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SEX DALAM PERSPEKTIF ISLAM 

ANTARA FITRAH DAN PENYIMPANGAN 

Oleh: Apipudin, S.Th.I.,MA.Hum 

 

A. Pendahuluan  

Manusia dalam Islam di-istilahkan al-Insa>n, al-Na>s, al-Bashar dan Bani Adam. 
Secara harfiah (etimologi) istilah-istilah tersebut bermakna manusia. Namun secara 

subtansi memiliki makna yang berbeda. Setiap istilah tersebut memberikan indikator 

pada karakter, dan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Al-Insa>n misalnya, secara 

subtansi memiliki indikator pada makhluk yang sempurna. Kesempurnaan manusia 

yang dimaksud berada didua sisi, yaitu sifat ke-Tuhanan dan sifat ke-Setanan
1
. Dua 

sisi kutub tarik menarik, dan al-Insa>n berada di tengah-tengah, pertengahan inilah yang 

membuat manusia disebut sempurna. Dengan demikian kata al-Insa>n sering digunakan 

untuk makhluk yang tinggi derajatnya, dan rendah derajatnya
2
. Jika manusia sanggup 

berada di tengah-tengah menjadi manusia yang sempurna. Istilah Toto Tasmara, Jasad 

Manusia tetap di bumi tetapi jiwa melangit.
3
  

Adapun kata al-Na>s, memiliki subtansi manusia sebagai makhluk sosial, 

kecenderungan membangun komunitas. Dalam al-Qur’a>n kata al-Na>s sering digunakan 

untuk menunjukan komunitas Qurais (Makah). Sementara Bashar memiliki subtansi 

makhluk yang memiliki rasa, emosi dan kebutuhan biologis. Kata al-Bashar, secara 

harfiah bermakna kulit. Manusia sungguhpun memiliki bulu-bulu, tetapi tetap saja 

yang nampak kulitnya. Dengan kulit manusia bisa merasa. Rasa nikmat, sakit, halus 

dan kasar dapat dirasakan dengan kulit
4
. Kata al-Bashar juga dapat dikatakan manusia 

memiliki kebutuhan biologis sebagai sara untuk memenuhi kesenangan dan kepuasan
5
.  

Selain manusia memiliki istilah seperti yang tersebut di atas, manusia juga 

diistilahkan Bani Adam. Kata Bani Adam dalam artian kebahasaan (lughah) diartikan 

keturunan Adam. Berbicara keturunan artinya berbicara soal sejarah kebudayaan dan 

peradaban manusia. Dengan demikian, manusia selain makhluk sosial, makhluk 

sempurna, juga makhluk yang memiliki kebudayaan dan peradaban.     

Jika dihubungkan istilah-itilah tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa 

manusia memiliki kebutuhan internal dan external. Kebutuhan internal kebutuhan di 

dalam dirinya, sementara kebutuhan external, kebutuhan di luar dirinya. Dua 

kebutuhan tersebut harus dipenuhi oleh manusia. Kebutuhan internal mencakup; 

ketentraman, kesenangan. Adapun kebutuhan external mencakup kepuasan yang lahir 

dari eksistensi diri.     

Jika diungkap segala kebutuhan manusia dengan pendekatan istilah-istilah 

kenamanaan tersebut di atas tentunya sangat menarik, tetapi memerlukan bahasan 

yang banyak dan lama. Untuk itu pada artikel ini penulis hanya akan menekankan 

                                                             
1Lihat al-Qur’a>n surat al-Shami ayat 8 
2Lihat al-Qur’a>n suarat al-T}in ayat 4-6 

 3Lihat Toto Tasmara, Dimensi Doa dan Dzikir (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Dana Yasa,1999) 

h.394 dan 398  
4Lihat Imam al-Ghazali ini yang disebut ruh jasmaniah. Dalam komentarnya Imam al-Ghazali 

membagi ruh pada tiga bagian; ruh ruhaniah, ruh jasmaniah, dan ruh sult}anaih 
5
Rasullah menyebut dirinya Bashar sama seperti kamu, ini artinya Rasul juga punya kebutuhan 

biologia, lihat firman Allah al-Kahfi ayat 110  
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pembahasan pada kebutuhan manusia dari sisi kata al-Bashar. Adapun pembahasan 

kebutuhan manusia dengan pendekatan istilah-istilah kenamaan tersebut di atas hanya 

sekilas, yang sifatnya hanya ikut memperjelas kata al-Bashar.   
Seperti yang telah penulis paparkan di atas, bahwa kata al-Bashar memiliki 

subtansi manusia memiliki kebutuhan biologis, yang harus dipenuhi agar menjadi 

manusia seutuhnya. Untuk itu islam memberikan solusi dalam memenuhi kebutuhan 

ini. Islam juga memandang bahwa kebutuhan bilogis (sex) merupakan fitrah manusia 

itu sendiri. Bahkan dalam memenuhi kebutuhan biologis Islam memberikan bimbingan 

agar sesusi dengan fitrahanya.  

