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ABSTRAK 

 

 

PERCERAIAN LI’AN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 

 

 

Oleh 

CAMILA RIZKY RAMADHANI 

 

 

Salah satu penyebab terjadinya perceraian antara suami istri yaitu perzinaan. 

Li’an terjadi ketika suami menuduh istrinya melakukan perzinaan. Adanya 

dugaan yang dirasakan oleh suami bahwa anak yang berada dalam kandungan 

istrinya bukanlah anak kandungnya, namun sang istri menyangkal tuduhan zina 

tersebut. Dasar hukum perceraian li’an adalah Kompilasi Hukum Islam Inpres 

Nomor 1 Tahun 1991. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana perceraian li’an 

dalam perspektif Hukum Islam, syarat dan prosedur perceraian li’an dalam 

perspektif Hukum Islam, dan akibat hukum perceraian li’an bagi istri, anak, dan 

harta dalam perspektif Hukum Islam. 

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif terapan dengan tipe penelitian 

deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan masalah 

normatif terapan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder 

yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data 

dilakukan dengan studi kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara. Pengolahan 

data dilakukan dengan cara pemeriksaan data dan sistematisasi data yang 

selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perceraian li’an dalam 

perspektif Hukum Islam diatur pada Pasal 125-128 Kompilasi Hukum Islam yaitu 

perceraian li’an terjadi karena suami menuduh bahwa istrinya berbuat zina. 

Syarat dan prosedur melakukan perceraian li’an dalam Hukum Islam adalah 

suami menuduh sang istri berbuat zina sedangkan sang istri menyangkal tuduhan 

tersebut. Masing-masing suami istri dalam perkara ini tidak dapat menghadirkan 

empat orang saksi sehingga pembuktianya diganti dengan sumpah li’an. Akibat 

hukum yang ditimbulkan dari perceraian li’an adalah putusnya perkawinan suami 

istri tersebut dan tidak dapat rujuk untuk selama lamanya dan putusnya nasab 

anak dalam kandungan tersebut terhadap bapaknya.  

 

Kata Kunci: Li’an, Perceraian, Hukum Islam 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang  

 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat 

pengertian yuridis dari perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka tujuan dari sebuah perkawinan menurut 

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk rumah tangga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. 

 

Sementara itu perkawinan menurut Hukum Islam seperti yang tertuang dalam 

Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 adalah akad yang sangat 

kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya adalah merupakan ibadah yang bertujuan untuk untuk 

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah.  

 

Untuk mewujudkan tujuan yang disebutkan dan dijelaskan di atas, maka Undang-

Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur substansi 

mengenai asas untuk mempersukar terjadinya perceraian. Asas tersebut untuk 

mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal dan berlangsung selama-lamanya. 
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Beragam kepentingan antara suami dan istri dapat terpenuhi secara damai, tetapi 

juga dapat menimbulkan suatu permasalahan dalam perkawinan jika tata cara 

pemenuhan kepentingan tersebut dilakukan tanpa ada keseimbangan sehingga 

melanggar hak satu sama lainya dan dapat menyebabkan terjadinya perceraian.  

 

Pada dasarnya, mempersukar terjadinya perceraian adalah alasan karena 

perkawinan itu bertujuan suci dan mulia. Perceraian adalah keadaan dimana dua 

insan manusia yang tadinya melakukan akad sepakat mengikatkan diri untuk 

hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan kemudian memisahkannya kembali, 

baik oleh keinginan salah satu pihak atau keinginan kedua belah pihak
1
. 

Berdasarkan pengertian tersebut maka perceraian adalah perbuatan yang dibenci 

oleh Tuhan karena memisahkan dan merusak ikatan suci perkawinan yang 

dibentuk di hadapan Tuhan.  

 

Kebanyakan kasus perceraian disebabkan karena alasan-alasan yang terhitung 

sepele dan tidak seharusnya dapat menyebabkan perceraian. Hal-hal tersebut 

seharusnya dapat diselesaikan dan tidak menjadi pemicu konflik apabila 

seandainya suami dan istri tidak terlalu mementingkan diri sendiri.Namun pada 

kenyataannya, banyak pasangan suami istri yang membesar-besarkan masalah 

kecil dan memutuskan bahwa kehidupan perkawinan mereka harus diakhiri. 

Terlebih bila kita melihat realitas sosial akhir-akhir ini, masalah perceraian sering 

menjadi isu hangat dalam masyarakat kita.
2
 

 

                                                           
1Solahudin Pugung, Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama, Penerbit Djambatan, 2010, 

hlm.10 
2
Ibid., hlm.5. 
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Perceraian hanya dapat terjadi apabila dipenuhinya alasan-alasan tertentu seperti 

yang terdapat dalam perundang-undangan serta dilakukan di hadapan pengadilan. 

Perceraian dapat dibenarkan apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hal-hal 

yang sangat prinsip dalam kehidupan berumah tangga, baik pelanggaran terhadap 

norma-norma agama maupun terhadap norma-norma hukum
3
. Sebelum 

memproses sebuah perkara perceraian, pengadilan wajib memberikan nasihat dan 

arahan kepada suami dan istri yang akan bercerai serta mengusahakan proses 

pendamaian antara kedua belah pihak atau lazim disebut dengan proses mediasi. 

Proses ini bertujuan agar perceraian dapat digagalkan sehingga dapat terlaksana 

tujuan perkawinan yang bahagia, kekal, sejahtera, berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa.  

 

Allah SWT membenci perceraian karena dengan perceraian, maka akan terjadi 

putusnya hubungan suami dan istri. Tidak hanya hubungan antara suami dan istri, 

namun juga perceraian akan memutus silaturahmi yang telah terjalin antara pihak 

keluarga suami dan istri. Dalam HR.Abu Daud dan Majah dari Ibnu Umar 

“Perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah Thalaq”.
4
 

 

Salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian antara suami istri yaitu perzinaan 

sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Inpres 

Nomor 1 Tahun 1991. Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa perceraian dapat 

terjadi karena salah satunya alasan salah satu pihak berbuat zina. Adanya dugaan 

yang dirasakan oleh suami bahwa anak yang berada dalam kandungan istrinya 

bukanlah anak kandungnya. Dengan keragu-raguan bahwa istrinya tersebut 

                                                           
3
Ibid., hlm.15. 

4
Wati Rahmi Ria, Muhammad Zulfikar,  Ilmu Hukum Islam, Bandar Lampung, Sinar Sakti, 2015, 

hlm.61. 
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berbuat tidak jujur dan anak yang dikandung atau telah dilahirkan oleh istrinya 

bukan berasal dari benihnya, melainkan berasal dari hubungan dengan laki-laki 

lain.  

