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BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG LI’AN

A. Pengertian Li’an

Secara etimologis, kata li’an berasal dari bahasa Arab, La’ana

bentuk mashdar dari susunan fi’il (kata kerja) العن- یلعن-لعن yang berarti

laknat atau kutukan1. Dinamakan dengan li’an ini karena apa yang terjadi

antara suami istri, sebab masing-masing suami istri saling melaknat dirinya

sendiri pada kali yang kelima jika dia berdusta2.

Secara terminologi, banyak ahli fiqh yang mendefinisikan li’an

sebagai berikut:

1. Mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai sumpah suami yang

Muslim, yang telah akil baligh bahwa dia melihat perbuatan zina

yang dilakukan oleh istrinya, atau penolakannya  terhadap kehamilan

istrinya darinya. Dan si istri bersumpah bahwa suami berdusta

dengan empat kali sumpah, dengan ucapan” Aku bersaksi dengan

nama Allah bahwa aku menyaksikannya melakukan zina” dan

kalimat lain yang sejenisnya, di hadapan hakim. Apakah pernikahan

ini sah ataupun fasid. Maka tidak sah sumpah yang dilakukan oleh

oarng yang selain suami, seperti: orang asing, orang kafir, anak

1Ahmad Wirson Munawwir, Kamus Arab Indonesia Al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka
Progressif, 1997), hlm. 1274.

2Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Juz x , (Jakarta: Darul Fikir, 2011),
hlm. 481.
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kecil, ataupun orang gila.

2. Mazhab Syafi’i mendefinisikannya sebagai kalimat yang diketahui,

yang dijadikan alasan bagi orang yang merasa terpaksa untuk

menuduh orang yang telah mencemari tempat tidurnya dan

mendatangkan rasa malu kepadanya, atau menolak anak yang dia

kandung3.

3. Mazhab Hanafi

أن اللعان شھادة مؤكدة باألیمان مقرونة باللعن وبالغضب، وأنھ في جانب 

.4جانبھا قائم حّد الزناالزوج قائم مقام حّد القذف، وفي

Artinya: “Li’an adalah beberapa kesaksian yang dikuatkan dengan
sumpah, yang mana kesaksian suami disertai dengan
laknat dan kesaksian istri disertai dengan ghadab, yang
menduduki kedudukan had qodzab pada suami dan
menduduki kedudukan had zina pada hak istri.

Maka dari definisi tersebut, penulis mengambil kesimpulan

bahwasanya li’an adalah sumpah yang diucapkan suami ketika menuduh

istrinya telah berzina atau penolakannya terhadap kehamilan istrinya

darinya, sedangkan ia tidak mempunyai empat orang saksi yang melihat

sendiri perbuatan itu dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk

orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian

yang ke lima ia meminta kutukan Allah Swt seandainya ia berdusta.

3 Ibid, hlm. 482.

4 ‘Alauddin Abi Bakrin ibn Mas’ud, Bada’i al Shanai’, (Beirut, Libanon: Dar al-Kutub
al-Ilmiah, t.th), hlm. 44.
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Kemudian pihak istri juga bersumpah empat kali bahwa dirinya

tidak berbuat sebagaimana yang di tuduhkan suaminya, pada sumpah yang

kelima ia bersedia menirima murka Allah Swt bila tuduhan suaminya

ternyta benar.

B. Dasar Hukum Li’an

Setiap peristiwa hukum yang diatur oleh syara’ baik itu merupakan

perkara yang diperbolehkan maupun perkara yang dilarang sekalipun, pada

dasarnya memiliki rujukan atau landasan sebagai dasar landasan berpijak.

Demikian halnya dengan perkara li’an juga tidak terlepas dari dasar

hukumnya, firman Allah Swt:















Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal
mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka
sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah
dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-
orang yang benar. Dan (sumpah) yangkelima: bahwa la`nat Allah
atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.” (QS. An-
Nur: 6-7)5.

5Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, al-Qur’an dan Terjemahnya,
(Jakarta:Depag RI, 1989), hlm.  544.
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Secara historis, ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa seorang

sahabat yang bernama Hilal bin Umayyah telah menuduh istrinya

melakukan perbuatan zina dengan Syarik bin Samha’. Saat dia berada

dihadapan Rasulullah, maka Rasulullah bersabda kepadanya, “Datangkan

bukti, jika tidak akan diberlakukan hukuman had atas punggungmu ”. Dia

berkata, wahai Nabi Allah, apakah jika salah seorang di antara kami

melihat ada seorang lelaki di atas istrinya, apakah yang demikian dia harus

mencari bukti juga? “ Rasulullah mengulangi ucapannya tadi. Maka Hilal

pun berkata, Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran sebagai

seorang Nabi, sesungguhnya saya adalah benar, dan Allah pasti akan

menurunkan ayatnya untuk menyelamatkan punggungku dari hukuman

had6. Terhadap tuduhan suami ini, istri dapat mengajukan keberatan dan

menyangkal tuduhan tersebut. Dengan cara melakukan sumpah kesaksian

sebanyak empat kali, bahwa tuduhan suami itu tidak benar. Kemudian

diakhir sumpahnya itu istri menyatakan bahwa istri bersedia menerima

murka Allah, jika tuduhan suami itu benar. Hal ini sesuai dengan

firmanAllah SWT.,:











Artinya: “Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali

6Syaikh Imam Zaki al-Barudi, Tafsir Wanita, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), hlm.519-
520.
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atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk
orang-orang yang dusta. (8) Dan (sumpah) yang kelima: bahwa
la’nat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang
benar.” (9) (QS.An-Nur: 8-9)7.

Di samping yang dijelaskan dalam Al Qur’an di dalam Hadits juga

dijelaskan tentang li’an, di antaranya sabda Nabi SAW:

حدثنا عكرمة، : حدثني ابن أبي عدي، عن ھشام بن حسان: حدثني محمد بن بشار

ھالل بن أمیة قذف امرأتھ، فجاء فشھد والنبي أن:عن ابن عباس رضي هللا عنھما

ثم قامت ). إن هللا یعلم أن أحدكم كاذب، فھل منكما تائب: (صلى هللا علیھ وسلم یقول

.8فشھدت

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra. Bahwa sanya Hilal bin Ummayyah telah
menuduh istrinya (berzina), lalu ia datang lantas bersumpah
(bersaksi), sedangkan Nabi SAW. berkata: “Sesungguhnya Allah
mengetahui bahwa salah seorang di antara kamu berdua berdusta
maka apakah ada di antara kalian bertaubat. Kemudian istrinya
berdiri lantas bersumpah ”.

Selain itu juga Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan

Imam-Imam lain yang meriwayatkan Hadits shahih, dari Hadits ‘Uwaimir

al ‘Ajlani:

أن سھل بن سعد الساعدي أخبره ؛ أن عویمرا العجالني جاء إلى عاصم بن عدي 

أیقتلھ . لو أن رجال وجد مع امرأتھ رجال! أرأیت، یا عاصم : األنصاري فقال لھ

رسول هللا صلى هللا علیھ ! م كیف یفعل ؟ فسل لي عن ذلك، یا عاصم فتقتلونھ ؟ أ

فكره رسول هللا صلى هللا علیھ . فسأل عاصم رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم. وسلم

حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول هللا صلى هللا علیھ . وسلم المسائل وعابھا

7Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, Op. cit, hlm. 544.

8Abi al- Hasan Nur ad-Din Muhammad  Ibn Abd al-Hadi as-Sanadi, Shahih al-Bukhari,
Juz III, (Dar al-Kutub al-‘Allamah, Lebanon : Beirut, t. th.), hlm. 498.
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ماذا قال لك رسول ! ا عاصم ی: فلما رجع عاصم إلى أھلھ جاءه عویمر فقال. وسلم

قد كره رسول هللا . لم تأتني بخیر: هللا صلى هللا علیھ وسلم ؟ قال عاصم لعویمر

ال أنتھي حتى أسألھ ! وهللا : قال عویمر. صلى هللا علیھ وسلم المسألة التي سألتھ عنھا

ا ی: فقال. فأقبل عویمر حتى أتى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وسط الناس. عنھا

أرأیت رجال وجد مع امرأتھ رجال، أیقتلھ فتقتلونھ ؟ أم كیف یفعل ؟ فقال ! رسول هللا 

قال ". قد نزل فیك وفي صاحبتك فاذھب فأتي بھا"رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

فلما فرغا قال . فتالعنا، وأنا مع الناس، عند رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: سھل