 

 

SEX SEBAGAI FITRAH MANUSIA 

 

A. Sex dan Fitrah  

Sex dalam artian kebahasaan (lughah) jenis kelamin
6
, atau hal yang berhubungan 

dengan jenis kelamin. Adapun sex dalam artian istilah ilmu kedokteran bermakna 

persetubuhan baik laki-laki maupun perempuan. Terlepas dari penegrtian sex, yang 

jelas sex merupakan kebutuhan biologis manusia, sebagai al-Bashar. Dengan demikian 

memenuhu kebutuhan sex merupakan wujud fitrah manusia itu sendiri. Dalam al-

Qur’an sex diartikan syahwat yang berfungsi sebagai hiasan bagi manusia.
7
 Fitrah yang 

dimaksud adalah sifat dasar manusia yang selalu melekat di dalam diri manusia sejak 

awal penciptaanya.  

Tuhan menciptakan makhluk terbagi pada tiga golongan. Golongan yang pertama 

makhluk yang hanya memiliki syahwat, yaitu binatang. Golongan kedua makhluk 

hanya memiliki akal, yaitu Malaikat, dan golongan ketiga makhluk yang memiliki 

syahwat dan akal, yaitu manusia. Dengan akalnya diharapkan manusia dapat 

menggunakan sexnya sebagai sebuah karunia dan hiasan dalam hidup di dunia. Bahkan 

dengan akalnya manusia dapat menggunakan sex lebih mendekatkan diri kepada 

Tuhan-nya.  

Allah menciptakan manusia syarat dengan sexnya, Allah juga menciptakan 

panduannya. Panduan sex yang Allah tawarkan tertuang di dalm kitab suci yaitu al-

Qur’an. Tidak hanya itu, panduan sex juga tertuang dalam al-Hadis yang disampaikan 

oleh Rasul Allah swt. Jika al-Qur’an dan al-Hadis berbicara sex, dan sekaligus 

panduannya, maka sudah dapat dipastikan pandangan Islam terhadap sex adalah 

positif. Tidak hanya itu, sex dalam Islam dikaitkan dengan kecerdasan terhadap 

keturunan. Untuk itu, islam memberikan bimbingan sex agar selain dapat terpenuhinya 

kebutuhan biologis, juga dapat dilakukan dengan baik dan benar.  

Proses sex yang tidak matang dapat melahirkan anak yang terganggu 

kecerdasannya.
8
Hal lain yang tidak kalah pentingnya yang ditawarkan oleh Islam 

adalah dalam memilih pasangan sex, karena hal ini akan mempengaruhi terhadap 

hubungan sex yang baik dan terjadi pembuahan yang matang. Salah satu tawaran Islam 

dalam memilih pasangan sex adalah pasangan yang jauh, terutama jauh dari tali 

                                                             
6Lihat Kamus Bahasa Indonesia 
7
Lihat QS :Ali Imran:14 

8 Lihat Abu Zakaria Mengawetkan Cinta Kasih Suami-Istri (Solo: CV Aneka 1997) h. 118  
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persaudaraan.
9
Jauhnya pasangan sex melahirkan rangsangan yang tinggi, sehingga 

akan melahirkan sex yang matang dan berdampak pada keturunan.         

    

B. Bimbingan Sex dalam Islam 

Al-Qur’a>n dan al-Hadis tidak hanya berbicara sex sebagai kebutuhan manusia, 

tetapi jauh dari itu. Allah swt lewat al-Qur’a>n dan Rasul-Nya yang tertuang dalam al-

Hadis membimbing manusia dalam memenuhi kebutuhan sexnya.  

Jika mau melihat kebelakang (Flash Back), sejak awal penciptaan manusia Allah 

swt memerintahkan Adam sebagai bapaknya manusia (Abu al-Bashar) untuk 

memperbanyak keturunnya
10

. Ini satu isyarat agar Adam memfungsikan sexnya sesuai 

dengan aturan yang telah Allah swt tentukan. Tidak hanya itu, Allah swt juga 

menciptakan Hawa sebagai pasangan agar kebutuhan sex keduanya terpenuhi.   

