
HAL-HAL YANG BERUJUNG PADA 
PUTUSNYA PERNIKAHAN

ZHIHAR | ILA’ | LI’AN



• Yang dimaksud dengan kata “hal-hal” di sini adalah ucapan
atau penggantinya ucapan

• Yang dimaksud “berujung” adalah berkonsekuensi pada
putusnya pernikahan jika suami memilih tidak mencabut
pernyataannya (ucapan atau tulisan) sebagaimana di maksud

• Yang dimaksud “putus” di sini adakalanya putus dengan
thalaq atau fasakh (oleh pengadilan)

• Ada tiga bagian dalam hal ini; (1) Zhihar, (2) Ila’, dan (3) Li’an



(1) ZHIHAR

• Bahasa: Diambil dari kata “al-Zhar” yang berarti “punggung”. 
Sebab, redaksi asli zhihar adalah ucapan seorang suami
kepada istrinya: “ أميكظهرعليأنت “ (engkau bagiku seperti
“punggung” ibuku”. 

• Istilah:

لهحالتكنلمبأنثىالبائنغيرزوجتهالزوجتشبيه

“Menyerupakannya seorang suami pada istrinya yang bukan
terthalaq ba’in (dalam hal keharaman) dengan seorang wanita
yang tidak pernah halal (dinikahi) olehnya”. (Hasyiyah al-Bajuri, 

3/54-55)



LATAR BELAKANG LAHIRNYA HUKUM ZHIHAR

• Pada masa Jahliyah, Zhihar termasuk thalaq. Islam mengubah hukumnya menjadi
seperti thalaq dari aspek menjadikan istri haram, dan seperti sumpah dari aspek wajib
kafarat (jika tidak dilanjutkan dg thalaq)

• QS. Al-Mujadilah (1-4) mengisahkan awal mula turunnya hukum zhihar. Para mufasir
menyebutkan sebab nuzulnya ayat tentang zhihar, bahwa Aus bin as-Shamit
mengucapkan kata “zhihar” kepada istrinya, Khaulah binti Tsa’labah (Qila: Khuwailah
binti Tsa’labah, Qila: Khuwailah binti Khawailid, atau yg lain). 

• Wanita itu kemudian mengadukan suaminya kepada Rasulullah, dan beliau memutus
haramnya sang istri atas suami. Wanita itu mengatakan: “Ya Rasulullah, mohon tinjau
perkaraku. Sebab, aku memiliki banyak anak, jika anak-anak itu engkau ikutkan mereka
(ayahnya), anak-anak itu akan tersia-siakan, dan jika engkau ikutkan aku, mereka akan
lapar”. Wanita ini mengulangi aduannya, dan jawaban Rasulullah selalu sama berkali-
kali. Akhirnya dia mengadukan perkaranya kepada Allah, lalu turunlah surat al-Mujadilah
yang menjelaskan tentang hukum zhihar. (Lihat: Tafsir at-Thabari, Ibn Katsir, dll. Lihat
pula: Asbab an-Nuzul, hal. 428)



HUKUM & AKIBAT ZHIHAR

• Tindakan Zhihar termasuk dosa besar, karena QS. Al-Mujadilah: 2 
menyebutnya sebagai ucapakan munkar dan zur (dusta). 

• Jika setelah perkataan zhihar diiringi thalaq, konsekuensinya adalah
hukum thalaq

• Jika tidak diiringi thalaq dalam waktu dekat yang memungkinkan, suami
dinyatakan ‘aid (menarik balik ucapannya) dan wajib membayar kafarat

• Kafaratnya wajib dilakukan secara berurutan: (1) Memerdekakan budak yg
beriman, jika tidak mampu > (2) Puasa dua bulan berturut-berturut, jika
tidak mampu > (3) Memberi makan 60 orang miskin @1mud 

• Haram berhubungan badan (atau menikmati anggota di antara pusar dan 
lutut) sepanjang belum lunas membayar kafarat. 



