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KAJ1AN TEMA 

Pelacuran Suci 

(Konsep Pelacuran menurut Kisah Perempuan 

Bernama Rahab dalam Yosua 2:1-24 sebagai 

bagian Sejarah Deuteronomis) 

iJMariska Jlauterhoom 

Abstrak 

Defining prostitution as a religious activity is a good movement in reclaiming sexuality that 
occurred on the past. Moreover when it concerns the role of a woman named Rahab in Joshua 

2:1-24 as an important part of Deuteronomistic History. Surprisingly, when the word 
"prostitute " and "holy " is used at the same time and refers one to each other, "holy prostitute". 

Such prostitution which is involved in ancient religious rituals was designed in order to give 
fertility. And later it will guarantee and assure the prosperity. This reality will bring Rahab to a 
loyal cult part-taker of the fertility goddess, instead of being just an ordinary prostitute, such as 
nowadays perspective. And it will become the key element in supporting the success of Josiah 

reformation. 

Kata Kunci; Pelacuran Suci, Konsep Pelacuran, Sejarah Deuteronomis, Rahap Sipelacur, 
PerspeklktifDH 

Nama Rahab, diperkenalkan Alkitab 
sebagai seorang pelacur atau 

seorang perempuan sundal, baik dalam 
Alkitab Perjanjian Lama maupun 
Perjanjian Baru. Nama yang sama - 
Rahab- temyata dikaitkan dengan iman 
dan pembenaran, bahkan nama Rahab 
dicantumkan dalam daftar silsilah Yesus 
(The Genealogy of Jesus), yang oleh 
orang Kristen selama berabad-abad 
lamanya dipercaya sebagai Tuhan dan 
Juruselamat. 

Pelacur atau perempuan sundal 
adalah mereka yang dianggap berada di 
luar struktur masyarakat, bahkan mereka 

acapkali disebut sebagai "sampah 
masyarakat". Profesi sebagai pelacur 
dianggap sebagai sesuatu yang hina, 
rendah, kotor, menjijikkan dan 
dipandang sebelah mata, sehingga tidak 
mengherankan kalau para pelacur dijauhi 

oleh anggota masyarakat tertentu. 
Pelacuran itu sendiri, berarti hubungan 
seksual antara pria dan wanita yang 
bertujuan untuk memuaskan kebutuhan 
seksual laki-laki dan kebutuhan ekonomi 
perempuan.' Secara historis, pelacuran 
dimulai dengan sistem patriarkat dengan 
pembagian masyarakat menjadi kelas 

tuan tanah dan kelas budak.2 
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seorang di antaranya adalah Nabi Ahia 
dari Silo. Yerobeam lebih memilih 
golongan imam dan nabi yang bcrasal 
dari Betel dan Dan. Untuk kedua kalinya 
golongan imam dan nabi dari Silo 
dikhianati.10 

Menurut Friedman (1987), mereka 
dihadapkan pada dua pilihan, 1) Pindah 
ke Selatan dan mencoba untuk 
mendapatkan kedudukan dalam jabatan 
keimaman di sana atau; 2) Tetap bertahan 
di Utara dan melakukan apa saja, baik 
berupa pelayanan di luar Betel dan Dan 
maupun melakukan perbuatan-perbuatan 

amal." Akhimya setelah kerajaan Utara 
ditaklukan oleh Asyur, para imam Silo 
pindah ke Selatan, kelak mereka 
memegang peranan penting dalam 
reformasi kultus di Yerusalem ketika 
Yosiaberkuasa. 

Yosia adalah cucu dari Raja 
Manasye, anak dari Raja Amon, yang 
menjadi raja setelah kematian ayahnya 

sendiri pada tahun 642 Z.S.B.12 Yosia 
memerintah Israel sekitar tahun 640-609 
S.Z.B dan di tengah pemerintahannya, 
Asyur mulai melemah sampai pada saat 
Raja terakhimya wafat pada tahun 627 
S.Z.B. Dengan kematian Raja Asyur 
tersebut, kerajaan-kerajaan atau bangsa- 
bangsa di Asia tengah mulai bergerak 
untuk melepaskan diri dari pengaruh 
Asyur, termasuk juga Yehuda yang 
proses pelepasannya berlangsung sejak 
tahun 625-622 S.Z.B. Pada saat itu 
dimulailah reformasi atau pembaharuan 
yang dilakukan oleh Raja Yosia. 

Pada masa Raja Yosia berkuasa dan 
memerintah Israel, yaitu sekitar tahun 
622 S.Z.B diadakan perbaikan terhadap 
Bait Suci dan dalam perbaikan itulah 

ditemukan sekumpulan kitab yang 
temyata merupakan bagian dari Kitab 
Ulangan pasal 12-26, yang akan 
mewamai dan mendasari keseluruhan 
sejarah deuteronomis. Penemuan bagian 
inilah yang kemudian melandasi seluruh 
proses reformasi Raja Yosia yang 
dilakukan pada masa pemeritahannya. 
Dengan demikian, jika kita berbicara 
tentang Sumber DH maka kita berbicara 
tentang tindakan yang telah dilakukan 
oleh Yosia sebagai Raja. 

Sumber DH sendiri yang 
membicarakan tentang tindakan Raja 
Yosia, dibandingkan dengan ketiga 
sumber lainnya yang membentuk hampir 
keseluruhan Alkitab Peijanjian Lama, 
yaitu Sumber J, E dan P, memiliki 
cakupan yang sangat luas yaitu mulai dari 
Kitab Ulangan, Yosua, Hakim-hakim, 1- 
2 Samuel, dan 1-2 Raja-raja (Ulangan 
sampai 2 Raja-raja, kecuali Ruth). 

Lokasi sosial Sumber 
Deuteronomistic History diperkirakan 
adalah pada masa Raja Yosia hidup dan 
atau sesudahnya, yaitu sekitar abad ke-7 
(640-609 S.Z.B.).13 Pada masa ini pula 
menurut Lang (1983), agama yang 
dominan adalah agama politeistik selama 
kurang lebih empat setengah abad, kira- 
kira pada tahun 1020-586 S.Z.B.14 Kalau 
lokasi sosial penulisan DH ada disekitar 
tahun ini, maka tentunya agama 
politheisme setidaknya akan 
berpengaruh terhadap penulisan sumber 
ini. 