Islam agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Memenuhi kebutuhan sex adalah 

fitrah manusia. Untuk itu Islam tidak melarang sex, apalagi membunuhnya karena sex 

kebutuhan manusia. Dalam urusan sex Islam justru membimbingnya. Bimbingan Islam 

dalam urusan sex bersifat menyeluruh, dari mulai niat, sampai tujuan melaukan sex 

bahkan teknisnya. Sex yang benar menurut Islam harus dilakukan setelah menikah, dan 

tujuan menikahpun harus di dasarkan ibadah agar mendapatkan pahala.
11

 Bukan 

menikah karena didasari cinta belaka atau atas ketertarikan terhadap lawan jenis. Jika 

dalam pernikahan didasarkan hanya fisik belaka, ini tidak akan mendatangkan rahmat, 

karena fisik waktunya relatif. Dengan berjalannya waktu, bertambahnya usia semuanya 

akan berubah, dan ketertarikan pun akan mengalami perubahan.  

Niat menjadi titik tolak dalam menikah, sekaligus dalam memenuhi kebutuhan 

sex. Untuk itu jangan salah niat, dan niat yang benar adalah ibadah, karena Allah swt. 

Setelah dilandasi niat karena Allah swt, selanjutnya dalam memenuhi kebutuhan 

sexpun harus mengikuti aturan Allah swt. Allah swt yang mennciptakan manusia, 

Allah swt tahu betul keadaan manusia. Allah swt menciptakan laki-laki dalam urusan 

sex cepat bangkit, karena berada disatu titik (Penis), hanya dengan melihat, atau 

meraba bisa langsung bangkit. Sementara perempuan Allah swt ciptakan syahwatnya 

berada di seluruh tubuh, sehingga sedikit lamban bangkitnya.
12

 Untuk itu Islam sebagai 

agama produk Allah swt, lewat sebuah al-Qura>n dan hadis menganjurkan untuk 

merangsang pasangan terlebih dahulu, agar keduanya seimbang.
13

Bahkan seoarang 

suami dibenci Allah swt jika dalam melakukan sexnya, langsung tampa memperhatikan 

                                                             
9
Lihat Abi> Abdi> al-Mut}i> Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi al-Bantani, Niha>h al-Zain (Kairo: 

Da>r al-Fikr) bab Nikah 
10 Lihat Imam al-Qurt}ubi, Mukhtas}ar Tad}kirah al-Qurt}ubi (Kairo: Da>r al-Fikr), h. 32. Lihat juga 

Ibnu Hajar al-Haitami, Bhulugh al-Maram dalam bab pernikahan. Lihat Syaikh Nawawi al-Bantani, 

Uqud al-Dulujain pada bab pernikahan.      
11 Lihat al-Imam al-Nawawi, Fatawa (Kairo: Da>r al-Fikr).h.125 
12 Lihat Abu Zakaria, Mengawetkan Cinta Kasih Suami Isltri (Yogyakarta: CV. ANEKA, 

1997).h.118  
13

Lihat Abu Zakaria, Mengawetkan Cinta Kasih Suami Isltri (Yogyakarta: CV. ANEKA, 

1997).h.1119. lihat juga QS al-Baqarah ayat 223  
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istrinya sudah siap atau belum.
14

Begitu mulianya sex dalam Islam, sehingga bimbingan 

sex sangat detil, dari mulai pilih pasangan, sampai cara memenuhi kebutuhan sex.  

Allah swt lewat Islam menawarkan sex yang baik dan benar. Hal ini semestinya 

direspon positif oleh semua umat manusia, sehingga tidak ada yang namanya 

penyimpangan sex. Namun ditengah-tengah perjalanan penyimpangan sex sering 

terjadi. Bahkan bukan hal yang baru, hampir setiap dekade manusia ada segelintir 

orang yang melakukan sex menyimpang. Penyimpangan sex sebelum Nabi Muhammad 

saw solusinya Allah swt turunkan siksaan (adab). Sementara pada umat Nabi 

Muhammad saw tidak ada istilah turun adab, pelaku ditunggu tobatnya. Jika semasa 

hidup belum juga tobat, dan ajar segera menjemputnya, maka ganjaran akan didapat 

dikemudian hari. Penundaan siksa bagi pelaku penyimpangan sex untuk umat Nabi 

Muhammad saw adalah sebagai wujud rahmat dari Allah swt
15

.  

 

 

 

PENYIMPANGAN SEX DAN TERAPINYA 

 

Al-Qur’a>n sekalipun bukan kitab sejarah, tetapi isisnya banyak memuat sejarah. 

