
BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG MAHRAM MUSHARAAH ZINA DAN LIWATH

A. Muhrim Mushaharah

1. Pengertian Mahram Mushaharah

Ditinjau dari segi bahasa mahram mushaharah terdiri dari dua kata yaitu mahram dan

mushaharah. Muhrim atau mahram berasal dari kata harama yang artinya mencegah bentuk

mashdar dari kata harama adalah اْلَحَرم yang artinya yang diharamkan atau dilarang.

Dengan demikian, maka mahram secara istilah adalah orang yang haram, dilarang atau

dicegah untuk dinikahi1.

Sedangkan mushaharah dalam kamus kontemporer Arab Indonesia terdiri dari beberapa

pola kata:

قََربَ  : اَْصھَرَ  : َصھَرَ  : mendekatkan

ِصْھرٌ  : istrinya anak (menantu)

ِصْھرٌ  : ipar laki-laki

ْھرُ  اَلصَّ : hubungan kekerabatan karena pernikahan2.

Adapun mushaharah menurut Abdurrahman al-Juzairi dalam kitab Fiqh ala madzahibil arba’ah,

adalah :

باالقرابة شبیھ وصف : المصاھرة

Artinya: Mushaharah yaitu sifat yang menyerupai kekerabatan3.

Dengan demikian mushaharoh menurut istilah ialah hubungan kekeluargaan sebab

adanya ikatan pernikahan4. Jadi apabila kata muhrim dan mushaharah digabung dapat diartikan

orang-orang yang haram, dilarang atau dicegah untuk dinikahi sebab adanya ikatan kekeluargaan

dari hasil suatu pernikahan.

Dalam kitab Bidayatul Mujtahid karangan Ibn Rusyd disebutkan bahwa orang-orang

yang haram dinikahi karena mushaharah ada 4 macam yaitu:

a. Ibu dari istri (mertua)

b. Anak (bawaan) istri yang telah dicampuri (anak tiri)

1Qomarudin Sholeh, loc.cit.
2Attabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, op.cit., h.1195.
3Abdurrahman Al-Juzairi, Juz 4, op.cit., h.61.
4Al Azim Ma’ani dan Ahmad al-Jumhur, loc.cit.



c. Istri bapak (ibu tiri)

d. Istri anak (menantu)5.

Ketentuan tersebut didasarkan kepada firman Allah surat An-Nisa’ : 22.









Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah dikawini oleh ayahmu,

terkecuali pada masa yang Telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci

Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).(QS. An-Nisa: 22)6.

2. Macam-macam Mahram Nikah dan Dasar Hukumnya

Larangan pernikahan (muhram nikah) ada dua macam : pertama larangan abadi

(muabbad), dan kedua larangan dalam waktu tertentu (muaqqat). Larangan abadi diatur dalam

pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia7, yaitu:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

a. Karena pertalian nasab (hubungan darah)

1) Ibu, nenek (dari garis ibu atau bapak) dan seterusnya ke atas.

2) Anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah.

3) Saudara perempuan sekandung, seayah dan seibu.

4) Saudara perempuan ibu (bibi atau tante).

5) Saudara perempuan bapak (bibi atau tante).

6) Anak perempuan saudara laki-laki sekandung (kemenakan).

7) Anak perempuan saudara laki-laki seibu (kemenakan).

8) Anak perempuan saudara laki-laki seayah (kemenakan).

9) Anak perempuan saudara perempuan sekandung (kemenakan).

10) Anak perempuan saudara perempuan seayah (kemenakan).

11) Anak perempuan saudara perempuan seibu (kemenakan)

b. Karena pertalian kerabat semenda (perkawinan/mushaharah)

1) Ibu dari istri (mertua).

5Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtasid, Juz 2, Beirut, Lebanon: Darul Kutub, t.th., h.25.
6Al-Quran dan Terjemahnya, op.cit, h.120.
7Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998, Cet.ke-.3, h.122.



2) Anak tiri.

3) Ibu tiri.

4) Istri anak8.

c. Karena pertalian susuan

1) Dengan wanita yang menyusuinya menurut garis lurus ke atas

2) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis ke atas

3) Dengan seorang saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah

4) Dengan seorang wanita bibi sesuan dan nenek bibi sesusuan ke atas

5) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunanya

Ketentuan pasal 39 KHI tersebut didasarkan firman Allah surat An-Nisa’ : 23



























Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan;

saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-

saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudarasaudaramu yang laki-laki;

anak-anak perempuan dari saudarasaudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui

kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang

dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur

8Ibid, h.125.



dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan

diharamkan bagimu) isteriisteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam

perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau;

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. An-Nisa: 23)9.

