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  vi  TRANSLITERASI Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987 sebagai berikut: 1. Konsonan No. Arab Latin Ket No. Arab Latin Ket 1 ا Tidak dilambangkan  ط ١٦ ṭ t dengan titik di bawahnya 2 ب b  ظ ١٧ ẓ z dengan titik di bawahnya 3 ت t  ث 4  ‘ ع ١٨ ś s dengan titik di atasnya غ ١٩ gh  5 ج j  ف ٢٠ f  6 ح ḥ h dengan titik di bawahnya ق ٢١ q  7 خ kh  ك ٢٢ k  8 د d  ل ٢٣ l  9 ذ ż z dengan titik di atasnya م ٢٤ m  10 ر r  ن ٢٥ n  11 ز z  و ٢٦ w  12 س s  ه ٢٧ h  13 ش sy  ص 14  ’ ء ٢٨ ş s dengan titik di bawahnya ي ٢٩ y  15 ض ḍ d dengan titik di bawahnya      2. Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:  



  vii   Tanda Nama Huruf Latin  َ◌ Fatḥah a  ِ◌ Kasrah i  ُ◌ Dammah u  b. Vokal Rangkap Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabunganantara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf  ◌َ ي  Fatḥah dan ya Ai و   ◌َ Fatḥah dan wau Au  Contoh: RST= kaifa,  لWھ      = haula 3. Maddah Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: Harkat dan Huruf Nama Huruf dan tanda اَ /ي Fatḥah dan alifatau ya ā  ِي Kasrah dan ya ī  ُو Dammah danwau ū  Contoh:  َل]َ^= qāla _َ̀    Wْdَe= yaqūluلُ  ramā   bَSِْ^= qīla =َر



  viii  4. Ta Marbutah  (ة) Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. a. Ta marbutah ( ة) hidup Ta marbutah ( ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrahdan dammah, transliterasinya adalah t. b. Ta marbutah ( ة) mati Ta marbutah ( ة) yang mati atau mendapat harkat sukun,transliterasinya adalah h. c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( ة) diikutioleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan keduakata itu terpisah maka ta marbutah ( ة) itu ditransliterasikandengan h.  Contoh:  ُاْالَْطَفاْلَرْوَضة : rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl   ُرَْةاْلَمِديـَْنةاْلُمنَـو :al-Madīnah al-Munawwarah/  al-Madīnatul Munawwarah   ْطَْلَحة : Ṭalḥah Modifikasi 1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, sepertiMesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya. 3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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Li’an merupakan suatu masalah yang jarang terjadi, tetapi jika dihadapkan dengan 
kondisi yang khusus seperti halnya istri melakukan zina dengan lelaki lain, dan istri tersebut 
hamil lalu suami mengingkari kandungan yang dikandung istrinya di dalam konteks sekarang 
yaitu KHI pasal 102 di mana dijelaskan Suami yang akan mengingkari seorang anak yang 
lahir dari  isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 
hari, sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu 
mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia 
mengajukan perkara ke Pengadilan Agama. Sedangkan menurut Imam Malik Suami 
mengingkari kandungan pada masa kehamilan, namun apabila suami tidak menafikan saat 
hamil maka ia  tidak boleh mengingkarinya sesudah kelahiran dengan li’an. Adapun 
permasalahan yang akan dibahas penulis yaitu Bagaimana pendapat Mazhab Maliki tentang 
batas waktu pengingkaran  anak melalui li’an, dan bagaimana pendapat Mazhab Maliki 
tentang batas waktu pengingkaran anak melalui li’an dilihat dengan konteks sekarang. 
Penulisan skripsi ini menggunakan metode kepustakaan (Library Reseach). Dalam analisis 
ini hasilnya yaitu ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 102 belum sesuai dengan 
pendapat Imam Malik, di mana waktu pengingkaran anak harus segera di lakukan saat istri 
hamil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 102 
yaitu adanya jeda waktu panjang yaitu dalam batas waktu suami mengingkari anak sehingga 
dapat dikatakan pasal 102 KHI tidak memberi ketegasan waktu suami mengajukan gugatan 
pengingkaran anak kepengadilan Agama dan pasal 102 KHI tidak sesuai dengan pendapat 
Imam Mazhab yang dianut umat Islam di indonesia karena dalam pendapat Imam Madzab 
menyatakan bahwa pengingkaran anak harus segera di lakukan, sementara ketentuan KHI 
pasal 102 memberikan jeda waktu yang sangat panjang dalam mengajukan gugatan 
pengingkaran anak.   
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1 BAB SATU 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah Allah SWT menetapkan hubungan yang terjalin antara pria dan wanita harus menjunjung kemulian yang berdasarkan keridhaan wanita dan melalui proses ijab dan kabul yang merupakan implementasi dari keridhaannya tersebut.  Begitu juga penyaksian atas kedua mempelai yang jadi saling memiliki. Dengan cara ini, Allah SWT. menyalurkan naluri manusia pada jalan yang aman, menghindarkan keturunan dari ketelantaran, dan melindungi wanita dari kemungkinan menjadi ibarat rumput yang diperebutkan oleh setiap gembala, serta menempatkan anak dibawah penjagaan naluri seorang ibu dan asuhan belas kasih seorang ayah, sehingga ia itu tumbuh berkembang dengan baik.  Inilah sistem yang dikehendaki Allah dan diabadikan dalam ajaran Islam, sehingga semua  sistem pernikahan yang berbeda tidak dibenarkan.1Hukum Islam menetapkan bahwa pada dasarnya keturunan anak adalah sah apabila pada permulaan kehamilan antara ibu anak dan laki-laki yang menyebabkan terjadinya kehamilan terjadi dalam hubungan perkawinan yang sah.2 Keabsahan keturunan yang diakui oleh diri sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan. Kehidupan bahagia umumnya ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan  buah hati dan belahan jiwa. ____________ 1 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah jilid 2, ( Jakarta: Al-I’tishom, 2008), hlm. 151-152 . 2Hamid Sarong, Hukum Perkawinan IslamdiIndonesia,( Banda Aceh: PeNA, 2010), hlm. 174. 