Sejarah yang digambarkan di dalam al-Qur’a>n mencakup seluruh sejarah kehidupan 

manusia. Al-Qur’a>n juga dalam menguraikan sejarah selalu berimbang. Selain 

mengangkat pristiwa yang baik juga mengangkat pristiwa yang buruk. Kedua peristiwa 

itu untuk dijadikan pelajaran (al-Ibrah). Semua sejarah yang diceritakan dalam al-

Qur’a>n, dari mulai sejarah Nabi Adam as sampai sejarah Nabi Muhammad saw akan 

terulang kembali, hanya pelaku dan waktunya yang berbeda. Baik sejarah yang sifatnya 

baik, juga sejarah yang menceritakan hal buruk.  

Sejarah penyimpangan sex misalnya, hal ini sudah pernah terjadi pada masa Nabi 

Lut}, sebagaimana yang digambarkan dalam al-Qur’a>n;   

                            

                     

dan (ingatlah kisah) Lut} ketika Dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu 
mengerjakan perbuatan fahisyah16 itu sedang kamu memperlihatkan(nya)?" 
"Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan 
(mendatangi) wanita? sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat 
perbuatanmu)". (al-Naml: 54-55) 

Seperti yang tergambar pada ayat di atas, yang melukiskan kisah kaum Nabi Lut}, 

kini terulang kemabali hanya pelakunya yang berbeda. Hampir di seluruh belahan 

                                                             
14Lihat Abu Zakaria, Mengawetkan Cinta Kasih Suami Isltri (Yogyakarta: CV. ANEKA, 

1997).h.120   
15Lihat QS. Al-Biya ayat 107  
16Perbuatan keji: menurut jumhur mufassirin yang dimaksud perbuatan keji ialah perbuatan zina, 

sedang menurut Pendapat yang lain ialah segala perbuatan mesum seperti : zina, homo sek dan yang 

sejenisnya. menurut Pendapat Muslim dan Mujahid yang dimaksud dengan perbuatan keji ialah 

musahaqah (homosek antara wanita dengan wanita). 
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dunia, termasuk Indonesia di dalamnya penyimpangan sex semakin menjamur. 

Penyimpangan sex tidak hanya masuk pada level bawah, level ataspun tidak luput 

dengan serangan-serangan penyimpangan ini. Bahkan, peyimpangan sex tembus ke 

dunia publik pigur. Masyarakat terhentak hampir tidak percaya dengan kejadian ini. 

Kekewatiranpun merambah kesetiap hati orang tua, sehingga penyimpangan sex 

menjadi hantu yang sangat mengerikan. Tidak hanya itu, penyimpangan sex pada saat 

sekarang bukan hanya masuk pada tataran penyakit, melainkan sudah masuk pada 

ranah gerakan idiologi. Salah satu bukti dari gerakan idiologi ini nampak sekali dari 

tuntutan para penganut penyimpangan sex. Mereka sumua menuntut haknya 

dilegalitaskan oleh pemerintah. Para pelaku peyimpang sex sudah tidak merasa bahwa 

hidupnya menyimpang, sehingga prilakunya ingin dianggap normal dan hidup 

berdampingan dengan masyarakat pada umumnya. Berbagai argumen dibangun demi 

pembenaran hidupnya. Ironisnya lagi Hak Asasi Manusia (HAM) dijadikan sebagai 

dasar pembenaran.   

Terlepas dari tuntutan mereka, yang jelas penyimpangan sex secara umum dapat 

dipetakan menjadi; penyimpangan sex terhadap dirinya (individu). penyimpangan sex 

dengan sejenis (Homo/Lesbi). Bisa juga dengan lawan jenis. Penyimpangan sex secara 

individu bisa dilakukan dengan masturbasi atau onani, sebagaimana yang disampaikan 

dalam al-Hadis
17

: 

 َمْلُعْوٌن َمْن َنَكَح َيَدهُ 
dilaknat seseorang menikah dengan tangannya 
 

Ulama fiqih memahami salah satu perbuatan yang dihukumi makruh18. Terlepas dari 

kaca mata hukum fiqih, yang jelas membuang air mani termasuk perbuatan mubazir. 

Prof. Dr. Quraish Shihab, memahami dari satu kali semburan air mani ada 200juta bibit 

manusia (nutfah), maka tidak berlebihan jika Islam melarang membuang air mani 

sembarang.  

Penyimpangan sex selain dengan dirinya sendiri, seperti yang telah penulis 

paparkan di atas, juga bisa dengan lawan jenis. Peyimpangan sex dengan lawan jenis 

maksudnya, dalam memalukan sexnya tidak pada tempatnya, melainkan lewat dubur. 