Menyangkut penulis DH, ada 
berbagai teori para ahli. Beberapa di 
antaranya menduga bahwa naskah itu 
secara rahasia ditulis oleh Hilkia dan 
Safan dengan bantuan nabiah Huldah, 
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yang segera dimintakan pendapatnya 
oleh Yosia.15 Memperkuat asumsi 
tersebut, Friedman (1987) mengutarakan 
bahwa penulis DH adalah golongan 
imam Lewi yang berasal dari Silo. Hal ini 
berdasar pada; 1) Golongan imam Silo 
menginginkan pemusatan agama, tetapi 
tidak mengikat kepada tabut atau 
dibawah keimaman Yerusalem; 2) 
Peduli terhadap semua mata pencarian 
imam-imam Lewi, tetapi akan memberi 
hak memilih hanya kelompok pusat 
Lewi; 3) Mereka menerima seorang raja, 
tetapi kekuasaannya perlu dibatasi, dan; 
4) mereka mempunyai pendekatan pra- 
monarki mengenai aturan-aturan 
peperangan.16 Berdasarkan asumsi ini, 
maka mungkin sekali DH ditulis oleh 
para Imam Lewi dari Silo, tentunya 
dengan Yosia sebagai pemrakarsa 
penulisan sumber ini. Maksud penulisan 
Sumber DH untuk melegitimasi dan 
mengafirmasi serta mendukung Raja 
Yosia dalam segala tindakan 
reformasinya, sebagai Raja Israel pada 
zaman itu yang dianggap sepadan dengan 
Raja Daud. Sumber DH pada hakekatnya 
berisikan berbagai hal yang mendukung 
atau untuk melegitimasikan kepentingan 
kerajaan Yosia, yang tertuang dalam 
agenda reformasinya. 

Chaney (1989) menguraikan 
konteks dan dinamika reformasi Yosia 
dalam enam pokok reformasi yaitu: 

1. Reformasi Yosia menandakan 
tumbuhnya kembali nasionalisme 
Yehuda yang telah dikuasai Asyur selama 
hampir satu abad sebagai daerah taklukan 
sejak zaman Tiglath Pilezer III (745-727 
S.Z.B), akan tetapi setelah meninggalnya 
Asshurbanapal (627 S.Z.B) maka 

menyurut pulalah kekuasaan Asyur, 
sehingga kerajaan-kerajan kecil mulai 
bangkit nasionalismenya, termasuk 
Yehuda. Gerakan Yosia hams dilihat 
sebagai gerakan nasionalisme anti- 
Asyur. 
2. Perbaikan Bait Allah yang dilakukan 

Yosia manandai perasaan anti Asyur 
ini lewat dipindahkannya simbol- 
simbol Asyur yang ada di Bait Allah 
dan ibadahnya (2 Raja-raja 16: 10- 
18). Tindakan memperbaiki rumah 
ibadah biasanya sama dengan 
tindakan membangun rumah ibadah. 
Dan ini hanya dapat dilakukan oleh 
seorang Raja yang berhasil dalam 
tradisi masyarakat Timur dekat 
Purba. 

3. Ada pula unsur perluasan teritori 
{territorial expansion) dengan 
gerakan Yosua ini, temtama terhadap 
Daerah Utara yang dulu adalah 
bagian dari kerajan Daud sebelum 
dipisahkan setelah kematian Salomo 
3 abad lalu. Daerah Utara ini telah 
dipecah-pecahkan oleh kekuasaan 
Asyur kedalam beberapa daerah dan 
disana ditempatkanyalah oleh Raja 
Asyur, para elit dari daerah jajahan 
Asyur lainnya, sehingga mereka telah 
tumbuh menjadi penguasa-penguasa 
terbatas di Daerah Utara itu. 

4. Yosia memperjuangkan politiknya 
lewat mempromosikan hukum dan 
tradisi Musa sebagai alat legitimasi 
dengan retorika Daud. Yosia dengan 
para pengikutnya mengukuhkan 
kedua tradisi ini sebagai bagian 
kerajaannya, yaitu tradisi Musa dan 
Daud yang banyak sekali dalam DH 
ini. Dengan demikian menempatkan 
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Yosia sebagai satu-satunya pewaris 
yang sah untuk melaksanakan kedua 
tradisi ini, yang berarti pula tennasuk 
DaerahUtara. 

5. Perbaikan Bait Allah ditandai dengan 
ditemukannya hukum-hukum yang 
kemudian oleh Yosia dijadikan 
hukum seluruh negeri dengan suatu 
upaya perjanjian (2 Raja-raja 22: 3- 
14; 23 : 1-3). Dokumen ini yang 
diduga merupakan bagian dari Kitab 
Ulangan, yang dapat dilihat dalam 
Ulangan 12-26. Dalam tradisi Timur 
Dekat Kuno, tindakan ini sama 
dengan penegasan kekuasaan Raj a. 

6. Penerapan hukum berarti pula 
pemusatan kerajaan. Pemusatan 
secara politik terjadi dengan 
penegasan bahwa Yosia adalah 
pewaris sah dari dinasti Daud, yang 
kekuasaannya meliputi seluruh 
Israel bersatu dulu17 

