa 

ingin berkelahi, dan lain-lain. Sedangkan kekuatan idrak dan „ilm adalah 

kekuatan dalam diri manusia yang merupakan alat mempersepsi dan alat 

                                                             
40

 Mohammad Umaruddin, Some Fundamental Aspects of Imam Ghazzali‟s Thought (Pakistan: 

Institute of Islamic Culture, 1995), 18. 
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memahami apa yang baik bagi manusia. Terakhir ialah kekuatan shayt}a>niyyah, 

yaitu kekuatan dalam diri manusia yang menghasut dan memperdaya kekuatan 

syahwat dan ghad}ab untuk berontak dari kekuatan idrak dan „ilm. Empat 

kekuatan ini saling bertanding, saling mengalahkan satu sama lain. Apabila 

kekuatan shahwat menang dalam persaingan antara empat kekuatan tadi, maka 

lahirlah tindakan manusia yang tidak mengenal malu, licik, bermewah-

mewahan, kikir, bermuka-dua, rakus, dan dengki.
41

 Apabila kekuatan ghad}ab 

yang menang, maka lahirlah tindakan dari manusia yang berupa tindakan 

kesombongan, egoistis, menghina orang lain, dan menindas manusia dengan 

kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan. Apabila kekuatan shait}a>niyyah 

menang, maka lahirlah tindakan menipu, dusta, khianat dan ketidakjujuran. 

Akan tetapi apabila kekuatan idrak dan kekuatan „ilm yang menang, maka 

lahirlah tindakan-tindakan suci yang baik, yang merupakan ideal hamba Allah 

yang saleh.
42

  

 

B. Sakralisasi dalam Agama dan Budaya 

Kata agama berasal dari bahasa Sansekerta yaitu berasal dari kata a 

(tidak) dan gama (kacau), apabila digabungkan menjadi “sesuatu yang tidak 

kacau”. Agama bertujuan untuk memelihara atau mengatur hubungan 

seseorang atau sekelompok orang terhadap realitas tertinggi yaitu Tuhan, 
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sesama manusia dan alam sekitarnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

kata agama berarti prinsip kepercayaan kepada Tuhan.
43

 

Agama diucapkan oleh orang Barat dengan religios (bahasa Latin), 

religion (bahasa Inggris, Perancis, Jerman) dan religie (bahasa Belanda). Istilah 

ini bukannya tidak mengandung arti yang dalam melainkan mempunyai latar 

belakang pengertian yang mendalam daripada pengertian agama yang telah 

disebutkan di atas. Berikut ini adalah  penjelasan dari nama-nama lain dari 

agama yang ada di atas: 

1. Religie (religion) menurut pujangga Kristen, Saint Augustinus, berasal dari 

kata re dan eligare yang berarti memilih kembali dari jalan yang sesat ke 

jalan Tuhan. 

2. Religie, menurut Lactantius, berasal dari kata re dan ligare yang artinya 

menghubungkan kembali sesuatu yang telah putus, yang dimaksud ialah 

menghubungkan di antara Tuhan dan manusia yang telah terputus karena 

dosa-dosanya. 

3. Religie berasal dari re dan ligere yang berarti membaca berulang-ulang 

bacaan-bacaan suci, dengan maksud agar jiwa si pembaca terpengaruh oleh 

kesuciannya. Demikian pendapat dari Cicero.
44

 

Zaman sekarang ini, hampir tidak ada orang yang tidak beragama, di 

dalam kartu penduduk semuanya tercantum agama apa yang dianutnya. Semua 

para anggota masyarakat mulai dari strata yang terbawah sampai yang tertinggi 

akan tersinggung bila dikatakan tidak beragama. Di samping itu, apabila ada 
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acara peribadatan baik pada hari-hari tertentu secara rutin, tempat peribadatan 

masing-masing penganut agama selalu dipenuhi oleh para pemeluknya. 

Namun, apakah di antara semuanya ini menyadari bahwa di dalam beragama 

sudah benar-benar hidup sebagai orang yang beragama, ataukah hanya sebatas 

kulitnya saja di saat melaksanakan peribadatannya?
45

 Di saat menghadapi ujian 

dan cobaan yang kebetulan menerpa baik itu musibah ataupun barakah 

sepertinya ajaran yang dianut dan dipahami hilang begitu saja. Walaupun 

secara tekstual tahu bahwa agama itu adalah merupakan satu-satunya jalan 

untuk meniti kehidupan di dunia yang serba komplek ini agar mendapatkan 

suatu kebahagiaan, minimal untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Sehingga 

nantinya bila masing-masing orang yang melaksanakan makna dari agama 

diharapkan bisa pula menjadikan satu kesatuan yang kokoh antara umat agama 

yang satu dengan umat agama yang lainnya. 

Kemudian mengenai pengertian budaya atau kebudayaan menurut 

Koentjaraningrat ialah berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah, yang 

merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal 

yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, 

kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata Latin Colere, yaitu 

mengolah atau mengerjakan.
46

 Di dalam  Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

disebutkan bahwa: Budaya adalah pikiran, akal budi dan adat istiadat. Sedang 
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kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia, 

seperti kepercayaan, kesenian dan adat istiadat.
47

 

Kebudayaan adalah warisan sosial yang hanya dapat dimiliki oleh 

warga masyarakat pendukungnya dengan jalan mempelajarinya. Ada cara-cara 

atau mekanisme tertentu dalam tiap masyarakat untuk memaksa tiap warganya 

untuk mempelajari kebudayaan yang di dalamnya terkandung norma-norma 

serta nilai-nilai kehidupan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat yang 

bersangkutan. Mematuhi norma-norma serta menjunjung nilai-nilai penting 

bagi warga masyarakat demi kelestarian hidup bermasyarakat.
48

 Dalam 

masyarakat yang sudah maju, norma-norma dan nilai-nilai kehidupan itu 

dipelajari melalui jalur pendidikan, baik secara formal maupun nonformal. Di 

samping pendidikan tersebut, ada suatu bentuk sarana sosialisasi bagi warga 

masyarakat tradisional yang disebut upacara tradisional. Penyelenggaraan 

upacara itu penting bagi pembinaan sosial budaya warga masyarakat yang 

bersangkutan. Salah satu fungsinya adalah pengokoh norma-norma serta nilai-

nilai budaya yang telah berlaku turun temurun.
49

 Dari norma-norma dan nilai-

nilai budaya yang menjadi pedoman masyarakat tersebut maka munculah 

istilah agama budaya.  

Agama budaya atau bisa disebut dengan agama ard (bumi) adalah 

produk akal. Ajaran-ajarannya dihasilkan oleh pemikiran akal. Sumber dalam 

agama budaya ini adalah masyarakat, agama ini tidak memiliki kitab suci yang 
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mengandung dan mengajarkan doktrin. Tetapi sekalipun agama ini memiliki 

kitab suci yang ditulis oleh orang yang dipandang dan menganggap dirinya 

berwenang atas agama itu, kitab suci itu mengalami perubahan dalam 

perjalanan sejarahnya. Adapun ciri-cirinya agama budaya yaitu: 

1. Tumbuh secara evolusi dalam masyarakat penganutnya, tidak dipastikan 

waktu tertentu kelahirannya. 

2. Tidak disampaikan oleh utusan Tuhan (Rasul), tetapi oleh sesepuh atau 

mungkin oleh para filosof. 

3. Umumya tidak memiliki kitab suci, kalaupun ada, kitabnya mengalami 

perubahan dalam perjalanan sejarah agama. 

4. Ajarannya berubah dengan perubahan akal masyarakat yang menganutnya, 

atau oleh filosofinya. 

5. Konsep ketuhanannya: dinamisme, animisme, poiteisme, paling tinggi 

monoteisme nisbi. 

6. Kebenaran prinsip-prinsip ajarannya tidak universal, yaitu tidak berlaku 

bagi setiap manusia, masa, dan keadaan.
50

 

Dari pengertian di atas kemudian akan dijelaskan mengapa agama 

yang bukan wahyu merupakan bagian dari kebudayaan dan sebaliknya. Dengan 

akalnya, manusia berkelana dan berpetualang mencari Tuhannya. Dalam 

perjalanan itulah akal menemukan sebuah kepercayaan dinamisme dan 

animisme. Dari animisme akal melanjutkan jalannya kepada politeisme. 

Politeisme masih tidak memuaskannya. Melalui henoteisme, akal mengarah 
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dengan tenaganya sendiri kepada monoteisme.
51

 Konsep dinamisme, animisme, 

politeisme, adalah kufur, yaitu mengingkari Tuhan yang Maha Esa. Usaha akal 

mencari konsep ketuhanan diberi petunjuk oleh wahyu melalui Nabi dan Rasul, 

sehingga membawa akal kepada monoteisme. Tetapi konsepsi-konsepsi 

ketuhanan yang satu yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul itu di belakangnya 

dirusakkan oleh pemikiran akal sehingga terjadilah syirik.
52

 Dari uraian di atas 

dapat disimpulkan ada dua macam evolusi konsepsi ketuhanan yang membawa 

dua jenis sejarah agama, yang pertama konsepsi akal, yang kedua naql. 

Konsepsi akal membentuk agama, yang diistilahkan dengan agama budaya 

(agama ard), sedangkan konsep naql diistilahkan dengan agama langit (agama 

samawi).
53

 

Agama budaya menggunakan konsepsi akal karena agama itu 

tumbuh dalam kehidupan manusia. Kehidupan diisi oleh kebudayaan. Maka 

agama adalah sebagian dari pada kebudayaan, seperti pula sosial, ekonomi, 

politik, ilmu dan teknik, seni dan filsafat. Agama ini disebut agama alam 

(natural religion).
54

 Clifford Geertz seorang tokoh terkemuka di dalam bidang 

ilmu antropologi Inggris mengatakan bahwa agama adalah sistem budaya. Apa 

artinya Geertz mengatakan seperti itu? Geertz memberikan jawabannya di 

dalam suatu kalimat tunggal yang penuh berisi, “Agama adalah sebuah sistem 

simbol yang berperan membangun suasana hati dan motivasi yang kuat, 
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pervasif dan tahan lama di dalam diri manusia dengan cara merumuskan 

konsepsi tatanan kehidupan yang umum dan membungkus konsepsi-konsepsi 

ini dengan suatu aura faktualitas sehingga suasana hati dan motivasi tampak 

realistik secara unik dan sakral”.
55

 Pertama, yang dimaksud Geertz dengan 

sistem simbol adalah segala sesuatu yang membawa dan menyampaikan suatu 

ide kepada orang atau sekedar tindakan tanpa kata seperti gerak isyarat kasihan 

atau kerendahan hati.  

Kedua, ketika dikatakan bahwa simbol-simbol ini membangun 

suasana hati dan motivasi yang kuat dan tahan lama. Motivasi memiliki tujuan 

dan dibimbing oleh serangkaian nilai yang abadi yang dianggap baik dan benar 

serta mengandung peran moral. Ketiga, konsep tentang tatanan kehidupan yang 

umum, Geertz mengatakan bahwa agama mencoba untuk memberi penjelasan 

yang puncak tentang dunia, maksudnya adalah untuk memberi suatu arti yang 

mutlak, suatu tujuan peranan yang besar pada dunia. Keempat dan kelima 

membungkus konsepsi-konsepsi ini dengan suatu aura faktualitas semacam itu 

sehingga suasana hati dan motivasi tampak realistik secara unik dan sakral.
56

 

Sedangkan agama samawi ialah ajaran Allah yang disampaikan 

kepada para Rasul-Nya, yaitu agama Islam. Agama samawi atau sama‟i ialah 

agama wahyu dan wahyu yang Allah turunkan itu tidak langsung diturunkan 

kepada masyarakat, akan tetapi melalui rasul atau utusan Allah. Adapun ciri-

cirinya yaitu: 
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1. Secara pasti dapat ditentukan lahirnya dan bukan tumbuh dari masyarakat, 

melainkan diturunkan kepada masyarakat. 

2. Disampaikan oleh manusia yang dipilih Allah sebagai utusan-Nya. Utusan 

itu bukan menciptakan agama, melainkan menyampaikannya. 

3. Memiliki kitab suci yang bersih dari campur tangan manusia. 

4. Ajarannya serba tetap, walaupun tafsirannya dapat berubah sesuai dengan 

kecerdasan dan kepekaan manusia. 

5. Konsep ketuhanannya adalah monotheisme mutlak (tauhid). 

6. Kebenerannya adalah universal yaitu berlaku bagi setiap manusia, masa, 

dan keadaan.
57

 

Seperti halnya kebudayaan, agama sangat menekankan makna dan 

signifikasi sebuah tindakan. Karena itu sesungguhnya terdapat hubungan yang 

sangat erat antara kebudayaan dan agama bahkan sulit dipahami kalau 

perkembangan sebuah kebudayaan dilepaskan dari pengaruh agama. 

Sesunguhnya tidak ada satupun kebudayaan yang seluruhnya didasarkan pada 

agama. Untuk sebagian kebudayaan juga terus ditantang oleh ilmu 

pengetahuan, moralita, serta pemikiran kritis. Meskipun tidak dapat disamakan, 

agama dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi. Agama mempengaruhi 

sistem kepercayaan serta praktik-praktik kehidupan. Sebaliknya, 

kebudayaanpun dapat mempengaruhi agama khususnya dalam hal bagaimana 

agama diinterpretasikan atau bagaimana ritual-ritualnya harus dipraktikkan. 

Tidak ada agama yang bebas budaya dan apa yang disebut Sang-Ilahi tidak 
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akan mendapatkan makna manusiawi yang tegas tanpa mediasi budaya, dalam 

masyarakat Indonesia saling mempengaruhi antara agama dan kebudayaan 

sangat terasa. Praktik inkulturasi dalam upacara keagamaan hampir umum 

dalam semua agama. Agama yang digerakkan budaya timbul dari proses 

interaksi manusia dengan kitab yang diyakini sebagai hasil daya kreatif 

pemeluk suatu agama, serta dikondisikan oleh konteks hidup pelakunya, yaitu 

faktor geografis, budaya dan beberapa kondisi yang objektif. Budaya agama 

tersebut akan terus tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan 

kesejarahan dalam kondisi objektif dari kehidupan penganutnya.
58

 

Karena sakralisasi sangat berkaitan dengan agama dan juga tradisi 

kebudayaan, maka setiap kali suatu agama datang pada suatu daerah, maka 

mau tidak mau, agar ajaran agama tersebut dapat diterima oleh masyarakatnya 

secara baik, penyampaian materi dan ajaran agama tersebut haruslah bersifat 

membumi, maksudnya adalah ajaran agama tersebut harus menyesuaikan diri 

dengan beberapa aspek lokal, sekiranya tidak bertentangan secara diametris 

dengan ajaran substantif agama tersebut. Seorang pendakwah agama 

seharusnya menyampaikan ajaran agamanya secara harmonis, yakni 

merengkuh tradisi yang baik sebagai bagian dari ajaran agamanya sehingga 

masyarakat mudah untuk menerima ajaran agama tersebut.
59

 Umumnya, para 

pendakwah Islam dapat menyikapi tradisi lokal yang dipadukan menjadi 

bagian dari tradisi yang Islami, karena berpegang pada suatu kaidah us}u>liyyah 
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(kaidah yang menjadi pertimbangan untuk perumusan hukum menjadi hukum 

fikih) yang cukup terkenal, yakni:  

َٚاِيَأِخُر ٔباِيَحٔدِٜٔد اِيَأِصًَِح ِِ اِيٖصأيِح   احمَلاَفَظُة َعًَى ِايَكٔدِٜ
Artinya: “Melestarikan nilai-nilai lama yang baik dan mengambil nilai-nilai 

baru yang lebih baik”.
60

 

Di samping itu dengan adanya berbagai ajaran yang berbeda sesuai 

dengan  budaya di mana ajaran agama terlahir bisa menimbulkan suatu 

harmoni yang indah yang akan menghiasi kehidupan kita di dalam 

bermasyarakat. Bukan sebaliknya menimbulkan disharmoni antar masing-

masing penganutnya. Tidak hanya dengan penganut-penganut yang berbeda, 

bahkan justru di dalam kalangannya sendiri. Keberadaan agama seolah 

bagaikan fatamorgana yang tidak bisa dipeluk dan diraih atau bagaikan sesuatu 

yang berada di dalam keranda kaca. Bahkan fatalnya, beragama seolah ada rasa 

ketakutan bagaikan akan membuka peti mayit.
61

 Sikap yang arif atau bijaksana 

diperlukan dalam mensikapi berbedaan ini. Agama dan keberagaman tidak 

akan hidup secara sejuk dalam masyarakat jika tidak mengadopsi berbagai 

budaya yang baik bagi pengembangnya. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan 

bahwa jika unsur-unsur budaya dalam aspek lokalitas dicabut secara sistematis 

dan keseluruhan dari suatu agama, maka dapat dipastikan yang terjadi adalah 

keburukan dalam bentuk pertentangan antagonis antar kelompok masyarakat.
62
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Sementara dalam kaidah-kaidah us}u>liyyah yang menjadi acuan sumber hukum 

fikih jelas dinyatakan bahwa mencegah berbagai keburukan justru harus lebih 

diutamakan daripada sekedar membuat kebaikan. Karena pentingnya 

pencegahan kemungkaran dan keburukan dalam kerja spiritual dan kerja 

lahiriyah keagamaan tersebut, maka dalam qawa>’id al-fiqhiyyah, justru 

pencegahan atas keburukan harus didahulukan daripada membuat kebaikan. 

Kaidah tersebut berbunyi: 

ََُصأيِح ِٔ َجًِٔب اِي َٔ  ّْ ََُكٓد ََُفأضٔد   َدِزُأ اِي
Artinya: “Mencegah keburukan harus lebih didahulukan daripada 

mewujudkan kebaikan”.
 63

 

Dalam ilmu qawa>’id al-fiqhiyyah, kaidah tersebut merupakan salah 

satu dari sub kaidah dari kaidah pokoknya yang berbunyi: 

ٍُ  ايٖطَسُز َُٜصا
Artinya: “Bahaya harus dihilangkan”.

64
 

Kaidah pokok tersebut mengandung makna yang cukup luas. Semua 

orang dalam hidupnya pasti tidak ingin tertimpa bahaya atau kesusahan. 

Pembawaan alamiah ini membuat kebanyakan manusia selalu berpikir 

pragmatis dan praktis, ia selalu berusaha merengkuh kebahagiaan sepuas-

puasnya dan berusaha menghindari bahaya sejauh-jauhnya. Upaya yang 

demikian adalah perwujudan sifat manusiawi setiap orang. Islam tidak 

menampik realitas semacam itu, melainkan mengadopsinya dalam bingkai-
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bingkai hukum yang apresiasif dan akomodatif. Salah satu buktinya adalah 

kaidah tersebut yang secara eksplisit memotivasi untuk selalu membuang jauh-

jauh semua bahaya (d}ara>r), baik bahaya dari diri maupun dari luar diri kita. 

Bahaya yang berwujud kesusahan, kesulitan atau kesempitan ruang gerak, baik 

di dunia maupun di akhirat harus disingkirkan sedapat mungkin.
65

 Satu-satunya 

jalan keluar adalah dengan memahami agama itu dengan sebenar-benarnya. 

Serta bisa terterapkannya dalam kehidupan sehari-harinya dan bukan hanya 

secara ikut-ikutan belaka.
 66

 

Dalam bagian awal buku The Elementary Forms of the Religious 

Life, Durkheim telah mengklaim bahwa: “representasi-representasi religius 

adalah representasi-representasi kolektif yang mengungkapkan realitas-realitas 

kolektif, ritus-ritus merupakan bentuk tindakan yang hanya lahir di tengah 

kelompok-kelompok manusia dan tujuannya adalah melahirkan dan 

mempertahankan atau menciptakan kembali keadaan-keadaan mental tertentu 

dari kelompok-kelompok itu.”
67

 Penyembahan terhadap Tuhan atau dewa-dewa 

dalam masyarakat primitif adalah perkara bagaimana mereka mengekspresikan 

dan memperkuat kepercayaan mereka kepada klan. Dalam kesempatan itu, tiap 

orang telah menghilangkan diri pribadinya dan melebur ke dalam kerumunan 

massa. Lagi, mereka meninggalkan hal-hal yang mereka miliki dan 

menggabungkan identitas pribadi mereka ke dalam klan yang lebih besar. 
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Sementara itu, dalam upacara-upacara ritual penyembahan totem, mereka pun 

juga menyatakan kesetiaan mereka kepada klan. Daniel L. Pals mengatakan 

bahwa: fungsi ritual keagamaan yang jauh lebih penting dari keyakinan ini 

akan memberikan kesempatan bagi setiap anggota masyarakat untuk 

memperbaharui komitmen mereka kepada komunitas, mengingat bahwa dalam 

keadaan apapun, diri mereka akan selau bergantung kepada masyarakat, 

sebagaimana masyarakat juga bergantung pada keberadaan mereka.
68

 Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa totem atau agama merupakan sarana 

pembangkit perasaan sosial. Melalui simbol-simbol dan ritual-ritual, totem atau 

agama tersebut memungkinkan masyarakat untuk mengekspresikan perasaan 

mereka yang selalu terikat dengan komunitasnya. 

Lebih jauh, klaim Durkheim yang mengatakan bahwa agama adalah 

sesuatu yang benar-benar bersifat sosial
69

 juga nampak dalam pemisahan 

antara hal yang sakral dengan hal yang profan. Seperti yang telah dibahas 

sebelumnya, kualitas yang sakral hanya diimbuhkan atau ditambahkan saja 

pada objek-objek tertentu, misalnya binatang atau tumbuhan yang dijadikan 

totem oleh masyarakat primitif. Masyarakat memiliki pengaruh yang luar biasa 

besar untuk menetapkan apa, siapa, atau bagaimana perasaan-perasaan religius 

itu direpresentasikan dalam hidup keseharian dan hidup keagamaan masyarakat 

setempat,
70

 Sedangkan untuk ketentuan-ketentuan dari agama samawi yang 
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menetapkan adalah mutlak dari Tuhan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

sakralisasi terhadap sesuatu ditentukan oleh masyarakat dan Tuhan.  