Adapun perempuan yang haram dinikah untuk sementara ada 710, yaitu:

a. Perempuan bersaudara haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu

bersamaan, firman Allah surat An-Nisa’: 23



Artinya: (dan diharamkan bagimu) menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan

yang bersaudara….. (QS. An-Nisa: 23)11.

b. Perempuan yang masih terikat satu perkawinan (yang bersuami), firman Allah

surat An-Nisa’: 24







Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak

yang kamu miliki. (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu... (QS.

An-Nisa: 24)12.

c. Perempuan yang masih berada dalam massa iddah. Firman Allah surat al-Baqarah

: 228















9
Al-Quran dan Terjemahnya, loc.cit,

10Ahmad Rofiq,op.cit h.126.
11Al-Quran dan Terjemahnya, loc.cit,
12Ibid



Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak

boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka

beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa

menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah...(QS. Al-Baqarah : 228)13.

d. Perempuan yang telah ditalak tiga haram dinikah oleh bekas suaminya kecuali

sudah dinikah oleh orang lain dan sudah diduhul serta telah bercerai tidak

direkayasa oleh suami yang pertama. Sabda Nabi:

عن عائشة رضي هللا عنھا طلق رجل امرأتھ ثالثا فتزوجھا رجل ثم طلقھا قبل ان یدخل بھا فاراد زوجھا األول ان 

.رواه مسلم. زوق األخرمن عسیلتھا ماذاق األولیتزوجھا فسئل رسول هللا صلعم ان ذلك فقل ال حتى ی

Artinya : Seorang laki-laki mentalak istrinya dengan talak tiga (bain) kemudian perempuan

tersebut dikawin oleh laki-laki lain dan diceraikan sebelum dicampurinya. Laki-laki (bekas

suami) yang pertama menginginkan untuk mengawininya. Maka bertanyalah kepada Rasulullah

SAW. Perihal rencananya itu, Rasul bersabda: “Jangan kecuali suami kedua telah merasakan

madunya (mencampurinya), sebagaimana apa yang dirasakan suami pertama” (HR.Muslim)14.

e. Perempuan yang sedang ihram, sabda Nabi:

)رواه مسلم.(وال ینكح وال یخطب, عن عثمان رضي هللا عنھ ان رسول هللا صلعم قال الینكح المحرام

Artinya: Dari Usman bin Affan r.a sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh

menikah orang yang sedang dalam keadaan ihrom, demikian juga tidak boleh menikahkan dan

khitbah. (HR. Muslim)15.

f. Perempuan musyrik. Firman Allah surat al-Baqarah : 221

















13Ibid, h.55.
14Muslim, Shahih Muslim, Jilid I, Jakarta: Dar Ihya’ al-Kutub al-Arabiyah, t.th., h.606.
15

Hajar al-Asyqolani, Bulughul Marom, Bandung: Al-Ma’arif, t.th., h.147.







Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.

Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia

menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orangorang musyrik (dengan wanita-wanita

mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih

baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang

Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya

(perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS.Al-Baqarah

: 221)16.

g. Perempuan haram dinikah oleh laki-laki yang telah beristri 4, sabda Nabi SAW

yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar:

عن سالم عن ابیھ رضي هللا عنھ ان غیالن بن سلمة اسلم ولھ عشر نسوة فاسلمن معھ فامره النبي صلعم ان یتخیر 

17)رواه احمد.(منھن اربعا

Artinya: Sesungguhnya Gailan ibn Salamah masuk Islam dan ia mempunyai 10 (sepuluh) orang

istri. Mereka bersama-sama dan masuk Islam. Maka Nabi SAW. Memerintahkan kepadanya

agar memilih empat saja di antara mereka. (HR.Ahmad, al Tirmidzi, dan disahihkan ibn

Hibban)

Larangan nikah (mahram nikah) untuk sementara tersebut, di Indonesia diatur dalam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 40, 41, 42, dan 4318.

3. Pandangan Ulama fiqh tentang Mahram Mushaharah

Pada pembahasan sebelumnya penulis telah menyebutkan bahwaterjadinya mahram

mushaharah adalah akibat dari pernikahan yang sah.Yang menjadi persoalan dalam hubungan

mahram mushaharah ini adalahapakah keharaman itu disebabkan karena semata-mata akad

(pernikahanyang sah), atau dapat juga karena perzinaan. Mengenai hal ini ulama imammazhab

terjadi perbedaan pendapat.