فطلقھا ثالثا، قبل أن یأمره رسول . إن أمسكتھا! ل هللا كذبت علیھا، یا رسو: عویمر

.9فكانت سنة المتالعنین: قال ابن شھاب. هللا صلى هللا علیھ وسلم

Artinya: “Dari Sahal bin Sa’ad As-Sa’idiy ra. Berkata: “Bahwa ‘Uwaimir
Al-Ajlani datang kepada Ashim bin ‘Adiy Al-Anshari lalu berkata:
“Bagaimana sikap yang harus diambil oleh sang suami yang
menjumpai istrinya sedang berzina? Apakah lantas sang suami
boleh membunuh laki-laki itu? Tetapi jika demikian, mungkin
yang berwajib akan membunuh sang suami itu pula, jadi sikap apa
yang harus dilakukannya? Cobalah tolong tanyakan kepada
Rasulullah Saw.! ‘Ashim pun segera menanyakan kepada
Rasulullah saw. Tetapi rupanya beliau (Rasulullahsaw) benci
mendengar pertanyaan itu, bahkan Rasulullah Saw. agak
meremehkannya, sehingga ‘Ashim merasa susah dan tidak senang
mendengar perkataan Rasulullah Saw. terhadap pertanyaan itu.
Setelah ‘Ashim sampai kerumah, ‘Uwaimir pun tiba pula, lalu
bertanya tentang jawaban Rasulullah Saw. Berkata ‘Ashim
kepadanya: “Anda telah mendatangkan bencana kepadaku,
Rasulullah Saw. telah menunjukkan kebenciannya kepada
persoalan yang aku tanyakan. “Berkata pula ‘Uwaimir: “Demi
Allah tidaklah saya akan diam sebelum hal itu saya tanyakan
sendiri kepada beliau (Rasulullah saw.). Setelah‘Uwaimir tiba,
kedapatan Rasulullah saw. berada ditengah-tengah orang banyak.
Maka dengan serta-merta ‘Uwaimir pun bertanya kepada
Rasulullah Saw. Tentang hal itu. Jawab Rasulullah Saw.:

9Imam Muslim, Shahih Muslim, Juz II, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993),
hlm. 1129-1130.
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“Sesungguhnya ayat yang khusus tentang hal itu telah diturunkan
Allah bertalian dengan peristiwa sekitar dirimu dan istrimu, oleh
sebab itu panggillah istrimu kemari. “Kata Sahal: “Maka terjadilah
li’an antara kedua suami istri itu di hadapan Rasulullah Saw. di
tengah-tengah khalayak ramai, sedangkan saya sendiri hadir
bersama-sama orang banyak itu. “Setelah selesai peristiwa li’an
itu, berkatalah ‘Uwaimir kepada Rasulullah saw.: “Jika saya tetap
mempertahankan istri saya ini, berarti saya hanya memfitnah dan
berdusta atas dirinya. “Seketika itu juga perempuan (istri) itu di
talak tiga oleh ‘Uwaimir, sebelum Rasulullah Saw. sendiri
memerintahkannya. Ibnu Shihab berkata: “Maka peristiwa itulah
yang menjadi tauladan atau pedoman manakala terjadi li’an
antara suami istri ”.

C. Syarat dan Rukun Li’an

Di syariatkannya li’an adalah untuk menjaga hubungan suci antara

anak dengan bapaknya (nasab) sehingga keturunannya menjadi jelas dan

tidak kacau serta tidak ada ke ragu-raguan. Dalam melakukan li’an suami

tidak boleh hanya berdasarkan desas-desus, fitnahan, atau tuduhan dari

orang lain.

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa rukun dan syarat li’an,

antara lain:

1. Rukun Li’an

Rukun li’an adalah sebagai berikut:

a. Suami,  tidak  akan  jatuh li’an apabila yang menuduh zina atau

yang mengingkari anak itu laki-laki lain yang tidak mempunyai

ikatan pernikahan (bukan suaminya).

b. Istri, tidak akan jatuh li’an apabila yang dituduh tersebut bukan

istrinya.
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c. Shighat atau lafadz li’an, yaitu lafadz yang menunjukkan tuduhan

zina atau pengingkaran kandungan kepada istrinya10.

2. Syarat Li’an

Adapun syarat wajib li’an dibagi dalam empat kelompok, yaitu11:

a. Syarat yang kembali kepada suami istri

Syarat yang kembali pada kedua belah pihak yaitu suami istri

adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah (utuh)

Berdasar pada QS. An-Nur: 6-7 dapat diambil kesimpulan

bahwa yang berhak bermula’anah adalah antara suami dan

istri. Oleh sebab itu li’an tidak dapat dilakukan terhadap orang

yang menuduh orang lain berbuat zina. Demikian halnya,

li’an tidak dapat dilakukan terhadap seorang penuduh yang

nikahnya fasid (rusak), maupun terhadap seorang istri yang

tertalak ba’in karena dengan demikian pernikahan mereka

sudah dianggap tidak ada lagi. Sedangkan apabila tuduhan itu

ditujukan kepada seorang istri yang sedang beriddah talak

raj’i, maka li’an tetap berlaku kepada kedua belah pihak12.

10Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahhab al-Siwasi, Fath al-Qodir, Juz IV,
(Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.), hlm.248-250.

11Ibnu ‘Abidin, Radd al-Muhtar, Juz V, (Lebanon: Dar al-kutub al-‘Ilmiah, t. th.,), hlm.
149-150.

12Ibid., hlm. 151.
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2. Merdeka, baligh, berakal, Islam, dapat berbicara, dan tidak

adanya hukuman had zina13.

Dapat berbicara merupakan salah satu syarat yang harus ada

bagi orang yang bermula’anah. Berbicara yang dimaksud di

sini adalah komunikasi secara langsung yaitu menggunakan

lisannya. Dan dalam hai ini ada perselisihan pendapat di

antara para fuqaha yang akan penulis jelaskan pada sub bab

setelah ini yaitu pandangan ulama tentang li’an bagi orang

bisu. Karena dalam hal ini ada ulama yang membolehkan

li’an bagi orang bisu, tetapi juga ada yang melarangnya.

b. Syarat yang kembali kepada penuduh (suami)

Li’an diperbolehkan dan dianggap sah jika penuduh (suami),

tidak bisa menunjukkan bukti atas perzinahan yang ia tuduhkan

pada istrinya14.

Sesuai dengan Firman Allah dalam QS. An-Nur: 6:












13Wahbah Az-Zuhaili, Op. cit, hlm. 486.

14Abdul Malik Kamal bin as-Sayid Salim, Shahih Fiqh Sunnah, Penerjemah : Khairul
Amru Harahap,  (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jilid 3, hlm. 609-613.



46

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina),
padahal mereka tidakada mempunyai saksi-saksi selain
diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah
empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya
dia adalah termasuk orang-orang yang benar.” (QS. An-
Nur: 6) 15.

Adapun jika ia dapat menghadirkan saksi yang menyatakan

bahwa istrinya telah berzina, maka li’an tidak diperbolehkan dan

sebagai gantinya pelaksanaan hukuman zina atas dirinya. Jika

suami mampu menghadirkan bukti, maka ia berhak untuk tidak

mengajukan bukti (empat saksi) dan menuntut li’an saja. Hal itu

diperbolehkan baginya karena bukti (empat saksi) dan li’an

merupakan dua bukti (yang memeliki kekuatan yang sama) dalam

menetapkan hak suami, sehingga ia pun boleh memilih salah

satunya meskipun mampu melaksanakan yang lain16.

c. Syarat yang kembali kepada tertuduh (istri)

Adapun syarat yang kembali kepada tertuduh, yaitu:

1. Adanya pengingkaran istri terhadap perbuatan zina yang

dituduhkan kepadanya, sehingga apabila istri mengaku telah

berbuat zina, maka li’an tidak wajib dilakukan. Akan tetapi

yang wajib dilakukan adalah hukuman had zina kepada istri.

2. Kehormatan dirinya terjaga dari perbuatan zina17.

d. Syarat yang kembali kepada tuduhan.

15Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, Loc. cit.

16Abdul Malik Kamalbin as-Sayid Salim, Ibid, hlm. 610.

17Alaudin bin Abi Bakar bin Mas’ud al-Kasani, Op.cit, hlm. 37.
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Syarat yang kembali kepada tuduhan adalah sebagai berikut:

1. Tuduhan zina harus diucapkan dengan jelas, seperti ucapan

suami kepada istrinya “Hai wanita yang berzina”, tetapi

apabila tuduhan diucapkan dengan kata-kata sindiran, maka

li’an tidak dapat dilaksanakan seperti penuduh dalam

tuduhannya mengganti kata zina dengan kata liwath18.

2. Li’an hanya ada di negara Islam. Li’an tidak dapat

dilaksanakan apabila tuduhan tersebut dilaksanakan diluar

negara Islam, karena wilayah kekuasaan pengadilan tersebut

hanya meliputi di mana pengadilan itu berada yang mana

hukum itu dapat berlaku19.

3. Li’an terjadi di hadapan qadhi atau wakilnya, karena Nabi

Saw. memerintahkan Hilal bin Umayyah untuk memanggil

istrinya ke hadapan beliau dan saling melakukan li’an di

hadapan beliau20.

D. Sebab dan Akibat Hukum Li’an

Terjadinya li’an disebabkan karena seorang suami menuduh

istrinya berbuat zina dengan laki-laki lain, tanpa mampu mendatangkan

empat orang saksi yang dapat menguatkan kebenaran tuduhannya itu.