Islam dengan bahasanya memberikan stempel dosa pada orang yang melakukan sex 

seperti ini. Sementara ilmu kedokteran akan berkata rawan penyakit, karena lobang 

anus berfungsi untuk buang kotoran.  

Islam sejak kelahirnnya sudah melarang sex menyimpang, yakni sex lewat dubur. 

Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasullah saw.  

  

ىل - ثعاىل- هللا عليه وسمل الينظر هللا : عن ابن قال رسول هللا صىل عباس ريض هللا عنه قال ا 

  حصيح اخرجه الرتمذي (رجل أ ىت رجاًل ، أ و امرأ ة يف ادّلبر

 

                                                             
17Lihat Al-Imam Taqi> al-Din Abi> Bakar bin Muhammad al-H{usaini>, Kifah al-Akhyar (Kairo: Da>r 

al-Fikr) 
18Makruh: Jika dilakukan Allah benci, makruh termasuk dosa kecil.  



6 
 

 

Allah tidak akan melihat (dengan kasih sayang) kepada orang yang mendatangi laki-

laki atau perempuan di dalam duburnya (dikeluarkan oleh Imam Tirmizi)  

 

Sex dubur (analsex) baik pada pasangan sendiri, atau orang lain sangat dikecam dalam 

Islam. Mungkin ada orang betanya, bagaimana kalau pasangannya mau? Dalam hukum 

Islam khususnya hal ini tidak mengenal istilah mau atau tidak, yang jelas hal itu 

terlarang. Apalagi sifatnya dengan sejenis, laki-laki dengan laki-laki dan perempuan 

dengan perempuan. sebgaimana yang dijelaskan dalam hadis Rasul; 

ذا أ ثت املرأ ة املرأ ة فهام زاهيتان ذا أ ىت الرجل الرجل فهام زاهيان وا    ا 

   Ketika laki-laki mendatangi laki-laki, dan perempuan mendatangi perempuam 

dihukumi zina  

Laki-laki dengan laki-laki dihukumi zina, demikian juga dengan perempuan dengan 

perempuan, sama dihukumi zina.  

 Islam menyembut manusia dengan kata bashar, artinya makhluk yang memiliki 

kebutuhan biologis, tetapi di dalam memenuhi kebutuhan biologis Islam memberikan 

aturan. Aturan yang dibuat oleh Islam bukan untuk merugikan semua pihak, atau orang 

tertentu, melainkan untuk menjadikan rahmatanlilalamin. Sex yang didasari aturan 

tuhan akan tercipta rahmatanlilalamin.  

 Penyimpangan sex juga bisa terjadi pada binatang. Penyimpangan sex pada 

binatang yang dimaksud, seseorang menyetubuhi binatang, atau disetubuhi binatang. 

Prilaku penyimpangan sex seperti ini bukan hal yang baru, dari masa ke masa sering 

terjadi faktornya beragam. Bisa karena tidak mendapatkan paangan, sementara hasrat 

bercinta menggebu-gebu, atau faktor lainnya. Apapun penyebabnya yang jelas Islam 

memberikan tindakan keras terhadap penyimpangan sex ini, sebagaimana digambarkan 

dalam sebuah hadis Nabi 

ْيَمَة فَاقُْتلُْوَها َمَعُه  (رواه ابوداود والرتمذي)َمْن َاىَت ََبِ   

 Siapapun yang menyetubuhi binatang, maka bunuhlah binatang itu bersamanya 

(riwayat Abu Daud dan Tirmidzi) 

 

Hadis  di atas sangat rasional, jika binatang dan pelaku sex meyimpang harus dibunuh, 

karena jika tidak, akan berdapak pada hukum selanjutnya. Lebih jelasnya bisa kita 

simak komentar ulama fiqih, seperti Syaikh Nawawi al-Bantani dalam kitab 

Kasyifatusaja menjelaskan jika ada binatang melahirkan manusia, maka yang 

dilahirkan itu dihukumi manusia, tetapi kena juga hukum binatang. Artinya, dia wajib 

shalat, puasa dan ibadah-ibadah yang lain, tetapi jika disembelih secara hukum boleh.  

 Dari beberapa uraian tentang penyimpangan sex, dapat ditarik satu pemahaman, 

bahwa apapun alasannya penyimpangan sex tidak dibenarkan. Tidak hanya 

penyimpangan sex saja yang tidak dibenarkan, tetapi mendekati sex menyimpang juga 
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tidak dibenarkan. Banyak faktor orang dapat terjerumus pada penyimpangan sex, yang 

akan penulis uraikan di bawah ini.    