 

Tidak ada sebuah tanggung jawab moral maupun materiil yang dibebankan 

kepada suami atas istrinya tersebut dan atas anak yang berada didalam kandungan 

sang istri. Sehingga perceraian yang terjadi diantara suami dan istri tersebut 

membawa kepada suatu proses perceraian yang dinamakan dengan perceraian 

li’an. Dan anak yang lahir akibat dari perceraian li’an tidak memiliki hak atas 

harta ayahnya.
5
 

 

Li’an terjadi karena orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik 

(berbuat zina) dan mereka tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, Maka 

persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, 

Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang 

kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. 

Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah 

Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan 

(sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk 

orang-orang yang benar. (QS. An-Nur ayat 6-9). 

 

Dasar hukum lain adalah dari perkataan Ibnu „Abbas RA, bahwasannya Hilal bin 

Umayyah menuduh istrinya berbuat zina, lalu ia datang kepada Rasulullah dan 

bersaksi (bersumpah). Dan Rasulullah pun bersabda, “Sesungguhnya Allah 

mengetahui bahwa salah satu diantara kalian berdua adalah bohong. Maka 

                                                           
5
 Imam Jauhari, Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam, Jakarta, Pustaka Bangsa,2003, hlm.14. 
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apakah diantara kalian mau bertaubat?”. Kemudian wanita itu berdiri, dan iapun 

bersaksi (bersumpah).
6
 

 

Khusus tentang perceraian dengan alasan zina, Pemerintah telah mengatur 

ketentuan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-

Undang No.3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang 

Peradilan Agama dalam Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) serta pada Pasal 88 ayat (1) 

dan ayat (2).Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 juga telah 

mengatur dan mencantumkan peraturan terkait masalah perceraian li’an, yaitu 

terdapat dalam Pasal 100 yang mengatur tentang hubungan nasab anak li’an 

dengan ibunya. Lalu di Pasal 101Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 

1991 tentang suami yang mengingkari kelahiran anak li’an. Serta Pasal 125 

sampai Pasal 128 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 mengatur 

tentang maksud dari perkara li’an beserta tata cara melakukan perceraian li’an. 

Dan yang terakhir Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 

1991 mengatur tentang akibat hukum dari terjadinya perceraian li’an. 

 

Banyak kasus perceraian yang terjadi karena hal-hal yang dianggap remeh, dalam 

hal ini sangat penting untuk dibahas karena perceraian li’an dengan alasan zina 

adalah sangat sulit sekali perihal pembuktiannya dan bisa jadi hanya dijadikan 

alasan pura-pura bagi suami untuk berpisah dari istrinya. Oleh karena hal tersebut 

dalam hal ini diperlukan peranan hakim Pengadilan Agama untuk memutuskan 

perkara perceraian tersebut dengan seadil-adilnya. 

                                                           
6
 Majlis Tafsir Al-Qur‟an, HR. Bukhari Juz 6, hlm.178. 



6 
 

Penulis tertarik ingin melakukan penelitian dan pembahasan mengenai perceraian 

li’an mengingat dalam masyarakat belum banyak yang mengetahui seperti apa itu 

perceraian li’an. Penting untuk diingat adalah karena perceraianli’an sifatnya 

identik dengan perkara zina, tetapi tidak semua hal zina lantas dikategorikan 

sebagai perceraian li’an.  

 

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perceraian li’an dibuktikan dengan 

masih minimnya pengajuan gugatan perkara li’an yang diterima oleh Mahkamah 

Agung. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, hanya terdaftar empat putusan di 

Direktori Mahkamah Agung yang terkait dengan pengajuan gugatan perkara 

li’an.
7
 Pada kasus pertama disebutkan sang suami selaku penggugat menggugat 

sang istri selaku tergugat. Sang istri dituduh telah melakukan zina dengan lelaki 

lain hingga hamil dan melahirkan seorang anak. Lalu pada kasus kedua penggugat 

telah menuduh tergugat berbuat zina, telah terbukti pula penggugat tidak bisa 

membuktikan tuduhannya sehingga pihak penggugat pun menyumpah li’an. 

Kasus ketiga, penggugat menuduh istrinya selaku tergugat telah melakukan zina 

dengan lelaki lain dan penggugat juga menafikkan anak ketiga yang dilahirkan 

oleh sang istri bukanlah anaknya. Serta kasus terakhir yang mana penggugat 

menuduh tergugat melakukan zina di luar perkawinan mereka dan menyangkal 

anak yang dikandung istrinya.  

 

Berdasarkan kasus posisi putusan Nomor XXX/Pdt.G/2010/PA.Sdadisebutkan 

bahwa sebelum sah menjadi suami istri, sepasang laki-laki dan wanita tersebut 

pernah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali. Lalu kemudian mereka 

                                                           
7
Putusan No. XXX K/AG/2011, Putusan No. XX/Pdt.G/2014/PTA.Yk, Putusan No 

XXXX/PDT.G/2010/PA.Slw, dan Putusan No. XXX/Pdt.G/2010/PA.Sda.  
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memutuskan untuk menikah. Seiring perjalanannya rumah tangga diantara 

keduanya, sang suami pernah menanyakan terhadap istrinya, apakah pernah 

melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain sebelum dengan suaminya. Atas 

pertanyaan tersebut sang istri mengakui bahwa ia pernah berhubungan badan 

dengan laki-laki lain sebelum dengan sang suami. Beberapa lama kemudian sang 

istri mengandung dan melahirkan seorang anak perempuan tetapi sang suami 

mengingkari atau menyangkal bahwa anak yang telah dilahirkan oleh istrinya 

tersebut adalah bukan darah dagingnya karena praduga suami yang berkeyakinan 

bahwa sang istri telah hamil terlebih dahulu dengan laki-laki lain sebelum 

melakukan hubungan badan dengan sang suami. Maka suami yang menikahi 

istrinya dengan tidak dilandasi atas rasa cinta dan rasa kasih sayang melainkan 

karena perasaan terpaksa, sehingga keinginan untuk membina rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah, warrahmah tidak akan pernah terlaksana.  

 

Akibat yang ditimbulkan dari perceraian li’an ini sangatlah berdampak besar bagi 

kedua pasangan suami istri tersebut yaitu bahwa perkawinan suami dan istri 

tersebut putus untuk selama-lamanya dan tidak dapat kembali rujuk dalam syarat 

dan kondisi apapun. Serta berdampak pula kepada hak dan status anak yang 

berada dalam kandungan istrinya, karena sang suami tidak mengakui anak 

tersebut sebagai darah dagingnya. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk megadakan penelitian, 

dan menuliskannya ke dalam skripsi yang berjudul “Perceraian Li’an dalam 

Perspektif Hukum Islam”. 
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup  

Berdasarkan uraian latar belakang dan memperhatikan pokok-pokok pikiran di 

atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah perceraian li’an dalam perspektif Hukum Islam ? 

2. Bagaimana syarat dan prosedur perceraian li’an dalam perspektif Hukum 

Islam ? 