Frank Cross (1973)18, membagi dua 
struktur atau komposisi DH, yaitu; 
DH/Dtr 1, ditulis pada masa reformasi 
Yosia yang berarti sebelum pembuangan. 
Tema utama dalam DH 1 adalah dosa 
Yerobeam (1 Raja-raja 13: 34) dan Daud 
sebagai hamba Allah dan Yerusalem 
sebagai kota pilihan Allah (1 Raja-raja 
11: 12-13, 2 Raja-raja 8:19). DH 1 
menurut Cross ditulis pada masa 
reformasi Yosia (640-609 S.Z.B.) dan ini 
berarti bahwa pada masa sebelum 
pembuangan. Edisi ini juga berarti bagian 
utama dari DH yang berakhir pada 2 
Raja-Raja 23 ; 25a. Tema utama 
penulisan sebelum pembuangan adalah: 
Dosa Yerobeam yang menyebabkan dia 

harus dipunahkan dari muka bumi (1 
Raj a-Raj a 13; 34 ) dan demi Daud 
hambaKu dan Yerusalem yang telah 
Kupilih (I Raja-Raja 11; 12-13; 2 Raja- 
Raja 8:19); DH/Dtr 2, ditulis pada masa 
pembuangan dengan tema utama seputar 
kejatuhan Yerusalem dan penulisan ulang 
sejarah yang terlalu optimis karena 
refomasi Yosia yang pada kenyataannya 
yang ada hanyalah punahnya harapan 
kejayaan pada masa Yosia. DH 2 
dihadirkan dalam rangka legitimasi DH 
1. Dalam edisi kedua setelah masa 
pembuangan, tema yang utama ialah 
mencatat jatuhnya Yerusalem dan 
menulis ulang sejarah yang terlalu 
optimis karena kenyataan punahnya 
harapan kejayaan masa lalu dari Yosia. 
Dalam edisi pertama, dosa Yerobeam 
menjadi bulan-bulanan dinilai sangat 
besar, harus dilihat bukan sekadar hanya 
karena ia membangun tempat ibadah 
tandingan di Betel dan Dan. Dosa 
Yerobeam yang lebih besar ialah 
tindakannya memecah Israel Raya 
dengan mendirikan Israel Utara dan 
membuat Utara hancur. Pemisahan ini 
merupakan suatu pembangkangan 
terhadap Dinasti Daud, yang telah 
dimulai pada waktu Israel bersatu dan 
kemudian berkembang lebih lanjut di 
Yehuda. Pendirian tempat ibadah di Betel 
dan Dan dilihat sebagai perbuatan najis, 
karena tindakan itu membubarkan 
pemusatan ibadah di Yerusalem. 
Pemusatan ibadah j uga berarti pemusatan 
kekuasaan Dinasti Daud. 

Bagi Yosia di Yehuda, terpecahnya 
kerajaan Israel adalah keprihatinan yang 
besar karena bertentangan dengan 
keinginan Dinasti Daud yang 
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menginginkan bertahannya Israel Raya. 
Daud di sini digambarkan sebagai hamba 
Tuhan yang setia kepada Tuhan karena 
mendirikan tempat ibadah di Yerusalem, 
sedangkan Yerobeam dengan mendirikan 
tempat ibadah di Betel dan di Dan adalah 
lambang hamba yang tidak setia. Baik- 
buruknya raja-raja Yehuda selanjutnya 
ditentukan berdasarkan kesetiaan Daud. 
Dalam hal ini, Yosia digambarkan 
sebagai yang sepadan setianya sama 
dengan Daud (2 Raja-Raja 23:25). Yosia 
tidak hanya cukup dilihat sebagai 
padanan Daud saja, tindakan 
memperbaiki bait Allah, juga setara 
dengan Salomo. Reformasi ibadah yang 
dilakukan Yosia terutama dalam 
perayaan Paskah yang tidak lagi 
dirayakan sejak zaman hakim-hakim (2 
Raja-Raja 23; 22) menandai cita-cita 
nasiona 1is t i k Yosia untuk 
mempersatukan lagi kerajaan Isarel yang 
dulu telah dipersatukan oleh Daud. 

Wienfield kemudian menguraikan 
sepuluh (10) tema utama dari DH yang 
meliputi Peijuangan melawan pemujaan 
berhala, Satu tempat ibadah, Pemilihan- 
Keluaran-Penaklukan, Monotheisme, 
Ketaatan pada hukum, Warisan tanah, 
Penghargaan dan balas jasa, Pemenuhan 
nubuatan, Pemilihan Daud dan 
dinastinya, dan yang terakhir yaitu 
Mencurigai unsur-unsur asing.19 Tema- 
tema ini tentunya adalah dalam rangka 
mendukung re formasinya Yosia. 

RahabSiPelacur 
Nama Rahab diperkenalkan pertama 

kali dalam Kitab Yosua, tepatnya dalam 
Yosua 2: 1-24, sebagai bagian utuh 
sejarah deuteronomis (Sumber DH). 

Rahab itu sendiri dalam bahasa Ibraninya 

berasal dari kata Rakhav (D-n-!), 

barangkali dari akar kata rkhb, yang 
berarti lebar20, bahkan ada ahli yang 
menduga, bahwa nama Rahab itu sendiri 
menunjuk kepada sebuah julukan atau 
nama panggilan bagi Rahab yang 
berhubungan dengan organ kewanitaan.21 

Menurut Spina (2001) nama Rahab 
dalam bahasa Inggris secara sederhana 
diterjemahkan sebagai "wide" or 
"capacious yang dapat diartikan dalam 
bahasa Indonesia sebagai lebar; luas; 
cerdas atau cakap; kuat. Dalam sumber 
lainnya, disebutkan bahwa nama Rahab 
juga bersinonim dengan nama Rehebya 
dalam kitab Tawarikh.22 

Menurut Gottwald (1987), Rahab 
adalah seorang perempuan pelacur pada 

zamannya, yang berasal dari Gibeon.23 

Gibeon adalah sebuah daerah atau kota 
yang dianggap penting di mata bangsa 
Israel. Kata Gibeon sendiri berarti "Kota 
Perbukitan" (The Hill City). Gibeon 
adalah salah satu kota kerajaan, yang 
lebih besar dari Ai dan dalam Yosua 10:2, 
disebutkan bahwa semua orang di sana 
adalah pahlawan. Kota Gibeon juga 
dikenal sebagai milik pusaka suku 
Benyamin (Yosua 18: 25) dan menjadi 

kota para imam.24 Di sini, Tabut 
Peijanjian diperbaiki kembali setelah 
sebelumnya dihancurkan pada saat 
pertempuran dengan orang Filistin dan 
Tabut disimpan di sana beberapa tahun, 
tepatnya selama dua puluh tahun, di salah 
satu kota utama orang Gibeon yaitu 
Kiryat-Yearim, sampai Salomo 
membangun Bait Allah. Kiryat Yearim 
berarti kota hutan-hutan, yang terletak di 
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perbatasan Yehuda dan Benyamin. Mula- 
mula diberikan kepada Yehuda (Yosua 
15: 60), kemudian kepada suku 