   

A. Faktor Penyimpangan sex  

Al-Jarnuzi dalam salah satu karyanya, yaitu Kitab Ta’lim al-Muta’alim 

menegatakan, ‚Jangan tanya dia tanyalah temannya, karena betapa dan siapapun dia 

akan berwatak seperti temannya‛.
19

ini artinya pengaruh teman dekat (lingkungan) 

sangat dominan dalam membentuk pola pikir seseorang, termasuk di dalamnya 

penyimpangan sex. Hal senada juga pernah diutarakan oleh Rasullah saw lewat sebuah 

hadisnya:    

 

 واحلامك وحّصحه (رواه الرتمذي وقال حديث حسن )الرجل عىل دين خليهل فلينظر أ حدمك من خيالل
Seseorang atas din (pola fikir) temenya, maka lihatlah dengan siapa seseorang 

bergaul (Riwayat al-Tirmidzi)   
 

Faktor lingkungan begitu mendominasi dalam membentu pola pikir seseorang. 

Medianya bisa pendengaran, penglihatan, bisa juga keduanya. Namun di antara kedua 

faktor tersebut, faktor pendengaran lebih mendominasi. Al-Qur’a>n memposisikan 

telinga lebih awal sebelum penglihatan.
20

al-Imam al-Ghazali berkomentar bahwa 

setiap suara yang masuk ketelinga akan direkam dengan hati, dan pada akhirnya akan 

diwujudkan dalam tindakan. Jika suara yang masuk positif, yang terekamnyapun 

positif dan implementasinyapun positif. Demikian juga sebaliknya, jika negatif suara 

yang masuk, rekamannyapun negatif dan wujudnyapun negatif. Untuk itu, komentar al-

Imam al-Ghazali, perbuatan baik seseorang merupakan sinar pantul dari hati yang 

membekas dibadan, dan perbuatan buruk seseorang pantulan gelap dari hati yang 

membekas di badan. 

 Faktor penyimpangan sex, dapat dimulai juga dengan menyerupakan. Misalnya 

laki-laki suka menyerupakan perempuan, atau perempuan menyerupakan laki-laki. 

Untuk Islam sejak awal melarang perbuatan menyerupakan, sebagaimana tertuang di 

dalam hadis ini:     

 

لعن هللا املتش هبني من : قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل : عن ابن عباس ريض هللا عهنام قال

.رواه البخاري" الرجال ابلنساء، واملتش هبات من النساء ابلرجال   
Dari Ibnu Abas R.A Ibnu Abas berkata‛ Rasul Bersabda: Allah melaknat laki-laki yang 
menyerupakan perempuan dan perempukan yang menyerupai laki-laki (Riwayat al-
Bukhari)  
 
 
 

                                                             
19 Lihat Al-Jarnuzi, Ta’lim al-Muta’alim (Kairo: Da>r al-Fikr) 
20 Al-Qur’a>n: surt al-Nahl 78 
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PENYEMBUHAN 

 

A. Obat dan Penyembuh 

Dalam bahasa arab, ada kata dawa>, ada shifa>. Dawa> sering diartikan obat, 

sementara shifa> diartikan penyembuh
21

. Al-Qur’a>n difahami sebagai penyembuh, 

bukan obat. Penyembuhan dengan al-Qur’a>n mencakup segala penyakit, fisik, psikis, 

dan psikomatis
22

.  Teknis penyembuhannya dengan dibacakan ayat-ayat al-Qur’a>n. 

Ketika dibacakan ayat-ayat al-Qur’a>n akan terjadi Insel atau kekebalan tubuh
23

.  

Penyimpangan sex yang sekarang laksana jamur dimusim hujan termasuk pada 

penyakit spititual. Jika hal ini masuk pada penyakit spiritual, maka tidak ada 

penyembuhan yang efektif, kecuali penyemnuhan dengan al-Qur’a>n. Penyakit ini tidak 

bisa menggunakan pengobatan, melainkan harus penyembuhan, seperti yang 

ditawarkan al-Qur’a>n. Sifat penyembuhan tidak dibutuhkan media, melainkan 

penderita hanya dianjurkan mendengarkan lantunan-lantunan kalam Ilahi. Secara 

teoritis, ketika suara al-Qur’a>n dimasukan kedalam telinga, tampa sadar sudah 

memasukan energi positif, dan ketika energi positif sudah mendominasi di dalam tubuh 

penderita, maka energi energi negatif akan hilang dengan sendirinya
24

. Analogi logis, 

ketika seseorang mau menghilngkan bekas kopi di dalam gelas, tidak perlu kopinya 

dibuang atau ditumpahkan. Pelaku hanya cukup memasukan air putih ke dalam gelas 

sebanyak-banyaknya, maka dengan sendirinya kotoran yang ada di dalam gelas akan 

menghilang.     