3. Bagaimana akibat hukum perceraian li’an bagi istri, anak, dan harta dalam 

perspektif Hukum Islam ? 

 

C. Ruang Lingkup Penelitian  

1. Ruang Lingkup Keilmuan  

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah perceraian li’an dalam 

perspektif Hukum Islam, syarat dan prosedur perceraian li’an dalam perspektif 

Hukum Islam dan akibat hukum perceraian li’an bagi istri, anak, dan harta dalam 

perspektif Hukum Islam. Bidang ilmu ini adalah hukum keperdataan, khususnya 

Hukum Keluarga Islam.  

 

2. Ruang Lingkup Objek Kajian 

Ruang lingkup objek kajian adalah mengkaji bagaimana perceraian li’an dalam 

perspektif Hukum Islam, syarat dan prosedur perceraian li’an dalam perspektif 

Hukum Islam dan akibat hukum perceraian li’an bagi istri, anak, dan harta dalam 

perspektif Hukum Islam. 

 

D. Tujuan Penelitian  

Adapun penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut : 
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis perceraian li’an dalam perspektif 

Hukum Islam. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis syarat dan prosedur perceraian li’an 

dalam perspektif Hukum Islam. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum perceraian li’an bagi 

istri, anak, dan harta dalam perspektif Hukum Islam. 

 

E. Kegunaan Penelitian  

Sedangkan kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah sebagai dasar pemikiran dalam 

upaya perkembangan secara teoritis disiplin ilmu, khususnya Hukum Keluarga 

Islam dan untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi 

perkembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum yang berkenan dengan 

perceraian li’an dalam perspektif Hukum Islam. 

 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis penulisan ini berguna: 

a. Sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan dan pengetahuan 

penelitian dibidang ilmu hukum khususnya Hukum Keluarga Islam. 

b. Sebagai bahan literatur bagi mahasiswa lanjut yang akan melakukan 

penelitian mengenai Hukum Keluarga Islam. 

c. Sebagai salah satu syarat akademik bagi peneliti dalam menyelesaikan 

studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Umum Perceraian  

 

1. Pengertian Perceraian 

Menurut ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dapat putus 

karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Istilah perceraian 

menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berperan sebagai aturan 

hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya: 

a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus 

hubungan perkawinan di antara mereka. 

b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian 

suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan 

langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. 

c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum 

putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. 

 

Putusnya perkawinan karena kematian disebut dengan “cerai mati”, sedangkan 

putusnya perkawinan karena perceraian ada dua sebutan, yaitu “cerai gugat” dan 

“cerai talak”. Perkawinan putus karena berdasar pada putusan pengadilan disebut 

“cerai batal”.
8
 

                                                           
8
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti ,2010, 

hlm.117. 
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Definisi perceraian sendiri menurut Subekti adalah “penghapusan perkawinan 

dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan 

itu”.
9
Perceraian dalam istilah fiqih disebut dengan “talak” yang berarti “membuka 

ikatan, membatalkan perjanjian”. Perceraian dalam istilah fiqih juga sering disebut 

“furqah”, yang artinya “bercerai”, yaitu “lawan dari berkumpul”. Kemudian 

kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqih sebagai salah satu istilah yang 

berarti “perceraian suami istri”.
10

 

 

Thalaq (Perceraian), diambil dari kata “ithlaq” yang artinya “melepaskan atau 

meninggalkan”. Dalam istilah agama, talak artinya melepaskan ikatan perkawinan 

atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan pernikahan, artinya 

bubarnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan dan perceraian.
11

 

 

2. Latar Belakang Perceraian 

Terjadinya perceraian dalam suatu rumah tangga tentu ada penyebab yang 

melatarbelakanginya, dan pada umumnya penyebab perceraian adalah antara lain 

sebagai berikut
12

: 

a. Masalah Ekonomi 

Cita cita ideal sebuah rumah tangga adalah selain menyalurkan kecenderungan 

untuk berketurunan, juga ingin hidup tenang dan damai dalam kesejahteraan 

bersama suami atau istri serta membesarkan anak anak menjadi manusia yang 

                                                           
9
 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, (di dalam buku Subekti,Pokok-

Pokok Hukum Perdata,Jakarta, PT Intermasa, 1985, hlm.42), Hukum Perceraian,Jakarta,Sinar 

Grafika,2014,hlm.20. 
10

Ibid, (di dalam buku Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan 

(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yogyakarta, Liberty, 1982, 

hlm.103), hlm.17. 
11

 Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam Indonesia,Bandung,Pustaka 

Setia,2011,hlm.147. 
12

Solahudin Pugung, Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama, Penerbit Djambatan, 2010, 

hlm.11. 
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berguna. Namun dalam perjalanannya, terkadanga asa tak selaras dengan fakta. 

Cita-cita hidup sejahtera pun dapat berubah menjadi bencana tatkala kebutuhan 

dasar ekonomi tidak mampu terpenuhi. 

 

b. Campur Tangan Pihak Luar  

Tiap orang yang berumah tangga tentunya menginginkan kehidupan yang 

harmonis, bahagia, dan kekal sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan itu 

sendiri. Tetapi pada kenyataannya tidak jarang perjalanan suatu rumah tangga 

menjadi kacau dan berantakan karena ikut campur-nya pihak luar, baik dari pihak 

keluarga suami maupun pihak keluarga istri. Tidak dapat ditampikkan bahwa 

intervensi dari pihak luar dalam urusan rumah tangga selama sifatnya konstruktif 

dan masih dalam batas wajar dan proporsional. Akan tetapi, apabila terlalu 

berlebihan, campur tangan pihak luar dapat mengancam kelangsungan suatu 

kehidupan perkawinan. 

 

c. Perselingkuhan 

Bahwa perselingkuhan dapat menjadi ancaman serius yang dapat menimbulkan 

akibat terjadinya kehancuran dalam membina rumah tangga. Terlebih 

perselingkuhan dapat membawa ke dalam perkara perzinahan. 

 

d. Perselisihan atau Ketidakcocokan 

Sebelum berkehidupan rumah tangga, mungkin sifat dan tabiat asli masing-

masing calon suami maupun istri masih ditutup-tutupi untuk memberikan kesan 

positif terhadap calon pasangan dan keluarga calon pasangan. Namun, setelah 

kehidupan perkawinan berlangsung, mulailah tampak bagaimana watak dan 

karakter asli dari pasangan, baik dari sisi positif maupun sisi negatif ataupun dari 
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hal-hal yang sepele sampai hal-hal yang serius. Semua perbedaan dan masalah 

yang timbul tersebut apabila tidak dikelola dan disikapi dengan bijak, maka 

berpotensi menimbulkan perselisihan atau konflik yang membahayakan 

kelangsungan kehidupan rumah tangga serta tidak menutup kemungkinan dapat 

berakhir dengan perceraian.  