 

C. Sakral dan Profan 

Pemisahan antara yang sakral dengan yang profan merupakan hal 

yang mendasar dalam analisis terhadap agama. Hal-hal yang sakral selalu 

diartikan sebagai sesuatu yang superior, berkuasa dalam kondisi normal tidak 

tersentuh dan selalu dihormati. Sebaliknya, hal-hal yang profan adalah bagian 

keseharian dari hidup dan bersifat biasa-biasa saja dan konsentrasi utama 

terletak pada hal yang sakral, sebagimana ungkapan Durkheim: semua 

kepercayaan religius yang sederhana maupun yang kompleks memperlihatkan 

satu ciri umum yaitu mensyaratkan pengklasifikasian antara yang sakral 

dengan yang profan. Hal-hal yang sakral adalah hal-hal yang dilindungi dan 

diisolasi oleh larangan-larangan, sedangkan hal-hal yang profan adalah hal-hal 

tempat larangan-larangan itu diterapkan dan harus dibiarkan berjarak dari hal-

hal yang sakral.
71

 Dengan demikian dunia yang sakral merupakan bagian 

terpisah dari dunia yang profan. Dunia yang profan tidak dapat memasuki 

dunia yang sakral, karena apabila yang profan dapat memasuki dunia yang 

sakral maka yang sakral tersebut akan kehilangan arti kesakralannya. Misalnya 

saja sebuah masjid akan nampak kesakralannya ketika masjid tersebut hanya 

difungsikan sebagai tempat beribadah, tempat orang untuk berjumpa dengan 

Tuhan. Akan tetapi ketika masjid tersebut beralih fungsi menjadi tempat 
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perbelanjaan atau kantor, maka kualitas sakral yang sebelumnya disematkan 

pada masjid tersebut akan menjadi hilang dan tidak berarti lagi. 

Menurut  Durkheim, kekuatan religius tidak lain tidak bukan adalah 

perasaan-perasaan dalam diri setiap individu yang dipancing oleh kolektivitas, 

akan tetapi diproyeksikan ke luar pikiran yang mencerap dan 

mengobjektivitaskannya. Agar bisa diobjektivitasi kekuatan tersebut harus 

melekat pada sesuatu yang kemudian menjadi sakral. Kesakralan yang dimiliki 

oleh sesuatu tidaklah muncul dari sisi intrinsik sesuatu tersebut, akan tetapi 

kesakralan tersebut diimbuhkan padanya.
72

 Masyarakat lewat dominasi 

kolektifnya bisa saja mengatakan bahwa binatang x itu sakral atau tumbuhan z 

itu sakral. Masyarakat memiliki kuasa untuk membuat objek-objek tertentu jadi 

sakral, sebab kualitas yang sakral hanya diimbuhkan atau ditambahkan saja 

pada objek-objek tertentu tersebut. 

Mariasusai mengatakan bahwa pembedaan antara yang sakral dan 

yang profan tidak akan benar-benar memisahkan mereka. Ia menulis melalui 

yang profanlah yang kudus menyatakan diri. Dengan menampakkan kekudusan 

objek apapun di samping tetap seperti adanya yaitu sebagai yang profan ia 

menjadi sesuatu yang lain yaitu yang kudus.
73

 Misalnya ketika seekor binatang 

tertentu dianggap suci adanya masihlah tetap sebagai seekor binatang dan tidak 

berbeda dengan binatang-binatang sejenisnya yang lain. Tetapi ketika binatang 

tersebut menjadi objek yang suci maka akan memperoleh kualitas yang disebut 

suci. Perubahan kualitas itulah dari yang semula seekor binatang biasa menjadi 
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binatang suci yang membedakannya dengan binatang-binatang biasa lainnya. 

Dalam hal ini konsensus yang ada dalam masyarakat ikut menentukan 

transformasi kualitas sebuah benda atau sesuatu tertentu menjadi sakral yang 

harus dihormati oleh banyak orang. 
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BAB III 

SEKS DAN SEKSUALITAS  

DALAM KITAB KUNING MANUAL PERNIKAHAN 

 

H. Pengertian Seks dan Seksualitas 

Sekurang-kurangnya ada empat istilah yang penggunaannya hampir 

sama dan bahkan kadang tumpang tindih, yakni seks, seksual, gender dan 

seksualitas. Keempat istilah ini memang memiliki beberapa kesamaan. Dan 

kesamaan yang paling menonjol adalah bahwa keempatnya membicarakan 

mengenai “jenis kelamin”. Perbedaannya adalah pada titik tekan masing-

masing istilah tersebut. Seks lebih ditekankan pada keadaan anatomis manusia 

yang kemudian memberi identitas kepada yang bersangkutan. Seseorang yang 

memiliki anatomi penis disebut laki-laki, sedangkan orang yang memiliki 

anatomi vagina disebut perempuan. Istilah seks umumnya digunakan untuk 

merujuk kepada persoalan reproduksi dan aktivitas seksual.
74

 Karena 

penekanannya lebih pada hal-hal yang bersifat anatomis, maka seks kemudian 

sering dimaknai sempit sebagai hubungan badan antara laki-laki dan 

perempuan.
75

 

Nasaruddin Umar menyebutkan bahwa istilah seks lebih banyak 

berkonsentrasi kepada aspek biologis seseorang, meliputi perbedaan komposisi 

                                                             
74

 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur‟an (Jakarta: Paramadina, 

2001), 36. 
75

 Muhammad Syafi‟i, Seks Dan Seksualitas Dalam Islam: Studi atas Pemikiran Fatima Mernissi 

(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), 25. 



45 
 

 
 

kimia hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi dan karakteristik biologis 

lainnya.
76

 

Istilah “seks” secara etimologis, berasal dari bahasa Latin “seksus” 

kemudian diturunkan menjadi bahasa Perancis Kuno “sekse”. Istilah ini 

merupakan teks bahasa Inggris Pertengahan yang bisa dilacak pada periode 

1150-1500 M.
77

 Secara bahasa, seks berarti jenis kelamin,
78

 yakni laki-laki dan 

perempuan. Sedangkan secara terminologis seks adalah nafsu syahwat, yaitu 

suatu kekuatan pendorong hidup yang biasanya disebut dengan instink 

(naluri) yang dimiliki oleh setiap manusia, baik dimiliki oleh laki-laki 

maupun perempuan yang mempertemukan mereka guna meneruskan 

kelanjutan keturunan manusia. Menurut Ali Akbar, bahwa nafsu syahwat 

ini telah ada sejak manusia lahir.
79

 Seks dalam arti sempit dapat juga berarti 

jenis kenikmatan yang dihasilkan dari rangsangan organ seks untuk 

melanjutkan atau melahirkan keturunan (prokreasi).
80

 Sedangkan seks dalam 

arti luas atau secara umum adalah sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin 

atau hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara hubungan intim antara 

laki-laki dengan perempuan.
81

 Pendapat lain mengatakan bahwa kata seks 

dapat berarti proses reproduksi atau perbedaan karakter jenis kelamin, dan bisa 

juga mengenai segala hal yang berkenaan dengan kesenangan atau kepuasan 
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organ digabung dengan rangsangan organ-organ kemaluan atau terkait dengan 

percumbuan serta hubungan badan (koitus).
82

  

Seks adalah sebuah topik yang paling kontroversi di dalam 

masyarakat kita (masyarakat Muslim). Kebanyakan masyarakat kita 

memandang seks sebagai sesuatu yang menyeramkan, kotor, dan karenanya 

tidak pantas dibicarakan secara terbuka untuk alasan apapun. Dengan segala 

prasangka dan kesalah kaprahan kultural yang disematkan padanya (seks), 

adalah penting dan mendesak untuk memulai membicarakan dan membahas 

permasalahan ini, guna menyingkirkan kejumudan (kebekuan) dari pikiran-

pikiran.
83

 Jadi, seks adalah sesuatu yang bersifat biologis. Karenanya seks 

dianggap sebagai suatu yang stabil. Seks merujuk pada alat kelamin, sedangkan 

tindakan penggunaan alat kelamin itulah disebut seksual.
84

  

Berbeda dengan seks dan seksual, gender
85

 lebih banyak 

berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis dan aspek-aspek non-

biologis lainnya.
86

 Secara umum gender dapat diartikan sebagai perbedaan 

yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari aspek nilai dan 

perilaku.
87

 Tegasnya, gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki- 
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laki dan perempuan dari segi sosial budaya. Hal ini berbeda dengan seks yang 

secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan 

perempuan dari segi anatomi biologi.
88

 Aspek maskulinitas (masculinity) atau 

feminitas (feminity) seseorang menjadi perhatian dalam kajian gender. Proses 

pertumbuhan anak menjadi seorang laki-laki (being a man) atau menjadi 

seorang perempuan (being a woman) lebih banyak digunakan istilah gender 

daripada istilah seks. Menurut  Foucault,
89

 dapat dikatakan bahwa gender 

merupakan bentukan sosial. Proses menjadi seorang perempuan atau laki-

laki itu bukan karena kodrat atau kualitas biologis yang melekat pada dirinya, 

melainkan bentukan praktik disiplin (disciplinary practices) dan praktik 

diskursif (discursive practices). Jadi seks bersifat kodrati, biologis dan non-

konstruksi sosial budaya. Sedangkan gender bersifat non-kodrati, non-biologis 

dan konstruksi sosial budaya. 

Sekedar contoh, perempuan itu lemah lembut, cantik, emosional, 

atau keibuan, sementara laki-laki dalam gender dikonseptualisasikan sebagai 

manusia yang kuat, rasional, jantan, perkasa, dan lain-lain. Satpam dan 

sekretaris adalah dua contoh ekstrim mengenai gender. Posisi satpam yang 

selalu diisi oleh laki-laki telah memberikan semacam jenis kelamin kepada 

posisi tersebut. Seolah-olah jenis kelamin satpam adalah laki-laki, padahal 

tidak semua satpam laki-laki. Demikian juga dengan sekretaris yang 

diidentikkan dengan perempuan. Jabatan ini seolah-olah berjenis kelamin 
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perempuan, bukan karena jabatan sekretaris memang ditakdirkan berjenis 

kelamin perempuan, tetapi lebih karena masyarakatlah yang membentuk jenis 

kelamin tersebut.
90

 

Berbeda dengan seks, seksual dan gender, seksualitas lebih luas lagi 

maknanya. Ia mencakup tidak hanya seks dan seksual tapi bahkan kadang juga 

gender. Perbedaan penting antara seksualits dengan seks, seksual, dan gender 

terletak pada orientasinya. Jika seks dan seksual berorientasi fisik-anatomis dan 

gender berorientasi sosial, maka seksualitas adalah kompleksitas dari dua jenis 

orientasi sebelumnya, mulai dari fisik, emosi, sikap, bahkan moral dan norma-

norma sosial. Jika seks mendefinisikan jenis kelamin fisik hanya pada jenis 

laki-laki dan perempuan dengan pendekatan anatomis, maka seksualitas 

berbicara lebih jauh lagi, yakni adanya bentuk-bentuk lain di luar itu, termasuk 

masalah norma. Dengan kata lain, seksualitas merupakan konstruksi sosial 

terhadap entitas seks yang mengatur fungsi tubuh (bodily functions).
91

 Atau, 

seksualitas adalah konstruksi sosial atas konsep tentang nilai, orientasi, dan 

perilaku yang berkaitan dengan seks.
92

 

Sekedar contoh, masyarakat seringkali berpandangan bahwa laki-laki 

itu jantan dan agresif dalam menyatakan cinta kepada perempuan, begitupun 

sebaliknya. Oleh karena itu, jika ada perempuan yang agresif menyatakan cinta 
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kepada laki-laki maka perilaku itu dianggap aib oleh masyarakat, karena 

menyalahi konstruksi sosialnya. Demikian juga dalam kehidupan keluarga 

masalah inisiatif dan kepuasan seksual dianggap hanya milik suami, karena 

istri lebih ditempatkan sebagai obyek hasrat yang harus melayani suami. 

Kemudian muncullah berbagai cara masyarakat untuk mengekang libido 

seksual perempuan, maka tumbuhlah tradisi khitan perempuan sebagai upaya 

dini untuk mengekang dorongan seksual perempuan. Sebenarnya dorongan 

seksual perempuan itu merupakan anugerah Tuhan, sebagaimana juga yang 

dimiliki laki-laki.
93

 

Dengan pengertian dan contoh di atas, dapat tergambar bahwa seks 

dan seksualitas bukan semata-mata urusan pribadi, tetapi juga masuk dalam 

ruang publik yang seringkali diintervensi oleh struktur sosial, norma budaya, 

agama bahkan juga negara. Anehnya, walaupun ia menjadi persoalan publik, 

persoalan seksualitas masih dianggap hal yang tabu
94

 untuk dibicarakan secara 

massal. Bahkan, tidak jarang masyarakat beranggapan bahwa seksualitas hanya 

menyangkut anatomi fisik yang diyakini tidak boleh didiskusikan di ruang 

publik. Karena tabu inilah berbagai persoalan seksualitas bukan semakin jelas, 

tapi justru kian tersembunyi dengan berbagai kepentingan di dalamnya.
95
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I. Seks dan Seksualitas dalam Islam 

Sedari awal, diskursus tentang seks dan seksualitas dalam Islam 

bukanlah hal asing. Menurut Hamim Ilyas, ada dua hal yang menyebabkan 

Islam begitu familiar dengan masalah seksualitas.
96

 Pertama, Islam merupakan 

kelanjutan dari risalah-risalah para Nabi sebelumnya seperti Nabi Ibrahim, 

Nabi Musa dan Nabi Isa, sehingga Islam mendapat warisan tradisi yang amat 

kaya raya termasuk juga mewarisi pandangan umat Nabi Luth, penduduk 

Sodom dan Gomoro yang mempraktikkan homoseksual.
97

 Sebagai penerus 

agama-agama sebelumnya, Islam tentu mengenal warisan tradisi dan cerita dari 

agama sebelum Islam. Karena pengakuannya terhadap para Nabi, termasuk 

Nabi Adam, maka Islam pada prinsipnya mengonfirmasi bahwa pembicaraan 

seks dan seksualitas setua peradaban manusia. Semenjak pasangan Adam dan 

Hawa diturunkan ke bumi
98

 sebenarnya sejarah seksualitas manusia telah 

muncul. Bahkan mitologi awal tentang perpecahan keluarga Adam dan Hawa 

sebenarnya juga tidak terlepas dari persoalan seksualitas.  

Konflik antara Habil dan Qabil yang boleh dikatakan sebagai awal 

dari sejarah pertumpahan darah antar anak manusia juga dipicu oleh persoalan 

yang memiliki kaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan persoalan 

seksualitas. Habil dan Qabil saling memperebutkan perempuan yang mereka 

cintai untuk dijadikan istri. Peristiwa Habil dan Qabil ini merupakan simbol 
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bahwa seksualitas menempati kedudukan yang penting dalam sejarah 

kemanusiaan. Dengan demikian, sejarah seksualitas sesungguhnya bukan 

hanya milik orang-orang Barat tapi juga milik semua orang termasuk dalam hal 

ini adalah Islam itu sendiri.
99

 

Kedua, kehadirannya di tengah-tengah masyarakat yang sedang 

mengalami krisis nilai.
100

 Krisis nilai ini terjadi akibat masih berkembangnya 

pandangan dan sikap primitif di kalangan masyarakat. Selain itu, mereka juga 

berada dalam masa transisi dari masyarakat kesukuan menuju masyarakat 

merchant (pedagang). Masih banyak dijumpai orang kaya yang 

mengembangkan sikap permisif, termasuk dalam hal perzinaan. Saat itu, 

perzinaan yang dilakukan di tempat pelacuran dianggap hal yang sangat tercela 

karena itu ia ditandai dengan pemancangan bendera warna merah di lokalisasi. 

Di tengah masyarakat yang demikian tersebut, laki-laki tidak diperkenankan 

berkumpul di suatu tempat secara bersama-sama, sehingga ada laki-laki dan 

perempuan yang berlaku sebagai jenis kelamin yang berbeda. Hal ini sangat 

banyak ditunjukkan dalam al-Qur‟an seperti adanya ayat-ayat dan hadis yang 

berbicara tentang larangan sikap permisif dan kehadiran banci (takhannuth dan 

tarajjul).101
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Adapun persoalan-persoalan seksualitas yang disinggung oleh al-

Qur‟an antara lain meliputi masalah perkawinan, perceraian, perlakuan suami-

istri di dalam kehidupan rumah tangga (mu’a >sharah bi al-ma’ru >f), iddah dan 

sampai juga pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penyimpangan 

seksual. Seperti kisah kaum Nabi Lu>t} yang mempraktikkan homoseksual. Hal 

ini menunjukkan bahwa sebagai kitab suci al-Qur‟an merupakan kitab yang 

akomodatif terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan.
102

 Pada dasarnya, ada 

dua misi al-Qur‟an berbicara tentang seksualitas.
103

 Pertama, pembicaraan ini 

dimaksudkan untuk melakukan counter (melawan) terhadap sejarah seksualitas 

masa lalu. Masa lalu Islam atau yang sering kita sebut dengan istilah jahiliyah. 

Menurut Islam, seksualitas pra-Islam adalah model seksualitas yang tidak 

teratur dan tidak beradab. Seksualitas pra Islam identik dengan pergaulan 

bebas, longgar dan tidak terkendali.
104

 Selain itu seksualitas pada masa ini juga 

mencerminkan sebuah relasi laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang. 

Kedua, pembicaraan ini juga dimaksudkan untuk membuat aturan-

aturan dari pola seksualitas yang tidak beragama (tidak berdasarkan syari‟at) 

menuju pada pola seksualitas yang beragama (berdasarkan syari‟at). Dalam hal 

ini, semua tindakan yang mengatasnamakan seks tidak bisa berlangsung tanpa 

mendapatkan legitimasi dari agama. Di sini mulai muncul batasan-batasan dan 

aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seseorang yang ingin melakukan seks. 

Misalnya, dalam kasus poligami yang tadinya seorang laki-laki bisa mengawini 
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sebanyak mungkin perempuan, maka dengan munculnya Islam seorang laki-

laki diberi batas maksimal empat istri.
105

 Meskipun demikian, bukan berarti 

aturan dan batasan yang dibawakan oleh Islam menjadikan semuanya lebih 

berkeadilan. Memang secara ideal ajaran yang dibawakan Islam adalah untuk 

memperbaiki kehidupan yang tidak adil menjadi adil, namun idealitas tersebut 

tidak dijabarkan dalam praktik keagamaan yang lebih operasional.
106

 

Selanjutnya berbicara tentang seksualitas dalam Islam juga tidak bisa 

lepas dari sunnah Nabi, dalam hal ini hadis Nabi. Karena hadis merupakan 

ucapan, tindakan dan persetujuan Rasulullah SAW. atas suatu peristiwa yang 

biasanya memiliki kaitan langsung dengan kondisi sosial budaya masyarakat 

yang terjadi pada masa itu, maka persoalan seksualitas tampaknya lebih detail 

dibicarakan di sini.
107

 Dan berbicara tentang hadis Nabi sesungguhnya 

berbicara tentang kehidupan (sirah) Nabi itu sendiri. Sesungguhnya 

pengalaman praktis Nabi dengan persoalan seksualitas terjadi ketika Nabi 

melakukan perkawinan dengan Khadijah. Perkawinan Nabi dengan Khadijah 

ini telah mengajarkan banyak hal kepada kita tentang makna seksualitas dalam 

kehidupan rumah tangga. Perkawinan Rasulullah dengan Khadijah, meminjam 

teori Mernissi, menunjukkan sebuah fenomena seksualitas perempuan aktif 

yang selama ini dinilai rendah oleh kalangan Islam. Dalam hal ini, Khadijahlah 

yang pergi melamar Rasulullah SAW.
108
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Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa perbincangan tentang 

seksualitas tidak hanya menyangkut tentang anatomi fisik, tetapi juga implikasi 

dalam konstruksi sosial. Dalam catatan Syafiq Hasyim,
109

 sekurang-kurangnya 

ada tujuh persoalan seksualitas yang penting untuk dikemukakan, yaitu: 

perzinaan, pelacuran, poligami, perceraian, heteroseksual, homoseksual dan 

lesbianisme. Melalui delapan persoalan ini akan sangat terlihat betapa 

perbedaan seks akan memberikan implikasi terhadap gender. Apalagi dalam 

tatanan masyarakat partiarkis,
110

 konstruksi sosial budaya atas seksualitas 

digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan dominasi laki-

laki atas perempuan. Atau dengan kata lain, seks tidak lagi bisa dipisahkan dari 

seksualitas. Karena itulah, terhadap delapan persoalan tersebut akan disertakan 

pandangan dari beberapa ulama‟ dan intelektual Muslim. Adapun penjelasan 

kedelapan persoalan di atas adalah sebagai berikut: 

1. Perzinaan 

Dalam Islam, perzinaan dimasukkan dalam kategori seksualitas 

yang tidak beradab, karena berjalan di luar konsep yang telah disepakati 

oleh Islam. Dengan tegas dalam al-Qur‟an disebutkan dalam surat al-Isra>’ 

ayat 32, dan surat al-Nu>r ayat 2, sebagai berikut: 
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Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu 

adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” 

(QS. al-Isra>’: 32).
111

 

                           

                           

     

   
Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka 

deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan 

janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu 

untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada 

Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman 

mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang 

beriman.” (QS. al-Nu>r: 2).
112

  

 

Menurut Islam ada 2 macam pezina, muh}s}a>n dan ghayr al-

muh}s}a>n. Zina muh}s}a>n adalah seseorang yang sedang berada dalam ikatan 

perkawinan yang sah atau sudah pernah melakukan hubungan seksual 

dalam ikatan perkawinan yang sah kemudian melakukan hubungan seksual 

dengan seorang perempuan yang bukan istrinya atau dengan seorang laki-

laki yang bukan suaminya. Hukuman terhadap pezina muh}s}a>n ini adalah 

rajam. Sedangkan pezina ghayr al-muh}s}a>n adalah kebalikannya, yaitu 

seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang tidak pernah menikah 

secara resmi kemudian melakukan hubungan seksual di luar perkawinan. 

Di dalam al-Qur‟an tegas disebutkan bahwa jika ada pezina laki-laki dan 

perempuan maka pukulah olehmu masing-masing 100 kali sebagaimana 
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yang tertera dalam ayat di atas.
113

 Dalam ayat di atas yang pertama kali 

disebutkan adalah perempuan yang berzina bukan laki-laki. Ayat ini 

seakan-akan memberikan indikasi bahwa yang pertama kali atau yang 

lebih banyak melakukan hubungan seksual di luar nikah (zina) adalah 

perempuan. Padahal tidak mungkin terjadi perzinaan jika tidak dilakukan 

oleh kedua belah pihak. 