SHIGHAT ZHIHAR

• Sharih: Semua ungkapan yang tidak mungkin bermakna
kecuali zhihar (ungkapan yang mengandung penyebutan
“punggung” atau anggota badan lainnya tidak disebut-sebut
dalam rangka penghormatan). 

• Kinayah: Ungkapan yang mungkin bermakna bukan zhihar
(Menyebutkan anggota badan yang dapat bermakna
menghormati, seperti wajah dan kepala, atau tanpa menyebut
anggota badan). 



KESIMPULAN

• Zhihar dapat berjung pada putusnya pernikahan
dengan Thalaq yang dilakukan oleh suami sesaat
setelah mengucapkan kata zhihar (saat suami
menyadari beratnya kafarat yg akan dia tanggung jika
tidak segera diiringi dg thalaq)

• Jika zhihar tidak diringi dengan thalaq secara
langsung, maka suami dinyataan ‘aid, meski setelah itu
dia menjatuhkan thalaq, dan tetap wajib membayar
kafarat



(2) ILA’ 

• Bahasa: diambil dari kata al-Aliyyah yang bermakna
sumpah, seperti pada QS. An-Nur: 22

• Istilah: Bersumpahnya seorang suami yang memiliki
hak thalaq untuk tidak menggauli istrinya dalam batas
waktu yang tak ditentukan atau selama lebih dari
empat bulan



LATAR BELAKANG ILA’ DAN HUKUMNYA

• Pada masa Jahiliyah, Ila’ termasuk thalaq. Islam mengubah hukumnya sebagaimana akan
dijelaskan

• Ila’ hukumnya haram, karena menyakiti istri. Termasuk dosa kecil (menurut pendapat Mu’tamad)

• Jika suami melakukan ila’, maka sejak saat itu dia dinyatakan sebagai “Muli”/Suami Yang 
Bersumpah Ila’, yang hukumnya sebagai berikut: 

1) Hakim memberikan waktu maksimal 4 bulan sejak saat dia mengucapkan kata ila’, sebagai
kesempatan yg memungkinkan baginya untuk mencabut sumpahnya (dengan melakukan
hubungan badan) dan membayar kafarat, atau menceraikan istrinya sebelum lewat 4 bulan, 
jika dia tidak ingin kafarat

2) Jika telah lewat 4 bulan, dan dia tidak melakukan dua opsi di atas, maka dia dinyatakan telah
berbuat madharat kepada istri. Dan atas permintaan istri, hakim memkasanya melakukan
satu dari dua opsi: (1) Mencabut sumpah dan membayar kafarat, (2) Menceraikan istrinya

3) Jika menolak dua opsi di atas, Hakim menjatuhkan Talak Satu atas nama suami. 



DALIL HUKUM ILA’

• QS. AL-BAQARAH: 226-227 

• HR. Malik dari Ali: 

أنافإم: يوقفحتى, أشهراألربعةمضتوإنطالقعليهيقعلمامرأتهمنالرجلآلىإذا

يفيءأنوإما, يطلق

“Jika seorang suami melakukan ila’ kepada istrinya, maka tidak
otomatis jatuh talak meski telah berjalan empat bulan, hingga

diajukan ke pengadilan: Maka adakalanya dia menceraikan, dan 
adakalanya Kembali kepada istrinya”.



KESIMPULAN ILA’

• Ila’ berjung putusnya pernikahan sebelum 4 bulan berlalu jika
suami tetap tidak mau menjima’ istrinya dan dan membayar
kafarat, dan MENJATUHKAN THALAQ dengan suka rela. Atau
setelah 4 bulan berlalu dan suami tidak memilih satu dari dua
opsi yang ada, dengan: THALAQ paksa oleh Hakim atas nama
suami. 



(3) LI’AN

• Bahas: Bentuk mashdar dari kata العن yang artinya: Mengusir
dan menjauhkan (melaknat). Disebut demikian karena (akan
menyebabkan) menjadi jauhnya jarak antara suami dan istri.