16Al-Quran dan Terjemahnya, op.cit., h.53.
17

Al-San’ani, Subul al-Salam, Juz 3, Kairo: Dar Ihya al-Turas al-Araby, 1960, h.124.
18Ahmad Rofiq, op.cit., h.432



Imam Syafi’i berpendapat bahwa larangan pernikahan karena mahram mushaharah

hanya disebabkan karena semata-mata akad saja. Tidak bisa karena perzinaan, dengan alasan

tidak layak perzinaan yang dicela disamakan dengan hubungan mushaharah19.

Menurut Imam Syafi’i anak perempuan yang lahir dari hubungan zina, dia boleh dinikahi,

karena dia bukanlah anak yang sah, dengan dalil bahwa ia tidak berhak mendapat warisan seperti

anak yang sah yang lahir dari perkawinan sah20.

Sebaliknya Imam Abu Hanifah berpendapat larangan perkawinan karena mahram

mushaharah disamping akad yang sah, bisa juga disebabkan karena perzinaan. Perselisihan

pendapat ini karena berbeda dalam menafsirkan firman Allah surat an-Nisa’ : 22.









Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah dikawini oleh ayahmu,

terkecuali pada masa yang Telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci

Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (QS. An-nisa: 22)21.

Menurut Imam Syafi’i kata مانكح ditafsirkan wanita yang dikawini ayah secara sah.

Sedangkan Imam Hanafi menafsirkan wanita yang diwati oleh ayah, baik dengan pernikahan

atau perzinaan22.

Sedangkan menurut Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa larangan perkawinan

karena mushaharoh bisa juga disebabkan karena wati halal dan haram. Apabila seseorang

melakukan zina dengan seorang perempuan, maka perempuan tersebut haram dinikahi oleh

bapak dan anak laki-lakinya, orang yang telah menzinainya. Dan diharamkan baginya (lakilaki

zina) ibu dan anak perempuan dari perempuan yang telah dizinainya.

Dalam kitab al-Mughni disebutkan wati dibagi menjadi 3 yaitu:

:والوطء على ثالث أضرب 

.وھوالوطء فى نكاح صحیح او ملك یمین, مباح

19Abd. Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, Jakarta: Prenada media, 2003, Cet,ke-1, h.108.
20Salim Bahresy dan Said Bahresy, Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier, Jilid 2,Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986,

h.344.
21

Al-Quran dan Terjemahannya, op.cit., h.128.
22Abd. Rahman Ghozali, loc.cit.



او وطء أمرأة ظنھا امرأتھ او أمتھ,شراء فاسداو ,وھوالوطء فى نكاح فاسد, الوطء بالشبھة, الثانى

.وھو الزنى, الحرم المحض, الثالث

 Wati mubah, yaitu wati dari pernikahan yang sah

 Wati subhat, yaitu wati dari pernikahan yang fasid atau wati terhadap perempuan yang

disangka istrinya.

 Wati haram, yaitu zina maka tetap ada muhrim sebab zina.

B. Zina dan Liwath

1. Pengertian zina

Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang

perempuan  yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah islam, atas dasar suka

sama suka dari kedua belah piahak, tanpa keraguan (syubhat) dari pelaku atau para pelaku zina

bersangkutan23.

Ibnu rusyd merumuskan pengertian zina adalah “setiap persetubuhan yang terjadi bukan

karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena pemilikan (budak)”24.

Zina menurut bahasa dan istilah syara’ mempunyai pengertian yang sama, yaitu

persetubuhan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan pada kemaluan depannya tanpa

didasari dengan tali kepemilikan dan syubhat kemelikan25.

Menurut ulama Abu Hanifah adan ulama Mazhab az-Zahiri yang berpendapat bahwa

hubungan seksual yang dikatakan zina itu hanyalah hubungan senggama yang dilakukan pada

vagina. Hubungan seksual yang dilakukan pada dubur wanita atau laki-laki yang diharamkan

tidak dinamakan zina, melainkan homo seksual (liwath). Menurut mereka, perbedaan nama

membawa akibat kepada perbedaan makna26.

Menurut ulama Hanafiyah menyebutka sebuah defenisi zina secara panjang lebar yang

menjelaskan kriteria-kriteria zina yang mengharuskan hukuman had27.