2. Pelacuran 

Pelacuran bukan hanya sebuah gejala individual akan tetapi 

sudah menjadi gejala sosial dan juga agama dari penyimpangan seksualitas 

yang normal. Mengapa demikian? Karena pelacuran tidak hanya memiliki 

dampak terhadap individu-individu pelaku dan pemakai jasa ini secara 

personal akan tetapi juga memiliki dampak terhadap masyarakat secara 

umum. Meskipun pelacuran jelas-jelas merupakan sebuah tindakan yang 

benar-benar menyimpang dari agama, namun ternyata kita tidak mudah 

untuk memvonisnya begitu saja lantaran persoalan ini terkait dengan 

berbagai hal yang saling terkait.
114

 Dalam fakta empiris di lapangan, orang 

seringkali menyamakan pelacuran dan perzinaan. Karena keduanya adalah 

seks di luar nikah. Meskipun tidak sama persis, negara seperti Indonesia 

ketika polisi menangkap pelacur, mereka dihukumi seperti pezina. Dalam 
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banyak kasus, orang-orang melihat pelacuran dan perzinaan sebagai 

sesuatu yang sama.
115

 

Secara historis pelacuran bukan sebuah fenomena baru, akan 

tetapi sudah ada sejak lama. Sejak zaman Babilonia dan India Kuno 

pelacuran telah muncul ke permukaan kehidupan manusia. Bahkan 

menurut Thanh-Dam Truong,
116

 praktik prostitusi ini dilakukan dengan 

cara menempatkan perempuan-perempuan cantik di sekitar candi-candi 

untuk melakukan kegiatan seksual dengan orang-orang Asing yang 

berkunjung sebagai imbalan kesuburan dan kekuasaan seksual si dewi 

yang mereka puja. Hasil prostitusi ini disumbangkan untuk 

keberlangsungan candi. Di India, dengan fenomena yang agak mirip 

dengan di Babilonia, pelacuran dilakukan oleh perempuan-perempuan 

yang berasal dari kasta rendahan. Prostitusi ini dilakukan untuk tujuan 

keagamaan karena ada keyakinan bahwa perempuan perlu dilahirkan 

kembali sebagai pria dengan menjalani salvation (penyelamatan diri).
117
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Selain pelacuran yang dimotivasi oleh unsur keagamaan juga 

terdapat pelacuran yang dipicu oleh unsur non-keagamaan.
118

 Pelacuran 

model ini menjamur di mana-mana. Di Indonesia sendiri model pelacuran 

seperti ini terdapat di mana-mana, entah itu diorganisir oleh suatu 

kelompok atau dilakukan secara individual. Bahkan, pada masa-masa 

krisis ekonomi seperti sekarang ini prostitusi semakin hari semakin 

dirasakan peningkatannya. Salah satu sebabnya karena peluang mencari 

pekerjaan sulit sehingga banyak yang mengambil jalan pintas dengan kerja 

di dunia ini. Menurut Marzuki Umar Sa‟abah, ada beberapa sebab 

mengapa orang terjun ke dunia prostitusi: 

1. Hubungan keluarga yang berantakan, terlalu menekan dan mengalami 

penyiksaan seksual dalam keluarga. 

2. Kegagalan keluarga dalam memfungsikan perannya sebagai pembina 

nilai-nilai agama yang dianut sehingga tidak memberikan dasar untuk 

menolak pelacuran. 

3. Jauhnya seseorang dari kemungkinan hidup secara normal akibat 

rendahnya pendidikan yang dimiliki, kemiskinan dan gambaran 

jaminan pekerjaan dan kemudahan meraih uang. 

4. Hasrat berpetualang dan kemudahan meraih uang. 

5. Hubungan seks terlalu dini, keterlibatan pada satu pergaulan yang 

selalu merongrongnya dan mungkin juga berkombinasi dengan 

pengaruh obat dan  alkohol. 
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6. Perasaan benci terhadap ayah yang diletupkan dengan cara melacur dari 

satu pria ke pria lain. 

7. Paduan antara kemiskinan, kebodohan, kekerasan dan tekanan 

penguasa.
119

 

Kalau kita lihat penyebab prostitusi di atas ternyata prostitusi 

tidaklah terjadi dengan sendirinya dan malah terkadang tidak dikehendaki 

oleh orang yang melakukannya. Ibarat kata “siapa sih yang mau bekerja 

seperti itu”. Namun karena keadaan menuntut seseorang harus bekerja 

dalam bidang prostitusi, maka ia bekerja di bidang itu. Tetapi saya 

berpendapat bahwa tidak ada orang yang benar-benar menghendakinya. 

Kalaupun kemudian banyak orang yang memilih pelacuran sebagai 

pekerjaannya, karena mereka dihadapkan pada dua pilihan yang sulit yaitu 

mati kelaparan atau melacur. Yang dimaksud mati di sini tidak hanya 

kematian biologis, akan tetapi juga kematian sosial yang terkadang lebih 

kejam daripada kematian biologis. Karena itulah, menurut Koentjoro 

pelacuran sangat berkaitan dengan posisi perempuan dalam masyarakat 

patriarkhi dan kapitalis.
120

 

Sebagai sebuah perbuatan yang melanggar batas-batas 

keagamaan, prostitusi tetap dihukumi haram, karena ini melanggar hukum 

seksualitas yang sudah ditentukan oleh syari‟at Islam yaitu apabila 

melakukan hubungan seksual, maka harus didahului dengan akad 

pernikahan yang sah. Sedangkan prostitusi tidak melalui akad pernikahan 
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seperti ini. Akan tetapi pengharaman ini pun sesungguhnya tidak hanya 

dialamatkan kepada pelaku saja, akan tetapi juga kepada pihak-pihak lain 

termasuk kalangan agamawan, para pemilik modal dan terutama yang 

paling harus bertanggung jawab adalah negara. Namun, sayang sekali 

hukum Islam tidak dikenal istilah dosa kolektif. Artinya, dalam Islam 

hanya dikenal siapa yang berbuat maka dialah yang akan menerima 

ganjarannya.
121

 Walaupun telah dengan tegas dinyatakan haram dalam 

agama (Islam), beberapa kalangan feminis memiliki pertimbangan lain. 

Bahwa, pelacuran itu terjadi bukan atas kehendak pelakunya, tetapi 

merupakan akibat buruk dari sistem patriarkhi. Ketidakadilan genderlah 

yang menyebabkan lahirnya pelacur, yang menjadi sasaran atau objek dari 

persoalan ini adalah biasanya perempuan. Karena perempuan yang 

menjual badannya kepada lelaki berhidung belang, perempuan harus 

menerima akibat dari hukum masyarakat patriarkhi. Mereka seringkali 

dikucilkan dari masyarakat. Koentjoro menyarankan, Kita harus lebih 

mengarifi kasus pelacuran. Menurutnya, pelacuran adalah suatu 

kebutuhan, tanpa itu (pelacuran) laki-laki akan menyerang perempuan-

perempuan yang baik-baik di jalan-jalan.
122

  Walaupun demikian, 

pelacuran harus tetap dikontrol karena beberapa alasan, yaitu:  

a. Memancing pria yang tidak tertarik pada pelacuran sebelumnya.  

b. Akan merambah ke daerah yang tidak mengenal pelacuran 

sebelumnya. 
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c. Penyakit menular akan merajalela.  

d. Jika rumah bordil ditutup maka jumlah pelacur di jalanan akan makin 

banyak sehingga masalah yang lebih serius akan muncul.
123

 

3. Poligami 

Dalam memandang poligami, para ulama terbelah menjadi tiga 

spektrum pemikiran yang berbeda. Pertama, kalangan yang berpendirian 

bahwa poligami merupakan salah satu sunnah Nabi yang seyogyanya 

ditauladani, terutama oleh mereka (laki-laki) yang memiliki kemampuan 

secara material dan kesanggupan untuk bertindak adil. Menurut mereka, 

poligami tidak bisa hanya dibatasi pada empat orang perempuan, 

melainkan bisa mencapai angka sembilan bahkan delapan belas. Dalilnya 

adalah: 

a. Al-Qur‟an surat al-Nisa‟ ayat 3: 

                   

                        

            

Artinya: “Dan jika kamu tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak 

perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), 

maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga, 

atau empat. Kemudian, jika kamu tidak akan dapat berlaku 

adil, maka nikahlah seorang saja atau budak-budak yang 

kamu miliki.” (QS. An-Nisa‟: 3).
124

 

  

Dengan mengacu kepada dalil ini, kelompok pertama tersebut 

tidak membatasi jumlah maksimal perempuan yang bisa dinikahi. 
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Mereka berpendapat bahwa kata al-nisa‟ merupakan lafadz ‘a>m yang 

tidak bisa ditakhs}i>s} dengan lafadz mathna>, thula>tha, ruba>’ yang dalam 

bentuk bilangan. Bilangan ini disebutkan sebagai bukti 

ketidakberhinggaan kaum laki-laki untuk menikahi perempuan-

perempuan.  

b. Huruf waw yang mengantarai kata mathna>, thula>tha, ruba>’ menunjuk 

pada penjumlahan (al-jam’i al-mut}laq) bukan pada pemilihan (takhyi>r).  

c. Rasulullah SAW. sendiri sebagai Nabi telah menikah lebih dari empat 

orang perempuan. Nabi meninggal dunia dengan meninggalkan 

sembilan orang istri.
125

 

Kedua, ulama yang berpandangan bahwa poligami dapat 

diperbolehkan dalam batas maksimal empat orang perempuan. Di samping 

merujuk pada kata ruba>’ dalam surat al-Nisa‟ di atas, juga berlandaskan 

hadis Nabi yang menginstruksikan Ghaylan al-Dimisqi> untuk menceraikan 

enam orang istrinya dan hanya menetapkannya menjadi empat orang istri. 

Menurut kelompok kedua ini, perihal pernikahan Nabi yang lebih dari 

empat orang perempuan di posisikan sebagai khus}u>s}iyat al-Nabi.
126
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Kelompok kedua ini masih memiliki kemiripan pendapat dengan 

kelompok pertama menyangkut dimungkinkan dan dibolehkannya laki-laki 

(suami) menikah lebih dari satu orang istri dengan catatan mampu dan 

dapat berlaku adil. 

Ketiga, ulama yang melarang praktik poligami. Pendapat ini 

banyak dikemukakan oleh seorang modernis Islam, Muhammad Abduh, 

dan feminis Muslim, Fatima Mernissi. Muhammad Abduh berpendapat 

bahwa pada dasarnya poligami diperbolehkan bagi seorang suami jika 

dilakukan dengan keadilan dan tanggung jawab yang penuh. Akan tetapi, 

menurutnya dalam perkembangan sekarang bisa dikatakan mustahil 

menemukan seorang suami yang memenuhi kualifikasi tersebut. Betapa 

banyak istri-istri tua yang terlantar karena suami lebih memilih tinggal 

dengan istri-istri muda. Oleh karena itu, bagi Muhammad Abduh 

seharusnya poligami dilarang. Senada dengan Abduh, seorang Fatima 

Mernissi menyatakan bahwa poligami bukan hanya telah memberikan  

ruang bagi laki-laki untuk memuaskan seksualitasnya, melainkan telah 

mendorong laki-laki untuk memperturutkan libido seksualnya hingga titik 

terjenuh. Sehingga, poligami harus dilarang.
127

 Bagi kelompok yang 

terakhir ini, terdapat beberapa alasan atas ketidakbolehan berpoligami. 

Pertama, surat al-Nisa‟ ayat 3 harus dilihat sabab al-nuzu>lnya.  

Menyangkut sabab al-nuzu>l ayat tersebut, terdapat beragam versi, di 

antaranya:  
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a. Riwayat dari „Aisyah bahwa ayat tersebut turun berkaitan dengan 

seorang laki-laki yang menjadi wali anak yatim yang kaya. Laki-laki itu 

ingin mengawini anak yatim tersebut demi kekayaannya semata dan 

dengan maskawin yang tidak standar. Bahkan, setelah menikah 

perempuan yatim tersebut kerap mendapatkan perlakuan yang tidak 

wajar. Daripada mentelantarkan perempuan yatim tersebut, maka Sha>ri’ 

melalui ayat tersebut mempersilahkan laki-laki untuk menikah dengan 

perempuan lain yang tidak yatim dan disukai, bahkan sampai dengan 

empat orang perempuan jika mampu untuk bertindak adil. Dalam 

realitasnya, iming-iming poligami itu lebih diminati dan anak-anak 

yatim dapat terselematkan dari lembah ketidakadilan. Pemberian 

konsesi dan kompensasi poligami tampaknya cukup strategis dalam 

rangka melindungi perempuan yatim dari kezaliman laki-laki.
128

 

b. Ayat itu diturunkan berkaitan dengan seorang laki-laki yang memiliki 

sepuluh orang istri atau lebih. Bersamaan dengan itu, ia juga memiliki 

beberapa anak yatim dalam perwaliannya. Dikisahkan bahwa laki-laki 

tersebut kerap mengambil kekayaan anak yatim yang di bawah 

perwaliannya itu untuk kepentingan dirinya sendiri tatkala hendak 

memberikan nafkah kepada istri-istrinya yang banyak itu.
129

 Dengan 

demikian, ayat ini turun sebagai teguran terhadap orang yang telah 

mengambil harta anak yatim secara zalim. Oleh karena itu, suami tidak 
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boleh mengambil istri dalam jumlah banyak, cukup empat saja. Sebab, 

yang bersangkutan tidak akan dapat berbuat adil. 

Alasan kedua adalah hadis Nabi kepada Ghaylan bin Sala>mah al-

Thaqafi> yang baru masuk Islam dan ia memiliki sepuluh istri dimasa 

Jahiliyyah. Istri-istrinya tadi masuk Islam bersamanya, lantas Nabi 

SAW. memerintahkan agar ia memilih empat saja dari istri-istrinya.
130

 

Hadis tersebut berbunyi: 

ٖٔ ُٖ ََٚفاِزِم َضأئَس َِٔطِو َأِزَبّعا  (زٚاٙ إبٔ ذٓبإ) َأ  

Artinya: “Pilihlah empat istri dan pisahlah dengan yang lain.” (HR. 

Ibnu Hibba>n).
131

   

Sabda Nabi kepada Ghaylan ini tidak bisa diartikan sebagai perintah 

atau anjuran agar umat Islam berpoligami. Sekiranya hadis tersebut 

merupakan anjuran, niscaya seluruh para sahabat yang menempuh jalan 

poligami. Kenyataannya, sebagian sahabat Nabi tetap merasa nyaman 

hidup dengan satu orang istri seraya tidak merasa perlu untuk 

menambah istri baru. Hal ini bukan berarti tidak ada sahabat melakukan 

praktik poligami. Sahabat-sahabat besar seperti Abu Bakar, Umar, dan 

Ustman ternyata mempraktikkan poligami.
132

 

Abu> Bakar al-S}iddiq tercatat memiliki empat orang istri: dua 

yang pertama dinikahi pra-Islam dan dua yang terakhir pada zaman Islam. 
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Masing-masing adalah: Qatilah binti „Abdu al-Uzza, Ummu Rumma>n binti 

Ami>r (ibunda „Aisyah, istri Nabi), Asma‟ binti Umais, Habi>bah binti 

Kharijah bin Zayd (pada waktu Abu> Bakar meninggal ia dalam keadaan 

hamil). „Umar ibn al-Khattab menikah dengan sembilan orang istri. Yaitu, 

Zaina>b binti Mad}’un bin Habi>b, Ummu Kulthum binti „Ali bin Abi> Tha>lib, 

Ummu Kulthum binti Jarwal bin Malik, Jami>lah binti Tha>bit bin Abu> al-

Aflah}, Seorang budak bernama Lahiyyah yang kemudian melahirkan anak 

bernama Abu> al-Mujbir, Seorang budak yang kemudian melahirkan anak 

bernama „Abdurrahman al-D}aghi>r, Ummu Haki>m binti al-Ha>rith bin 

Hisham, Seorang budak bernama Faki>hah yang kemudian beranak Zaina>b, 

Aikah binti Zayd bin Amru bin Nafil. ‘Uthma>n bin „Affan memiliki 

sembilan orang istri. Masing-masing adalah: Ruqayyah binti Muhammad 

SAW., Ummu Kulthum binti Muhammad SAW., Fat}i>mah binti Ghazwan, 

Ummu Amru binti Jundu>d, Fat}i>mah binti al-Wa>lid bin Abd al-Shams, 

Ummu al-Bani>n Uyainah bin Hishan, Ramha binti Shaybah bin Rabi‟ah, 

Nailah  binti al-Farafid}ah bin  al-Ahwad}. Pada saat „Uthman meninggal  

terbunuh,  ia sedang beristrikan Ramlah, Nailah, dan Ummu al-Bani>n, dan 

seorang budak yang bernama Fakhitah. Pada saat terkepung, ia sempat 

menceraikan Ummu al-Bani>n.
133

  

Islam tidak menjadikan poligami sebagai kewajiban terhadap 

laki-laki Muslim dan tidak mewajibkan pihak perempuan atau orang tua 
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untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki yang telah beristri satu atau 

lebih. Kalau kita amati, Nabi sendiri sesungguhnya berkecenderungan 

untuk menolak poligami. Alkisah, ketika ‘Ali ibn Abi> T}a>lib bermaksud 

untuk meminang seorang perempuan tawanan perang yang bernama 

Zaina>b binti Abi> Jahal, maka Fat}imah binti Muhammad SAW. marah 

besar. Di hadapan Fat}imah, „Ali tidak mengingkari hasratnya itu. Tidak 

puas dengan sikap „Ali, Fat}imah kemudian melaporkan kejadian ini 

kepada ayahnya, Nabi Muhammad. Atas peristiwa ini, Nabi memberi 

pilihan antara terus mengawini Fat}imah dan tidak dimadu dengan Zayna>b 

atau mengawini Zayna>b dengan menceraikan Fat}imah.
134

 

Alasan ketiga adalah dalil mas}lahat. Poligami dalam realitasnya 

yang terakhir lebih banyak memberikan mafsadat ketimbang mas}lahat. 

Memang terdapat mas}lahat dalam poligami, tetapi mafsadatnya jauh lebih 

banyak dari mas}lahatnya. Akhir-akhir ini sekurang-kurangnya untuk kasus 

Indonesia, poligami telah berkembang menjadi simbol kesuskesan dan 

kebanggan laki-laki yang layak untuk mendapatkan hadiah. Padahal, 

banyak fakta empiris di lapangan menunjukkan bahwa alih-alih poligami 

menjadi medium pembebasan terhadap kaum perempuan yang tertindas, 
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yang terjadi justru penindasan itu sendiri yang dirasakan oleh istri-istri 

yang dimadu.
135

 

4. Perceraian 

Perceraian sebenarnya juga merupakan tindakan yang 

menyimpang dalam seksualitas Islam. Apabila dikembalikan kepada 

tujuan seksualitas halal (perkawinan), yaitu ingin menciptakan keluarga 

yang mawaddah dan rahmah, maka perceraian dianggap telah keluar dari 

misi ini. Sebuah hadis Rasulullah menyinggung keras hal ini, yaitu: 

ٍَ َُا َقا ُٗ ََُس َزٔضَى اهلُل َعِٓ ِٔ ُع ِٔ اِب ٍُ اهلٔل ص: َع ِٛ ٍَ َزُض ٍِ ِإَيى : ّ .َقا َأِبَػُض اِيَرًَا
(زٚاٙ أبٛ داٚد ٚابٔ َاج٘)اهلٔل ايطًََّاُم    

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a bahwa Nabi SAW. Bersabda: perbuatan 

halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian”. (HR. 

Abu> Da>wud dan Ibn Ma>jah).
136

 

Meskipun sebagai sebuah kehalalan yang dibenci Allah, namun 

perceraian terkadang ditempuh karena dianggap merupakan jalan yang 

sangat baik untuk menyelesaikan problem kehidupan rumah tangga. Orang 

mau bercerai biasanya karena persoalan yang terjadi di dalam rumah 

tangga sudah tidak bisa diselesaikan lagi melalui cara lain. Sebelum 

menuju ke suatu perceraian, al-Qur‟an sebenarnya memberikan petunjuk 

jalan yang bisa ditempuh untuk membatalkan terjadinya perceraian dengan 
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mencari penengah (hakam) yang terdiri atas keluarga istri dan suami untuk 

membuat perdamaian.
137

 Penengah ini diharapkan akan memberikan 

nasihat-nasihat kepada kedua belah pihak yang mau bercerai agar 

perceraian tidak terjadi. Kalau terjadi perceraian maka terjadilah dengan 

baik. Namun letak persoalannya sebenarnya bukan pada apakah sebuah 

perceraian itu dibenci atau tidak oleh Allah akan tetapi pada esensi 

perceraian bagi si perempuan itu sendiri. Ada analisa yang menarik dari 

Mernissi bahwa perceraian merupakan salah satu persoalan yang 

mencerminkan hegemoni laki-laki atas perempuan. Hal ini terlihat pada 

siapa yang punya hak untuk menentukan sebuah perceraian. Memang  

dalam tradisi hukum Islam, pihak yang berhak menjatuhkan kata cerai 

adalah laki-laki. Dalam sebuah analisisnya terhadap ayat 20 surat al-Nisa‟, 

Mernissi melihat bahwa terdapat kesalahan memandang ayat ini sebagai 

ayat yang telah memberikan hak perceraian kepada laki-laki dengan tanpa 

syarat.
138

 Akibat hak menceraikan tanpa syarat ini, terkadang suami 

mempergunakan hak ini dengan seenaknya tanpa terlebih dahulu 

mempertimbangkan kepentingan pihak istri. Misalnya, mengancam cerai 

bila suami tidak boleh menikah lagi. Sedangkan di sisi lain, istri tidak 

memiliki posisi tawar yang cukup karena sudah lama tergantung kepada 

suami. 