  59  Apabila suami melihat istrinya berzina dan suami yakin istri hamil karena zina itu maka secara syariat suami wajib melakukan Qadzaf  (menuduh berbuat zina). Jika istri mengakui perbuatannya, dia dikenai hadd (hukuman) zina, jika istri memungkirinya maka keduanya melakukan sumpah li’an.3 Bila seorang laki-laki menuduh istrinya berbuat zina, lalu istrinya tidak menuntut agar suaminya dijatuhkan hukuman hadd hingga laki-lakiitu menceraikan istrinya atau tidak menceraikannya dan wanita itu tidak memaafkan suaminya lalu wanita menuntutnya, maka laki-laki itu harus ber-li’an atau dia dijatuhkan hukuman hadd (dera delapan puluh kali), kalau laki-laki itu enggan 
ber-li’an.4 Demikian juga kalau wanita itu meninggal adalah (kewajiban) wali dari wanita itu untuk melaksanakannya, maka suamiitu berli’an atau dijatuhi hukuman 
hadd. Seperti yang terdapat dalam Alquran surat An-Nur ayat 6-7 yang artinya:5  ُْم ُشَهَدآُء ِإآل أَنُفُسُهْم َفَشَهاَدُة َأَحِدِهْم أَْرَبُع َشَهاَداٍت ِذيَن يـَْرُموَن أَْزَواَجُهْم وَملَْ َيُكن هلُه َلِمَن البِاِهللا ِإن َها اْلَعَذاَب أَن تَ ا ْشَهَد لصاِدِقَني  َواْخلَاِمَسُة َأن َلْعَنَت اِهللا َعَلْيِه ِإن َكاَن ِمَن اْلَكاِذِبَني  َويَْدَرُؤا َعنـْ َهآ ِإن َكاَن ِمَن الصادِ   Artinya“Dan orang-orang menuduh istrinya (berbuat zina) padahal mareka tidak  ِقنيَ أَْربـََعَشَهاَداٍت بِاِهللا ِإنُه َلِمَن اْلَكاِذِبَني  َواْخلَاِمَسَة َأن َغَضَب اِهللا َعَليـْ

mempunyai saksi selain dirimarekasendiri, makapersaksian ituialah 
empat kalisumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia adalah 
termasuk orang-orang yang benar.dan (sumpah)”yang kelima: bahwa 
laknat Allah atasnya, jika diatermasukorang-orang yang berdusta. 