  

B. Pencegahan Dini 

Langkah Islam dalam pencegahan dini dalam kasus penyimangan sex, sebagaimana 

digambarkan oleh al-Qur’a>n dan al-Hadis. Al-Qur’a>n dengan gaya bahasanya sudah 

melakukan pencegahan terhadap penyimpangan sex. Misalnya melarang mendekati 

zina, sebagaimana digambarkan dalam al-Qur’a>n
25

    

Dalam kaidah ushul fiqih dilarang diperintahkan sesuatu, diperintahkan juga media 

atau sarana yang dengannya sesuatu itu dapat terlaksanakan
26

. Seorang tukang 

diperintahkan memasang pintu, pada dasarnya diperintahkan juga memasang engsel, 

sekalipun yang punya rumah tidak memerintahkan memasang engsel. Namun pintu 

dapat terpasang jika engsel terpasang. Maka memasang engsel padasarnya diperintah, 

sebab dengannya pintu dapat terpasang. Demikian juga dengan perintah dilarang 

mendekati zina. Perintah ini mencakup hal-hal yang dapat mendatangkan zina, baik 

lewat bacaan, atau tontonan dan yang lainnya.  

Kasus penyimpangan sex secara umum dapat dikatan zina, maka hal-hal dapat 

mendatangan prilaku menyimpang sejak dini harus dicegah. Pencegahan sejak dini 

                                                             
21Lihat QS al-Isra ayat:17 
22Lihat Apipudin, Al-Qur’a>N Sebaga Penyembuh Penyakit, Analisis Kitab Khazinah al-Asra>r 

(Ciputat: YPM 2013)
  

23Lihat Prof. Abdul Daem al-Kahil  
24Lihat QS suarat Hu>d ayat 114 
25Lihat QS suart al-Ira ayat 32   
26

 Lihat Moch Riva’i, Ushul Fiqih, (Bandung: al-Ma’arif:1970),h.34 Lihat H. Baihaki, Ilmu Matik, 

(Darul Ulum Press),h.15 
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sudah dilakukan oleh Islam, misalnya dilarang penyerupaan laki-laki dan perempuan, 

sebagaimana digambarkan oleh hadis Nabi; 

لعن هللا املتش هبني من : قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل : عن ابن عباس ريض هللا عهنام قال

 رواه البخاري" الرجال ابلنساء، واملتش هبات من النساء ابلرجال
   

Dari Ibnu Abas R.A Ibnu Abas berkata‛ Rasul Bersabda: Allah melaknat 

laki-laki yang menyerupakan perempuan dan perempukan yang menyerupai 

laki-laki (Riwayat al-Bukhari)  

  

Islam mengajarkan kepada umatnya agar tidak mensamarkan status kelamin. Jika 

laki-laki harus terlihat laki-laki, dan jika perempuan harus terlihat perempuan.  

Manusia yang diisyaratkan dengan al-Na>s (الناس), yang sebutkan 183 kali dalam al-

Qur’a>n, dalam keseharian bisa mempengaruhi atau dipengaruhi. Manusia juga memiliki 

potensi baik dan buruk
27

 yang bisa dipengaruhi baik atau buruk. Pengaruh yang 

tercepat terhadap pola fikir seseorang adalah orang terdekatnya. Hal senada juga 

pernah diutarakan oleh al-Jarnuzi dalam salah satu karyanya, yaitu kitab Ta’lim al-
Muta’alim, komentranya, ‚Jangan tanya dia, tanyanyalah temannya, sebab betapa dan 

siapaun dia akan berwatak seperti temannya. Demikian juga Rasullah dalam sebuah 

hadis menjelaskan, bahwa al-Di>n (pola fikir dan sejenisnya) sangat dipengaruhi 

temannya.  

Komentar-komentar di atas menyadarkan kita pada kasus penyimpangan sex juga 

bisa dipengaruhi oleh teman dekatnya. Untuk itu, dalam pencegahan penyimpangan 

sex Islam menganjurkan memilih teman. Islam guga menggambarkan bahwa teman 

yang baik (shalih) salah satu bagian dari kebahagian manusia
28

.    

 

C. Penyembuhan Peyimpangan Sex  

Penyembuhan sex menurut Islam adalah bertobat. Tobat dalam artian kebahasaan 

berarti kembali. Sementara dalam arti istilah tobat adalah kembali ke jalan Allah swt. 

Maksudnya, kembali manusia dari kehidupan yang tidak normal menjadi normal. 