 

3. Asas- Asas Hukum Khusus Perceraian
13

 

a) Asas Mempersukar Proses Hukum Perceraian 

Asas mempersukar proses hukum percerain diciptakan sehubungan dengan tujuan 

perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan 

penjelasannya yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal melalui ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang 

perempuan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan 

perkawinan itu, maka suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar 

masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai 

kesejahteraan spiritual dan material.  

 

b) Asas Kepastian Pranata dan Kelembagaan Hukum Perceraian 

Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian mengandung makna 

bahwa asas hukum dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan(UUP) yang meletakkan peraturan perundang-undangan sebagai 

pranata hukum dan pengadilan sebagai lembaga hukum yang dilibatkan dalam 

proses hukum perceraian.  

 

                                                           
13

 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, op. cit,hlm.36-40. 
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Dengan adanya asas ini menunjukkan bahwa adanya perundang-undangan dinilai 

penting untuk menciptakan kepastian hukum. Hal ini dikarenakan peraturan 

perundang-undangan sifatnya dapat dibaca dan dapat dimengerti dengan cara 

lebih mudah. Sehingga sekurang-kurangnya, dapat menghindarkan spekulasi di 

antara subjek hukum tentang apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan, 

tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, tentang apa yang 

merupakan hak dan kewajiban.
14

 

 

Putusan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dinilai sebagai sarana yang 

paling efektif untuk mengidentifikasi dan memutuskan terkait hukum perceraian 

sebagai subsistem hukum perkawinan, karena putusan pengadilan sendiri 

notabenemerupakan hasil dari formulasi kaidah hukum. 

 

c) Asas Perlindungan Hukum yang Seimbang selama dan Setelah Proses Hukum 

Perceraian.  

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 merupakan bentuk kepastian hukum yang 

diberikan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melindungi 

suami dan istri selama dan setelah proses hukum perceraian secara seimbang. 

Jaminan keseimbangan dalam proses hukum perceraian diberikan oleh Undang-

Undang No.1 Tahun 1974 sehubungan dengan Pasal 31 ayat (1) yang menegaskan 

bahwa “Hak dan kedudukan suami yang seimbang dengan hak dan kedudukan 

istri dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat” dan Pasal 31 

ayat (2) yang menegaskan bahwa “Masing-masing pihak berhak untuk melakukan 

                                                           
14

Ibid, (di dalam buku Titon Slamet Kurnia, Pengantar Sistem Hukum Indonesia, Bandung, PT. 

Alumni, 2009, hlm.49), hlm.40. 
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perbuatan hukum” serta Pasal 3 ayat (3) yang mendudukkan “Suami adalah kepala 

keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga”.  

 

4. Alasan Terjadinya Perceraian 

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
15

 

a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan 

lain sebagainya yang sukar disembuhkan;  

b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut 

tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar 

kemampuannya;  

c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman 

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;  

d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain;  

e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat 

menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;  

f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;  

g) suami melanggar taklik talak;  

h) peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan 

dalam rumah tangga. 

 

 

 

                                                           
15

 Wati Rahmi Ria, Muhammad Zulfikar, Ilmu Hukum Islam, Bandar Lampung, Sinar Sakti, 2015, 

hlm.61-62. 



16 
 

5. Jenis- jenis Perceraian 

Perceraian dapat diakhiri atas kehendak oleh suami maupun istri. Berakhirnya 

perkawinan atas kehendak suami dapat dilakukan melalui 4 cara, yaitu:
16

 

a. Thalaq  

Menurut hukum Islam thalaq adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau 

megurangi keterikatan perkawinan dengan meggunakan ucapan tertentu yaitu 

ucapan yang sharih (tegas) dan dengan ucapan sindiran (kinayah). 

 

Thalaq dapat juga dilihat dari dua macam ketentuan dengan melihat kepada 

keadaan istri waktu thalaq itu diucapkan oleh suami, yaitu: 

a) Thalaq Sunni, yang dimaksud dengan thalaq Sunni ialah thalaq yang 

pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam Al-Qur‟an atau 

Sunnah Nabi. Bentuk thalaq Sunni yang disepakati oleh ulama adalah thalaq 

yang dijatuhkan oleh suami yang mana si istri waktu itu tidak dalam keadaan 

haid atau dalam masa suci yang pada masa itu belum pernah dicampuri oleh 

suaminya. Diantara ketentuan itu menjatuhkan thalaq itu adalah dalam masa si 

istri yang di thalaq langsung memasuki masa iddah.
17

 Hal ini sesuai dengan 

firman Allah dalam surat At-Thalaq (65) ayat 1: 

“Hai Nabi, bila kamu menthalaq istrimu, maka thalaqlah diwaktu akan memasuki 

iddah.” 

b) Thalaq Bid’i, adalah talak yang menyalahi ketentuan agama, misalnya thalaq 

yang diucapkan dengan tiga kali talak pada waktu bersamaan atau thalaq 

dengan ucapan thalaq tiga, atau menalak istri yang dalam keadaan sedang haid 

atau menalak istri dalam keadaan suci, tetapi sebelumnya telah dicampuri. 

                                                           
16

Wati Rahmi Ria, Muhammad Zulfikar. op. cit, hlm.66. 
17

 Amir Syarifuddin,Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,Jakarta,Kencana,2009,hlm.217. 
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Dalam hal ini Rahmat Hakim (2000:161), mengatakan bahwa “Thalaq bid‟I 

jatuhnya sah juga. Hanya saja, talak jenis ini jika dilakukan akan 

menyebabkan pelakunya berdosa”.
18

 

 

Ditinjau dari berat ringannya akibat talak, dibagi pada dua jenis, yaitu:
19

 

a) Thalaq raj’i, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang telah 

dikumpuli, bukan talak yang karena tebusan, bukan pula talak yang ketiga 

kalinya. Suami secara langsung dapat kembali kepada istrinya yang dalam 

masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah yang baru  

b) Thalaq ba’in, yaitu jenis talak yang tidak dapat dirujuk oleh suami, kecuali 

dengan perkawinan baru walaupun dalam masa iddah, seperti talak perempuan 

yang belum digauli. Thalaq ba’in terbagi dua macam, yaitu ba’in shugra, 

talak ini dapat memutuskan ikatan perkawinan, artinya jika sudah terjadi talak, 

istri dianggap bebas menentukan pilihannya setelah habis masa iddahnya. 

Suami pertama dapat rujuk dengan akad perkawinan yang baru ba’in kubra, 

substansinya suami tidak dapat rujuk kepada istrinya, kecuali istrinya telah 

menikah dengan laki-laki lain dan bercerai kembali. Cara yang dilakukan tidak 

boleh sekadar rekayasa sebagaimana dalam nikah muhalil. (Rahmat 

Hakim,2000:162). 