Secara sosiologis dampak perceraian yang dialami oleh suami 

dan istri meskipun sama-sama rugi akan tetapi agak berbeda. Perceraian 
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yang terjadi antara suami-istri berarti menimbulkan status baru bagi 

keduanya. Suami berstatus duda sedangkan istri berstatus janda. Menjadi 

janda ini sangatlah berbeda dengan menjadi duda. Biasanya di dalam 

masyarakat janda sering terstigmatisasi sebagai orang yang tidak baik. 

Apalagi usianya masih muda dan secara ekonomi kurang. Seksualitas 

seorang janda dianggap mengganggu normalisasi sosial. Dengan demikian, 

lagi-lagi perceraian merugikan seksualitas perempuan.
139

 

5. Heteroseksual 

Heteroseksual sering dikatakan sebagai seks normal. Hubungan 

seks normal ini dilakukan oleh sepasang anak manusia yang terdiri atas 

seorang laki-laki dan lawan jenisnya, yakni seorang perempuan. Dalam 

Islam seks normal dihalalkan setelah orang melakukan pernikahan. 

Menurut Kartini Kartono, seks normal mengandung pengertian:  

a. Hubungan tersebut tidak memiliki ekef, baik bagi dirinya sendiri 

ataupun bagi partnernya.  

b. Tidak menimbulkan konflik-konflik psikis dan tidak bersifat paksaan 

atau perkosaan.  

c. Memiliki tanggung jawab. Syarat ketiga ini menurut Kartini Kartono 

baru bisa dicapai jika melalui perkawinan resmi.
140

  

Di dalam fikih Islam hubungan heteroseksual ini tidak banyak 

mengundang pertanyaan karena ini merupakan wacana resmi dari Islam. 

Orang yang melakukan hubungan seks ini bahkan dianggap telah 
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melakukan ibadah. Hal ini sesuai dengan sebuah hadis yang menyatakan 

bahwa aktivitas seksual adalah amal sedekah bagi orang-orang yang tidak 

memiliki harta benda.
141

 Untuk itu, selama seks ini mendapat legitimasi 

dari agama maka heteroseksual tidak mengundang masalah apa-apa. Yang 

sering kali menjadi persoalan bagi kita adalah relasi seksual dalam 

hubungan seks normal ini seringkali terjadi secara tidak setara. Pasangan 

heteroseksual yang dikukuhkan lewat pernikahan ini lebih banyak 

merugikan kaum perempuan karena adanya legitimasi dominasi laki-laki 

yang dijamin oleh akad pernikahan. Karena laki-laki berhak melakukan 

apa yang dikehendakinya dengan sedikit sekali campur tangan pihak luar. 

Oleh karena itu, kekerasan dalam rumah tangga atau sering disebut 

domestic violence dan lebih spesifik lagi wife abuse
142

 tetap menjadi 

rahasia empat dinding rumah tanpa dapat tersentuh kekuasaan hukum 

manapun.
143

 Jadi, kalau kita ingin melakukan perubahan atas ketidakadilan 

relasi seksual yang terjadi, maka syarat yang diajukan oeh Syafiq Hasyim 

adalah mereformasi akad pernikahan agar jangan sampai menciptakan 

dominasi satu sama lainnya.
144

 

6. Homoseksualitas dan Lesbianisme 

Homoseksual adalah aktivitas seksual yang dilakukan oleh laki-

laki dengan laki-laki. Dalam istilah lain kaum homoseks ini sering disebut 
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kaum gay.
145

 Aktivitas seksual yang pernah dilakukan secara massal di 

abad silam oleh kaum seorang Nabiyullah yakni Nabi Da>wud As. Konon 

jumlah kaum gay ini lebih besar dibandingkan dengan kaum lesbian, yakni 

sekitar 3-4 kali lipat. Pandangan kalangan hukum Islam terhadap dunia 

gay ini sangat jelas dan tegas yakni tidak memperbolehkan atau haram. 

Namun, sebelum menjatuhkan hukuman seperti ini lebih baik mengetahui 

latar belakang mengapa orang menjadi pelaku homseks. Setidaknya ada 

tiga sebab mengapa seorang individu menjadi pelaku homoseks. Pertama, 

faktor herediter atau bawaan di mana dalam tubuh laki-laki terjadi 

ketidakseimbangan hormon-hormon seksnya. Kedua, pengaruh lingkungan 

seks yang tidak baik bagi perkembangan seksual yang normal. Ketiga, 

pernah memiliki pengalaman homoseksual memuaskan pada masa remaja. 

Keempat, pengalaman traumatis dengan ibu kandungnya sehingga 

menimbulkan perasaan antipati dan kebencian terhadap ibu (perempuan) 

dan perempuan lainnya.
146

 Melihat keempat faktor tersebut kita dapat 

menyimpulkan bahwa homoseksualitas yang disebabkan oleh faktor 

herediter atau bawaan tidak mampu berubah. Jadi, untuk kasus pertama ini 

kita tidak bisa memberi hukum apa-apa kecuali dipasrahkan kepada Allah 

karena dilihat dari penyebabnya sangat bersifat kodrati. 

Namun demikian di kalangan ulama‟ fikih tampaknya terjadi 

kesepakatan bahwa hubungan seksual sesama jenis jelas tidak 

diperbolehkan oleh agama. Sebab praktik yang demikian ini meniru kaum 
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Nabi Lut } yang dikutuk oleh al-Qur‟an. Di samping pernyataan eksplisit al-

Qur‟an dalam kisah Nabi Lut } di atas, penghukuman atas homoseks juga 

bisa diambil dari hadis Nabi yang diriwayatkan dari Ibn Abbas r.a bahwa 

Nabi Muhammad SAW. bersabda: 

ٍَ ِٔ َعٖباٍع، َقا ِٔ اِب َِ : َع ََٚضًّ  ٔ٘ ٍَ اهلٔل َصًَّى اهلُل َعًَِٝ ِٛ ٍَ َزُض ٌُ : َقا َُ ُٙ َِٜع ِٛ ُُ ََٚجِد ُت  ِٔ ََ
 ٔ٘ ٍَ ٔب ِٛ َِٚامَلِفُع  ٌَ ِٛا ِايَفأع ِٕٛط، َفاِقُتًُ ِّ ُي ِٛ ٌَ َق َُ    (زٚاٙ أبٛ داٚد)َع

Artinya: “Apabila kamu menjumpai orang melakukan perbuatan kaum 

Luth, maka bunuhlah kedua pelakunya”. (HR. Abu > Da>wud).
147

 

Sementara itu, lesbian merupakan kebalikan dari homoseksual. 

Artinya apabila dalam homoseksual hubungan dilakukan antar laki-laki 

dengan laki-laki maka hubungan lesbian terjadi antar perempuan. Tentang 

sejarah asal usul lesbianisme ini juga sudah sangat tua, setua sejarah 

manusia itu sendiri. Buktinya, persoalan ini juga mendapat apresiasi dari 

Rasulullah SAW.
148

 Ada beberapa sebab mengapa seseorang menjadi 

lesbian.  Pertama, sudah merasa jenuh bersenggama dengan pasangan laki-

lakinya sehingga membutuhkan variasi-variasi yang lebih baru. Kedua, 

pernah mengalami trauma dengan pasangan laki-lakinya. Trauma ini 

disebabkan oleh banyak hal. Ketiga, solusi dari ketidakseimbangan 

hidup.
149

 Dari beberapa sebab yang dikemukakan oleh Marzuki Umar 

Sa‟abah di atas pada dasarnya merupakan sebab-sebab yang socially 

constructed. Untuk kasus-kasus yang socially constructed ini pada 
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umumnya hukum formal Islam menyatakan ketidakbolehannya. 

Sedangkan untuk kasus yang disebabkan oleh faktor biologis maka 

hukumnya hampir sama dengan homoseksual. 

Di kalangan para ulama dan ahli fikih Islam telah terjadi 

perbedaan pendapat menyangkut status pernikahan, apakah ia merupakan 

perkara ibadah atau justru merupakan perkara keduniaan biasa 

sebagaimana makan, minum, dan sebagainya. Jika dilacak   dari   literatur   

fikih   Islam   klasik,   sekurang-kurangnya   ada   dua maz}hab pemikiran 

seputar pernikahan tersebut. Pertama, adalah pendapat yang dikemukakan 

oleh Imam Abu Hanifah,
150

 menurutnya, pernikahan merupakan tindakan 

ibadah karena dua alasan. Pertama, Dengan pernikahan maka akan lahirlah 

keturunan atau anak-anak sebagaimana yang diharapkan. Ini karena tujuan 

utama (maqa>s}id awwaliyah) dari pernikahan adalah untuk melahirkan 

keturunan (li al-tana>s}ul).151
 Pandangan Hanafi ini juga paralel dengan 

pandangan Maliki. Kedua, Pernikahan adalah sebuah tindakan yang mesti 

dilakukan oleh umat Islam untuk menjauhkan diri dari perbuatan zina. Ini 

berarti bahwa Islam menutup pintu toleransi bagi praktik hubungan 

seksual di luar perkawinan. Bagi para pezina hukumannya sangat jelas; 
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hukuman rajam bagi pezina muh}s}a>n dan pukulan sebanyak 100 kali bagi 

pezina ghayr al-muh}s}a>n. 

 

J. Seks dan Seksualitas dalam Kitab Kuning ‘Uqu>d al-Lujayn dan Qurratu al-

‘Uyu>n  

Keharmonisan hubungan antara suami-istri adalah satu hal yang 

sangat diperhatikan oleh agama. Karena baiknya hubungan suami-istri 

mempunyai dampak besar terhadap menjaga diri dari prilaku zina, kesuksesan 

pendidikan anak, menjaga hubungan silaturrahmi antar manusia dan lainnya. 

Oleh sebab itu, berbagai tuntunan yang bertujuan memberi kebaikan kepada 

umat manusia diajarkan oleh syariat.
152

 Hal ini dengan mengenalkan berbagai 

ketentuan-ketentuan seks dan seksualitas suami-istri lewat kitab-kitab kuning 

(kitab-kitab salaf) manual pernikahan karya ulama-ulama terdahulu. Kitab 

kuning merujuk kepada sebuah atau sehimpunan kitab yang berisi pelajaran-

pelajaran agama Islam. Kitab kuning merupakan salah satu unsur penting 

dalam kehidupan pesantren. Pembentukan apa yang disebut sebagai tradisi 

pesantren tidak bisa dilepaskan dari kedudukan penting pengajaran dan 

pembelajaran kitab kuning ini.
153

  

Pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan yang khas Indonesia 

telah berumur panjang. Sebelum lahirnya pendidikan formal oleh kolonial 

Belanda akibat adanya politik etis maupun pendidikan formal yang dilahirkan 
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pemerintah kita setelah kemerdekaan, para tokoh Islam di negeri ini lahir dari 

rahim pesantren. Dengan fasilitas yang terbatas, lokasi yang dulu lebih banyak 

di pedesaan atau pedalaman dan model pakaian yang khas Indonesia (sarung 

dan kopyah), banyak orang menyebut pesantren sebagai lembaga pendidikan 

tradisional. Meski dengan sebutan yang terkesan pejorative, pesantren tetap 

aksis hingga kini. Lebih dari sebagai penjaga moral masyarakat, peran 

pesantren yang lebih besar adalah menjaga kontinuitas ilmu keislaman dari 

ulama terdahulu, dari generasi ke generasi hingga sekarang.
154

 Adapun kitab-

kitab kuning tersebut sangat banyak jumlahnya, akan tetapi pada pembahasan 

kali ini penulis akan memfokuskan pada dua kitab saja, yaitu: kitab ‘Uqu>d al-

Lujayn karya Muhammad Nawawi> al-Banta>ni> dan kitab Qurratu al-‘Uyu>n 

karya Abi> Muhammad al-Idri>s al-H}asani>. Adapun penjabaran terkait kedua 

kitab tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Kitab ‘Uqu>d al-Lujayn karya Muhammad Nawawi> al-Banta>ni> 

a. Biografi pengarang kitab ‘Uqu>d al-Lujayn 

Kitab ‘Uqu>d al-Lujayn adalah karya Muhammad Nawawi> al-

Banta>ni>. Nawawi> al-Banta>ni memiliki nama lengkap Abu> Abd al-Mu’ti 

Muhammad bin Umar al-Tanara al-Banta>ni. Ia lahir di kampung Tanara, 

Serang, Banten pada tahun 1815 M/ 1230 H. Mengenai tahun 

kelahirannya masih terdapat beberapa versi, versi pertama, Chaidar 

menyebut bahwa Shaykh Nawawi> lahir pada tahun 1230 H yang 
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bertepatan tahun 1813 M.
155

  Sedangkan menurut versi lain, jika dilihat 

dari persesuaian antara tahun Hijriyah dan Masehi, tahun 1230 H sama 

dengan tahun 1814 atau 1815 M, lebih tepatnya yaitu bulan Muharram 

1230 H sama dengan bulan Desember 1814 M. akan tetapi jika 

kelahirannya setelah bulan Muharram, maka tahun Masehinya adalah 

1815 M, atau antara bulan Januari dan November 1815 M.
156

 

Shaykh Nawawi> hidup dan tumbuh dalam lingkungan yang 

religius. Ayahnya yaitu Kiai Umar bin Kiai Arabi bin Kiai Ali bin Ki 

Jamad bin Ki Jantan bin Ki Masbuqil bin Ki Masqun bin Ki Maswi bin 

Tajul Arsyi (Pangeran Sunyararas) bin Sultan Hasanuddin bin Sunan 

Gunung Jati,
157

 seorang ulama yang sangat mencintai ilmu dan penghulu 

di desa Tanara. Sementara ibunya, Nyai Zubaidah binti Singaraja adalah 

wanita salihah, yang tidak pernah berhenti mendoakan Shaykh Nawawi> 

sejak masih dalam kandungan.
158

 Kiai Umar memberi nama Nawa>wi 

kepada putra sulungnya diinspirasi dari seorang ulama yang banyak 

menguasai disiplin ilmu agama yaitu Shaykh Abu> Zakaria> bin Sharaf bin 

Murri> bin H{asan al-Hizami> al-Hawrani al- Nawawi> al-Dimasyqi (631 H-

676/1233 M-1277 M) atau lebih dikenal dengan imam al-Nawawi > dari 
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Nawa, Damaskus, Suriah.
159

 Kiai Umar berharap kelak Shaykh Nawawi> 

mampu menjadi ulama yang handal seperti halnya Imam Nawawi>. 

Dalam perjalanan hidupnya Shaykh Nawawi> al-Banta>ni 

menikah dengan Nyai Nursimah, seorang gadis asal Tanara. Dari 

pernikahannya ini dikaruniai tiga puteri yaitu Nafisah, Maryam dan 

Rubi‟ah. Namun nyai Nursimah meninggal lebih dulu dari Nawawi>. 

Setelah itu Shaykh Nawawi> menikah dengan Nyai Hamdanah, putri K.H. 

Saleh Darat yang masih berusia sekitar 7-12 tahun. Pada pernikahan yang 

kedua ini, beliau dikaruniai dua anak yaitu Abdul Mu‟thi dan Zahrah. 

Mengingat begitu alimnya Shaykh Nawawi>, dikisahkan bahwa ketika 

Shaykh Nawawi> berkunjung ke Jayakarta (sekarang Jakarta), tepatnya 

masjid yang dibangun oleh Sayyid Usman bin Aqil bin Yahya al-Alawi. 

Ketika melihat posisi masjid tersebut, Shaykh Nawawi> berpendapat 

bahwa masjid tersebut tidak mengarah kiblat, maka Shaykh Nawawi> 

menunjukkan arah kiblat yang tepat. Namun kiai Usman tetap dengan 

pendiriannya bahwa masjid tersebut sudah pada posisi yang tepat, 

kemudian Shaykh Nawawi> menarik lengan baju kiai Usman untuk berdiri 

lebih dekat dan menunjukkan arah kiblat yang dimaksud dan ternyata 

benar bahwa posisi masjid tersebut terlalu ke kiri dari ka‟bah.
160

 Semasa 

hidupnya Shaykh Nawawi> banyak memanfaatkan waktunya untuk 

megkaji ilmu-ilmu agama, menyibukkan diri mengajar dan mengarang 

untuk dijadikan suatu karya. Usianya yang cukup berumur sehingga 

                                                             
159

 Ulum, Penghulu Ulama, 51. 
160

 Samsul Munir Amin, Karomah Para Kiai (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2008), 2-3. 



79 
 

 
 

jalannya membungkuk dan mengharuskan Shaykh Nawawi> untuk 

memakai tongkat. Sampai pada akhirnya Shaykh Nawawi> kembali ke 

rahmat Allah dalam usia 84 tahun, bertepatan pada 25 Syawal 1314 H/ 

1879 M, sedangkan menurut al-Zarkali, Shaykh Nawawi> wafat pada 

tahun 1316 H/ 1898 M. Shaykh Nawawi> dimakamkan di pemakaman 

Ma‟la bersanding dengan makam Ibn Hajar dan Asma‟ binti Abu 

Bakar.
161

 

b. Sejarah kitab ‘Uqu>d al-Lujayn karya Muhammad Nawawi> al-Banta>ni> 

‘Uqu>d al-Lujayn adalah salah kitab yang tidak asing di 

kalangan pesantren. Meskipun bukan kitab utama yang dikaji di 

pesantren, kitab ini memiliki arti tersendiri. Biasanya kitab ini dipelajari 

pada saat-saat tertentu, misalnya, pada pasaran (pesantren kilat) pada 

bulan Ramadlan atau secara individual para santri yang hendak 

membangun rumah tangga. ‘Uqu>d al-Lujayn sendiri artinya bisa ikatan 

dua gelombang, bisa pula ikatan dua perak. Kedua makna ini mungkin 

sudah dipertimbangkan oleh Imam Nawawi> Banten saat memberikan 

nama untuk karyanya tersebut. Dengan arti tersebut dimaksudkan bahwa 

suami isteri layaknya dua gelombang atau layaknya dua perak yang tentu 

saja tidak mudah untuk mengikatkannya dan menyatukannya dalam 

usaha membangun kebersamaan. Metafora dua gelombang atau dua 

perak bagi suami istri memberikan arti bahwa relasi suami istri adalah 

setara dan sejajar, yang satu tidak superior atas yang lainnya. 
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 Pemikiran dan ide tidak lahir dari ruang kosong, tetapi lahir 

dari sosio kultural zamannya. Sebuah karya mencerminkan realitas 

zamannya. Demikian halnya dengan ‘Uqu>d al-Lujayn. Kitab ini ditulis 

pada tahun 1294 H. ketika beliau berusia kurang lebih 64 tahun. Sudah 

lebih dari seabad yang lalu. Abad ke-19 relasi laki-laki dan perempuan 

sangat timpang dan tidak adil. Dominasi kaum laki-laki terhadap 

perempuan terjadi dalam semua aspek kehidupan. “Sumur, dapur, dan 

kasur” adalah ungkapan yang umum untuk menggambarkan betapa 

sempitnya gerak kehidupan perempuan pada saat itu. Peran perempuan 

hanya berurusan dengan urusan domestik dan tidak diperkenankan 

berurusan dengan urusan publik. Novel “Siti Nurbaya” karya Marah 

Rusli yang dikarang pada awal abad ke-20 pun menggambarkan 

ketidakadilan terhadap perempuan. Bahkan ketidakadilan terhadap 

perempuan masih berlangung sampai sekarang, Dengan demikian kita 

dapat memaklumi ketimpangan relasi yang ada dalam ‘Uqu>d al-Lujayn. 