Benyamin (Yosua 18 ; 28).::5 

Pada waktu penyerbuan Israel ke 
Kanaan, Gibeon merupakan kota 
penting, yang didiami oleh orang Lewi 
(Yosua 9:7) dan kota ini diperintah oleh 
dewan tua-tua (Yosua 9:11). Segera 
setelah kejatuhan Yerikho dan Ai, orang 
Gibeon memperdaya Yosua mengikat 
perjanjian dengan mereka, sebagai 
hamba Israel. Raja-raja Amori dari 
daerah bukit bagian selatan, menyerang 
Gibeon karena menaklukan diri kepada 
Israel, tapi pasukan Yosua mengalahkan 
bangsa-bangsa Amori itu dengan bantuan 
hujan es yang disertai an gin ribut dan 
panjangnya waktu siang secara ajaib 
(Yosua 9-10, 11:9). Kota Gibeon 
diberikan bagi suku Benyamin dan 
dikhususkan bagi orang Lewi (Yosua 
18:25; 21:17). Menurut Woudstra(1985), 
nama Rahab temyata disamakan dengan 
Rehebya dalam kitab Tawarikh (1 

Tawarikh 23:17 dan 1 Tawarikh 24:21).26 

Hal ini berarti bahwa Rahab adalah 
seorang perempuan dari keturunan Lewi. 
Dalam kaitannya dengan Gibeon, maka 
orang Lewi inipun yang berdiam di 
Gibeon, berdasarkan kesaksian Yosua 
9:7. Berarti, Rahab kemungkinan besar 
adalah seorang Lewi yang berdiam di 
Gibeon. 

Rahab dalam Perspektif DH 
Rahab memiliki peran sentral dalam 

cerita Yosua 2:1-24, yang berarti peran 
signifikan dalam rangkaian kepentingan 
deuteronomis. Saat membaca Yosua 2, 
sekilas peran Rahab dapat dilihat dari dua 

sisi yaitu bangsa Israel dan Yerikho. Dari 
sudut pandang bangsa Yerikho, Rahab 
mungkin saja dinilai sebagai seorang 
pengkhianat yang telah 
menyembunyikan dua orang pengintai 
utusan Yosua yang akan menghancurkan 
Yerikho, namun bagi suku Gibeon juga 
bagi keluarganya sendiri, Rahab adalah 
seorang penyelamat dan seorang 
pahlawan {a heroine) yang 
menyelamatkan kehidupan mereka. 
Dalam pandangan Israel, tentu Rahab 
adalah seorang pahlawan yang membuka 
jalan bagi bangsa Israel menaklukkan 
Yerikho, sebagai langkah awal menetap 
di Kanaan. 

Untuk memahami peran Rahab 
dalam perspektif deuteronomis, maka 
kisah Rahab harus ditempatkan dalam 
kerangka kepentingan Yosia dengan 
agenda reformasinya. Kenyataan 
memperlihatkan bahwa sejarah 
deuteronomis menyuguhkan beragam 
cerita menarik tentang para perempuan. 
Jika diletakkan dalam kerangka 
reformasi Yosia, maka dilihat adanya 
kesengajaan yang diciptakan guna 
melegitimasi kekuasaannya (mendukung 
reformasinya). 

Munculnya banyak tokoh 
perempuan mungkin saja ada kaitannya 
dengan keberadaan seorang nabiah yang 
bemama Huldah, yang kepadanya Hizkia 
membawakan gulungan kitab suci 
(Ulangan 12-26) yang menjadi dasar 
reformasi Yosia. Huldah adalah istri 
Salum, paman Yeremia. Gulungan kitab 
suci dibawakan kepada nabiah Huldah 
dan dialah yang membuktikan bahwa 
hukum Yosia adalah hukum Musa. Pada 
tahun 622 S.Z.B., selama dalam 
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perbaikan, dokumen yang berisikan satu 
set panjang hukum-hukum Musa yang 
dikabarkan hilang ditemukan. Dokumen 
itu kemudian dibawakan kepada seorang 
perempuan saleh bemama Huldah untuk 
membuktikan keasliannya.27 Alasan 
inilah yang mungkin saja 
melatarbelakangi kenapa dalam sejarah 
deuteronomis (menjadi salah satu 
kemungkinan), dimasukkan banyak 
cerita yang melibatkan kaum perempuan, 
untuk memperkuat sejarah deuteronomis 
itu sendiri sebagai sebuah bentuk 
penghormatan kepada seorang nabiah 
bernama Huldah yang menentukan 
keaslian dokumen yang ditemukan 
Hizkia yang nantinya digunakan sebagai 
dasar reformasi Yosia. 

Kemungkinan lain yang 
melatarbelakangi dan menjelaskan 
adanya hubungan keterkaitan antara para 
perempuan dan proyek reformasi Yosia, 
yaitu melalui adanya pendapat yang 
mengatakan bahwa perempuan zaman itu 
dianggap sebagai penghubung (the link) 
antar generasi. Ibu (The Mother) dari 
mereka yang telah meninggal sama 

seperti mereka yang masih hidup.28 

Perempuan juga dijelaskan mempunyai 
peran penting dalam berbagai kultus dan 
aktivitas keagamaan. Empat contoh yang 
mengilustrasikan aktivitas keagamaan 
yang melibatkan perempuan, yaitu: 
1) Dalam open air religius ceremony, 

selama upacara pemakaman 
perempuan berfungsi sebagai orang 
yang meratap, menangis dan 
menyanyi di sekeliling mayat di 
makam. 