• Istilah: 

بهالعاروألحقفراشهلطخمنقذفإلىللمظطرحجةجعلتمعينةكلمات

“Kalimat-kalimat tertentu yang dijadikan sebagai hujjah bagi
seorang yang terpaksa menuduh zina orang (istri) yang telah

mengotori dan menimpakan kehinaan pada ranjangnya”. 



HIKMAH DAN LATAR BELAKANG HUKUM LI’AN

• Hukum Li’an datang menyalahi ketentuan hukum umum Qadzaf, yakni
hukuman cambuk bagi Qadzif (jika tidak dapat membuktikan) dan 
bebasnya Maqdzuf dari tududan. 

• Sebab, tak seorang pun terpaksa mengarahkan tuduhan zina kepada
orang lain, baik benar atau dusta, kecuali seorang suami kepada istrinya. 

• Adaapun suami, maka dengan sangat terpaksa dia harus mengungkap
hakikat istrinya, realitas yang terjadi tentang perbuatan zina yg dilakukan
istrinya. Sebab, tindakan istri (zina) jelas telah mengotori dan 
menimpakan hal memalukan pada ranjang suami. Sebuah udzur syar’i yg
memberikan hak bagi suami untuk memisahkan diri dari istrinya. 



>> HIKMAH DAN LATAR BELAKANG HUKUM LI’AN

• Namun, jika suami memisahkan istrinya dg thalaq, tentu suami
mengalami kezhaliman lainnya, yaitu harus membayar
maharnya secara utuh akibat perilaku buruk istrinya. 

• Atau jika ada anak yg lahir dari zina tersebut, jika melalui jalan
thalaq, tentu anak tersebut tetap akan dinisbatkan kepada
sang suami

• >> Oleh sebab itu, dibutuhkan hukum yang adil bagi kedua
belah pihak. 

• Dan hukum tersebut adalah LI’AN



MEN-QADZAF ISTRI

• Men-Qadzaf istri artinya menuduhnya berbuat zina

• Suami berhak melakukan itu jika dia yakin atau adanya dugaan
yang sangat kuat. 

• Hal ini jika tidak ada anak dari istri tersebut yang jelas-jelas
lahir dari hubungan zina. Dalam kondisi ini, Men-Qadzaf istri
justru hukumnya WAJIB dan wajib pula menafikan anak
tersebut darinya. Sebab, mengakui seorang anak yg bukan
anaknya adalah DOSA, sebagaimana menafikan anak yang 
merupakan anaknya adalah juga DOSA



ANAK HASIL ZINA, cara mengetahuinya?

• Jika suami belum pernah menjima’ istrinya sama
sekali

• Jika istri melahirkan kurang dari enam bulan sejak
pernikahan (atau sejak terjadi jima’)

• Jika istri melahirkan setelah empat tahun sejak suami
tidak pernah menjima’nya (karena safar misalnya)



BAGAIMANA LI’AN DILAKUKAN?

• Jika sorang telah (memilih untuk) menuduh orang lain telah
berbuat zina (termasuk suami terhadap istrinya), artinya dia
siap menanggung hadz qadzaf (80 x cambukan) jika tidak
dapat mendatangkan 4 orang saksi (termasuk dirinya)!! > inilah
ketentuan umum Qadzaf!!

• Namun, khusus bagi suami yg menuduh zina istrinya ada
hukum alternatif > yaitu Li’an! 



> BAGAIMANA LI’AN DILAKUKAN?

• Suami mengajukan perkaranya kepada hakim. Lalu hakim
menggelar Sidang Li’an yang dihadiri sejumlah orang.
Disunnnahkan dari kalangan terkemuka dan orang-orang
shalih. Disunnahkan digelar di masjid.