Apalagi beliau menulis kitabnya menggunakan metode penukilan dari 

ulama sebelumya yang rentang waktunya hingga lima sampai enam abad 

yang lalu. Ulama-ulama terdahulu menulis kitab dalam sosio kultural 

budaya Arab yang patriarkal sehingga kebanyakan bias gender.
162

 

Meskipun tidak diungkapkan secara terbuka karena memang 

waktu itu belum dikenal istilah kutipan, ‘Uqu>d al-Lujayn ditulis 

berdasarkan perkataan para ulama yang terdapat dalam sembilan kitab: 
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az-Zawa>hir karya Ibn Hajar al-Haytami>, Ihya‟ Ulu>mu al-Di>n karya al-

Ghaza>li>, al-Targhi>b wa al-Tarhi>b karya al-Mundziri>, al-Jawa>hir („Uqu>bat 

Ahl al-Kaba>ir) karya Abu> Laits al-Samarqandi>, al-Kaba>ir karya adz-

Dzahabi, al-Jami‟ as-Shagi>r karya al-Suyu>thi, Sharkh Ghayat al-Ikhtisa>r 

(populer dengan nama Matan Abi Suja‟), Tafsir al-Khazin, dan Tafsir al-

Syarbini al-Khathib.
163

 

c. Kandungan kitab ‘Uqu>d al-Lujayn karya Muhammad Nawawi> al-Banta>ni 

‘Uqu>d al-Lujayn adalah kitab seksualitas karangan Shaykh 

Nawawi> yang terkenal, beliau menyusunnya menjadi empat bab kajian 

yaitu: hak suami dan istri, kewajiban suami dan istri, keutamaan ibadah 

bagi kaum wanita dan terakhir adalah larangan bagi laki-laki memandang 

wanita lain (bukan mahram) dan sebaliknya.
164

 

Bab yang pertama adalah kewajiban suami terhadap istri, bab 

ini membahas kewajiban suami terhadap istri yang terdiri dari: pergaulan 

yang baik, nafkah, maskawin, penggiliran (bagi yang berpoligami), 

pengajaran kepada istri tentang ibadah-ibadah yang wajib dan sunnat, 

termasuk sunnat ghayru muakkadah, pengajaran yang berhubungan 

dengan hukum haid dan kewajiban mentaati suami pada hal-hal yang 

tidak berbau maksiat. Bab yang kedua adalah kewajiban istri terhadap 

suami, bab ini membahas kewajiban istri terhadap suami yang terdiri 

dari: patuh terhadap suami pada hal-hal yang tidak berbau maksiat, 
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pergaulan yang  baik, menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami, selalu 

berada di rumah, menjaga diri untuk tidak berselingkuh dengan orang 

lain, menutup tubuh dari pandangan laki-laki lain termasuk wajah dan 

kedua telapak tangannya, karena memandang bagian tubuh-tubuh itu 

adalah haram walaupun tanpa syahwat dan tidak menimbulkan fitnah, 

tidak menuntut hal-hal yang tidak perlu dari suami walau dia tahu bahwa 

suami mampu, menghindari harta haram suaminya dan tidak berbohong 

dalam hal haid. Bab ketiga adalah keutamaan salat di rumah bagi wanita, 

bab ini membahas keutamaan wanita salat di rumah daripada salat 

bersama Nabi Muhammad SAW. Hal ini untuk menjaga agar wanita 

tidak dipandang oleh laki-laki lain serta tidak menimbulkan fitnah. Bab 

empat adalah larangan bagi laki-laki memandang wanita lain (bukan 

mahram) dan sebaliknya, bab ini membahas larangan bagi laki-laki 

memandang wanita lain pada hal-hal yang haram untuk dipandang dan 

sebaliknya. Seorang laki-laki diharamkan memandang wanita lain yang 

disukainya, termasuk wajah dan telapak tangannya (atas bawah) 

walaupun laki-laki tersebut kemaluannya terpotong, impoten, banci, 

sudah tua renta.
165

 

2. Kitab Qurratu al-‘Uyu>n karya Abi> Muhammad al-Idri>s al-H}asani> 

a. Biografi pengarang kitab Qurratu al-‘Uyu>n  

Kitab Qurratu al-‘Uyu>n adalah sebuah karya tulis ulama 

terdahulu yang membahas tentang seksualitas dalam kehidupan manusia 
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yang ditulis oleh Abi> Muhammad al-Idri>s al-H}asani>. Nama lengkapnya 

adalah Muhammad bin Qa>sim bin Idri>s al-Hasani>. Beliau merupakan 

putra dari pasangan Khairuddin Sayyid al-Mada>ni dan Sayyidah 

Khadi>jah al-Zarwaliyyah, lahir di kota Fas, Maroko pada tahun 1240 

H/1825 M. Beliau dididik langsung oleh kedua orang tuanya sendiri 

samapi beliau hafal al-Qur‟an dan juga beberapa kitab matan sampai 

akhirnya beliau meneruskan belajarnya di Universitas Al-Qarawiyyin di 

Maroko. Di sana beliau memiliki guru-guru besar, di antaranya adalah 

Shaykh Muhammad bin Abdurrahman al-Faylali, Shaykh Badruddin al-

Hammumi>, Shaykh Muhammad al-Kardu>di dan Shaykh Abdussalam Bu> 

Gha>lib. Beliau banyak belajar keilmuan kepada guru-guru besarnya 

seperti ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu mantik dan lain 

sebagainya. Beliau ulama fikih yang bermadzhab Maliki. Beliau wafat 

pada tahun 1333 H/ 1915 M.
166

 

b. Kandungan Kitab Qurratu al-‘Uyu>n karya Abi> Muhammad al-Idri>s al-

H}asani>   

Dalam kitab ini memuat 11 pasal yang membahas tentang seks 

dan seksualitas serta nasehat dalam membina rumah tangga yaitu mulai 

dari keutamaan menikah, memilih seorang calon istri, masalah tata krama 

dalam berhubungan intim dengan seorang istri dan beberapa masalah 

yang berkaitan dengan tangung jawab seorang suami untuk membina 

rumah tangga yang Islami. Nasehat-nasehat tentang tata krama 
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mengadakan pesata perkawinan dan beberapa hal negatif yang muncul 

dalam pesta dan perkawinan itu sendiri, sehingga hal itu perlu diwaspadai 

agar tujuan kita dalam membina berumah tangga tidak menyimpang dari 

niat ibadah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. sehingga perkawinan 

yang mestinya berhubungan dengan nilai-nilai ibadah dan termasuk 

perbuatan mulia itu tidak kehilangan jati dirinya dan tidak menjadi 

pemicu terkikisnya keteguhan iman dalam mensikapi kehidupan.
167

 

Kitab ini lebih terperinci dan sistematis di dalam membahas 

tentang seksualitas, adapun ke-12 pasal tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Nikah dan hukumnya, seperti: dianjurkannya menikah dan dilarangnya 

berbuat zina, 2. Beberapa hal yang positif dalam nikah, seperti: memilih 

pasangan yang baik, mengutamakan menikah dengan yang masih ada 

hubungan keluarga atau kekerabatan, gemuk badan adalah salah satu dari 

bentuk keindahan wanita, syahwat melakukan senggama dapat 

membersihkan hati, diharamkan bagi laki-laki melihat perempuan bukan 

mahram karena bisa menimbulkan maksiat sedangkan memandang 

perempuan yang menjadi istrinya adalah pahala, hendaknya wanita 

meninggalkan memakai gelang di kaki, disunahkan bagi wanita memakai 

celana dalam ketika naik kendaraan atau bepergian, menghindari 

makanan yang perlu dijauhi saat sedang berbulan madu dan saat istri 

hamil, 3. Mencari waktu yang tepat untuk melakukan pernikahan, seperti: 

menghindari mengadakan pernikahan pada hari rabu terakhir dari setiap 
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bulan, disunahkan melaksanakan pernikahan pada bulan syawal, 

diutamakan bulan madu pada awal bulan, 4. Tentang penyelenggaraan 

pesta perkawinan (walimah), seperti: dilarang mengkhususkan undangan 

walimahan untuk sebagian kerabat, 5. Tentang tata krama melakukan 

hubungan intim, seperti: memilih waktu dan tempat yang tepat untuk 

berjima‟, hendaknya bersenggama dalam keadaan suci, membasuh 

tangan dan kaki istri sebelum bersenggama, dianjurkan bagi suami untuk 

mengharumkan mulutnya sebelum bersenggama, mengawali dengan 

pemanasan terlebih dahulu sebelum bersenggama, suami menyuapi istri 

dengan manisan sebelum bersenggama, suami selalu berupaya berkata 

yang indah dan mesra kepada istri sebelum bersenggama, dilarang 

mencium kedua mata istri ketika pemanasan, dilarang bersenggama 

menggunakan pakaian, melarang orang berdiri di depan pintu ketika 

malam bulan madu, bersenggama dilakukan setelah perut terasa ringan, 

menyebut nama Allah dan berdo‟a ketika hendak bersenggama, dilarang 

menyentuh zakar dengan tangan kanan, dilarang melihat dan menyentuh 

alat kelamin masing-masing dari suami dan istri, dilarang berbicara 

ketika bersenggama, haram menghayalkan wanita lain ketika 

bersenggama, dilarang mengusap kemaluan suami dan istri setelah jima‟ 

dengan sepotong kain, dilarang minum air dingin dan dilarang membasuh 

zakar dengan air dingin setelah bersenggama, disunahkan mencuci zakar 

bagi suami yang ingin mengulangi senggama dalam waktu dekat, 

dilarang bagi suami memberikan uang kepada istri setelah bersenggama, 
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posisi tidurnya istri setelah bersenggama mempengaruhi anak yang akan 

dilahirkan, dimakruhkan bersenggama dalam keadaan terpaksa, 6. 

Tentang etika dan cara-cara yang nikmat dalam melakukan hubungan 

intim, seperti: mengganjal pantat istri dengan bantal ketika bersenggama, 

dilarang mencabut zakar dari farji istrinya sebelum ejakulasi (klimaks), 7. 

Tentang berdandan dan kesetiaan istri, seperti: disunahkan bagi wanita 

untuk berhias, memakai wangi-wangian dan celak, 8. Posisi dalam 

bersetubuh yang perlu dihindari, 9. Tata krama orang yang sedang junub, 

10. Suami-istri harus saling memuliakan dan saling menghormati, 

seperti: kepatuhan sepenuhnya seorang istri kepada suami, kewajiban 

suami terhadap istri dalam memberi nafkah batin, dilarang bagi suami 

istri menyebarkan rahasia masing-masing kepada orang lain, 11. 

Kewajiban suami terhadap istri dan seluruh anggota keluarganya dalam 

membina rumah tangga, 12. Suami dan istri wajib mendidik anaknya 

agar menjadi anak yang berbudi luhur.
168

 Demikian yang tertulis di atas 

adalah pasal-pasal yang ada di dalam kitab Qurratu al-‘Uyu>n. 
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BAB IV 

SAKRALISASI SEKS DAN SEKSUALITAS DALAM KITAB QURRATU 

AL-‘UYU>>N DAN ‘UQU>D AL-LUJAYN 

 

A. Seks dan Seksualitas dalam Kitab‘Uqu>d al-Lujayn dan Qurratu al-‘Uyu>n 

yang Dilandaskan Pada Agama 

Konsep seks dan seksualitas akan berbeda sesuai tempat dan waktu, 

karena merupakan konsep dan kontruksi sosial terhadap nilai dan perilaku yang 

berkaitan dengan kebutuhan seks manusia.
169

 Perbedaan ini bukan hanya dalam 

makna seksualitas antar kebudayaan, tetapi juga dalam pemaknaan yang ada 

dalam budaya itu sendiri. Hal ini menurut Saptari yang dikutip dari Truongh 

karena diskursus seksualitas mengatur tiga dimensi kehidupan manusia yang 

meliputi: pertama, dimensi biologis yaitu yang menyangkut kegiatan seks 

sebagai kenikmatan biologis atau untuk mendapatkan keturunan. Kedua, 

dimensi sosial yang meliputi hubungan-hubungan antara individu yang 

melakukan hubungan seks secara sah atau tidak sah (menurut ukuran 

masyarkat yang bersangkutan). Ketiga, dimensi subjektif yang berhubungan 

dengan kesadaran individu terhadap seksual diri sendiri atau kelompok.
170

 

Dengan batasan yang begitu luas, seksualitas menjadi sebuah diskursus yang 

menyangkut perilaku jenis kelamin sekaligus sebagai seperangkat gagasan 
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yang membentuk norma, baik norma agama, budaya dan sosial. Keduanya 

saling berhubungan satu sama lain. 

Isu seksualitas dibicarakan secara ambigu di dunia Muslim. Ia sering 

dibincangkan dengan penuh apresisasi, tetapi dalam waktu yang sama juga 

sangat tertutup dan konservatif. Keadaan ini muncul sebagai konsekuensi dari 

dua pola keberagamaan Islam, yakni pola keberagamaan Islam-ideal dan Islam-

sejarah. Pola Islam ideal mengapresiasi seksualitas sebaga fitrah manusia. Seks 

adalah anugerah Tuhan. Hasrat seksual harus dipenuhi sepanjang manusia 

membutuhkannya dan ini hanya ada dalam pernikahan. Islam ideal 

menghendaki relasi kesetaraan, keadilan dan kemaslahatan. Sedangkan Islam-

sejarah sering dipengaruhi oleh ideologi-ideologi yang bias gender. Sehingga 

seks dipandang sebagai sesuatu yang buruk bahkan lawan dari spiritualitas.
171

 

Padahal seks dan seksualitas dalam Islam sangat disakralkan lewat pernikahan. 

Berbicara seks dan seksualitas dalam kitab-kitab kuning manual 

pernikahan terutama kitab ‘Uqu>d al-Lujayn dan Qurratu al-‘Uyu>n harus 

dilakukan secara hati-hati mengingat masalah ini merupakan masalah yang 

sangat krusial, hal ini dikarenakan bahasan yang dimuat dalam kedua kitab 

kuning tersebut bersumber dari al-Qur‟an dan Hadis (agama) serta kebudayaan 

pada masa dan daerah tertentu. Al-Qur‟an sebetulnya tidak spesifik 

menjelaskan perihal seks dan seksualitas, tetapi juga tidak menghindar dari 

pembicaraan ini. Pembicaraan tentang seks dan seksualitas dalam al-Qur‟an 

lebih cenderung kepada relasi seksual sebagai suami-istri ketimbang seks 
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sebagai hak asasi individu. Maka pembicaraan nikah sebagai pelembagaan 

relasi sosial-seksual memperoleh penjelasan yang cukup lengkap dibanding 

dengan seksual sebagai hak setiap orang.
172

 

Konsep seks dan seksualitas yang disajikan oleh pengarang kedua 

kitab tersebut tentunya diambilkan dari berbagai penelitian dan pemikiran yang 

mendalam yang dilakukan oleh pengarang semasa hidupnya. Baik dari 

pengalaman pribadi, ketika belajar kepada seorang guru, dan dari kitab-kitab 

terdahulu yang ditulis oleh para ulama pada zaman sebelumnya yang terus 

bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. sehingga konsep seks dan 

seksualitas yang terkandung dalam kitab‘Uqu>d al-Lujayn dan Qurratu al-

‘Uyu>n tersebut ada yang dilandaskan pada agama dan dilandaskan pada budaya 

pada waktu dan tempat tertentu. Adapun seks dan seksualitas yang dilandaskan 

pada agama yang terkandung dalam kitab‘Uqu>d al-Lujayn dan Qurratu al-

‘Uyu>n adalah sebagai berikut: 

1. Dianjurkannya menikah dan dilarangnya berbuat zina 

Hal ini sebagaimana yang tercantum di dalam kitab Qurratu al-

„Uyu>n: 

ِٔ ايطَِّفاِح ِِ َع ُٖ َٗا ََْٚ ٙٔ ايَِّٓهاَح  ٖٔ ٔئعَبأد ٘ٔ ائَّرى َض ُُِد ٔيَّ  َاِيَر
Artinya: “Segala puji bagi Allah yang menganjurkan kepada hamba-

hamba-Nya agar melaksanakan nikah dan melarang mereka 

melakukan zina”.
173

 

 

Hal ini dinazamkan juga oleh Mus}anif, yaitu: 
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ا ل ب ش ر غ  ز ا ا ب ال م و ا ا ت ر ا ذ ل ا /  ل خ ب ر  
ف ى جء  ا ع  ز ا ب ك م ش  ر ا ر ك م  

Artinya: “Sejelek-jeleknya kalian adalah orang yang hidup membujang itu 

telah datang dalam satu hadis / Sejelek-jelek orang mati adalah 

yang mati membujang”.
174

 

 

Di dalam kitab Qurratu al-„Uyu>n yang merujuk kepada 

pendapatnya Mu‟adh bin Jabbal dan Abdullah bin Abbas menyebutkan 

bahwa ibadahnya orang yang sudah menikah lebih utama daripada yang 

belum menikah, yaitu: 

 ِٔ َٔ َٔ َصًَاّة  ِٔ َاِزَبٔعِٝ َٔ  ٌْ ِٖٚد َاِفَط َُُتَص ُ٘ َصًَاُة اِي ٌٍ َزٔضَى اهلُل َعِٓ ُٔ َجَب ََُعاُذ ِب  ٍَ ََٚقا
 ِٔ َٔ ِٚٗد َخِْٝس  َََع ايٖتَص َّا  ِٛ َٜ ٖٕ ِٛا َفٔا ُٖٚج ُ٘ َتَص ِٔ َعَباٍع َزٔضَى اهلُل َعِٓ ٍَ َعِبُداهلٔل اِب ََٚقا  ٔٙ َغِِٝس

ٍّ  .ٔعَباَدٔة َاِئف َعا
Artinya: Sahabat mu‟adh bin jabbal r.a. berkata: “Salatnya orang yang 

sudah menikah lebih utama daripada empat puluh salatnya orang 

yang belum menikah”. Dan sahabat Abdullah bin Abbas r.a. 

berkata: “Kawinlah kamu sekalian, karena sehari bagi orang 

yang sudah kawin itu lebih baik daripada ibadah seribu 

tahun”.
175

 

 
Jadi pada masalah pernikahan adalah sebuah anjuran dari syari‟at 

untuk dilakukan sedangkan zina adalah larangan yang harus dijauhi. 

Adapun dalil anjuran menikah serta dilarangnya zina antara lain: 

ٍَ ُ٘ َقا ِٕٛد َزٔضَى اهلُل َعِٓ ََِطُع  ِٔ ِٔ َعِبٔد اهلٔل ِب ٘ٔ : َع ٍُ اهلٔل َصًَّى اهلُل عًَِٝ ِٛ ٍَ َيَٓا َزُض َقا
َِ ََِعٔػَس: ََٚضَّ ًَِبَصِس  َٜا  َ٘ َاَغضٌّ ٔي ُٖٚد َفٔآْ ًََِٝتَص ِِ اِيَباَءَة َف َُِٔٓه ِٔ ٔاِضَتَطاَع  ََ ايٖػَبأب 

َٛٔة  ِٗ َِٚجاْء َاِى َقأطْع َيًٖػ  ُ٘ ُ٘ َي ِّ َفٔآْ ِٛ ٘ٔ ٔبايٖص ِِ َِٜطَتٔطِع َفَعًَِٝ ِٔ َي ََ َٚ ًَِفِسِد  ْٔ ٔي ََٚاِذَص
(ٔ٘  (ََُتَفْل َعًَِٝ
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Artinya: Nabi SAW. bersabda: “Wahai golongan pemuda, barang siapa di 

antara kamu sekalian yang mampu memberikan biaya nikah, 

maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat 

memejamkan mata dan menjaga farji. Sedangkan barang siapa 

yang tidak mampu, maka sebaiknya berpuasa, karena puasa 

adalah benteng baginya, maksudnya adalah dapat melemahkan 

syahwat”.
176

  

 

2. Memilih calon pasangan  

Dianjurkan memilih calon pasangan dari perempuan yang 

merdeka, yang banyak anaknya (tidak mandul), hal ini sebagaimana yang 

dituliskan oleh al-Imam Abu> Muhammad dalam kitab Qurratu al-„Uyu>n 

yang merujuk pada hadis Rasulullah SAW. sebagai berikut: 

ُٚٓد  ًََِٝتَص ِّسّا َف ََُط ٖٔسّا  ِٕ ًََِٜكى اهلَل َطا ِٔ َاَزاَد َا ََ َِ َاِزَبُع  ََٚضَّ  ٔ٘ ٍَ َصًَّى اهلُل َعًَِٝ َقا
اِيَرَسأءَز 

Artinya: “Nabi Muhammad SAW. Bersabda: Barang siapa yang ingin 

menghadap ke hadapan Allah SWT. dalam keadaan suci dan 

disucikan, maka kawinlah dengan wanita yang merdeka”.
177

 

 

ِِ ََٚضَّ  ٔ٘ ٌْ ٔاَيى ايٖٓٔبى َصًَّى اهلُل َعًَِٝ ََِسّأّة : ََٚجاَء َزُج ٍَ اهلُل ٔاِّْى َاَصِبُت ٔا ِٛ ٍَ َٜا َزُض َفَكا
ٍَ َيا َٗا؟ َقا ُِّج َٗا َياَتًُٔد َاَفَاُتَص َٚٔاْٖ  ٍٍ َُا ََٚج  ٍٔ ِٖ َاَتى . َذاَت َذَط ُٙ ُث َٗا ِٖ َاَتى ايَجأََْٝة َفَٓ ُث

ُٙ َٗا ِِ. ايَجأيَجَة َفَٓ ََُهأثْس ٔبُه َِٛد َفٔاِّْى  َُٛي َِٚد اِي َُٛد ِٛا اِي ُٖٚج ٍَ َتَص  .ََٚقا
Artinya: “Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW. dan berkata: 

“Wahai Rasulullah, aku memperoleh wanita yang baik dan 

cantik, hanya saja dia tidak dapat beranak. Apakah aku boleh 

mengawininya? Nabi SAW. Menjawab: jangan. Kemudian dia 

datang lagi kepada Rasulullah untuk kedua kali. Nabi SAW. 

melarangnya. Kemudia dia datang lagi untuk ketiga kali. Nabi 

SAW. tetap melarang kepadanya untuk menikahi wanita itu, dan 

beliau bersabda: “Kawinlah kalian dengan wanita yang selalu 

menyenangkan hati dan banyak anaknya. Karena sesungguhnya 

aku berpacu dalam hal memperbanyak keturunan sebab 

kalian”.
178
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Adapun ketentuan-ketentuan di dalam memilih perempuan untuk 

dijadikan istri tersebut sesuai dengan yang disebutkan langsung oleh 

Rasulullah SAW. kepada Zaid bin Tsabit dalam sebuah hadis, yaitu: 

ِٖٚجَت َٜا َشِٜد؟  ٌِ َتَص َٖ  ُ٘ ِٔ َثأبٕت َزٔضَى اهلُل َعِٓ َِ ٔيَصِٜد ِب ََٚضَّ  ٔ٘ ٍَ َصًَّى اهلُل َعًَِٝ ََٚقا
ٍَ َيا َٔ َٜا . َفَكا ٖٔ  ِٔ ََ  ٍَ ُِّطا َفَكا ٖٔ َخ َٖٚج ََٚيا َتَص َََع ٔعفَّٔتَو  ِٖٚد َتِطَتٔعُف  ُ٘ َتَص ٍَ َي َفَكا

َِ ََٚضَّ  ٔ٘ ٍَ َصًَّى اهلُل َعًَِٝ ََٚقا ٍَ اهلل؟  ِٛ ََِٗٓدَزُة : َزُض َٚاِي َِٗبَسُة  َٚايٖٓ َِٗبَسُة  َٚايَّ َِٗبَسُة  ايٖػ
 ٔ٘ ٍَ َصًَّى اهلُل َعًَِٝ ٍَ اهلٔل َفَكا ِٛ ُٖا ُقًَِت َٜا َزُض َٔ ٍَ َشُِٜد َياَاِعِسُف َغِّٝئا  ُِٛت َفَكا َٚايَُّف

َِ ّٓ: ََٚضَّ ََٚا  َٔ َِٗى ايٖصِزَقاُء اِيَبٔرَِٜئُة َِٜعٓٔى ِايَعِٝ َِٗبَسُة َف َٖا ايٖػ ًَُِِٜٛة َاَا َِٗى ايطَّ َِٗبَسُة َف  ايَّ
َٖا  ََٚا َُُة  َِٝٔ ََِٗٓدَزُة َفاِيَكٔصَِٝسُة ايٖر َٖا اِي ََٚا ََُدبَِّسُة  ُِٛش اِي َِٗى اِيَعُح َِٗبَسُة َف َٖا ايٖٓ ََٚا َِٚيُة  ُِٗص َُ اِي

ِٔ َغِِٝسَى َٔ ََٛئد  ُِٛت َفَراُت اِي  .ايَُّف
Artinya: “Nabi Muhammad SAW. bersabda kepada Zaid bin Tsabit: “Hai 

Zaid, apakah engakau sudah kawin?”, Zaid menjawab: “Belum”. 

Nabi SAW. bersabda: “Kawinlah! Maka engkau akan selalu 

terjaga, sebagaimana engkau menjaga diri. Dan jangan sekali-

kali engkau kawin dengan lima golongan wanita”. Zaid bertanya: 

“Siapakah mereka itu wahai Rasulullah?”, Nabi SAW. 

menjawab: “Mereka adalah: 1. Syahbarah, 2. Lahbarah, 3. 