2) Hari-hari besar, seperti Paskah, 
perempuan yang membersihkan dan 

menyiapkan makanan. Persiapan 
menyiapkan makanan memainkan 
peranan yang sentral dalam perayaan 
perempuan atas hari raya besar. 
Makanan adalah simbol sentral dari 
setiap perayaan dan menyiapkan 
makanan adalah aktivitas ritual 
penting yang dilakukan kaum 
perempuan. Salah satu tugas yang 
paling sulit adalah membersihkan 
beras (rice) yang akan dimakan 
selama Paskah. Perempuan percaya 
bahwa memilih beras mengundang 
Allah, yang hampir sama dengan 
mendengar doa dari bentuk-bentuk 
pemujaan. 

3) Perempuan Tua (Old Woman) melihat 
diri mereka sendiri sebagai penjaga 
spiritual dari keluarga mereka. Sama 
seperti perempuan muda, setengah 
baya, mereka menjaga keluarga- 
keluarga mereka dan pada usia yang 
lanjut peran mereka menjadi secara 
spiritual. Melihat diri mereka sendiri 
sebagai penghubung antara generasi 
ke generasi lain, perempuan tua 
bertanggung jawab untuk memohon 
pertolongan para leluhur kapanpun 
keturunan mereka menghadapi 
masalah-masalah, seperti sakit, 
ketidaksuburan, perang dan masalah- 
masalah ekonomi. Menjaga, 
memohon, mengunjungi dan 
bemegosiasi dengan para leluhur 
(baik para leluhur secara biologis 
maupun para leluhur secara mitos), 
adalah bagian penting dari kehidupan 
keagamaan mereka. Perempuan 
mengingat para leluhur dalam ritual 
yang beragam dan mengunjungi 
makam dan kuburan suci. 
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4) Kunjungan ke Marabout, tugu orang 
suci biasanya berada di makam suci. 
Perempuan berkunjung dan tinggal 
lebih lama dibandingkan dengan laki- 

laki" 

Contoh-contoh di atas menandakan 
perempuan memiliki daya tarik yang 
khusus. Pada zaman Israel kuno, 
bagaimanapun atau setidaknya tradisi 
yang dikanonisasikan dalam Alkitab 
Ibrani tidak memiliki tempat untuk 
makam atau bagi para leluhur dalam 
pemujaannya. Perempuan dapat 
dikatakan mendominasi kehidupan 
ekonomi, sosial dan aktivitas mengasuh 
anak yang terjadi dalam keluarga, karena 
catatan publik Israel kuno, sama seperti 
kebanyakan masyarakat tradisional 
sangat androsentris, aspek kekuatan 
perempuan dalam rumah tangga Israel 
jarang terlihat. Pada akhirnya, 
ketidaknampakkan kekuatan perempuan 
bukan berarti hal tersebut tidak ada. 

Semua pemahaman ini tentunya 
akan memberikan alasan bagi kita untuk 
memahami mengapa perempuan 
memiliki peran yang signifikan dalam 
kultus dan praktek keagamaan dan 
tentunya meletakkan dasar pemikiran 
bagi kita mengapa ada begitu banyak 
perempuan hebat dimasukkan dalam 
kerangka kepentingan Yosia yang 
terangkum dalam sejarah deuteronomis, 
sal ah satunya ada lab Rahab. 

Rahab hadir sebagai seorang 
perempuan pelacur, telah membuka jalan 
bagi penaklukan tanah Kanaan oleh 
bangsa Israel, sebagai bagian dari 
reformasi Yosia. Menganalisa Rahab dan 
apa yang menjadi latar belakang 

kemunculannya dalam sejarah 
deuteronomis, tentunya tidak dapat 
dilepaspisahkan dari kemunculan dan 
pengaruh Politheisme, yang menurut 
catatan sejarah, masih tetap dirasakan 
sampai zaman kitab Yosua ditulis. 
Bernhard Lang (1983) mengatakan 
bahwa pada tahun 1020-586 Sebelum 
Zaman Bersama, pengaruh politheisme 
masih sangat besar di daerah Israel dan 
sekitamya. Salah satu dari antara ciri 
khas Politheisme itu sendiri, adalah 
kultus pelacuran suci {Temple 
Prostitution/Cult Prostitution)™ dan 
kemungkinan besar Rahab termasuk 
salah satu pekeija yang penting di dalam 
kultus tersebut, sehingga Yosia 
memasukkan Rahab dalam tulisannya 
guna melegitimasi kekuasaan dan 
kesuksesannya. Dalam kultus pelacuran 
suci, ada perempuan dan laki-laki yang 
bertugas melayani para dewa-dewi 
sebagai para pelacur suci 
{Temple/Cult/Sacred Prostitute). Ritual 
pelacuran suci banyak diprekt/kkan di 
Timur Dekat Kuno, sebagai salah satu ciri 
politheisme.31 

Pelacuran digambarkan sebagai 
profesi paling tua di dunia. Salah satu 
bentuk awal pelacuran adalah pelacuran 
suci, yang diduga diprakt/kkan di 
Sumeria (juga ^i Babilonia, Mesir, 
Mesopotamia, Yunani, Kanaan dan 
Mesir, bahkan juga di Israel). Dalam 
sumber kuno seperti Herodotus dan 
Thucydides ada banyak jejak yang 
mengarah pada pelacuran suci, yang 
mungkin dimulai di Babilonia, bahwa 
setiap perempuan harus pergi (satu kali 
dalam hidup) ke tempat suci (Aphrodites 
atau Nana/Anahita) dan melakukan 
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hubungan seks dengan orang asing 
sebagai tanda keramahtamahan.,: Dari 
sinilah muncul pelacuran sampai 
sekarang ini walaupun dalam bentuk dan 
pemahaman yang berbeda dari 
pemahaman awal munculnya pelacuran 
itu sendiri. 