• Suami maju ke depan (di sunnah naik ke mimbar/tempat yg
tinggi) dan berkata: 

الزنامن( فالنة)زوجتيبهرميتفيماالصادقينلمنإننيباهللأشهد

“Aku bersaksi demi Allah sungguh aku termasuk orang-orang yg
benar dalam tuduhan zina terhadap istriku (fulanah)”



>> BAGAIMANA LI’AN DILAKUKAN?

• Jika ada anak atau janin (dari hasil zina) suami wajib menambahkan:

منيوليسالزنامنالولدهذاوأن

“Dan sesungguhnya anak ini adalah dari zina, bukan dari aku”. 

• Suami mengucapkan kalimat di atas sebanyak empat kali berturut
sembari menunjuk ke arah istri (jika hadir) pada setiap kalinya. 

• Sejenak suami turun dari mimbar, hakim memberinya nasehat dan 
memperingatkan akibat buruk perbuatannya jika dia dusta!!



>>> BAGAIMANA LI’AN DILAKUKAN?

• Jika suami memilih lanjut, dia Kembali naik mimbar dan 
berkata: 

الكاذبينمنكنتإنهللالعنةوعلي

“Dan laknat Allah atas diriku, jika aku termasuk orang-orang yang 
dusta”.



AKIBAT LI’AT SUAMI

• Suami terbebas dari had Qadzaf

• Istri dinyatakan bersalah dan wajib diterapkan had zina
atasnya (kecuali berani membalas dengan li’an)

• Terputusnya pernikahan secara otomatis (tapa butuh thalaq
atau yg lain)

• Dinafikannya anak dan terputusnya penisbatan anak dari
suami (jika dalam li’an dilakukan penafian anak)

• Haramnya pernikahan antara mantan pasangan tersebut untuk
selamanya



BAGAIMANA ISTRI MEMBALAS LI’AN?

• Jika li’an suami dapat menyelamatkannya dari hukuman had Qadzaf,
maka balasan li’an istri juga dapat menyelamatkannya dari had zina

• Hakim memberikan kesempatan kepada istri untuk naik ke mimbar untuk
mengucapkan li’annya

• Sebanyak empat kali istri mengatakan:

الزنامنبهرمانيفيماالكاذبينمنفالناأنباهللأشهد

“Aku bersaksi demi Allah bahwa si Fulan (sebut nama) adalah termasuk
orang-orang yang dusta dalam tuduhan zina yang dialamatkan kepada

saya”. 



> BAGAIMANA ISTRI MEMBALAS LI’AN?

• Berhenti sejenak. Hakim memberikan nasihat kepadanya sebagaimana
yang dia berikan kepada suami

• Jika memilih lanjut, istri Kembali naik ke atas mimbar, melanjutkan
li’annya dan berkata:

الصادقينمنكانإنهللاغضبوعلي

“Dan atasku murka Allah jika dia (suami) termasuk orang-orang yang benar”. 

• Dengan li’annya, istri terbebas dari had zina



> SYARAT-SYARAT SAHNYA LI’AN

1. Lebih dulu terjadi Qadzaf oleh suami

2. Suami melakukan li’an lebih dulu

3. Suami maupun istri wajib menetapi teks-teks di atas (tidak boleh
diganti dengan redaksi lain)

4. Harus dilakukan secara berturut (tanpa pemisah) antara lima sumpah
yang dilakukan oleh masing-masing pihak

5. Hakim wajib mencurahkan nasehat kepada masing-masing dan
memperingatkan akibat buruk kedustaan. Hakim wajib mengatakan:
“Hisab kalian atas Allah; salah satu dari kalian pasti dusta!
Bertaubatlah!”. Ini dilakukan sebelum masing-masing mengucapkan
sumpah kelima.



Dalil Li’an

• QS. An-Nur: 6 -9

• HR. Bukhari dan Muslim dari Sahl bin Sa’d (pelaku Li’an), HR.
Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar, HR. Abu Dawud dari Sahl bin
Sa’d, HR. Tirmidzi dari Ibn Umar, HR. Bukhari dari Ibn Abbas,
HR. Abu Dawud dari Abu Hurairah
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