Mereka mengatakan, “Zina adalah koitus yang haram pada pada kemaluan depan

perempuan yang masih hidup dan menggairahkan dalam kondisi atas kemauan sendiri (tidak

23Neng djubaedah, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang- Undangan Di indonesia Ditinjau Dari Hukum
Islam, (Jakarta:kencana 210), cet,ke-1,h,119.

24Ibnu Rusyd, Bidayatul mujtahid nihayatul muktasd, (darul al fikri,595H),cet,ke-1,jilid 2,h. 875.
25Wahbah zuhaili,Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Beirut: Dar al-Fikr, 1989,jilid-7,h.303.
26Abdul aziz dahlan, ensiklopedi hukum islam, (jakarta:pt ichtiar baru van hoevel 1996),cet,ke-1,jilid-

6,h.2027.
27Wahbah zuhaili, Opcit,h.303.



dipaksa) dan kehendak bebasnya di daarul ‘adl (kawasan negara islam yang dikuasai oleh

pemerintah  atau pemimpin yang sah) oleh orang yang berkewajiban menjalankan hukum-hukum

islam, tidak mempunyai hakikat kepemilikan, tidak mempunyai hakikat tali pernikahan, tidak

mempunyai unsur syubhat tali pernikahan, tidak mempunyai unsur syubhat berupa kondisi samar

dan kabur pada tempat kondisi samar dan kabur pada kepemilikan maupun tali pernikahan

sekaligus28.

Kriteria ini mengecualikan persetubuhan pada pada kemaluan belakang, baik bagi laki-

laki maupun perempuan. Sebab persetubuhan yang dilakukan  pada selain kemaluan depan tidak

dinamakan zina menurut imam Abu Hanifah. Berbeda pendapat dengan kedua rekan Imam Abu

Hanifah (Muhammad dan Abu Yusuf ), ulama Syafi’iyah, ulama Malikiyah, dan ulama

Hanabilah29.

Hukuman fitrah yang ditetapkan Allah atas hubungan yang tidak syar’i antara laki-laki

dan perempuan  sering menimbulkan  kesenangan yang jauh lebih sedikit daripada kepedian30.

2. Pengertian Liwath

Liwath(sodomi) merupakan perbuatan keji dan termasuk dosa besar. Liwath juga

termasuk salah satu perbuatan yang merusak moral, fitrah manusia, agama, dunia bahkan

merusak pada kesehatan jiwa31.

Secara bahasa kata liwath sama dengan sodomi yang berarti menempel, melekat32, kata

liwath juga mempunyai akar kata yang sama dengan akar kata luth, yang merupakan nama dari

Nabi Luth AS. Kata liwath disamakan dengan nama Luth. Karena perbuatan ini pernah dilakukan

oleh kaum yang durhaka pada seruan Nabi Luth AS. Kaum itu berdomisili di negeri Sodom

(sebelah Timur Laut Mati atau Yordania sekarang) sebab itu kalangan bangsa Barat yang

beragama Kristen perbuatan demikian disebut sodomi33.

Secara terminologi dapat didefinisikan liwath (sodomi) adalah perbuatan memasukan

penis kedalam anus (dubur) laki-laki34.

28Ibid,h.303
29Ibid,h.303
30Said hawwa, al-islam,penerjemah:abdul hayyie al kattani,dkk,(jakarta:gema insani 2004),cet,ke-1,h.743.
31Abd Rahman al-Jaziriy, Al-Fiqh ‘Ala al-Arba’ah, juz IV, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, 1969), h. 125.
32Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Jilid. II, h. 63
33Abd Aziz Dahlan (ed). Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), Jilid II, h.

564.
34Muhammad Ruwaiy al-Ruhaily, Mausu’ah Fiqh Umar Ibn al-Khatab, (t.tp: t.th), h. 593



Dari kamus kontemporer Arab Indonesia kata liwath (sodomi) ini terdiri dari beberapa

kata :

الط : melakukan liwath (homoseksual)

,لوط لواطة : liwath (perbuatan) homoseksual/ sodomi35.

Sodomi atau seksual analisme ialah pemakaian anus untuk bersenggama36. Sedangkan dalam

ensiklopedi agama dan filsafat, liwath dalam bahasa Arab artinya melakukan jima’

(persetubuhan) melalui lubang dubur yang dilakukan oleh sesama pria37.

Dalam al-Quran perilaku liwath disebut dengan kata fahisyah”. Firman Allah surat al-A’raf : 80.







Artinya: Dan (Kami juga Telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia

Berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum

pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" (QS.Al-A’raf : 80)38.