Di Babilonia, dalam kuil suci 
berdiam banyak dewa, baik perempuan 
maupun laki-laki. Para imam baik 
perempuan dan laki-laki yang mengurus 
para dewa, memberi makan, 
memandikan, dan memakaikan mereka 
baju. Salah satu kelas para imam 
perempuan bertugas melayani sebagai 
para pelacur kuil. Satu kali dalam satu 
tahun diadakan upacara pemikahan raja 
dengan dewi Inana, dan yang 
menggantikan tempat dewi Inana adalah 
para imam perempuan (diwakilkan oleh 
para imam perempuan).33 

Semua tempat ibadah atau kultus 
disebutkan memiliki kuil tempat 
pelacuran tersendiri yang para 
pekeijanya terdiri dari kedua-duanya, 
baik pelacur perempuan maupun laki- 
laki. Persetubuhan atau hubungan 
seksual atau seksualitas menunjukkan 
makna religius keagamaan ataupun 
makna secara magis, seperti pengalaman 
ilahi yang sangat luar biasa baik dalam 
hal orgasme maupun yang menyangkut 
kesuburan. Seksualitas tentunya sudah 
ada sejak zaman dahulu, dan tidak dapat 
dilepaspisahkan dari eksistensi umat 
manusia itu sendiri. Pemujaan akan 
keutuhan dan harmoni yang 
disimbolisasikan oleh kesatuan seks 
dirayakan melalui seks ritual di kalangan 
masyarakat Kanaan Kuno. Dengan 
meniru para dewa melaui cara ini, umat 

manusia ikut beijuang melawan sterilitas 
dan memastikan kreativitas serta 

kesuburan dunia.34 

Seksualitas atau persetubuhan 
yang dipraktekkan melalui pelacuran 
kuil (Cult prostitution) atau pelacuran 
suci (Temple Prsostitution) biasanya 
teijadi dalam agama non Ibrani (bukan 
berarti menutup kemungkinan bahwa 
kultus ini juga dipraktekkan oleh agama 
Ibrani), lebih tepatnya oleh agama 
Kanaan dan agama-agama lainnya yang 
berhubungan dengan kesuburan, sebagai 
bentuk penghormatan terhadap dewi ibu 
atau dewi kesuburan (The Fertility 
Goddess). Armstrong (2003) 
berpendapat bahwa Kultus Dewi Ibu 
telah berkembang sejak zaman paleolitik, 
jauh sebelum muncul konsep YHWH. 
Kultus inipun setelah munculnya kultus 
YHWH, tetap berpengaruh bagi sebagian 
besar orang. Pada periode paleolitik, 
misalnya ketika pertanian mulai 
berkembang, Kultus Dewi Ibu 
mengungkapkan perasaan bahwa 
kesuburan yang mentransformasi 
kehidupan manusia sebenamya adalah 
sakral.35 Para seniman memahat patung- 
patung yang melukiskannya sebagai 
seorang perempuan hamil telanjang yang 
banyak ditemukan oleh para arkeolog 
tersebar di seluruh Eropa, Timur Tengah 
dan India.36 Dewi Ibu tetap penting secara 
imajinatif selama berabad-abad. Seperti 
tuhan langit yang lama, dia kemudian 
masuk kedalam kuil dan menempati 
posisi sejajar dengan dewa lain yang 
lebih tua. Dia merupakan salah satu dewi 
terkuat, lebih kuat dari dewa langit, 
disebut Inana di Sumeria Kuno, Isytar di 
Babilonia, Anat di Kanaan, Isis di Mesir 
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dan Aphrodite di Yunani.'7 Kisah yang 
mirip yang terdapat di semua 
kebudayaan, adalah untuk 
mcngekspresikan peranannya dalam 
kehidupan spiritualitas manusia. 

Berdasarkan kesaksian Alkitabpun, 
orang-orang di Kanaan memiliki sebuah 
sistem pelacuran keagamaan (nampak 
dalam Kejadian 38:21). Tanah Kanaan 
tclah didiami saat orang Ibrani datang. 
Alkitab Ibrani telah dipenuhi kisah-kisah 
peperangan atas nama YHWH, untuk 
mengklaim tanah Kanaan dan bencana 
melanda Isreal saat mereka mengikuti 
kultus-kultus asing yaitu kultus-kultus 
kesuburan atau fertility cult. Prostitusi 
keagamaan adalah sebuah praktek 
hubungan seksual (dengan seseorang 
yang bukan pasangannya) untuk maksud 
keagamaan. Perempuan yang terlibat 
dalam praktek seperti ini disebut sebagai 
pelacur kuil {Templeprostitute) atau juga 
hierodule, walaupun konotasi-konotasi 
modem dari istilah prostitusi telah 
menyebabkan interpretasi (pemahaman- 
pemahaman) terhadap istilah ini 
kemudian menjadi rancu dan 
menyesatkan, bahkan dalam konteks 
masyarakat dewasa ini. 

Di Yehuda dan Israel, para 
perempuan memuja para dewi yaitu 
Asherah dan Astarte dibawah pohon dan 
membuat kue berdasarkan gambaran 
mereka. Para imam ini dapat disebut 
sebagai, Qedeshim, atau Zonah atau 

Almah™ Orang yang suci mungkin 
disebut sebagai Qadeshoth dan Qedesh 
suci, adalah salah satu julukan bagi dewi 
Asherah. Dewi Qadesh muncul di Mesir 
dan diimport dari Timur Dekat. Budaya 
patriakhal mengutuk qedeshim dan 

zonah sebagai pelacur. Kata Zonah yang 
memperkenalkan Rahab sebagai pelacur, 
merujuk pada pelacur suci bahkan 
seorang Imam dalam Kultus Pelacuran 
Suci. Bagaimanapun juga, jejak 
pelacuran suci menjadi sesuatu yang 
sangat terkenal. /Ytf Califia menulis; 

"Ada hanyak wanita pagan dan 
sekelompok laki-laki gay yang 
mengidentifikasikan diri mereka sendiri 
sebagai qadesh atau para pelacur suci. 
Saat seorang perempuan secara seksual 
melayani laki-laki, libido dan alat 
genitalnya menjadi objek ibadah. "40 