Hukum thalaq ba’in sughra: 

1. Putusnya ikatan nikah antara suami istri 

2. Tidak halal bersenang-senang dengan mantan istri 

3. Masing-masing tidak saling mewarisi manakala meninggal 

4. Rujuk dengan akad nikah dan mahar baru. 

                                                           
18

Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, op. cit, hlm.154. 
19

Ibid, hlm.154-155. 
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Hukum Thalaq ba’in Kubra 

1. Putusnya ikatan nikah antara suami istri 

2. Tidak menghalalkan bekas suami merujuk bekas istrinya lagi kecuali 

setelah bekas istrinya itu kawin dengan laki-laki lain dalam arti yang 

sebenarnya dan pernah disetubuhi tanpa ada niat kawin tahlil 

c) Thalaq khulu’. Khulu’ adalah fasakh nikah, maka fasakh nikah bukan 

termasuk talak, tetapi para ulama menegaskan substansinya yang sama dengan 

talak.Talak tebus artinya talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran 

dari pihak istri kepada suami.  

 

Jenis-jenis thalaq ditinjau dari segi kata-katanya terdiri dari:
20

 

a) Thalaq tanjiz yaitu thalaq yang dijatuhkan suami dengan ucapan langsung 

tanpa dikaitkan kepada waktu, baik menggunakan ucapan sharih atau kinayah.  

b) Thalaq ta’liq yaitu thalaq yang dijatuhkan suami dengan menggunakan 

ucapan yang terjadi kemudian. Baik menggunakan lafaz sharih atau kinayah.  

 

Walaupun hukum asal dari thalaq itu adalah makruh, namun melihat keadaan 

tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum thalaq itu adalah sebagai berikut:
21

 

a) Nadab atau Sunnah: yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat lagi 

dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudaratan yang lebih 

banyak akan timbul. 

b) Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan 

tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan 

manfatnya juga ada keliatannya.  

                                                           
20

 Wati Rahmi Ria, Muhammad Zulfikar, op. cit, hlm.70. 
21

 Amir Syarifuddin,op. cit, hlm.201. 
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c) Wajib atau mesti dilakukan. Yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim 

terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai 

masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia 

dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memudaratkan istrinya. 

d) Haram thalaq itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid  

atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.  

 

b. Illa’ 

Pengertian Illa’ menurut bahasa adalah sumpah Illa‟. Menurut istilah adalah 

sumpahnya seorang suami untuk tidak melakukan hubungan intim dengan istrinya 

baik dengan menyebut nama Allah baik tanpa batas waktu maupun dengan batas 

waktu untuk selama-lamanya empat (4) bulan.  

 

c. Li’an  

Akar kata li’an adalah la’nun yang berarti kutukan, dapat juga berarti jauh. 

Menurut Hukum Islam li’an adalah sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat 

zinah dengan disertai empat (4) kali kesaksian bahwa suami benar dalam 

tuduhannya dan pada kesaksian yang kelima disertai dengan kesediannya untuk 

menerima laknat Allah jika ternyata dia berbohong dalam tuduhannya. Dan begitu 

pula sebaliknya. 

 

d. Zhihar  

Dhihar berasala dari kata dahruu yang artiya punggung. Menurut Hukum Islam, 

Dhihar adalah ucapan seorang suami terhadap istrinya yang isinya menyamakan 

tubuh/bagian tubuh istrinya dengan orang lain yang bagi suami untuk 

menikahinya.  
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Sementara, berakhirnya perkawinan atas kehendak istri dapat dilakukan melalui 3 

cara yaitu:
22

 

a. Khiyar Aib 

Maksudnya ialah setelah perkawinan berlangsung si istri mendapat suaminya 

berbeda dengan yang dimaksudnya atau setelah perkawinan terjadi didapatinya 

suaminya cacat, sepanjang cacat tersebut tidak diketahui istri sebelum akan 

terjadinya akad perkawinan.  

 

b. Khulu’ 

Pengertiannya secara etimologis adalah melepas. Menurut hukum Islam artinya 

yaitu menceraikan suami dengan iwad/imbalan sejumlah harta atau uang dengan 

ucapan tertentu. 

 

Masalah khulu‟dijelaskan dalam hadits riwayat dari Ibnu Abbas RA: 

  

Sesungguhnya istri Sabit bin Qais datang menghadap Nabi Muhammad S A W. 

dan berkata: “Wahai Rasulullah S A W. Sabit ibn Qais, aku tidak mencela akhlak 

dan agamanya, akan tetapi aku tidak suka kufur dalam Islam”. Maka Rasulullah 

S A W. bersabda: “Akankah kamu kembalikan kebun (pemberian)-nya?”Ia 

menjawab: “Ya”. Rasul bersabda (kepada Sabit): “Terimalah kebun (kembalian)-

nya, dan ceraikan satu kali” (Riwayat Al-Bukhari). 

 

Ayat tersebut menunjukkan bahwa wanita yang dicerai sebelum digauli, tidak 

menjalani masa iddah (masa tunggu), karena itu ia tidak bisa dirujuk, dan 

termasuk kategori cerai ba’in sughra. Sementara hadits di atas menunjukkan 
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bahwa khulu’ adalah perceraian dengan tebusan, atau dalam bahasa perundang-

undangan disebut dengan gugat cerai dengan tebusan (iwadh).
23

 

 

Khulu’ itu perceraian dengan kehendak istri. Hukumnya menurut jumhur ulama 

adalah boleh atau mubah.Dasar dari kebolehannya terdapat dalam Al-Qur‟an dan 

terdapat pula dalam hadits Nabi; telah berlaku secara umum baik sebelum 

datangnya Nabi atau sesudahnya. Adapun dasarnya dari Al-Qur‟an adalah firman 

Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 229 

 

Ibnu Sirin dan Abi Qalabah mengatakan bahwa tidak boleh khulu’ kecuali bila 

jelas di perut istri itu telah terdapat janin dalam arti dia sudah membuat suatu 

perbuatan keji, sebagaimana disebutan Allah dalam Surat An-Nisa ayat 19.
24

 

 

Rukun dan Syarat Khulu’
25

 

Adapun yang menjadi rukun dari khulu’ itu adalah: 

a. suami yang menceraikan istrinya dengan tebusan 

b. isti yang meminta cerai dari suaminya dengan uang tebusan 

c. uang tebusan atau iwadh, dan 

d. alasan untuk terjadinya khulu’ 

 

Adapun yang menjadi syarat khulu’ itu adalah: 

a. suami 

b. istri yang di khulu’ 

c. adanya uang tebusan atau ganti rugi, atau iwadh 
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d. shigat atau ucapan cerai yang disampaikan oleh suami yang dalam ugkapan 

tersebut dinyatakan “uang ganti” atau “iwadh” 

e. adanya alasan untuk terjadinya khulu’ 

 

Rukun dan syarat khulu‟ di atas harus dipenuhi sebelum melakukan khulu’. 

c. Rafa’  

Rafa’ artinya gugatan/ pengaduan dari seorang istri. Ada beberapa alasan seorang 

istri untuk megajukan rafa’,yaitu: 

a) Adanya unsur paksaan terhadap istri dalam melangsungkan perkawinan. 

b) Suami melanggar ta‟lik talaq. 

c) Suami dengan sengaja tidak memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. 

d) Suami tidak memperlakukan istrinya seperti selayaknya baik jasmani maupun 

rohani. 

e) Suami menganiaya istrinya. 

f) Suaminya mafqud (hilang tanpa pesan). 

g) Suaminya dijatuhi pidana berat. 