Menurut Muhammad Ali al-Sabuni dalam tafsirnya Shofwah al- Tafasir dijelaskan bahwa

kata fahisyah tersebut diartikan: melampiaskannafsu seks laki-laki kepada sesama jenisnya

melalui duburnya39.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa liwath (sodomi) ialah

hubungan seksual yang dilakukan antara pria dengan pria melalui dubur (anus).

3. Dasar hukum Zina dan Liwath

Dasar Hukum Zina:

Zina adalah haram hukumnya, dan ia termasuk dosa besar40. Allah SWT berfirman:





35
Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhor, op.cit., h.1536.

36Marzuki Salabah, Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer UmatIslam, Jakarta: UII Press,
2001, h.148.

37
Mochtar Efendy, Ensiklopedi Agama Filsafat, Surabaya: Universitas Sriwijaya, 2001, Cet.ke-2, h.269.

38Al-Quran dan Terjemahannya, op.cit., h.234.
39Muhammad Ali al-Sabuni, Shofwah al-Tafasir, Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, t.th., h.457.
40Abdul azhim, al-wajiz ensiklopedi fiqh islam dalam al-quran as-sunnah as-shahihah, penerjemah ma’aruf

abdul jalil(jakarta:pustaka as-sunnah2008),cet,ke-5,h.533.



Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu

perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk41. (QS. Al-Israa’:32).

)ال ینكح الزانى المجلود اال مثلھ(هللا صلى هللا علیھ وسلم وعن ابي ھریرة رضي هللا عنھ قال قال رسول

Artinya : Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “tidaklah

seorang laki-laki pezina yang dicambuk  menikah kecuali dengan pasangan yang

sepertinya.

Allah SWT berfirman:





















Artinya: Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan

tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan)

yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya

dia mendapat (pembalasan) dosa(nya).

(yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam

azab itu, dalam keadaan terhina.

Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka itu

kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. dan adalah Allah Maha Pengampun

lagi Maha Penyayang.

والیسرب حین ,والیسرق وھو مؤمن,وعن ابن عباس قال رسول هللا الیزني العبد حین یزني وھو مؤمن

.وال یقتل وھو مؤمن,یسرب وھو مؤمن

41Abdullah bin Abdurrahman al basam, syarah bulughul maram, penerjemah: thahirin
suparta,dkk,(Jakarta:pustaka azzam,2006)cet,ke-1,h.356.



Artinya: Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah seorang hamba

berzina tatkala ia sebagai seorang mu’min, dan tidaklah ia mencuri, manakala tatkala ia

memcuri sebagai seorang mu’min, dan tidaklah ia meneguk arak ketika ia meneguknya

sebagai seorang mu’min, dan tidaklah ia membunuh (orang tak berdosa), manakala ia

membunuh sebagai seorang mu’min42.

Menurut ulama Malikiyah berpendapat orang kafir tidak dijatuhi hukuman had jika

berzina dengan perempuan kafir. Akan tetapi, ia harus dihukum ta’zir jika ia menampakkan

perbuatannya itu. Apabila ada orang kafir memaksa seorang perempuan muslimah untuk berzina,

si kafir tersebut dibunuh. Apabila siperempuan muslimah itu melakukan perzinaan tersebut

secara sukarela, si kafir dihukum ta’zir43.

Fuqoha berbeda pendapat mengenai, apakah orang muslimah yang berzina karena

dipaksa tetap dikenai hukuman had?.

Jumhur berpendapat, tidak dikenai hukum had. Sementara ulama hanabilah berpendapat,

ia tetap dikenai hukuman had. Perempuan muslimah  yang dipaksa untuk berzina  atau diperkosa

tidak dikenai hukuman hadd44.

Orang muslimah yang berzina ada kalanya bersatatus muhsan, sehingga hukuman had-

nya adalah rajam, atau tidak bersetatus muhshan sehingga hukuman hadd-ya adalah dera45.

Dasar Hukum Liwath:

Dalam tafsirnya Shofwah al-Tafasir Muhammad Ali al-Sabuni menjelaskan bahwa kaum

yang pertama kali melakukan liwath (sodomi) adalah kaum Nabi Luth as yang tinggal di daerah

Sodom46. Hal ini terbukti dengan adanya kalimat ( ماسبقكم ) yang menunjukkan bahwa

orang/kaum yang pertama kali melakukan liwath (sodomi) adalah kaum Nabi Luth as47.