Nahbarah, 4. Handarah, dan 5. Lafut”. Zaid bertanya: “Wahai 

Rasulullah, aku tidak mengerti apa yang tuan katakan”. Maka 

Nabi SAW. menjelaskan: “Adapun asy-Syahbarah ialah wanita 

yang bermata abu-abu dan jelek perkataannya, yakni matanya. 

Al-Lahbarah ialah wanita yang tinggi dan kurus. An-Nahbarah 
ialah wanita tua yang senang menyingkur (membelakangi) 

suaminya ketika tidur. Al-Handarah ialah wanita yang cebol dan 

tercela. Al-Lafuut ialah wanita yang melahirkan anak dari laki-

laki selain kamu”.
179

 

 

Jadi, pada konsep pemilihan calon istri yang disebutkan dalam 

kitab tersebut  merujuk pada hadis Nabi agar dalam memilih calon istri 

menghindari dari wanita-wanita yang memiliki sifat-sifat tersebut serta agar 
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seorang laki-laki bisa mendapatkan istri yang saliha, sebagaimana yang 

diungkapkan Rasulullah SAW. yaitu: Berkata Nabi SAW: “Dunia itu 

laksana perhiasan, dan sebaik baiknya perhiasan dunia adalah wanita yang 

saliha”.
180

 

3. Disunahkan bagi wanita untuk berhias diri 

Hal ini sesuai dengan  yang disebutkan dalam kitab Qurratu al-

„Uyu>n, yaitu: disunahkan bagi wanita hendaklah menghias diri dan 

memakai wangi-wangian untuk suaminya. Bersabda Nabi SAW: “Sebaik-

baiknya wanita adalah yang selalu menggunakan wangi-wangian lagi 

bersih”. Dan berkata Ali> bin Abi> Tha>lib: “Sebaik-baiknya wanita kalian 

adalah wanita yang harum baunya dan sedap masakannya, yaitu wanita 

yang sederhana, sederhana dalam belanja dan pemeliharaannya (tidak pelit 

dan tidak boros). Itu semua adalah tindakan karena Allah, sesungguhnya 

tindakan yang dilandasi karena Allah itu tidak akan merugi”. Dan 

disunahkan bagi wanita memakai celak mata pada kedua matanya dan 

mewarnai kedua tangan serta kakinya dengan pacar. Tetapi tidak boleh 

mentato dan menghitamkan keduanya. Berkata Nabi SAW: “Saya paling 

tidak suka melihat wanita tidak memakai celak atau pacar”. Adapun laki-

laki yang menggunakan pacar baik pada tangan maupun kaki maka haram 

hukumnya.
181

 

4. Disunahkan melaksanakan pernikahan pada bulan syawal 
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Konsep ini terdapat dalam kitab Qurratu al-„Uyu>n, yaitu:  Pada 

dasarnya setiap bulan itu sama, tetapi disunahkan melaksanakan pernikahan 

pada bulan syawal, agar berbeda dengan orang-orang bodoh yang 

mengatakan, bahwa akad nikah dan memasuki malam pertama pada bulan 

muharram dan syawal itu hukumnya makruh. Hal ini sesuai dengan yang 

dilakukan Nabi SAW. yaitu: Dari Aisyah r.a berkata; “Rasulullah SAW. 

menikah denganku pada bulan syawal dan mensetubuhiku juga pada bulan 

syawal. Maka siapakah istri-istri Rasulullah yang lebih utama bagi beliau 

daripada aku?” Kemudian Aisyah r.a menganggap sunah memasuki malam 

pertama pada bulan syawal dan Rasulullah SAW. mensunahkan nikah 

dilakukan pada bulan Ramadhan”.
182

 

5. Syahwat melakukan senggama dapat membersihkan hati 

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Shaykh ash-Sha>lih 

Abu> Bakar al-Waraqi> dalam kitab Qurratu al-„Uyu>n, yaitu: Setiap syahwat 

dapat membekukan hati, kecuali syahwat senggama, karena syahwat untuk 

melakukan senggama ini dapat membersihkan hati. Oleh karena itu para 

Nabi melakukam senggama. Hal ini sebagaimana tersebut dalam hadis: 

ِِ َثًَاْث ِٔ ُدَِْٝاُن َٔ َُٚجٔعًَِت ُقٖسُة َعِٝٓٔى ٔفى ايٖصًَأة: ُذبَِّب ٔاَيٖى  َٚايطُِِّٝب  . ايَِّٓطاُء 
Artinya: “Aku disenangi kepada nikmat dunia ini hanya dalam tiga hal: 

Wanita, wangi wangian, dan tenangnya hati ketika melakukan 

salat”.
183

 

 

6. Bersenggama dalam keadaan suci 
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Hal ini sebagaimana yang tertulis dalam kitab Qurratu al-„Uyu>n, 

bahwa Ibnu Yamu>n berkata dalam sebuah syairnya:  

“Senggama itu wahai kawan hendaklah dalam keadaan suci / Itulah yang 

benar maka lakukanlah dengan senang hati”.  

Telah menjelaskan Ibnu Yamu>n di dalam bait syair tersebut, bahwa 

di dalam melakukan senggama ada tata kramanya. Sebagian dari tata krama 

tersebut adalah suami hendaknya bersih hatinya dan menghiasi diri dengan 

bertobat dari semua dosa dan kesalahan serta cela-cela yang telah 

dilakukan.
184

 Selanjutnya suami memasuki senggama dalam keadaan suci, 

baik yang dapat dilihat maupun yang tidak dapat dilihat. Dengan demikian 

mudah-mudahan saja Allah SWT. akan menyempurnakan urusan agamanya 

karena senggama yang telah dilakukan bersama istrinya. Sebagaimana 

diterangkan dalam hadis berikut ini: “Barang siapa telah menikah maka dia 

benar-benar telah menyempurnakan setengah agamanya, maka hendaklah 

bertakwa kepada Allah SWT. dalam setengah yang lainnya”.
185

 

7. Membasuh tangan dan kaki istri sebelum bersenggama 

Hal ini sebagaimana ungkapan Ibnu Ya>mu>n dalam nazamnya, 

yaitu:  

“Membasuh tangan dan kaki istri di dalam / Wadah dan ikutilah tuntunan 

ini”.  

“Kemudian siramkan air pembasuh itu kesetiap sudut rumah / maka kamu 

akan terjaga dari bahaya dan kesempitan”.  
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Di dalam syair tersebut Shaykh penazam menjelaskan bahwa 

ketika hendak bersenggama dan sebelum meletakkan tangan di atas 

ubunubun istri hendaknya suami terlebih dahulu membasuh kedua tangan 

dan kaki istri dengan air pada satu wadah. Suami membaca Asma Allah 

SWT. dan salawat Nabi SAW. kemudian air bekas membasuh itu 

disiramkan ke setiap sudut rumah. Sebab ada keterangan bahwa melakukan 

hal itu dapat menghilangkan kejelekan dan pengaruh setan. Uraian tersebut 

berasal dari keterangan Ali> bin Abi> Tha>lib r.a. bahwa Nabi SAW. bersabda 

kepadanya: “Apabila pengantin memasuki rumahmu maka lepaskalah 

kedua sandal dan bersihkanlah kakinya dengan air, lalu siramkanlah air 

bekas membasuh itu kesemua sudut rumah, maka akan masuklah 70.000 

berkah dan rahmat”.
186

 

8. Dilarang bersenggama menggunakan pakaian 

Hal ini sebagaimana nazam Ibnu Ya>mu>n dalam kitab Qurratu al-

„Uyu>n, yakni:  

“Hindarilah bersenggama dengan menggunakan pakaian / Itu adalah 

pekerjaan bodoh tanpa keraguan”.  

“Melainkan semua pakaian istri dibuka wahai kawan / dan hendaklah kamu 

bermain main dengannya dan janganlah kamu takut”.  

Ibnu Ya>mu>n telah memberi isyarat bahwa di antara tata krama 

senggama adalah suami tidak menyetubuhi istrinya dalam keadaan istrinya 

menggunakan pakaian. Suami hendaknya melepas semua pakaiannya, 
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kemudian bersama istrinya bersenggama dalam satu selimut, karena ada 

hadis yang menerangkan hal tersebut. “Apabila salah seorang di antara 

kalian bersenggama dengan istrinya, maka janganlah telanjang, 

sebagaimana telanjangnya keledai”. Nabi SAW. ketika hendak 

bersenggama beliau menggunakan tutup kepala dan melirihkan suaranya 

serta berkata kepada istrinya: “Hendaklah kamu tenang”. Imam Khatab 

berkata: Hendaklah orang yang bersenggama selalu menggunakan penutup 

untuk dirinya dan istrinya, baik ketika menghadap kiblat atau tidak.
187

  

Di dalam kitab al-Madakhil dikatakan bahwa hendaklah suami 

tidak bersenggama dengan istrinya dalam keadaan telanjang tanpa ada 

selembar kainpun yang menutupi keduanya, karena Nabi SAW. melarang 

hal itu dan mencelanya. Beliau menyamakan hal itu dengan apa yang 

dilakukan keledai. Sahabat Abu Bakar juga menggunakan tutup kepala 

ketika beliau bersenggama dengan istrinya karena malu kepada Allah 

SWT.
188

 

9. Menyebut nama Allah dan berdo‟a ketika hendak bersenggama 

Di dalam kitab al-Qast}alani dari Muja>hid, disebutkan bahwasanya 

orang yang bersenggama dan tidak menyebut nama Allah, maka setan akan 

ikut masuk melalui lubang zakar dan akan ikut bersenggama bersamanya. 

Sedangkan di dalam kitab Ru>h}u al-Baya>n dari Ja‟far bin Muhammad, 

disebutkan bahwa setan duduk di atas zakar seorang laki-laki (suami) 

apabila tidak membaca Basmalah dan langsung bersenggama bersama 
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istrinya, maka setan akan mengeluarkan air maninya ke dalam farjinya istri 

sebagaimana suami mengeluarkan air maninya.
189

 

 

 

10. Waktu-waktu yang dianjurkan dan dilarang untuk bersenggama  

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Ya>mu>n dalam 

sebuah syairnya, yaitu:  

“Disetiap waktu disetiap hari / Selain hari-hari yang akan datang 

penjelasannya di dalam syairan”.  

“Diperbolehkan diwaktu tersebut melakukan senggama wahai orang yang 

memiliki kepribadian / Sebagaimana telah datang keterangannya di dalam 

suarat al-A‟wan”.  

Ibnu Ya>mu>n menjelaskan bahwasanya diperbolehkan melakukan 

senggama disetiap waktu baik malam maupun siang, selain hari-hari yang 

penjelasannya akan dijelaskan nanti. Dalilnya firman Allah SWT: 

“Istriistrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka 

datangilah tanah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu 

kehendaki”. (Q.S. Al-Baqarah: 223). Jelasnya kapan saja kamu kehendaki, 

baik siang maupun malam hari. Akan tetapi senggama dengan istri diawal 

malam itu lebih utama.
190

 

“Untuk bersenggama waktunya telah diketahui / Yaitu setelah isya atau 

sebelumnya sudah biasa”.  
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Ibnu Yamu>n telah menjelaskan bahwa dianjurkan bagi seorang 

suami ketika hendak senggama dengan istrinya alangkah baiknya bila 

dilakukan setelah salat isya, karena hal itu merupakah sunah. Dan 

diperbolehkan juga melakukannya setelah salat maghrib sebelum isya. 

Sebagaimana telah diterangkan dalam uraian terdahulu bahwa senggama 

bisa dilakukan diseluruh bulan dan hari kecuali hari hari yang memang 

harus dijauhi.191 

“Dan malam jum‟at juga malam senin / Karena di dalamnya ada 

keutamaan yang tidak diragukan”.  

Maka Ibnu Ya>mu>n menjelaskan, bahwasanya disunahkan 

senggama dimalam jum‟at, karena malam jum‟at adalah malam yang paling 

utama dalam satu minggu. Imam Suyuti berkata: “Dan hadis itu menguatkan 

akan hadis: “Apakah tidak mampu salah seorang kalian untuk menjima‟ 

istrinya disetiap malam jum‟at. Maka sesungguhnya akan mendapatkan dua 

pahala, yang pertama pahala mandi besar, dan yang kedua pahala mandi 

besar istrinya”. Dan begitu juga disunahkan senggama dimalam senin 

karena ada keutamaan yang lebih di dalamnya.
192

 

Sedangkan waktu-waktu yang dilarang untuk bersenggama adalah 

sebagaimana yang terdapat dalam kitab Qurratu al-„Uyu>n, yaitu:  

“Dan dilarang melakukan senggama diwaktu haid dan nifas / Dan 

sempitnya waktu salat fardu, maka janganlah merasa bebas”.  
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Shaykh penazam menjelaskan bahwasanya senggama dilarang 

ketika istri sedang haid, dalilnya firman Allah: “Dan mereka bertanya 

kepadamu (Muhammad) tentang haid, katakanlah bahwa darah haid itu 

adalah kotoran (najis) maka jauhilah para istri ketika haidnya”. (Al-

Baqarah: 222).
193

  

Diriwayatkan oleh Imam T}abra>ni dalam kitab Ausat} dari Abu> 

Huraira>h secara marfu‟, Rasulullah SAW. bersabda: “Barang siapa 

bersetubuh dengan istrinya yang sedang haid, kemudian ditakdirkan 

mempunyai anak dan terjangkiti penyakit kusta, maka jangan sekali-kali 

mencela, kecuali mencela dirinya sendiri”. Jelasnya yang menjadi 

penyebabnya janganlah menyalahkan syari‟at (agama) karena syariat telah 

memberi peringatan akan hal itu. Al-Imam Abu> Ha>mid Al-Ghaza>li berkata: 

“Bersetubuh diwaktu haid dan nifas akan mengakibatkan anak terjangkiti 

penyakit kusta”.
194

 

“Dan malam Iydul Adha atas pendapat yang mashur / Seperti malam 

pertama dari setiap bulan”.  

“Dan begitu juga setiap pertengahan bulan / Dan akhir malam dari setiap 

bulan, maka ketahuilah”.  

Shaykh penazam menjelaskan, bahwasanya hendaklah dihindari 

untuk jima‟ dibeberapa malam: Malam Iedul Adha, karena ada keterangan 

yang mengatakan sesungguhnya jima‟ dimalam Iedul Adha dapat 

menyebabkan anak yang terlahir dalam keadaan mempunyai sifat 
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pembunuh. Malam akhir dari setiap bulan, karena ada hadis Nabi SAW: 

“Janganlah berjima‟ diawal dan pertengahan disetiap bulan”. Imam 

Ghaza>li berkata: “Dimakruhkan jima‟ ditiga malam dari setiap bulan, 

diawal, diakhir dan dipertengahan. Menurut suatu keterangan bahwasanya 

setan menghadiri orang yang jima‟ dimalam-malam tersebut, dan ikut 

berjima‟ di dalamnya. Ada yang berpendapat bahwa bersetubuh pada 

malam-malam tersebut dapat mengakibatkan gila pada anak yang terlahir. 

Akan tetapi larangan-larangan tersebut hanya sampai pada batas makruh 

tidak sampai pada hukum haram, sebagaimana bersenggama diwaktu haid, 

nifas dan sempitnya waktu salat fardu.
195

 

11. Dilarang menyentuh zakar dengan tangan kanan 

“Dan menyentuh zakar dengan tangan kanan / Itu dicegah karena ada 

larangan, maka ambilah penjelasanku ini”.  

Shaykh Penazam menjelaskan bahwasanya dimakruhkan 

menyentuh zakar dengan tangan kanan, karena ada larangan dari Nabi 

SAW: “Janganlah salah seorang dari kalian menyentuh zakarnya dengan 

tangan kanan”. Dan larangan tersebut hukumnya makruh tanzih karena 

guna memuliakan tangan kanan, karena Nabi SAW. pernah bersabda: 

“Tangan kananku itu untuk bagian wajah, dan tangan kiriku itu untuk 

bagian yang ada di bawah kain sarungku (kubul dan dubur)”.
196

 

12. Dilarang berbicara ketika bersenggama 
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Dan begitu juga dimakruhkan berbicara ketika senggama, karena 

ada hadis dari Nabi SAW: “Janganlah salah seorang dari kalian 

memperbanyak bicara ketika senggama karena hal itu dapat menyebabkan 

kebisuan pada anak yang terlahir”.
197

 

13. Diutamakan bulan madu pada awal bulan 

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Shaykh Ibnu Ya>mun dalam 

syairnya, yaitu: 

ا ال ح د ي  و م ق  ل ا  ال ي ا م ف  لض ف /  ق د ا  ل ش ه ر  
غ ر ة و  ف لض ن  

Artinya: “Utamakan berbulan madu pada awal bulan / Semua hari 

diutamakan, katakanlah hari ahad itu lebih diutamakan”. 

Shaykh Ibnu Ya>mu>n menerangkan bahwa berbulan madu pada 

awal bulan lebih diutamakan daripada diakhir bulan, karena adanya sesuatu 

yang diharapkan bagi kemuliaan anak yang akan lahir saat bertambahnya 

bulan.
198

 

Shaykh penazam juga menerangkan bahwa berbulan madu pada 

hari ahad adalah yang paling utama dari pada hari-hari lain, karena ada 

keterangan yang diriwayatkan oleh Ali> bin Abi> Tha>lib, bahwa Allah SWT. 

memulai menciptakan langit dan bumi pada hari ahad, dan ketika Nabi 

SAW. ditanya tentang hari ahad, beliau menjawab: “Bahwa hari ahad 

adalah hari menanam dan meramaikan, sebab Allah SWT. memulai 
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menciptakan dunia dan meramaikannya pada hari ahad”. Akan tetapi, 

pendapat yang paling umum dan sahih adalah Allah SWT. memulai 

menciptakan alam semesta pada hari sabtu. 

Termasuk hari yang disunahkan untuk berbulan madu adalah hari 

jum‟at. Tentang hari jum‟at telah ditanyakan kepada Nabi SAW. dan beliau 

menjawab: “Hari jum'at adalah hari nikah dan melamar. Dihari jum‟at 

Nabi adam As. menikah dengan Hawa, Nabi Yusuf As. menikah dengan 

Zulaikha, Nabi Musa As. menikah dengan putri Nabi Suaib As., dan Nabi 

Sulaiman menikah dengan ratu Balkis”. Di samping itu diriwayatkan secara 

sahih, bahwa Nabi SAW. menikah dengan Khadijah Ra. dan Aisyah Ra. 

pada hari jum‟at.
199

 Hal ini sebagaimana dengan syair berikut: 

يٓطاءاٚيرات ايسجاٍ َع    ٚفى اجلُعة تصٜٚخ ٚعسع / 
Artinya: “Keutamaan hari jum'at untuk menikah dan menanam tanaman / 

Dan bersenang- senangnya antara laki-laki dan perempuan”. 

14. Pemanasan terlebih dahulu sebelum bersenggama 

Hal ini sesuai dengan sebuah nazam dalam kitab Qurratu al-

„Uyu>n, yaitu:  

“Dan hendaklah kamu bercumbu rayu / dengan istrimu, janganlah kamu 

takut”.  

“Merangkul, merapat, dan mencium / selain (mencium) matanya, 

lakukanlah dan hadapilah”.  
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Maka Ibnu Ya>mu>n menjelaskan, bahwasanya dianjurkan bagi 

seorang suami apabila hendak senggama, maka hendaklah memulai dengan 

bersendau gurau dengan istrinya dan juga bermain-main dengan istrinya 

dengan sesuatu yang diperbolehkan, seperti meraba, merangkul, mencium 

dan sebagainya. Sebaiknya saat suami melakukan senggama hendaklah 

memulainya dengan penuh kelemah-lembutan sambil bercakap-cakap 

dengan penuh kemesraan dan memberikan ciuman yang penuh dengan 

kehangatan.  

Hal tersebut dilakukan karena sesungguhnya wanita cinta kepada 

pria sebagaimana pria cinta kepada wanita. Maka jangan sampai suami 

bersenggama bersama istrinya dalam keadaan lupa diri dengan melupakan 

semua perantara itu. Kalau tidak begitu, maka suami hanya akan dapat 

memenuhi kebutuhannya saja sebelum kebutuhan istrinya terpenuhi. 

Dengan kata lain suami akan mengalami ejakulasi sebelum istri 

mengalaminya yang pada akhirnya akan menyebabkan keresahan (ketidak 

puasan) sang istri atau merusak agamanya (menyebabkan perselingkuhan). 

Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya sebagai berikut: 

“Ada tiga perkara yang termasuk kelemahan, yaitu: Seseorang bertemu 

dengan orang yang disenangi kemudian berpisah sebelum mengetahui 

nama dan nasabnya. Seseorang yang saudaranya ingin menghormatinya, 

kemudian penghormatan itu ditolaknya. Seorang laki-laki yang menggauli 

hamba sahayanya/istrinya tanpa didahului dengan percakapan, bermesraan 

dan bersenang senang, kemudian langsung mencapai puncak ejakulasinya, 
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sementara hamba sahayanya/istrinya sendiri belum terpenuhi kebutuhannya 

(kebutuhan dalam senggama)”.
200

 

Dari Aisyah berkata, bahwasanya Nabi SAW. bersabda: “Barang 

siapa memegang tanggan istrinya kemudian merayunya, maka Allah 

tetapkan baginya satu kebaikan dan Allah hapus baginya satu keburukan 

dan Allah angkat baginya satu derajat. Dan apabila memeluk istrinya, 

maka Allah tetapkan baginya sepuluh kebaikan dan Allah hapus baginya 

sepuluh keburukan dan Allah angkat baginya sepuluh derajat. Dan apabila 

mencium istrinya, maka Allah tetapkan baginya dua puluh kebaikan dan 

Allah hapus baginya dua puluh keburukan dan Allah angkat baginya dua 

puluh derajat. Dan apabila menjima' istrinya, maka hal tersebut lebih baik 

baginya daripada dunia beserta isinya”.
201

 

15. Bersenggama dengan istri dari arah belakang, berdiri, duduk dan miring 

Di dalam suatu hadis dikatakan: “(ada seorang wanita menemui 

Nabi SAW.) kemudian wanita tersebut bertanya kepada Nabi SAW: 

“Sesungguhnya suamiku menjima‟ku dari arah belakang, maka Nabi SAW. 

berkata: “Tidak apa-apa, apabila tetap disatu lobang (vagina)”. Dan 

sebagian orang orang yang memiliki keutamaan mengatakan, bahwasanya 

sifat/gaya inilah (senggama dari arah belakang) yang paling lezat dari pada 

sifat-sifat/gaya-gaya jima‟ yang lain.
202

 Hal ini maka Ibnu Ya>mu>n berkata 

dengan syairnya: 
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“Dan hendaklah jima‟ dihindari dalam keadaan berdiri / Dan dalam 

keadaan duduk, maka ambillah keteranganku ini”.  