 

6. Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian 

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut Pasal 156 Kompilasi 

Hukum Islam yang berbunyi : 

a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, 

kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan 

oleh: 

a) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu; 

b) Ayah; 
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c) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari Ayah; 

d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 

e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; 

f) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. 

 

b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah 

dari ayah dan atau ibunya; 

 

Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani 

dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas 

permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan 

hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula; 

a) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut 

kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat 

mengurus diri sendiri (sampai ia minimal berusia 21 tahun) 

b) bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan 

Agama memberikan putusan. 

c) pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan 

jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut 

padanya. 

 

B. Tinjauan Umum Li’an  

1. Pengertian Li’an 

Perkawinan dapat putus karena li’an. Li’an diambil dari kata la’n (melaknat), 

karena pada sumpah kelima, suami mengatakan bahwa ia menerima laknat Allah  
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bila ia termasuk orang-orang yang berdusta. Perkara ini disebut li’an, ilti’an 

(melaknat diri sendiri) dan mula’anah (saling melaknat).
26

 

 

Kata li’an diambil dari kata al-la’nu yang artinya jauh dan laknat atau kutukan
27

, 

disebut demikian karena suami istri yang saling ber-li’an itu berakibat saling 

dijauhkan oleh hukum dan diharamkan berkumpul sebagai suami istri untuk 

selama-lamanya, atau karena yang bersumpah li’an itu dalam kesaksiannya yang 

kelima menyatakan bersedia menerima laknat (kutukan) Allah jika ia berbohong 

atau pernyataannya tidakbenar.
28

 

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, li’an berarti sumpah seorang suami 

dengan tuduhan bahwa istrinya berzina, sebaliknya istrinya juga bersumpah 

dengan tuduhan bahwa suaminya bohong (masing-masing mengucapkannya 

empat kali, sedangkan yang kelima mereka berikrar bersedia mendapat laknat 

Allah jika berdusta) sehingga suami istri itu bercerai dan haram menikah kembali 

seumur hidup.
29

 

 

Menurut istilah Hukum Islam, li’an adalah sumpah yang diucapkan oleh suami 

ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia 

termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian 

kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia 

berdusta dalam tuduhannya itu.
30
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Menurut penjelasan Ahmad Azhar Basyir, arti kata li’an ialah sumpah laknat, 

yaitu sumpah yang didalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat 

Tuhan. Hal ini terjadi apabila suami menuduh istri berbuat zina, padahal tidak 

mempunyai saksi, kecuali dirinya sendiri, seharusnya ia dikenai hukuman 

menuduh zina tanpa saksi yang cukup, yaitu dera 80 (delapan puluh) kali. 
31

 

 

Di dalam hukum positif di Indonesia juga ada diatur mengenai li’an tetapi lebih 

dikhususkan kepada apa yang disebut dengan pengingkaran atau penyangkalan 

anak, seperti yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. 

 

Pengertian li’an yang diadopsi oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 

1974 bersumber dari ketentuan Hukum Islam yang mengatur tentang 

penyangkalan anak melalui cara li’an. Dalam Undang-Undang Perkawinan 

Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada menyebutkan kata li’an, tetapi menggunakan kata 

penyangkalan anak, juga tidak menjelaskan pengertian li’an secara eksplisit, tetapi 

hanya menjelaskan makna secara global saja. Dan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dalam Pasal 87 dan Pasal 88.Ketentuan 

Pasal 100 tentang hubungan nasab anak dengan ibunya, Pasal 101 tentang suami 

yang mengingkari kelahiran anak, Pasal 125-128 dan Pasal 162 tentang li’an 

Kompilasi Hukum Islam. 

 

2. Jenis-jenis Li’an  

Li’an dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu: 

                                                           
31
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26 
 

a. Suami menuduh istrinya berzina, tetapi ia tidak punya empat orang saksi laki-

laki yang dapat menguatkan kebenaran tuduhannya itu. Jika ada laki-laki yang 

menzinai istrinya dan suami melihat laki-laki tersebut sedang menzinai 

istrinya atau istri mengakui berbuat zina dan suami yakin akan kebenaran 

pengakuannya tersebut, maka dalam keadaan seperti ini lebih baik ditalak, 

bukan dengan jalan me-li’an atau mengadakan mula‟anah. Tetapi jika tidak 

terbukti laki-laki yang menzinainya, maka suami boleh menuduhnya berbuat 

zina 

b. Suami tidak mengakui kehamilan istrinya sebagai hasil dari benihnya. Suami 

boleh tidak mengakui kehamilan istri, biar dalam keadaan bagaimanapun, 

karena ia merasa belum pernah sama sekali mencampuri istrinya sejak akad 

nikahnya. 

 

Dalam Hukum Islam seorang suami dapat menolak untuk mengakui bahwa anak 

yang dilahirkan istrinya bukanlah anaknya, selama suami dapat membuktikan 

bahwa:
32

 

a) Suami belum pernah men-jima’istrinya akan tetapi istri tiba–tiba melahirkan; 

b) Lahirnya anak itu kurang dari enam bulan sejak men-jima’ istrinya sedangkan 

bayinya lahir seperti bayi yang cukup umur; 

c)  Bayi lahir sesudah lebih dari empat tahun dan si istri tidak di-jima’ suaminya. 

c.  Suami menuduhkan kedua-duanya kepada istrinya, yakni menuduh istrinya 

berzina dan tidak mengakui kehamilan istrinya sebagai hasil dari benihnya, 

dania tidak bisa membuktikan hal itu dengan kehadiran empat orang saksi. 

Bentuk sumpah yang dilakukan oleh seorang suami adalah sumpah sebanyak 
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empat kali bahwa apa yang dituduhkannya adalah benar. Dan kemudian dalam 

sumpah kelimanya, jika ia berbohong atau berdusta, maka ia siap dilaknat oleh 

Allah akan menimpa dirinya.  