 Ayat ini turun berkenaan dengan Hilal Ibn Umayah yang menuduh dihadapan Nabi SAW. Bahwa istri iya telah menyeleweng. Nabi SAW menuntut ____________ 3 Ali bin Sa’id Al- ghamidi, Fiqih wanita, (Jakarta: Aqwan 2012), hlm. 325. 4 Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi, (Jakarta: Darul Fikr, Bairut), hlm. 694.  5 Depertemen Agama Ri, Al-Qur’an dan Terjejemahannya, Surabaya: Mekar Surabaya, 2004. hlm. 350. 



dirinya empat orang saksi atau dicambuk. Ia mempertanyakan hal tersebut dan menyatakan ketentuan itu tidak mungkin dapat dipenuhi oleh suaminya. Setelah Rasulullah SAW menerima tentang li’an, beliau menemui istri Hilal, Hilal datang dan bersumpah, Rasul Bersabda: Allah tahu bahwa salah seorang diantara kalian ada yang berdusta, apakah diantar kalian ada yang mau bertaubat? Kemudian istri Hilalpun bersumpah. Rasulullah Saw bersabda:6 
Artinya: “Perhatikan oleh kalian semua, jika kelak bayiyang dilahirkannya 
memiliki kelopak mata yang menghitam,pantatnya besar dan kedua betisnya 
padat, maka bayi itu adalah anak Syurakh bin Sahma.”Ternyata ucapan 
Nabi Saw. benar. Dan ketika mengetahuinya, Nabi Saw.berkata, “kalau 
tidak ada li’an yang ditetapkan oleh kitab Allah saat itu, maka aku akan 
membuat perhitungan dengannya,”(HR. Bukhari, Abu Daud, Tirmizi dan 
Ibnu Majah). 

  Adapun waktu yang boleh dilakukan pengingkaran menjadi perselisihan pendapat para fuqaha, yang mana waktu pengingkaran anak yang dilakukan suami itu sangatlah berperan penting dalam kasus li’an karena waktu mengingkari anak menjadi sah atau tidaknya perbuatan li’an.  Dari persoalan ini para ulama berbeda pendapat mengenai satu cabang persolan yaitu mengingkari kandungan. Menurut mayoritas ulama, sang suami boleh mengingkarinya sewaktu isteri sedang hamil. Menurut pendapat Imam  Syafi’i penafian tersebut tidak menjadi syarat, ia melihat kondisi ini berdasarkan pengetahuan dan mengembalikannya sebagai realitas apakah dia mengetahuinya atau tidak. Jika sang suami mengetahui kehamilan sang isterinya kemudian Hakim memberikan kesempatan kepadanya untuk ber-li’an,  tetapi ia tidak mau ber-li’an, maka tidak ada hak baginya untukmengingkari kandungan sesudah kelahiran. ____________ 6 Wahbah  Az-zuhaili, Fiqih Islam, (jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 500. 



DanImam Abu Hanifah berpendapat, sang suami tidak boleh mengingkari anak sampai isteri melahirkan.7 Mengenai wajibnya li’an karena tuduhan berzina, yaitu apabila suami  mengaku melihatnya sendiri, maka tidak ada silang pendapat fuqaha dalam masalah ini. Ulama malikiyah mengatakan, bahwa yang diperselisihkan adalah apabila suami mengatakan bahwa ia tidak (belum) mencampurinya. Menurut pendapat yang terkenal dari Imam Malik adalah, bahwasanya tidak boleh berli’an hanya karena tuduhan semata. Pendapat Imam Malik berbeda-beda, yaitu apabila istrinya yang di tuduh itu hamil sesudah li’an. Dari Imam Malik diriwayatkan dua pendapat dalam hal ini. Pertama, terlepas suami dari kandungan istri. Kedua, dipertalikan nasab anak yang di kandung itu kepadanya.8 Akan halnya jika suami mengingkari kandungan, maka dalam hal ini terdapat dua segi (persoalan). Salah satunya adalah, suami mengaku bahwa ia telah mengistibrakan istrinya dan tidak menggaulinya sesudah istibra’.  Imam Malik berbeda-beda pendapatnya mengenai masalah istibrak’ ini. Kadang ia mengatakan bahwa masalah istibrak’ adalah tiga kali haidh, dan kadang mengatakan bahwa masanya cukup dengan sekali haidh saja. Akan halnya jika suami mengingkari kandungan istrinya secara mutlak, maka menurut pendapat yang terkenal dari Imam Malik dikatakan bahwa dalam masalah ini suami tidak diwajibkan berli’an.9 ____________ 7 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013), hlm. 237. 8 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid,hlm. 238. 9 Ibnu Rusyd. Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih para mujtahid, (Jakarta: Pustaka Amani), hlm. 674-675. 