Keburukan paling besar dan tiada taranya dari kaum Nabi Luth as. setelah kemusyrikan

adalah sodomi. Karena itu, Nabi Luth as mengecam mereka setelah menegaskan ketulusan dan

42Ibid.h.822
43Wahbah zuhaili,Opcit, h.312-313
44Ibid.
45Ibid,h.315
46Dalam kajian arkeologi kota Sodom berada di wilayah laut mati yang terbentang di antara perbatasan Israel

Yordania, lihat kaum Nabi Luth dalam situs info@harunyahya.com.
47Ali al-Sabuni, loc.cit.



kebebasan motivasinya dari segala kepentingan duniawi48. Kecaman Nabi Luth as. terhadap

kaumnya diabadikan oleh Allah dalam al-Quran surat asy-Syuaro : 165-166.









Artinya: Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia. Dan kamu

tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah

orang-orang yang melampaui batas". (QS. Asy-Syuaro : 165-166)49.

Kaum Nabi Luth as. itu diberi gelar oleh Nabi Luth as. Dengan “qoumun adun”. Kata

‘adun adalah bentuk jamak dari kata adiy yaitu yang melampaui batas haq/kewajaran dengan

melakukan kebatilan, pelampauan batas yang menjadi penutup ayat ini mengisyaratkan bahwa

kelakuan kaum Nabi Luth as. itu melampaui batas fitrah kemanusiaan, sekaligus menyia-nyiakan

potensi mereka yang seharusnya ditempatkan pada tempatnya yang wajar, guna kelanjutan jenis

manusia50.

Akibat dari perilaku kaum Nabi Luth as. yang melampaui batas tersebut Allah SWT

menghancurkan kaum Nabi Luth as tersebut dengan hujan batu. Ayat yang menerangkan

penghancuran kaum ini adalah sebagai berikut:













Artinya: “Maka mereka dibinasakan oleh suara keras, yang mengguntur, ketika matahari akan

terbit. Maka kami jadikan bagian atas kota itu terbalik ke bawah dan kami hujani mereka

dengan batu yang keras. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran

48M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran, Jakarta:Lentera Hati, 2005,
Cet,ke-3, h.120.

49Al-Quran dan Terjemahannya, op.cit., h.585.
50Op.cit., h.121.



Kami) bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda dan sesungguhnya kota itu benar-

benar terletak di jalan yang masih tetap (dilalui manusia)”. ( QS. Al-Hijr ; 73-76)

C. Pandangan Ulama Fiqh Tentang Zina dan Liwath

Menurut ulama Malikiyah berpendapat orang kafir tidak dijatuhi hukuman had jika

berzina dengan perempuan kafir. Akan tetapi, ia harus dihukum ta’zir jika ia menampakkan

perbuatannya itu. Apabila ada orang kafir memaksa seorang perempuan muslimah untuk berzina,

si kafir tersebut dibunuh. Apabila siperempuan muslimah itu melakukan perzinaan tersebut

secara sukarela, si kafir dihukum ta’zir51.

Fuqoha berbeda pendapat mengenai, apakah orang muslimah yang berzina karena

dipaksa tetap dikenai hukuman had?.

Jumhur berpendapat, tidak dikenai hukum had. Sementara ulama hanabilah berpendapat,

ia tetap dikenai hukuman had. Perempuan muslimah  yang dipaksa untuk berzina  atau diperkosa

tidak dikenai hukuman had52.

Orang muslimah yang berzina ada kalanya bersatatus muhsan, sehingga hukuman had-

nya adalah rajam, atau tidak bersetatus muhshan sehingga hukuman had-ya adalah dera53.

Sebagian besar fuqaha berpendapat bahwa penetapan hukuman zina terjadi secara gradual

(bertahap), sebagaimana hal itu terjadi dalam pengharaman khamar. Begitupula, seperti hal yang

terjadi dalam persyariatan puasa. Dimasa-masa awal54. Allah SWT berfirman:









Artinya: “Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka

berilah hukuman kepada keduanya, Kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri,

Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha

Penyayang”.(Q.S. an-Nisa: 16)

51Wahbah zuhaili,h.312-313
52Ibid.
53Ibid,h.315
54Syyid Sabiq, Op,Cit, h. 234



Kemudian, tahapan hukuman berikutnya bagi pelaku zina adalah ia dikurung didalam

rumah. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT:













Artinya: “Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji55, hendaklah

ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka Telah

memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka

menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya56”.(Q.S. An-Nisa:15)

Kemudian ketika keadaan masyarakat telah stabil, Allah SWT memberikan jalan keluar,

yaitu bahwa hukuman bagi perawan dan perjaka yang berzina adalah hukuman cambuk sebanyak

seratus kali, sementara orang yang sudah menikah dihukum dengan hukuman rajam hingga

mereka mati.