Konteksnya dengan prilaku sex menyimpang jalan penyembuhannya adalah bertobat. 

Artinya kembali menjadi manusia normal, manusia yang mengikuti tuntunan Allah sw.  

Kembali ke manusia normal, adalah hal mudah, persoalannya mau atu tidak. 

Banyak orang berkata, ingin kebali menjadi manusia normal, melakukan sex secara 

fitrah, namun komentarnya sulit memulainya. Jika kata sulit masih ada di benak 

pelaku, selamanya pelaku tidak bisa kembali pada manusia normal
29

. Untuk kembali 

menjadi manusia normal, hal yang harus dirubah oleh pelaku pola fikir. Dia hanya 

menyadari bahwa yang dilakukannya itu tidak normal. Setelah menyadari hal itu, 

selanjutnya pelaku memahami prilaku normal dalam sex. Intinya harus mau kembali 

                                                             
27Lihat Surat al-Syamsi ayat 8  
28

Lihat Sayid Ahmad al-Ha>shimi, Mukhtar al-Ha>disi al-Nabawi> (Kairo: Da>r al-Fikr)h.18  
29Lihat hadis Qudsi (aku bagaimana prasangka hambaku اانعند ظىن عبدبه) 
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kepada fitrahnya, membuka suara hatinya. Bukankah inti dari semua kerusakan 

bersumber dari hati, sebagaimana yang di jelaskan al-Qur’a>n dan al-Hadis.
30

 

Semua usaha yang penulis paparkan di atas, masuk pada kreteria penyembuhan 

internal, yang sebenarnya poin penting dalam penyembuhan. Namun, tidak semua 

pelaku bisa, nah di sini dibutuhkan faktor internal. Dalam psikotrapi Islam, salah satu 

penyembuhan faktor external adalah dibacakan ayat al-Qur’a>n, yang menurut ilmuwan 

muslim, kekuatan suara al-Qur’a>n mencapai 63,11% dibandingkan dengan suara musik, 

dan terapi suara lainnya yang hanya mencapai 11%
31

. Penyembuhan dengan suara al-

Qur’a>n yang dijadikan media telinga. Di sini antara faktor internal dan external 

menyatu. Faktor internal penderita mau mendengarkan ayat-ayat al-Qur’a>n. Sementara 

faktor external pihak kedua yang mau membacakan ayat yang bisa terdengar oleh 

telinga penderita. Suara al-Qur’a>n yang masuk kedalam telinga langsung menuju otak 

penderita, dan menghujam di hatu yang paling dasar (lub) dan tersimpan. Suara yang 

tersimpan di dalam hati jika volumenya banyak, akan dapat menyinari tubuh
32

 yang 

disebut kecerdasan spiritual.       

 

 

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Dari uraian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa sex dalam Islam 

difahami sebagai fitrah manusia yang harus dipenuhdalami. Selain itu, sex dalam Islam 

dapat dijadikan media untuk mendekatkan diri (Taqarub) kepada Allah swt. Untuk itu 

Islam menawarkan aturan tentang sex, dari memilih pasangan, niat dan teknis sex. 

Seperangkat aturan tentang sex diberikan kepada manusia, agar manusia menjadi wakil 

Tuhan (Khalifah) di bumi, yang sejak awal penciptaan manusia Allah telah 

memprolamirkannya.     

Penyimpangan sex dipandang oleh Islam sebagai zina yang dapat menurunkan 

murka Allah swt. Penyimpangan sex, berarti sex yang tidak mengikuti aturan Tuhan. 

Penyimpangan ini akan mendatangkan kerugian bagi manusia itu sendiri. Baik 

kerusakan bio, psio, sosio dan spiritual. Sikap Islam pada penyimpangan sex 

menawarkan solusi, baik pencegahan dini, mapun penyembuhan.   

 

B. Harapan dan saran  

Penulis sangat menyadari pada kelemahan dan keterbatasan. Untuk itu, penulis 

berharap kritik dan saran yang sifatnya membangun, sehingga pada penuisan dimasa 

yang akan datang dapat dituangkan secara sempurna.  Harapan penulis, makalah ini 

sungguhpun masih jauh dari sempurna, semoga dapat memberikan kontribusi kepada 

masyarakat secara umum.  

 

 

 

                                                             
30Lihat al-Qur’a>n suratal-Ru>m ayat 41  
31Lihat Apipudin, al-Qur’a>n Sebagai Penyembu Penyakit, Analisis Kitab Khazinah al-Asra>r 

(Ciputat: YPM, 2013)   
32Lihat Imam gahazali, Sir al-Qulub (Kairo: Da>r al-Fikr)  
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