18 Ibnu ‘Abidin, Op.cit, hlm. 151.

19 Ibnu ‘Abidin, Lop.cit.

20Wahbah Az-Zuhaili, Op.cit, hlm. 488.
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Bentuk ini menyebabkan adanya li’an setelah suami melihat sendiri (secara

langsung) bahwa istrinya telah berzina dengan laki-laki lain, ataupun istri

mengaku telah berbuat zina dan suami yakin akan kebenaran pengakuan

istrinya tersebut21.

Sebab yang lain adalah seorang suami mengingkari (menolak) bayi

yang telah di kandung istrinya. Hal ini bisa terjadi apabila suami mengaku

bahwa suami tidak pernah berhubungan badan dengan istrinya semenjak

akad nikah berlangsung. Kemudian sebab yang lainnya adalah bahwa

istrinya telah melahirkan sebelum batas minimal kelahiran (kurang dari

kelahiran) setelah bersenggama22.

Oleh karena sebab-sebab yang terjadi di atas, maka untuk

menguatkan kebenaran tuduhannya seorang suami mengucapkan sumpah

li’an . Sedangkan istri menyangkal tuduhan tersebut dengan sumpah li’an

pula, sehingga terjadi mula’anah di antara kedua suami istri tersebut.

Apabila terjadi hal yang demikian berarti salah satu dari suami istri

tersebut ada yang berdusta.

Adapun akibat hukum dari peristiwa li’an yang dilakukan oleh

suami istri adalah sebagai berikut:

1. Gugurnya hukuman dera bagi suami yang menuduh istrinya berbuat

zina tanpa mendatangkan empat orang saksi.

2. Istri dijatuhi hukuman dera, kecuali jika istri membantah dengan

bersedia mengucapkan sumpah li’an juga.

21Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Juz II, (Dar al-Fikr, t. th)., hlm. 271-272.

22Ibid .
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3. Haram (tidak boleh) melakukan hubungan suami istri.

4. Tidak sahnya anak. Artinya nasab anak tidak dihubungkan kepada

ayahnya, melainkan kepada ibunya saja. Akibat lebih lanjut adalah

anak yang dilahirkan itu tidak mendapat nafkah dan tidak saling

waris-mewarisi dengan ayahnya. Hal ini sesuai dengan sabda

Rasulullah Saw., sebagai berikut:

عن ابن عمر ان النبي صلى هللا علیھ و سلم العن بین رجل وامراتھ قانتفى من 

.23ولدھا ففرقا بینھما والحق الولد بالمراة

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar ra. Bahwasanya Nabi Saw.
Menangani perkara seorang suami yang meli’an istrinya,
lalu suami tidak mengakui anaknya, sehingga Nabi
memisahkan antara keduanya dan mengikutkan anaknya
kepada ibunya (wanita yang di li’an ).

5. Secara otomatis terjadi perceraian antara suami istri yang melakukan

li’an itu. Mereka tidak dapat menjadi suami istri kembali dengan cara

apapun, baik dengan cara rujuk maupun dengan akad baru. Hal ini

sesuai dengan sabda Rasulullah Saw., sebagai berikut:

صلى هللا علیھ و سلم فرق عن نافع ان ابن عمر رضي هللا عنھما اخبره ان رسول هللا 

.24واحلفھمابین رجل وامراة قذفھا 

Artinya: “Dari Nafi’ bahwasanya Ibnu ‘Umar ra. memberi kabar
kepadanya bahwa Rasulullah saw. telah memisahkan
seorang laki-laki (suami) dan seorang perempuan (istri)
dimana suami menuduh istrinya berbuat zina dan Nabi
menyumpah keduanya".

23Imam al-Bukhari, Op. cit., hlm. 181.

24Imam al-Bukhari, Loc. cit.
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Sedangkan akibat hukum li’an yang ada dalam Kompilasi Hukum

Islam adalah sebagai berikut.

1. Putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya (pasal

125 KHI).

2. Timbulnya larangan perkawinan antara bekas suami istri tersebut

(pasal43 (1) huruf b KHI).

3. Tidak sahnya perkawinan (batal demi hukum) perkawinan antara bekas

suami istri tersebut (pasal 70 huruf b KHI).

4. Timbulnya larangan rujuk antara bekas suami istri (pasal 163 (2) huruf

b KHI).

5. Anak yang di kandung atau dilahirkan oleh istri hanya ada hubungan

perdata dan nasab dengan ibunya (pasal 162 KHI).

6. Bekas suami terbebas dari kewajiban memberikan nafkah iddah bekas

istri (pasal 162 KHI)25.

25 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum
Islam.