Tahapan ini dilakukan untuk mengikuti perkembangan masyarakat sehingga masyarakat

dapat menerima hal itu dengan baik dan lapang dada. Adapun hukuman itu ada karena untuk

menjaga kesucian dan harga diri setiap muslim. Begitu juga, hal itu dilakukan agar tidak

menyusahkan masyarakat dalam mengikuti perubahan hukuman yang ada sehingga mereka tidak

mendapatkan kesulitan dalam menjalankan perintah agama57. Pendapat sebagian besar fuqaha ini

berlandaskan dalil berikut ini.

Ubadah ibn Shamit r.a. meriwayatkan bahwa nabi SAW bersabda:

البكر بالبكر . قد جعل هللا لھن سبیال, خذوا عنى: , خذوا عنى: قال رسول هللا : عن عبادة بن الصامت قال

.والثیب بالثیب جلد مأة والرجم, جلد مأة ونفي سنة

55perbuatan 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).
56menurut Jumhur Mufassirin jalan yang lain itu itu ialah dengan Turunnya ayat 2 surat An Nuur.
57Ibid,h. 235



Artinya: Ambillah ketentuan dariku, ambillah ketentuan dariku, karena Allah telah

memberikan jalan (yang lain) bagi mereka (apabila) perawan dan bujang berzina (maka hukuman

bagi mereka) adalah mereka dicambuk seratus kali dan (apabila) laki-laki yang sudah beristri dan

perempuan yang sudah bersuami melakukan zina, (maka hukuman bagi mereka) adalah mereka

dicambuk lalu dirajam (hingga mati)58. (HR. jama’ah kecuali Al- Bukhari dan An-Nasa’i)

Pelaku zina adalah orang-orang yang belum menikah (perawan dan bujang), dan adapula

adalah orang-orang yang sudah menikah (muhshan). Tiap-tiap mereka sudah ada ketentuan

hokum atas perbuatan yang mereka lakukan. Fukaha sepakat bahwa hukuman bagi bujang  dan

perawan merdeka adalah hukum cambuk sebanyak seratus kali cambukan, baik itu diberikan

kepada bujang maupun perawan yang melakukan perbuatan haram itu59. Hal itu sesuai dengan

firman Allah SWT:













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

seorang dari keduanya seratus dali 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”.(Q.S. An-Nur:2).

Adapun apabila orang yang sudah menikah (muhshan) berzina, maka fukaha sepakat

bahwa mereka wajib dirajam hingga mati, terlepas dari apakah mereka laki-laki ataupun

perempuan60.

Pelaku zina hukumnya berbeda sesuai dengan perbedaan mereka, yaitu ada empat

macam: muhshan (telah menikah) sebagai janda/duda,masih gadis, orang merdeka dan budak,

58Al Imam Asy-Syaukani, Nailul Authar, penerjemahan: Amir Hamzah Fachrudin Dkk, (Jakarta: Pustaka
Azam, 2006), h.87

59 Ibid.
60 Ibid.



laki-laki dan perempuan. Sementara hukum had yang berdasarkan syariat ada tiga: rajam, dera,

dan pengasingan.

Masalah janda yang merdeka dan muhshan: kaum muslimin sepakat bahwa hukuman had

mereka adalah rajam, kecuali sekelompok dari ahlul Ahwa kelompok yang memperturutkan

hawa nafsu, mereka berpendapat bahwa hukuman had setiap pezina adalah dera. Jumhur

berpegang dengan pendapat bahwa hukumannya adalah rajam berdasarkan hadits shahih tentang

rajam. Jadi mereka mengkhususkan Al-Quran dengan As-Sunnah61.