Beberapa ahli berpendapat bahwa 
Rahab bukan seorang pelacur biasa, tapi 
dia adalah seorang pelacur suci {Sacred 
Prostitute).^ Pelacuran seperti ini 
dilibatkan dalam ritus-ritus keagamaan 
kuno, yang dirancang supaya dapat 
mengakibatkan kesuburan di antara para 
dewa-dewi dan kemudian akan 
menjamin atau memastikan 
kemakmuran. Kenyataan ini tentunya 
akan menghantarkan Rahab pada seorang 
pelaksana kultus yang setia pada The 
Fertility Goddess daripada sekadar 
seorang pelacur biasa, yang tentunya 
akan menjadi elemen penting dalam 
mendukung kesuksesan reformasi Yosia. 
Kisah tentang Rahab itu sendiri 
memberikan sebuah pernyataan 
pengakuan dari Rahab yang 
kemungkinan besar mewakili Israel 
Utara sekaligus mewakili kultus 
pelacuran suci dengan dewinya sendiri, 
akan kebesaran Yahweh. Dasar sejarah 
dari sebuah retorika yang hebat ini, 
adalah bahwa Rahab yakin Israel punya 
kekuatan untuk menaklukan Yerikho dan 
dia ingin membantu mereka dengan 
imbalan bahwa ia dan keluarganya akan 
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diberikanjaminan keselamatan. 
Spine (2001) berpendapat bahwa, 

peran yang dimainkan Rahab bukan 
sekadar peran biasa, tapi Rahab berperan 
penting. Rahab diperlakukan istimewa 
Dalam Yosua 6:25, Rahab dan 
keluarganya dan semua yang menjadi 
kepunyaan mereka diselamatkan oleh 
Yosua. Jelaslah bahwa Rahab 
memainkan peran yang penting (an 
elevated role). Pengakuan Rahab akan 
kebesaran YHWH dalam Yosua 2 ayat 9- 
11 pada hakekatnya adalah bentuk dari 
pengetahuan yang mendalam terhadap 
YHWH. Pertama, Rahab tahu bahwa 
YHWH telah memberikan tanah Kanaan 
bagi orang Israel, dan Rahab bukan hanya 
menyebutkan nama YHWH tapi diajuga 
tahu akanjanji YHWH {Divine Promise) 
tentang tanah Kanaan bagi bangsa Israel. 
Kedua, Rahab tahu bahwa YHWH 
mengeringkan air laut Teberau {The Red 
Sea) saat membawa bangsa Israel keluar 
dari tanah Mesir. Rahab adalah satu- 
satunya orang non-Yehuda dalam Alkitab 
Ibrani yang tahu tentang hal ini. Ketiga, 
Rahab tahu bahwa orang Israel 
menghancurkan dua orang raja Amori, 
yaitu Sihon dan Og. Rahab sadar akan 
pengambilalihan tanah Kanaan oleh 
Bangsa Israel bukan dalam ungkapan 
bahasa militer yang biasa, tapi dengan 
pengungkapan dengan menggunakan 
istilah ritual. Keempat, Rahab tahu 
bahwa YHWH adalah Tuhan atas langit 
diatas dan bumi di bawah, Yahweh your 
God is God in heaven above and on the 
earth bellow. Pemyataan "God in Heaven 
above" hanya digunakan oleh tiga figur 
dalam Alkitab yaitu Musa, Salomo dan 
Rahab. Pemyataan YHWH your God is 

God juga adalah bentuk pemyataan yang 
tidak lazim. Pemyataan ini hanya muncul 
sekitar 3 kali dalam Alkitab Ibrani, yaitu 
dalam Yeremia 10:10, 2 Tawarikh 20:6 
dan Mazmur 100:3. Yang kelima dan 
yang terakhir, saat Rahab meminta 
keselamatan, dia kelihatannya memaksa 
para mata-mata bersumpah demi Yahweh 
dalam Yosua 2:12. Kata-kata ini (sumpah 
demi Yahweh) selalu diucapkan oleh 
orang Israel dan para leluhur mereka, 
dimulai dari Abraham dalam Kejadian 
24:3. 

Pada akhimya dapat disimpulkan 
bahwa sangat mungkin sekali Yosia 
memasukkan Rahab seorang perempuan 
sundal/pelacur dalam sejarah 
deuteronomis sebagai tokoh yang 
berperan penting dalam rangka 
mendukung kepentingan reformasinya, 
sebagai representasi Israel Utara dan juga 
sebuah kultus pelacuran suci {Cult 
Prostitution), bukan sebagai pelacur 
biasa, tapi sebagai seorang pelacur suci 
{Sacred prostitute), yang berperan 
sebagai imam {The Priestess) dalam 
kultus tersebut. 

Penemuan makna peran seorang 
Rahab, temyata terbentuk setelah melalui 
proses rekonstruksi terhadap teks dan 
konteks sosio-historis pada saat kisah ini 
ditulis. Pemahaman tersebut semakin 
bermakna ketika tokoh objek dalam 
kajian ini berhubungan dengan praktek 
prostitusi, yang secara sadar tentunya 
akan bermakna negatif ketika peran ini 
dipahami secara tekstual. Dengan 
pendekatan ini, maka Rahab sebagai 
pelacur bukan mewakili sebuah profesi 
yang dianggap amoral, dan melanggar 
nilai-nilai etis, bahkan menjadi orang 
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buangan (outcast) dalam struktur 
inasyarakat, namun sebaliknya 
pemaknaan secara mendalam terhadap 
peran Rahab memberikan sebuah 
pandangan atau world view yang baru, 
setidaknyapandangan yang lain, tentang 
keberadaan kaum perempuan yang 
diwakili dan terwakili oleh Rahab. Rahab 
hidup dalam situasi sosial budaya yang 
menganut dan melestarikan peran-peran 
tertentu dan apa yang diharapkan dalam 
kaitannya dengan gender dan dalam 
kondisi masyarakat yang memang 
meneruskan nilai-nilai yang terkandung 
dalam budaya patriarki. 