 

Pada dasarnya bila seseorang menuduh perempuan baik-baik berbuat zina dan 

tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, mesti dikenai had qazaf, yaitu 

tuduhan zina tanpa saksi. Had qazaf itu adalah hukumnya setara dengan 80 kali 

dera. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah dalam Q.S.An-Nur ayat (4):  

 

َوالَِّذيَه يَْزُمىَن اْلُمْحَصىَبِث ثُمَّ لَْم يَأْتُىا بِأَْربََعِت ُشهََداَء فَبْجلُِدوهُْم ثََمبوِيَه 

ئَِك هُُم اْلفَبِسقُىنَ   َجْلَدةً َوََل تَْقبَلُىا لَهُْم َشهَبَدةً أَبًَدا ۚ َوأُولََٰ

“Orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik (berbuat zina) dan 

mereka tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka 

delapan puluh kali dera dan janganlah kamu terima kesaksiannya untuk 

selamanya dan mereka itulah orang yang fasik”. (QS. An-Nur ayat 4) 

 

Bila yang melakukan penuduhan itu adalah suami terhadap istrinya dan tidak 

dapat mendatangkan saksi empat orang, tuduhannya itu tidak dapat diterima dan 

atas tuduhan yang tidak dibenarkan itu ia akan kena sanksi sebagaimana tersebut 

diatas. Untuk menghindarkan dirinya dari ancaman had qazaf, maka ia sebagai 

suami diberi hak untuk menempuh li’an, untuk itu ia harus menyampaikan 

kesaksian sebanyak empat kali yang menyatakan bahwa ia benar atas tuduhannya. 

Kali yang kelima ia menyatakan bahwa laknat Allah atasnya bila berdusta dengan 

tuduhannya itu. 
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Adapun tujuan dari dibolehkannya melakukan sumpah li’an tersebut adalah untuk 

memberikan kemudahan kepada suami yang yakin akan kebenaran tuduhan zina 

yang dilakukannya, sedangka dia secara hukum formal tidak dapat berbuat apa-

apa dalam membuktikannya kebenarannya. Hikmahnya adalah melepaskan 

ancaman dari suami yang yakin akan kebenarannya, yang hukum formal tidak 

dapat membantunya. 
33
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan  

 

Berdasarkan skema kerangka pikir diatas, terdapat dua pihak yangterlibat dalam 

perkawinan secara sah, yaitu suami dan istri. Dalam kehidupan perkawinan yang 

sah itu kemudian menimbulkan permasalahan rumah tangga dimana suami merasa 

istrinya telah melakukan zina terhadap laki-laki lain. Oleh karena hal tersebut 

sang suami menuduh sang istri melakukan zina. Suami lalu mengajukan gugatan 

cerai ke Pengadilan Agama setempat dengan mengikuti syarat dan prosedur 

perceraian pada umumnya.  

Perceraian li’an 

Suami mengajukan 

gugatan cerai 

Istri Suami  

Syarat Perceraian 

li’an 

Prosedur 

Perceraian li’an 

Akibat Hukum terhadap 

istri, anak dan harta dari 

perceraian li’an 

Suami menuduh 

istri berzina 
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Setelah menerima gugatan cerai yang dilayangkan, hakim yang bertugas 

kemudian melakukan pemanggilan terhadap kedua belah pihak suami dan 

istri.Terdapat hal yang membedakan antara perkara perceraian li’an dengan 

perkara perceraian biasa lainnya. Dalam perkara perceraian li’an, karena suami 

tidak memiliki bukti terhadap tuduhankepada istrinya tersebut, maka ia 

bersumpah atas tuduhannya itu untuk membuktikan istrinya melakukan zina. 

Namun sang istri menyangkal tuduhan zina tersebut. Istri pun membalas tuduhan 

tersebut dengan bersumpah berupa sangkalan bahwa tidak melakukan zina. 

Sumpah yang dimaksud adalah disebut dengan li’an.  

 

Putusnya perkawinan antar suami istri yang melakukan li’an tersebut membawa 

akibat hukumyang baru yaitu terhadap istri, anak, dan harta benda mereka. Akibat 

hukum yang ditimbulkan ini juga dikaji mengingat akan terjadi perubahan status 

terhadap istri, anak, dan harta benda yang terlibat dalam proses perceraian li’an. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, 

dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, secara 

sistematis, metodologis, dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan 

dalam kerangka tertentu. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, 

metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsisten berarti 

tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Penelitian sangat 

diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab 

permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat 

mempertanggungjawabkan kebenarannya.
34

 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif-terapan, yaitu penelitian hukum 

yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif 

(perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum 

tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil 

penerapan pada peristiwa hukum in concreto itu sesuai atau tidak sesuai dengan 
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ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak.
35

 Penelitian hukum normatif 

dalam hal ini yaitu bagaimana penerapan dalam Hukum Islam kedalam 

permasalahan perceraian li’an dalam perspektif Hukum Islam. 

 

Di dalam skripsi ini, penelitian hukum normatif terapan tersebut diaplikasikan 

dalam permasalahan perceraian li’an dalam perspektif Hukum Islam. Penulis akan 

melakukan pendekatan secara normatif yang dalam skripsi ini bersumber dari 

berbagai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan Hukum Islam di Indonesia 

mengenai perceraian li’an. Serta penambahan unsur terapan yang dimaksud 

adalah dengan melakukan praktek wawancara secara langsung kepada narasumber 

Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang Bandar Lampung. 

 

B. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum 

deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif bersifat 

pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap 

tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentuatau 

mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi 

dalam masyarakat.
36

Dalam penelitian ini menggambarkan secara jelas, rinci, 

sistematis, dengan melihat ketentuan hukum dan ketentuan lainnya dalam lingkup 

perceraian li’an dalam perspektif Hukum Islam. 

 

Dalam skripsi ini, penulis akan memberikan pemaparan mengenai pandangan, 

syarat dan prosedur, serta akibat hukum bagi istri, anak, dan harta dari 
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perceraianli’an menurut pengaturannya dalam perspektif Hukum Islam. 

Pemaparan dan penjelasan tersebut diharapkan mampu menggambarkan serta 

memberikan informasi dan pengetahuan secara lengkap tentang perceraian li’an 

dalam perspektif Hukum Islam bagi para pasangan suami dan istri yang akan 

bercerai melalui proses cerai li’an. 

 

C. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

pendekatan normatif terapan. Istilah terapan artinya bersifat nyata. Jadi, yang 

dimaksudkan dengan pendekatan normatif terapan adalah usaha mendekati 

masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan 

kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Jadi penelitian dengan pendekatan 

terapan harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan metode dan teknik 

penelitian lapangan. Peneliti mengadakan wawancara kepada hakim dan panitera 

pengadilan agama mengenai masalah Perceraian Li’an dalam Perspektif Hukum 

Islam. 