Dalam kitab Al-Muaththa’ tentang bab sanksi zina sudah dijelaskan dalam hadits:

شھاب عن عبدهللا بن عبد بن عتبة بن مسعود عن ابي ھریرة وزید بن خالد الجھني ان حدثني ملك ابن 

.ثم بیوعھا ولو بضفیر, فاجلدھا, أن زنت: ثم , أن زنت فاجلدھا: فقال, ولم تحصن, رسول هللا سئل عن اآلمة أذ زنت

Artinya: Malik meriwayatkan kepadaku dari ibnu Syihab, ubaidillah bin Abdullah bin

‘Utbah bin Mas’ud. Dari Abu Hurairah RA dan Zaid bin KhalidAl Juhani, bahwa Rasul SAW

pernah ditanya tentang budak perempuan yang telah berzina dan belum menikah, maka beliau

menjawab, jika ia berzina, maka cambuklah ia, kemudian jika ia berzina lagi, cambuk ia

kembali, kemudian jika ia berzina lagi, maka cambuklah ia dan juallah ia meskipun hanya

ditukar dengan seutas tali62.

Ulama fiqh telah sepakat bahwa menyetubuhi laki-laki adalah dosa besar. Dosa perbuatan

ini lebih besar dari pada zina, tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan umat Islam63.Hanya saja

di antara ulama berbeda pendapat dalam menentukan ukuran hukuman yang harus ditetapkan

bagi pelakunya. Ada tiga pendapat, mengenai hukumannya yaitu:

1. Pendapat yang mengatakan bahwa pelakunya harus dibunuh secara mutlak.

2. Pendapat yang mengatakan bahwa pelakunya harus dihadd, sebagaimana had zina,

jika pelakunya masih jejaka, maka ia harus di dera, sedangkan jika pelakunya sudah

duda (muhson), maka ia harus dirajam.

3. Pendapat yang mengatakan bahwa pelakunya harus diberi sanksi (ta’zir)

Pendapat pertama dikemukakan oleh para sahabat Rasulullah SAW. diantaranya : Nashir,

Qosim bin Ibrahim dan al-Syafi’i (dalam satu pendapat) mengatakan bahwa hadd terhadap

61Ibnu Rusyd,Op.Cit,h.373
62 Imam Malik bin Anas, Al-Muaththa’; Penerjemahan: Muhammad iqbal Qadir Dkk, (Jakarta: Pustaka

Azzam, 2006),h.373
63

Sahal Mahfud dan Mustofa Bisri, Ensiklopedi Ijmak, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, Cet.ke-2, h.403.



pelaku liwath adalah hukum bunuh, meskipun pelakunya masih jejaka (ghoiru muhson),baik ia

mengerjakan maupun yang dikerjai64.

Pendapat ini berdasar dalil-dalil berikut:

.65من وجد تموه یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول بھ: عن ابن عباس ان رسول هللا صلعم قال

Artinya: “Diriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata: Rasulullah SAW

bersabda: Barang siapa mengetahui seseorang telah berbuat liwath (perbuatan kaum Luth),

maka bunuhlah keduanya, baik pelakunya maupun partnernya.”(HR. al- Khamsah kecuali an-

Nasa’i)

Ahmad Ibn Hanbal juga meriwayatkan, sabda Rasulullah:

66لعن هللا من عمل قوم لوط

Artinya: “Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth.”

Pendapat kedua dikemukakan oleh para tabi’in diantaranya Sa’id bin Mussayyab, Atha’

bin Abi Rabah, Hasan Qotadah, Nakhai, al-Tsauri, al-Auzai, dan al-Syafii dalam satu pendapat

mengatakan bahwa pelaku liwath yang masih jejaka dijatuhi hukuman had dera dan dibuang.

Sedangkan pelaku liwath yang duda (muhson) dijatuhi hukum rajam.

“Bahwasanya liwath adalah perbuatan sejenis dengan zina, karena liwath itu perbuatan

memasukkan kemaluan laki-laki (penis) ke anus lakilaki lain. Dengan demikian maka pelaku

liwath dan partnernya sama-sama masuk dalam keumuman dalil dalam masalah zina, baik

muhson ataupun tidak67.

Pendapat ketiga dikemukakan oleh Abu Hanifah, mengatakan bahwa bagi para pelaku

liwath tersebut hanya dikenakan ta’zir. Karena dalam liwath tidak adapercampuran nasab dan

tidak ada konsekuensi yang ditimbulkan darihubungan tersebut seperti umumnya hubungan

suami istri, yang bisamenyebabkan hukuman mati bagi laith, karena liwath bukanlah zina68.

64Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz 9, Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, t.th., h.144.
65Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Beirut: Daar Al-Fikr, t. th., Jilid I, h. 28
66Ibn Hanbal, Musnad Ahmad Ibn Hanbal, Beirut: Daar Al-Fikr, t.th., Jlid I, h. 24
67

Sayyid Sabiq, op. cit., h.145.
68Wahbah Zuhally, Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Juz 7, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, h.66.