Mendefinisikan pelacuran sebagai 
sebuah aktivitas keagamaan adalah 
sebuah pergerakan yang baik untuk 
mengklaim kembali seksualitas, yang 
teijadi pada zaman dulu, khususnya 
menyangkut eksistensi peran Rahab 
dalam kultus pelacuran suci, sebagai 
seorang pelacur suci. Sungguh 
mengejutkan menggunakan kata pelacur 
dan suci atau sakral secara bersamaan, 
saling menunjuk satu sama lain, "pelacur 
suci". Prostiusi suci pada zaman Rahab, 
yang dilakonkan Rahab, bukan berarti 
bahwa perempuan menjadi milik semua 
laki-laki dan untuk tujuan ekonomi, tapi 
perempuan menjadi milik para dewi, 
untuk sebuah ritual keagamaan, demi 
penghormatan dan pemujaan terhadap 
sang dewi kesuburan. Dengan penjelasan 
ini tentunya, ada satu nilai positif 
setidaknya dalam perspektif ritual 
keagamaan terhadap eksistensi Rahab 
dalam sejarah deuteronomis. 

Berdasarkan semua pemahaman 
yang telah dideskripsikan, maka bukan 
sesuatu yang salah atau aneh, jika penulis 

kitab Matius memasukkan nama seorang 
Rahab dalam daftar silsilah Yesus dan 
juga bukan sesuatu yang keliru, jika 
dalam kitab Yakobus dan Ibrani, nama 
seorang Rahab hadir sebagai representasi 
wujud seseorang yang beriman. "Rahab 
the Prostitute become Rahab the 
Prophet." 

Simpulan 
Sebuah temuan menarik 

membuktikan bahwa temyata konsep 
pelacuran zaman sekarang dan zaman 
dulu, sangat jauh berbeda. Pelacuran 
pada zaman Alkitab Peijanjian Lama 
tepatnya pada masa pemerintahan Raja 
Yosia sekitar abad ke-7 S.Z.B (Sebelum 
Zaman Bersama), adalah sebuah praktik 
keagamaan yang bertujuan sebagai ritual 
pemujaan terhadap dewa-dewi 
kesuburan. Hal ini nampak jelas melalui 
penelusuran terhadap kisah Rahab dalam 
Yosua 2:1-24, sebagai bagian utuh dari 
Sumber DH. Rahab, bahkan diduga 
adalah sebagai dewi (The Goddess). 
Nama Rahab ini semakin menarik karena 
nama ini pula yang dimasukkan sebagai 
salah satu bagian silsilah Yesus Kristus 
dan nama ini pula dikaitkan dengan iman 
dan pembenaran. 

Konsep Pelacuran dalam kisah 
Rahab adalah sebuah bentuk pelacuran 
suci. Pelacuran yang muncul dalam 
kisah Rahab menurut Yosua 2.T-24, 
temyata merupakan wujud dari suatu 
ritual atau aktivitas keagamaaan. 
Pelacuran pada zaman itu memang 
bertujuan sebagai suatu penghormatan 
dan pemujaan kepada dewa-dewi yang 
berkuasa. Peran sebagai pelacur yang 
dimainkan Rahab sebagai bagian Sejarah 
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Deuleronomis, lebih mengarah pada 
peran kultus keagamaan. Pelacur dalam 
konteks masyarakat zaman ini, yang 
idcntik dcngan profesi sebagai pekerja 
scks komcrsial, hams dibedakan dengan 
peran Rahab sebagai pelacur pada 
zamannya, yang tentunya lebih mengarah 
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pada ritual keagamaan. Aktivitas seks 
yang dilakukan Rahab, bukan sebagai 
transaksi seperti yang sekarang ini 
dipahami masyarakat, tapi lebih kepada 
interaksi seksual yang mempakan bentuk 
penghormatan kepada dewi kesuburan 
{TheFertility Goddess). 
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praktek-praktek keagamaan, adalah menyangkut Allah nasional (Allah bagi semua), Allah 
Pencipta, Icon dewa-dewi atau patung-patung para dewa, Pemerintahan yang ilahi, 
pengorbanan manusia, dan pemujaan leluhur. Lihat Bemhard Lang,Monotheism, 24. 

32. Berbicara tentang hubungan seksual, maka akan berkaitan erat dengan praktek keagamaan dari 
agaman pagan/paganisme. Dalam agama pagan ini, suatu hubungan seksual, bukanlah hanya 
sekedar sebuah hubungan saja, tapi melalui hubungan seksual inilah manusia mengalami 
perjumpaan dengan yang ilahi. Dengan hubungan seks, manusia mampu memahami yang ilahi, 
sakral,transenden. 

33. Brandy Williams, Sacred Sex, Downloaded on October 12nd, at 8.30 pm, 
http://www.speakeasy.org/~-bwilliam/sacredsex.htm 

34. Karen Armstrong. Sejarah Tuhan: Kisah Pencarian Tuhan Yang Dilakukan Oleh Orang-Orang 
Yahudi, Kris ten, dan Islam Selama 4.000 Tahun (Bandung; Mizan, 2003), 37. 

35. Ibid.,29-30. 
36. Ibid., 30. 
37. Ibid., 31. 
38. KataPelacur yang memperkenalkan Rahab, juga adalah zo«a/t. 
39. Sebuah akar Icata primitif, melakukan perzinahan (biasanya bagi perempuan); secara figuratif 

melakukan pemujaan terhadap berhala (orang Yahudi dihormati sebagai pasangan 
Jehovah/YHWH) 

40. Lihat Williams, Sacred, Idem. Lihat juga Amstrong, Sejarah Tuhan 102. Amstrong 
mengatakanbahwa agama pagan telah berkembang jauh sebelumnya kultus Yahwisme. Dalam 
agama pagan hubungan seksual dilihat sebagai cara manusia memahami yang ilahi. Agama 
pagan ini tentunya menjadi agama dominan di Babilonia, dan turut berpengaruh dalam 
kebudayaan bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain disekitamya. Pandangan pagan bersifat 
holistik. Dewa-dewa tidaklah terasing dari umat manusia dalam kawasan ontologis yang 
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manusia mampu mengalami yang ilahi. Dalam paganisme kuno, setiap perhuatan manusia 
meniruparadewa. 

41. Brandy Williams, Beyond Prostitution: The Sexual Priestess As Priestess Downloaded on 
October 12nd, 2006, at 8.30 pm, http://www.speakeasy.org/-bwilliani/sacredsex.htm. Lihat 
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