“Begitu juga dalam keadaan miring, wahai sahabat hendaklah dihindari / 

Karena akan membahayakan pantat, maka ambilah keteranganku ini”. 

“Begitu juga gaya istri di atas, wahai kawan hendaklah dihindari / Karena 

akan membahayaka saluran kencing, maka ambil dan dengarkanlah”. 

 Shaykh Penazam menjelaskan, sesungguhnya senggama 

hendaklah dihindari dalam keadaan berdiri, karena hal tersebut dapat 

membuat ginjal dan persendian menjadi lemah.begitu juga dalam keadaan 

duduk, karena hal tersebut memyebabkan sakit ginjal, perut dan urat, dan 

juga dapat mempercepat timbulnya luka baru. Dan begitu juga dalam 

keadaan miring, karena hal tersebut dapat membahayakan pantat, dan begitu 

juga hendaklah dihindari dalam keadaan istri di atas suami, karena hal 

tersebut dapat menyebabkan sakitnya saluran kencing, dan yang dimaksud 

adalah zakar. Dan di dalam kitab an-Nas}ih}ah dijelaskan bahwasanya jima‟ 

dalam keadaan miring dapat menyebabkan lemah dan sakitnya salah satu 

pinggang dan akan mempersulit keluarnya air mani. Dan di dalam syarah al-

Waghlisiyyah dijelaskan: “Dan janganlah suami menjima‟ istrinya dalam 

keadaan duduk, karena hal itu akan mempersulit sang istri, dan begitu juga 

dalam keadaan miring, karena hal itu dapat membuat salah satu pinggang 

menjadi lemah, dan begitu juga jangan berjima‟ dalam keadaan istri di atas 

suami, karena hal tersebut dapat mempersulit kehamilan. Yang paling baik 

adalah istri dalam keadaan terlentang dengan mengangkat (meninggikan) 
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kedua kakinya, karena gaya seperti itu adalah gaya bercinta yang paling 

baik.
203

 

16. Disunahkan mencuci zakar bagi suami yang ingin mengulangi senggama 

dalam waktu dekat 

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Ya>mu>n, yaitu:  

“Dan suami mencuci zakarnya, begitu juga / Apabila dia ingin mengulangi 

jima‟ diwaktu yang dekat”.  

Shaykh penazam menjelaskan bahwasanya disunahkan bagi suami 

apabila ingin mengulangi senggama diwaktu yang dekat dengan mencuci 

zakarnya karena hal tersebut dapat menguatkan dan menyegarkan badan. 

Dan hal itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. sunahnya hal tersebut 

seperti sunahnya orang yang junub ketika hendak bersenggama. Dan 

jelasnya sunah hukumnya bagi yang hendak mengulangi senggama baik 

bagi yang habis bersenggama maupun bagi yang junub. Dan itu adalah 

pendapat yang dipegang oleh Ibnu Yu>nu>s, dan sebagian Ulama 

mengkhususkan bahwa sunahnya tersebut hanya bagi yang pertama (bagi 

orang yang habis bersenggama ketika ingin mengulanginya lagi). Adapun 

kepada yang lain (mengulangi senggama kepada istri yang lain) maka wajib 

hukumnya mencuci zakar, agar tidak masuk najis (madhi) kepada istri yang 

lain. Dan tidak disunahkan hal tersebut (mencuci kemaluan) bagi wanita 
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sebagaimana keterangan yang didapat dari pendapat Abu> al-Hasa>n karena 

hal tersebut dapat menyebabkan kemaluan/vagina menjadi kendor.
204

 

17. Makanan yang dianjurkan dan dihindari oleh pengantin putri 

Hal ini sebagaimana yang dinazamkan oleh Ibnu Ya>mu>n:  

“Pengantin putri dilarang memakan cuka dan qasbur / Memasuki hari 

ketujuh pernikahan, maka peliharalah keterangan saya ini”.  

“Susu, buah apel yang asam, (buah-buahan yang rasanya asam) / Itu semua 

dikhawatirkan bisa menghambat kehamilan, wahai kawan”.  

Syekh penazam menjelaskan, bahwa pengantin putri ketika 

memasuki hari ketujuh dari pernikahannya, dilarang memakan makanan 

yang termasuk dalam nazam tersebut dan semisalnya yang dapat 

menimbulkan hawa panas. Begitu juga makanan yang pahitpahit, seperti 

turmus, zaitun, dan kacangkacangan, karena itu semua dapat mematikan 

syahwat dan menyebabkan orang tidak bisa hamil. Sedangkan tujuan utama 

pernikahan adalah melahirkan keturunan. Disamping itu hendaknya wanita 

yang sedang hamil selalu menjauhi makanan yang jelek dan banyak 

campurannya/bahan pengawet.
205

 

Sedangkan makanan yang dianjurkan untuk dimakan pengantin 

wanita adalah daging ayam, jambu, apel yang sudah manis, dan buah-

buahan lainnya. Dan dianjurkan bagi wanita yang sedang hamil sebaiknya 

memperbanyak mengunyah menyan Arab dan menyan Luban, karena ada 

hadis yang menerangkan, Rasulullah SAW. bersabda: “Wahai kaum wanita 
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yang sedang hamil, berilah makan anak yang dikandungan kalian dengan 

menyan Luban, karena menyan Luban itu bisa menambah akal, 

menghilangkan riya‟, memudahkan untuk menghafal, dan bisa 

menghilangkan sifat pelupa pada diri anak”.  

Sedangkan anjuran untuk makan jambu berasal dari keterangan 

yang diriwayatkan oleh Imam Yahya bin Yahya, dari Khalid bin Ma‟dan: 

“Makanlah oleh kalian (wanitawanita yang sedang hamil) safarjal (jambu) 

karena sesungguhnya jambu tersebut dapat mempercantik anak”. Adapula 

riwayat yang menyatakan bahwa suatu kaum melapor kepada Nabi mereka 

tentang kejelekan anakanaknya. Maka Allah SWT. memberi wahyu kepada 

NabiNya: “Perintahkanlah mereka agar memberi makan buah jambu 

safarjal kepada wanitawanita yang hamil pada bulan ketiga dan keempat 

kehamilannya”.
206

 

18. Kepatuhan sepenuhnya seorang istri kepada suami 

Ketentuan ini terdapat dalam kitab ‘Uqu>d al-Lujayn yang merujuk 

pada hadisnya Rasulullah SAW. yaitu: 

 َِ ََٚضَّ  ٔ٘ ٍَ اهلٔل َصًَّى اهلُل َعًَِٝ ِٛ ُِٔعُت َزُض ُ٘ َض ِٛ َبِهٍس ايصِّٔدٜل َزٔضى اهلُل َعِٓ ٍَ َاُب ََٚقا
َٗا ِٚٔج ِٕ َتِطُحَد ٔيَص َُِسَأَة َا ََِسُت اِي ِٕ َِٜطُحَد ٔيَأَذٕد َيَأ ََِسُت َاَذدّا َا َِٛأ ٍُ َي ِٛ . َُٜك

Artinya: Abu Bakar ash-Shidiq berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW. 

bersabda: “Apabila aku diperintahkan agar seseorang bersujud 

kepada orang lain, maka aku perintahkan wanita (istri) untuk 

bersujud kepada suaminya”.
207
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ٍُ ِٛ َِ َُٜك ََٚضَّ  ٔ٘ ُِٔعُت ايَٓٓبى َصًَّى اهلُل َعًَِٝ ُ٘ َض َُُس َزٔضى اهلُل َعِٓ ٍَ ُع َِ: ََٚقا ََِسَأاَاٜٗ  ٕة ٔا
 ِٕ ُُِظ ٔايَّا َا ٘ٔ ايٖػ ٌٗ َغٍئ َطًََعِت َعًَِٝ َٗا ُن َٗا َيَعَٓ ِٚٔج ِٛٔت َش َِٛم َص َٗا َف َِٛت َزَفَعِت َص

َُٚتِسَجُع َِٛب  . َُٜت
Artinya: Sahabat Umar r.a. berkata: Saya mendengar Nabi SAW, 

bersabda: “Wanita manapun yang mengeraskan suaranya di atas 

suara suaminya, maka setiap sesuatu yang terkena sinar 

matahari akan melaknati kepadanya, kecuali dia mau bertobat 

dan kembali dengan baik”.
208

 

 

Perlu diketahui bahwa dalam setiap pernikahan ada beberapa hal 

yang harus diperhatikan, di antaranya adalah apa yang ada pada suami harus 

seimbang dengan apa yang ada pada istri, sebagaimana sabda Nabi SAW: 

“Nikah itu ibarat budak (hamba sahaya), maka salah seorang di antara 

kamu hendaklah melihat di mana kelak dia akan meletakkan kemuliaannya, 

maka janganlah menikahkannya kecuali denga laki-laki yang seimbang 

(kufu)”. Jadi, selama suami masih dalam garis kebenaran menurut syari‟at 

maka tidak ada alasan dari seorang istri untuk berani melawan suami, 

terkecuali apa yang diperintahkan suami pada istri berupa perbuatan yang 

melanggar syari‟at.
209

 

19. Disunahkan bagi wanita memakai celana dalam ketika naik kendaraan atau 

bepergian 

Hal ini sesuai dengan suatu hadis Rasulullah SAW. yaitu: “Dimasa 

Rasulullah SAW. ada seorang wanita yang jatuh pingsan dan terbuka 

(auratnya), maka tiba-tiba di ketahui wanita tersebut memakai celana 

dalam, maka berkatalah Nabi SAW. “Semoga Allah memberi rahmat 
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kepada wanita-wanita dari umatku yang memakai celana dalam”. Dan 

berkata Abdul Malik, “Disunahkan bagi wanita memakai celana dalam 

ketika naik kendaraan atau bepergian karena dikhawatirkan auratnya terbuka 

ketika pingsan. Dan adapun ketika tidak sedang berkendaraan atau 

berpergian, maka biasakanlah untuk memakai kain.
210

 

 

B. Konsep Seks dan Seksualitas dalam Kitab‘Uqu>d al-Lujayn dan Qurratu al-

‘Uyu>n yang di landaskan pada budaya 

Adapun konsep seks dan seksualitas dalam kitab‘Uqu>d al-Lujayn dan 

Qurratu al-‘Uyu>n yang dilandaskan pada budaya adalah sebagai berikut: 

1. Mengutamakan menikah dengan yang masih ada hubungan keluarga atau 

kekerabatan 

Dalam kitab Qurratu al-„Uyu>n disebutkan bahwa bila dipandang 

dari segi kehidupan dan keharmonisan, maka nikah dengan wanita yang 

masih ada hubungan keluarga itu lebih utama. Sebab wanita yang masih ada 

hubungan keluarga sedikit (jarang) sekali menghianati suaminya, selalu 

sabar jika suaminya menyakiti hatinya, tidak mencela suaminya, tidak 

mudah tertarik pada laki-laki lain dan rasa cemburu kekeluargaan yang ada 

pada diri wanita terhadap suaminya itu tertanam melebihi rasa cemburunya 

yang bersifat perjodohan. Sifat-sifat di atas sulit ditemukan pada wanita 

yang bukan kerabat, lebih-lebih jika wanita yang masih ada hubungan 
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kerabat itu wajahnya cantik, karena hal itu lebih mendatangkan kerukunan 

dan keharmonisan.
211

 

2. Menghindari mengadakan pernikahan pada hari rabu terakhir dari setiap 

bulan 

Hal ini sebagaimana terdapat dalam kitab Qurratu al-„Uyu>n, yaitu: 

bahwa untuk memasuki pernikahan hendaklah menghindari hari tertentu, 

yaitu: Hari rabu terakhir dari setiap bulan, karena ada hadis bahwa: “Hari 

rabu diakhir bulan selamanya hari apes (naas)”.
212

 

3. Dilarang mengkhususkan undangan walimahan untuk sebagian kerabat 

Hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam kitab Qurratu al-„Uyu>n, 

yaitu: Dalam undangan walimah hendaklah tidak mengabaikan para kerabat 

dan sahabat karib. Sebab mengkhususkan undangan hanya untuk sebagian 

kerabat atau sahabat akan menimbulkan rasa kurang enak dan kecurigaan.
213

 

4. Melarang orang berdiri di depan pintu ketika malam bulan madu 

Hendaknya suami (pada malam akan berbulan madu) melarang 

seseorang berhenti didekat pintu kamarnya, agar orang itu tidak 

mengganggunya saat bersenggama dengan istrinya.
214

 

“Ketahuilah bahwasanya sunahnya jima‟ itu adalah / Hendaklah jima‟ 

dilakukan di tempat yang aman dari pendengaran seseorang”. 

“Merendahkan suara, lakukanlah wahai sahabat, dan jangalah / Ada 

seorangpun di sana, maka terimalah keterangan ini”.  
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Shaykh Penazam menjelaskan, bahwasanya dianjurkan bagi yang 

hendak jima‟ jangan sampai ada seorangpun bersamanya (selain istri atau 

budak wanitannya) walaupun anak kecil. Di dalam kitab al-Madkhal 

disebutkan: “Apabila seorang suami memiliki hajat kepada istrinya, maka 

disunahkan baginya jangan sampai ada seorangpun di rumah (kamar) 

tersebut selain istri atau budak wanitanya, karena hal itu adalah aurat, dan 

aurat wajib untuk ditutupi”. Dan berkata Ibnu Burhan di sebagian jawaban-

jawabannya: “Tidak dibenarkan seorang suami menjima‟ istrinya 

sedangkan ada seseorang bersamanya di dalam rumah (kamar), walaupun 

anak kecil apabila telah tamyiz, dan jangan pula menjima‟ istrinya 

sedangkan ada didekatnya pembantu yang sedang tertidur”.
215

 

5. Suami berkata yang indah dan mesra kepada istri sebelum bersenggama 

Hal ini disebutkan dalam kitab Qurratu al-„Uyu>n yakni: 

Hendaknya suami selalu berupaya untuk merangkai susunan bahasa dan 

tutur kata yang baik dan indah ketika berbicara dengan istrinya, sehingga 

keresahan dalam batin istrinya akan hilang, rasa takut lenyap dan keceriaan 

serta kelincahan akan tumbuh pada diri seorang istri, serta siap menghadapi 

sesuatu yang akan bakal terjadi atas dirinya. Sebab peristiwa yang sebentar 

lagi akan dialaminya merupakan peristiwa yang baru pertama kali terjadi 

selama hidupnya. Pertanyaan yang selalu tumbuh di dalam benaknya: 

“Apakah senggama itu sakit atau nikmat?” Perasaan itu jelas terbaca di 

wajahnya, tak ubahnya dengan seorang pengembara. Setiap pengembaraan 
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ada kegelisahan, demikian pula setiap menghadapi persenggamaan pertama 

tentu ada keresahan.
216

 

6. Suami menyuapi istri dengan manisan sebelum bersenggama 

Di dalam kitab Qurratu al-„Uyu>n disebutkan bahwa sebaiknya 

suami menyuapi istrinya dengan makanan atau manisan hingga tiga suapan, 

hal itu dilakukan berdasarkan keterangan dari para sahabat. Dan sebaiknya 

suami selalu menjauhi makanan yang dapat mematikan (melemahkan) 

syahwat, seperti mentimun, walu kedelai, gandum, dan makanan yang 

asamasam, bawang, dan sebagainya.
217

 

7. Dilarang mencium kedua mata istri ketika pemanasan 

Hal ini disebutkan dalam kitab Qurratu al-„Uyu>n, yaitu: Adapun 

mencium mata maka akan menyebabkan perceraian sebagai mana 

keterangan yang akan datang, bahwa apabila seorang suami ketika 

bersenggama dengan istrinya tanpa didahului dengan bermain-main 

(bercumbu rayu) atau tanpa didahului dengan mencium kepala istri atau 

malah sang suami mencium kedua mata istri, maka hal tersebut dapat 

menyebabkan percekcokan dan perselisihan serta menyebabkan anak yang 

terlahir dalam keadaan bodoh dan lemah otaknya. Hal itu sebagaimana 

dijelaskan di dalam kitab AnNas}i>hah.
218
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8. Suami untuk mengharumkan mulutnya sebelum bersenggama 

Hal ini dituliskan dalam kitab Qurratu al-„Uyu>n dalam bentuk 

syair yang berarti:  

“Harumkanlah mulutmu dengan harum-haruman / Atas selamanya, maka 

kamu akan mendapatkan kebahagiaan”.  

Ibnu Ya>mu>n menjelaskan bahwa dianjurkan bagi suami untuk 

mengharumkan mulutnya dengan sesuatu yang dapat mengharumkan mulut 

seperti minyak anyelir, kemenyan, kayu hindi dan sebagainya. Hal ini 

dilakukan untuk menambah rasa cinta. Dan mengharumkan mulut tersebut 

tidak hanya dilakukan pada waktu akan berjima‟ saja, melainkan juga pada 

setiap waktu, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ya>mu>n dalam syairnya di 

atas.
219

 

9. Dilarang mengusap kemaluan suami dan istri dengan sepotong kain  

Dan begitu juga dimakruhkan bagi suami istri mereka 

mengusap/mengelap kemaluan mereka dengan sepotong kain, karena hal 

tersebut dapat mendatangkan sikap saling membenci. Dan sebaiknya suami 

istri menyiapkan untuk mereka masing masing satu potong kain yang dapat 

mereka gunakan untuk mengusap kemaluan mereka masing-masing.
220

 

10. Haram menghayalkan wanita lain ketika bersenggama 

Hal ini sebagaimana yang diucapkan Ibnu Ya>mu>n dalam sebuah 

nazamnya:  
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“Jima‟ dengan syahwat (menghayalkan orang lain) hukumnya haram / 

Begitu juga menjima‟ istri setelah mimpi jima‟, maka ambillah keterangan 

ini”.  

Shaykh Penazam menjelaskan bahwasanya diharamkan bagi suami 

menjima‟ istrinya sambil menghayalkan wanita lain, karena yang demikian 

itu sama halnya dengan zina. Di dalam kitab al-Madkhal dikatakan: “Dan 

hendaklah seseorang takut kepada bahaya yang sudah umum terjadi dan 

yang demikian itu dikarenakan seseorang menjima‟ istrinya sedangkan 

yang dihayalkan adalah wanita lain, karena yang demikian itu sama halnya 

dengan zina”.
221

 

11. Mengganjal pantat istri dengan bantal ketika bersenggama 

Hal ini telah dikatakan oleh Ibnu Yamu>n dalam kitab Qurratu al-

„Uyu>n, yaitu:  

“Kemudian suami naik ke atas (tubuh) istrinya secara berlahan lahan / 

Sambil mengangkat kedua kakinya, maka jagalah penjelasanku ini”. 

“Sambil mengangkat/mengganjal pantat (istri) dengan bantal / dan 

merendahkan kepala (istri), maka jagalah faedah-fedah ini”.  

Ibnu Ya>mu>n menjelaskan, sesungguhnya pengantin laki-laki 

(suami) jika telah menyelesaikan bacaan-bacaan yang telah dijelaskan di 

bagian terdahulu, hendaklah meneruskan untuk memperoleh apa yang telah 

Allah SWT. halalkan atasnya. Kemudian sang istri membaringkan tubuhnya 

di atas kasur yang basah (yang diberi minyak wangi), dan kemudian suami 
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naik ke atas tubuh istrinya dan hendaklah kepala istrinya itu lebih rendah 

dan diangkat/diganjal pantat istrinya dengan bantal. Dan ini adalah cara 

yang dijelaskan oleh Ibnu Ya>mu>n dan cara ini adalah cara yang paling 

nikmat dalam bersenggama. Sebagaimana berkata akan hal itu Shaykh Al-

Ra>zi: “Dan tata cara senggama seperti itu adalah tata cara yang dipilih oleh 

ahli fikih dan kedokteran”.
222

 

12. Posisi tidurnya istri setelah bersenggama mempengaruhi anak yang akan 

dilahirkan 

“Tidurnya istri setelah jima‟ wahai pemuda / Dengan lambung kanannya 

maka ambilah keterangan yang akan datang ini”.  

“Akan menyebabkan wahai sahabat anak yang terlahir laki-laki, dan 

kebalikan dari apa / Yang kami katakan wahai sahabat akan menyebabkan 

anak yang terlahir wanita”.  

Di dalam kitab an-Nas}ihah dikatakan: “Apabila suami 

menginginkan anak yang terlahir laki-laki, maka perintahkan istrinya tidur 

dengan lambung kanannya setelah selesai jima‟, dan apabila menginginkan 

anak perempuan maka perintahkan istrinya tidur dengan lambung kirinya 

dan apabila tidak menginginkan punya anak, maka perintahkan istrinya 

tidur telentang atau tengkurap”. Dan berkata Ibnu Ardun: berkata 

pengarang kitab al-Aydhah: “Apabila suami sudah merasakan akan 

ejakulasi/keluar mani hendaklah memiringkan lambungnya yang kanan dan 

begitu juga apabila suami mencabut zakarnya, maka hendaklah istri 
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memiringkan badanya kearah kanan, maka sesungguhnya anak yang 

terlahir akan jadi laki-laki insyaAllah”. Dan dikatakan: “Barang siapa yang 

menghendaki anak laki-laki maka hendaklah menamai kandungan istrinya 

dengan nama Muhammad SAW.
223

 

13. Dilarang mencabut zakar dari farji istrinya sebelum ejakulasi (klimaks) 

Hal ini telah disyairkan oleh Ibnu Ya>mu>n dalam kitab Qurratu al-

„Uyu>n, yaitu:  

“Dan gerakanlah bibir vagina, dan jaganlah kamu perduli / Dan 

teruskanlah, janganlah engkau cabut (zakar) sampai ejakulasi”.  