 

Penulis akan melihat apakah perceraian li’an sudah banyak dan familiar diketahui 

oleh masyarakat umum sesuai dengan dasar hukumnya pada ketentuan Al-Quran, 

Al-Hadits, Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dan himpunan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam 

Penulis juga melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yang 

dinilai memiliki kapabilitas terkait perceraian li’an dalam perspektif Hukum Islam 
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D. Data dan Sumber Data  

Berdasarkan pada pendekatan masalah yang telah diuraikan di atas sumber data 

yang digunakan untuk mendapatkan data dan jawaban yang tepat dalam meneliti 

permasalahan perceraian li’an dalam perspektif Hukum Islam adalah data 

sekunder. 

 

Data sekunder adalah data yang diperoleh studi pustaka bahan-bahan hukum, jenis 

data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini terdiri dari:
37

 

1. Bahan hukum primer yang bersumber dari perundang-undangan yang menjadi 

tolak ukur terapan. Bahan hukum primer tersebut meliputi: 

1)  Al-Quran 

2)  Al-Hadits 

3)  Ar-Ra‟yu, berupa: 

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan 

b. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang No.3 

Tahun 2006 jo Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan 

Agama. 

c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres Nomor 1 Tahun 1991. 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mempelajari 

penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari literature-literature, 

buku-buku ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan perceraian li’an 

dalam perspektif Hukum Islam. 

                                                           
37

Ibid,hlm.202. 
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3. Bahan hukum tersier, yaitu yaitu tulisan-tulisan ilmiah nonhukum yang 

berkaitan dengan perceraian li’an dalam perspektif Hukum Islam. 

E. Metode Pengumpulan Data  

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data 

primer maupun data sekunder dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut: 

1. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Studi Pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal 

dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam 

penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data 

sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara 

membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan permasalahan perceraian li’an dalam 

perspektif Hukum Islam. 

2. Studi Dokumen 

Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak 

dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi 

dokumen dalam skripsi ini dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen terkait 

tentang permasalahan perceraian li’an dalam perspektif Hukum Islam. 

3. Studi Wawancara 

Mengumpulkan data dengan cara wawancara, wawancara adalah memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka 

antara pewawancara kepada narasumer dengan atau tanpa menggunakan pedoman 

wawancara. Dalam hal ini peneliti dalam mencari keterangan data menggunakan 

pedoman wawancara, sedangkan narasumber yang diwawancarai adalah Hakim 
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Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, Bandar Lampung yaitu Drs. 

Firdaus, M.A. 

 

F. Metode Pengolahan Data  

Setelah terkumpulnya data maka dilakukan pengolahan data sehingga data 

tersebut dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti.Metode 

pengolahan data, diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
38

 

1. Pemeriksaan Data (editing) 

Pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dan dokumen 

yang sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa 

kesalahan. 

2. Sistematisasi Data (systematizing)  

Menempatkan data berdasarkan kerangka sistematika bahasan berdasarkan 

urutan masalah.  

G. Analisis Data  

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, 

yaitu menganalisis data yang berupa bahan-bahan hukum dan bahan-bahan 

pustaka. Analisis dilakukan dengan penafsiran terhadap data hasil penelitian. 

Hasil analisis disajikan secara sederhana dan sistematis. 

 

Analisis secara kualitatif juga menguraikan data secara bermutu dalam bentuk 

kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga 

memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.
39

 

                                                           
38

Ibid, hlm.126. 
39

Ibid, hlm.127. 
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V. PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Li’an dalam perspektif Hukum Islam adalah: 

Suami menduga bahwa istrinya berbuat zina dengan orang lain, yakni baik ia 

sendiri mendapatkan istrinya berbuat zina atau meyakini bahwa bayi yang 

dikandung istrinya bukanlah anaknya. Untuk itu dia mengajukan perkaranya 

kepada hakim untuk diadili.Suami tidak dapat membuktikan tuduhannya tersebut 

dengan mendatangkan empat orang saksi maka digantikan dengan sumpah sebagai 

bentuk kesaksian kepada Allah yang jumlahnya lima kali.Istrinya tidak mengakui 

apa yang dituduhkan itu, oleh karenanya istri menyangkal dengan melakukan 

sumpah sebanyak lima kali juga. Maka terjadilah saling melaknat atau mengutuk.  

2. Syarat dan Prosedur perceraian li’an dalam perspektif Hukum Islam 

a. Syarat perceraian li’an dalam perspektif Hukum Islam  

Suami dan istri harus seorang muslim, suami dan istri harus cakap menurut 

hukum, suami dan istri dalam status perkawinan yang sah, suami menuduh 

istrinya dan istrinya menyangkal atas tuduhan tersebut terakhir proses li’an 

dilakukan di hadapan hakim. 
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b. Prosedur perceraian li’an dalam perspektif Hukum Islam 

Prosedur pelaksanaan cerai li’an pada dasarnya sama dengan perceraian biasa, 

hanya saja di akhir prosedurnya terdapat perbedaan. Kedua pasangan suami dan 

istri yang akan bercerai li’an terlebih dahulu mengajukan proses perceraian biasa 

ke Pengadilan Agama. Pada proses perceraian li’an, hakim akan menanyakan 

terlebih dahulu kepada sang istri, apakah ia mengakui tuduhan zina yang 

dilayangkan oleh suaminya atau tidak. Jika ia mengakui tuduhan tersebut, maka 

perceraian yang terjadi hanyalah perceraian biasa, bukan perceraian li’an. Jika 

istri menyangkal maka hakim menanyakan pada suami apakah bersedia akan 

menempuh perkara li’an. Dan jika kedua setuju menempuh perkara li’an, maka 

dalam persoalan putusan akhir hakim akan mengabulkan permohonan gugatan 

tersebut.  

3. Akibat hukum bagi istri, anak dan harta perceraian li’an dalam perspektif 

Hukum Islam 

Suami terhindar dari hukuman menuduh zina (qadzaf) maka terdapat hukuman 

zina terhadap istri dan hubungan perkawinan menjadi putus untuk selama-

lamanya sehingga anak yang berada dalam kandungan atau yang lahir bukanlah 

anak suami tersebut, maka hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibu atau 

keluarga ibunya saja. 

B. SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis maka dapat diajukan saran 

sebagai berikut: 
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a) Pasangan suami dan istri agar masing-masing dapat saling menjaga 

kepercayaan dan kejujuran satu sama lain dalam kehidupan rumah tangga. Hal 

ini bertujuan agar kehidupan perkawinan terhindar dari fitnah-atau hal-hal 

yang dapat menjadi sebab-sebab perceraian dalam rumah tangga, khususnya 

hal zina yang menjadi penyebab utama perceraian li’an 

b) Hakim agar dapat memastikan secara tegas apakah suami benar meyakini 

tuduhan li’an nya tersebut. Hal ini dilakukan mengingat perceraian li’an 

memiliki akibat hukum yang sangat besar bagi pasangan suami dan istri serta 

anak yang terlibat dalam perceraian li’an tersebut. 
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