“Dan angkatlah wahai kawan pinggul istrimu, maka kau akan menemukan / 

kenikmatan yang begitu nikmat, maka gunakanlah cara-cara ini”.  

Maka Ibnu Ya>mu>n menjelaskan bahwasanya disarankan bagi 

seorang suami ketika akan melakukan senggama hendaklah memegang 

zakarnya dengan tangan kiri dan mengusap-usapkan kepala zakarnya di atas 

bibir vagina, kemudian zakarnya tersebut dimasukan ke dalam vagina dan 

janganlah mencabut zakarnya sebelum ejakulasi. Ketika sudah merasakan 

akan ejakulasi, maka hendaklah memasukan tangannya ke bawah pinggul 

istrinya, kemudian angkat pinggul istrinya tersebut. Maka sesungguhnya 

suami istri akan merasakan kenikmatan yang sangat besar yang tidak akan 

bisa digambarkan rasa nikmat tersrbut.
224

 

Dan berkata penyusun kitab al-Iydah: “Dan cara bersenggama 

yang membuat istri merasakan kenikmatan adalah hendaklah seorang istri 
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tidur berbaring, kemudian suami menelungkupkan tubuhnya di atas tubuh 

istrinya dalam keadaan kepala lebih rendah dari pada pantatnya dengan cara 

suami mengganjal pantat istrinya dengan bantal. Kemudian suami 

memegang kepala zakarnya seraya mengusap-usapkannya ke bibir vagina 

istri. Kemudian lakukanlah apa yang dikehendakinya setelah itu. Maka 

apabila sudah merasakan akan keluar air mani (ejakulasi), maka suami 

memasukan tangannya ke bawah pantat istrinya dan mengangkatnya agar 

lebih ke atas. Maka sesungguhnya suami dan istri akan merasakan 

kenikmatan yang sangat besar yang tidak bisa disifatkan/digambarkan oleh 

siapapun”.
225

 

“Apabila kamu keluar mani/ejakulasi lebih dahulu dari istrimu, maka 

janganlah / Kamu mencabut zakarmu, dan sebaliknya bila istri yang lebih 

dahulu keluar, maka cepat cepatlahlah kamu mencabut zakarmu”.  

Ibnu Ya>mu>n menjelaskan, bahwasanya bila seorang suami lebih 

dahulu keluar mani dari istrinya, maka dianjurkan bagi suami jangan 

mencabut zakarnya sampai istrinya keluar air maninya, karena hal tersebut 

merupakan sunah. Dan sesungguhnya seorang istri bila lebih dahulu keluar 

mani dari suaminya, maka dianjurkan bagi suami untuk segera mencabut 

zakarnya, karena bila tidak lekas mencabut zakarnya, maka istri akan 

merasakan sakit”.
226

 

14. Hendaknya suami dan istri ejakulasi bersama 

Hal ini sebagaimana yang dinazamkan oleh Ibnu Ya>mu>n:  
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“Berkumpulnya air mani itu dapat menyebabkan rasa kasih sayang / Dan 

berpisahnya air mani itu dapat mendatangkan pertengkaran”.  

Bahwasanya berkumpulnya air mani laki-laki dan air mani 

perempuan itu dapat menyebabkan bertambahnya rasa cinta, dan sebaliknya 

(apabila tidak berkumpulnya air mani), dapat menyebabkan pertengkaran 

dan perceraian. Dan berkata pengarang kitab al-Iydah: “Dan apabila 

bertemu/berkumpul air mani suami istri di dalam satu waktu, maka hal 

tersebut adalah puncak daripada kenikmatan, kasih sayang, kelemah 

lembutan dan rasa cinta. Dan apabila berbeda (berkumpulnya tidak 

barsamaan) walaupun hanya sebentar saja, maka kenikmatan dan rasa 

cintapun akan berkurang. dan apabila jaraknya jauh (dalam arti antara suami 

dan istri keluar maninya saling berjauhan jaraknya), maka alangkah 

dekatnya pertengkaran antara mereka berdua, dan alangkah cepatnya 

perceraian di antara mereka berdua”.
227

 

15. Tempat-tempat yang dilarang melakukan jima‟ 

Konsep ini dituliskan dalam kitab Qurratu al-„Uyu>n, yaitu:  

“Dan hendaklah dihindari jima‟ di atas atap / Dan di bawah pohon yang 

sedang berbuah, wahai sahabat”.  

“Dan begitu juga hendaklah dihindari jima‟ membelakangi dan menghadap 

/ Kiblat, bila berada di tanah lapang, dan dikatakan”.  
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“Jangan menghadap bulan dan matahari dengan perbedaan pendapat yang 

jauh / Dan bila dalam keadaan ikhtiar hendaklah dihindari karena akan 

mendatangkan sesuatu yang tidak baik”.  

Shaykh Penazam menjelaskan, bahwasanya janganlah melakukan 

jima‟ di atas atap rumah dan juga di bawah pohon yang sedang berbuah, 

karena hal tersebut akan menyakitkan anak yang akan lahir. Dan begitu juga 

janganlah jima‟ dengan menghadap kearah kiblat ataupun membelakanginya 

apabila melakukannya di tanah lapang, bila melakukannya di dalam rumah, 

maka pendapat yang paling mashur adalah memperbolehkannya, sebagai 

mana keterangan yang terdapat di dalam kitab al-Mukhtas}ar: “Dan 

diperbolehkan apabila di dalam rumah melakukan jima‟, buang air kecil, 

buang air besar sambil menghadap kiblat atau membelakanginya”.
228

 

Dan begitu juga hendaklah dihindari jima‟ sambil menghadap 

bulan dan matahari karena ada keterangan yang menyatakan bahwasanya 

matahari dan bulan melaknat orang yang berbuat hal itu, akan tetapi 

pendapat yang paling mashur memperbolehkan hal itu sebagaimana yang 

terdapat di dalam kitab al-Mukhtas}ar dengan ucapannya: “Tidak mengapa 

(jima‟) menghadap matahari dan bulan dan juga menghadap baitul 

maqdis”. Dan dikatakan bahwasanya jima‟ di atas atap dan di bawah pohon 

yang sedang berbuah dan juga menghadap matahari dan bulan dapat 
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menyebabkan anak yang terlahir memiliki sifat menjadi pencuri atau 

panjang tangan.
229

 

16. Bersenggama dilakukan setelah perut terasa ringan 

Konsep ini tertulis dalam kitab Qurratu al-„Uyu>n, yaitu: Di antara 

tata krama senggama lainya adalah bersenggama dilakukan setelah perut 

terasa ringan dan tubuh benar-benar segar. Karena senggama dalam keadaan 

perut kenyang akan dapat menimbulkan rasa sakit, mengundang penyakit 

tulang, dan lain-lain. Oleh karena itu, bagi orang yang selalu menjaga 

kesehatan hal-hal seperti itu sebaiknya dihindari.
230

 

17. Dimakruhkan bersenggama dalam keadaan terpaksa 

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Ya>mu>n, yaitu: 

“Dan jauhilah jima‟ dalam keadaan terpaksa, dan begitu juga hendaklah 

dihindari / Menggunakan sepotong kain untuk mengusap zakar dan 

vagina”.  

Shaykh Penazam menjelaskan bahwasanya dimakruhkan bagi 

suami menjima‟ istrinya dalam keadaan istri tidak berselera untuk berjima‟, 

karena hal tersebut bisa menyebabkan kerusakan agama dan akal istri. Dan 

terkadang bisa menyebabkan istri mencintai orang lain, dan begitu juga 

jima‟ yang dilakukan dalam keadaan lalai (suami tidak berselera).
231

 

18. Tanda-tanda akan keluarnya air mani perempuan 

Hal ini sebagaimana yang dinazamkan oleh Ibnu Ya>mu>n:  
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“Tanda-tanda keluar maninya seorang wanita, wahai pemuda / keningnya 

berkeringat dan dekapannya bertambah kuat”.  

Ibnu Ya>mu>n menjelaskan, bahwasanya tanda-tanda keluar maninya 

seorang wanita itu adalah keningnya berkeringat dan dekapannya kepada 

suami bertambah kuat, dan sebagian dari tanda-tanda yang lain adalah lemas 

persendiannya, dan malu untuk memandang suaminya dan terkadang bisa 

membuat gemetar.
232

 

19. Keadaan yang dihindari untuk berjima‟ 

Hal ini sebagaimana yang dinazamkan oleh Ibnu Ya>mu>n:  

“Dan jauhilah jima‟ ketika dalam keadaan sangat haus / Dan juga dalam 

keadaan sangat lapar, wahai kawan ambillah keterangan yang berbentuk 

nazham ini”.  

“Dikala marah, sangat gembira, demikian pula / Dikala sangat kenyang, 

begitu pula disaat kurang tidur”.  

“Dikala muntah-muntah, dikala sedang buang-buang air besar / Demikian 

pula ketika kamu baru keluar dari wc”.  

“Atau sebelumnya, seperti kelelahan dan setelah berbekam / Jagalah dan 

nyatakanlah itu semua dan jangan mencela”.  

Maka Shaykh Penazam menjelaskan, bahwa sesungguhnya jima‟ 

hendaklah dihindari ketika tubuh dalam keadaan sangat haus, lapar dan 

marah. Karena sesungguhnya hal itu dapat melemahkan kekuatan, 

sebagaimana telah berkata Shaykh al-Ra>zi. Begitu juga bersenggama dalam 
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keadaan sangat gembira akan menyebabkan cidera. Bersenggama dalam 

keadaan kenyang akan menimbulkan rasa sakit pada persendian tubuh. 

Demikian juga senggama yang dilakukan dalam keadaan kurang 

tidur atau dalam keadaan banyak fikiran. Semuanya harus dihindari, karena 

akan menghilangkan kekuatan dalam bersenggama. Begitu juga hendaknya 

dijauhi senggama yang sebelumnya sudah didahului dengan muntah-muntah 

dan murus-murus (buang-buang air besar), kelelahan, keluar darah (cantuk), 

keluar keringat, kencing sangat banyak, atau setelah minum obat murus-

murus. Sebab menurut Imam al-Ra>zi, semua itu akan dapat menimbulkan 

bahaya bagi tubuh pelakunya. Demikian juga hendaknya dijauhi senggama 

setelah keluar dari kamar mandi (buang air besar) atau sebelumnya, karena 

hal itu dapat mengakibatkan terjangkiti sakit kepala atau melemahkan 

kekuatan.
233

 

20. Dilarang melihat dan menyentuh alat kelamin masing-masing dari suami 

dan istri 

Hal ini sebagaimana nazam dalam kitab Qurratu al-„Uyu>n, yaitu: 

“Menyentuh serta memandang farji kepada masing-masingnya / Serta 

berbicara ketika jima‟ semuanya itu terlarang adanya.”  

Shaykh penazam menjelaskan bahwasanya dimakruhkan bagi 

suami istri saling menyentuh serta memandang kemaluan mereka, karena 

hal tersebut dapat menyebabkan sakit mata dan menghilangkan rasa malu, 

dan memandag kepada sesuatu yang dimakruhkan akan mendatangkan sikap 
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saling membenci sebagaimana yang terdapat di dalam kitab an-Nas}ihah. 

Begitu juga karena ada hadis yang mengatakan: “Apabila salah seorang 

dari kalian menjima‟ istrinya atau budak perempuannya maka janganlah 

memandang farjinya karena hal tersbut dapat mewariskan/menyebabkan 

kebutaan”.
234

  

21. Dilarang minum dan membasuh zakar dengan air dingin setelah 

bersenggama 

Hal ini sebagaiman yang disebutkan Ibnu Ya>mu>n, yaitu: 

“Dan setiap air yang dingin, wahai sahabat / Dilarang meminumnya bagi 

yang selesai berjima”.  

“Begitu juga, wahai sahabat setelah jima‟ hendaklah dihindari / mencuci 

zakar dengan air dingin, maka nyatakanlah”.  

Shaykh penazam menjelaskan bahwasanya dilarang meminum air 

dingin setelah berjima‟ dan begitu juga membasuh zakar dengan air dingin, 

karena hal tersebut dapat membahayakan tubuh. Di dalam kitab al-Aydhah 

dijelaskan: “Dan tidaklah baik bagi seseorang membasuh zakarnya dengan 

air dingin setelah berjima‟ dan hendaklah menunggu beberapa saat agar air 

tersebut tidak begitu dingin.
235

 

22. Dilarang bagi suami memberikan uang kepada istri setelah bersenggama 

Hal ini sebagaimana ungkapan syair sebagai berikut:  

“Janganlah kamu memberikan kepada istrimu dirham (uang) wahai kawan 

/ Agar ia mau melepas celana dalamnya, maka ambilah dan pahamilah”. 
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“Karena hal itu menyerupai perbuatan zina / Maka takutlah kamu, dan 

sesuaikanlah sikapmu dengan sunnah berjima‟”.  

Maka Ibnu Ya>mu>n menjelaskan, bahwasanya tidak boleh bagi 

suami memberikan kepada istrinya uang agar istrinya tersebut melepaskan 

celana dalamnya, karena hal itu menyerupai perbuatan zina. Dan hendaklah 

orang yang berakal merasa takut akan perbuatan tersebut agar apa yang 

dilakukannya sesuai dengan sunah yang suci.
236

 

23. Diharamkan bagi laki-laki melihat perempuan bukan mahram 

Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada kitab „Uqu>d al-Lujayn 

bahwa: diharamkan bagi laki-laki melihat perempuan bukan mahram yang 

bisa membangkitkan syahwat sampai pada anggota wajah dan kedua telapak 

tangan baik bagian dalam maupun luar, meskipun lelaki itu orang yang 

dipotong kelaminnya (dikebiri), impoten, banci atau sudah tua.
237

 

24. Dilarang bagi suami istri menyebarkan rahasia masing-masing  

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Ya>mu>n, yaitu:  

“Dan menyebarkan rahasia istri kepada orang lain / Itu dilarang wahai 

pemuda, ambilah keterangan ini dan ketahuilah”.  

Shaykh penazam menjelaskan bahwasanya dilarang bagi suami 

istri mereka menyebarkan rahasia masing-masingnya kepada orang lain, 

karena rahasia itu adalah amanah yang wajib menjaganya dan juga aurat 

yang wajib ditutupinya, dan juga karena ada keterangan tentang ancaman 

yang keras di dalam masalah tersebut. Di dalam kitab al-Madkhal dikatakan: 
                                                             
236
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“Dan wajib bagi seorang suami apabila telah menjima‟ istrinya, dan ada di 

antara mereka sesuatu yang kurang baik, maka janganlah mereka 

menceritakan sesuatu kepada orang lain”.
238

 

25. Hendaknya wanita meninggalkan memakai gelang di kaki 

Hal ini sesuai dengan yang tertulis di kitab Qurratu al-„Uyu>n, 

yaitu: Imam Malik ditanya tentang hukum wanita yang memakai gelang di 

kakinya, maka beliau menjawab: “Saya lebih senang jika hal itu 

ditinggalkan”, kemudian beliau berkata: “Karena jika mereka berjalan maka 

gelang-gelang tersebut akan mengeluarkan suara”. Maka Imam Malik 

berpendapat bahwa meninggalkan hal itu lebih beliau senangi, tetapi tidak 

sampai mengharamkannya. Sebab yang diharamkan bagi wanita adalah 

memamerkan dan memperdengarkan perhiasan-perhiasan tersebut.
239

 

26. Gemuk badan adalah salah satu dari bentuk keindahan wanita 

Dikatakan dalam kitab Qurratu al-„Uyu>n, yakni: Menggemukkan 

badan wanita juga termasuk perhiasan, Akan tetapi telah berkata Imam 

Barzali: Aku pernah bertanya kepada guruku (Ibnu Arafah) tentang masalah 

wanita yang menggemukkan badannya. Kemudian Ibnu Arafah menjawab: 

“Jika dapat membahayakan tubuh dan yang lainnya maka tidak boleh, 

apabila tidak membahayakan tubuh maka tidak apa-apa. Karena hal itu akan 

dapat mendatangkan kesempurnaan dalam bermesraan, dan (sesuatu yang 

dapat mendatangkan kesempurnaan) itu diperbolehkan”.
240
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C. Perbedaan Kitab‘Uqu>d al-Lujayn dan Qurratu al-‘Uyu>n dalam Masalah 

Seks dan Seksualitas 

Kitab ‘Uqu>d al-Lujayn dan Qurratu al-‘Uyu>n merupakan sebagian 

kitab dari berbagai macam kitab-kitab kuning manual pernikahan yang 

membahas tentang seks dan seksualiatas. Karena kedua kitab tersebut dikarang 

oleh orang yang berbeda, maka banyak ditemukan sisi perbedaannya. 

Walaupun sama-sama membahas tentang seks dan seksualitas, akan tetapi 

keduannya menonjolkan pembahasan masing-masing. 

Dalam kitab Qurratu al-‘Uyu>n tidak hanya mengajari pasangan 

suami istri bergaul hingga pergaulan yang paling intim, bahkan juga memuat 

petunjuk-petunjuk tentang hari-hari baik untuk melaksanakan perkawinan (hal-

hal baik lainnya). Dalam kitab ini memuat 20 pasal  dan beberapa hadis dan 

nasehat dalam mebina rumah tangga: yaitu mulai dari keutamaan menikah, 

memilih seorang calon istri, masalah tata krama dalam berhubungan intim 

dengan seorang istri dan beberapa masalah yang berkaitan dengan tanggung 

jawab seorang suami untuk membina rumah tangga yang Islami, nasehat-

nasehat tentang tata krama mengadakan pesata perkawinan dan beberapa hal 

negatif yang muncul dalam pesta dan perkawinan itu sendiri, sehingga hal itu 

perlu diwaspadai agar tujuan kita dalam membina rumah tangga tidak 

menyimpang dari niat ibadah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. sehingga 

perkawinan yang mestinya sarat dengan nilai-nilai ibadah dan termasuk 
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perbuatan mulia itu tidak kehilangan jati dirinya dan tidak menjadi pemicu 

terkikisnya keteguhan iman dalam mensikapi kehidupan.
241

 

Di dalam masalah sistematika penulisan antara kedua kitab tersebut 

terdapat perbedaan, kitab Qurratu al-‘Uyu>n sistematika penulisannya lebih 

terperinci dan lebih sistematis dibandingkan dengan kitab ‘Uqu>d al-Lujayn, hal 

ini dikarenakan kitab Qurratu al-‘Uyu>n membagi permasalahan seks dan 

seksualitas menurut bagian atau pasal-pasal secara rinci. Sedangkan kitab 

‘Uqu>d al-Lujayn hanya membagi menjadi pasal pada bagian umumnya saja. 

Pada masalah pembahasan yang dikandung di dalam kedua kitab 

tersebut, untuk kitab Qurratu al-‘Uyu>n lebih cenderung kepada permasalahan 

hubungan seksual antara suami-istri (hubungan jima‟) dan sebagian besar 

dilengkapi dengan dalil-dalilnya dan nadzam-nadzamnya. Sedangkan kitab 

‘Uqu>d al-Lujayn lebih cenderung terhadap permasalahan hubungan suami-istri 

yang berupa pemenuhan hak dan kewajiaban suami-istri dan hubungan suami-

istri dengan kehidupan sosialnya (mu’a>syarah). 

Sedangkan bentuk kitab kedua tersebut bahwa kitab Qurratu al-

‘Uyu>n merupakan kitab syarh dari nadzam-nadzam tentang seks dan 

seksualitas, sedangkan kitab ‘Uqu>d al-Lujayn merupakan kitab matan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

K. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan analisa sebelumnya, dan sesuai 

dengan tujuan yang dicapai dalam penulisan tesis ini, maka pembahasan hasil 

penulisan tesis ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berkaitan dengan konsep sakralisasi seks dan seksualitas dalam kitab 

kuning ‘Uqu>d al-Lujayn dan Qurratu al-‘Uyu>n yang dilandaskan pada 

agama adalah konsep-konsep tersebut memiliki dasar dalil-dalil dari agama 

yang sudah jelas, baik dari al-Qur‟an ataupun Hadis, di antaranya: 

disunahkan bagi wanita untuk berhias diri, bersenggama dalam keadaan 

suci, dan lain sebagainya sebagaimana yang telah disebutkan dalam 

pembahasan sebelumnya.   

2. Kemudian konsep sakralisasi seks dan seksualitas dalam kitab kuning 

‘Uqu>d al-Lujayn dan Qurratu al-‘Uyu>n yang dilandaskan pada budaya 

adalah ketentuan seks dan seksual tersebut tidak dilandasi dengan dalil-

dalil akan tetapi berjalan dan berkembang di tengah-tengah masyarakat 

serta menjadi tardisi yang dijaga oleh masyarakat tersebut, seperti: 

mengutamakan menikah dengan yang masih ada hubungan keluarga atau 

kekerabatan, suami menyuapi istri dengan manisan sebelum bersenggama, 

dan lain sebagainya sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembahasan 

sebelumnya. 
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3. Sedangkan mengenai perbedaan di antara kedua kitab tersebut adalah kitab 

Qurratu al-‘Uyu>n lebih terperinci dan detail serta cenderung ke dalam 

pembahasan intim antara suami-istri (senggama), sedangkan kitab ‘Uqu>d 

al-Lujayn lebih umum dan cenderung kepada mu’a>syarah (sosialnya). 

L.  Saran 

1. Hasil penulisan tesis ini dapat dijadikan pertimbangan dalam mengadakan 

kajian ulang terhadap masalah yang berkaitan dengan sakralisasi seks dan 

seksualitas dalam kitab-kitab kuning manual pernikahan khususnya kitab 

kuning ‘Uqu>d al-Lujayn dan Qurratu al-‘Uyu>n. Dengan harapan tidak ada 

lagi yang bertindak semaunya terhadap masalah seks dan seksualitas serta 

tidak menghilangkan nilai kesucian yang terkandung di dalamnya. 

2.  Bagi para akademisi, penelitian ini merupakan penelitian kajian pustaka 

tentang sakralisasi seks dan seksualitas dalam kitab-kitab kuning manual 

pernikahan khususnya kitab kuning ‘Uqu>d al-Lujayn dan Qurratu al-‘Uyu>n. 

Oleh karena itu penelitian dapat dijadikan acuan dalam penelitian-penelitian 

lainnya khususnya dalam bidang ilmu Hukum Keluarga. 
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