Menurut Imam Malik, penafian saat itu menjadi syarat, yaitu jika sang suami mengingkari kandungan pada masa kehamilan, namun apabila suami tidak menafikan saat hamil maka ia  tidak boleh mengingkarinya sesudah kelahiran dengan li’an.10 Imam Malik dan orang-orang yang mengikuti pendapatnya beralasan dengan riwayat-riwayat yang mutawatir dan hadis Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud, anas r.a dan sa’ad berikut ini yang artinya: Artinya “Sesungguhnya Nabi SAW. ketika memutuskan perkra li’an 
diantara dua orang yang saling berli’an, beliau bersabda: “Jika istri 
melahirkan kandungan dengan ciri-ciri demikian maka aku berpendapat 
bahwa ia suami benar terhadap tuduhannya.” ( HR. Ibnu –Majah).11 
 Sementara itu, jika dilihat dari konteks sekarang yaitu didalam KHI sangatlah jauh berbeda dengan pendapat para Imam Mazhab, dimana dalam KHI Pasal 102 diterangkan bahwa : 
“Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari  isterinya, 
mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 
hari, sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan 
atau setelah suami itu mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan 
berada ditempat yang memungkinkan dia mengajukan perkara ke 
Pengadilan Agama”.12   Pasal 102 tersebut sangat jelas terlihat keterkaitannya dengan li’an yang di sebutkan dalam pasal 101 yang berbunyi : 
“Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedangkan isteri tidak 
menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li’an”. 
 Jadi, dalam Pasal 101 jelas disebutkan apabila isteri tidak menyangkal pengingkaran suami tentang anak tersebut, suami dapat memperkuat pengingkaran ____________ 10Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih para mujtahid.., hlm. 238.   11Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid,( Semarang: CV. Asy-syifa, 1990), hlm. 593-595. 12Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009), hlm. 32. 



tersebut dengan Li’an. Dan pasal 101 tersebut kemudian dilanjutkan dengan pasal 102 bahwa pengingkaran tersebut diajukan ke Pengadilan Agama apabila berada di tempat yang memukinkan.  Dari penjelasan di atas penulis tertarik mengkaji tentang Batas waktu pengingkaran kelahiran anak menurut Mazhab Maliki (Analisis Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam)  
B. Rumusan Masalah Dari latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pendapat Mazhab Maliki tentang batas waktu pengingkaran  anak melalui li’an? 2. Bagaimana pendapat Mazhab Maliki tentang batas waktu pengingkaran anak melalui li’an dilihat dengan kontek sekarang?  
C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui pendapat Mazhab Maliki tentang batas waktu pengingkaran anak melalui li’an. 2. Untuk mengetahui pendapat Mazhab Maliki tentang batas waktu pengingkaran anak melalui li’an dilihat dengan kontek sekarang. 
 
D. Penjelasan Istilah Secara lengkap judul skripsi ini adalah: Batas Waktu Suami Mengingkari anak melaluiLi’an (Analisis Terhadap Terhadap Pendapat Mazhab Maliki dilihat dengn kontek sekarang).  



Guna memudahkan pemahaman tentang judul di atas, penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang ada dalam penelitian ini. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain: 1. Batas waktu Baris waktu yang menjadi perhinggaan sewaktu-waktu, tanggal dan jam.13 2. Pengingkaran Pengingkaran yang berasal dari kata dasar “ingkar” mempunyai arti menyangkal, tidak mengakui. Sedangkan pengingkaran adalah suatu perbuatan tidak mengakui, tidak membenarkan, menyangkal memungkiri suatukeadaan atau satu hal.14 3. Anak Li’an Anak lian terdiri dari dua kata yaitu anak dan lian. Anak secara etimologis adalah manusia yang masih kecil atau manusia yang belum dewasa.15 Sedangkan 
li’an kesaksian-kesaksian yang diperkut dengan sumpah yang disertai dengan laknat atau kemarahan.16 Anak lian di maksudkan di sini adalah anak yang lahir dengan tuduhan sumpah dari  ayahnya bahwa itu bukan anak darinya    ____________ 13 Tri Kurnia Nurhayati, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Pencetak: Eska Media, 2003), hlm. 115. 14Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(edisi ketiga), hlm. 433. 15 Poerwadarmita, Kamus Umum Bahasa Indosesia, (Balai Pustaka: Amirko, 1984), hlm. 25.  16Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, Shahih fiqih Wanita, (Jakarta: Akbar Media, 2012), hlm. 384. 



4. Biografi Imam Malik Iman Malik adalah Imam kedua dari Imam empat dalam islam dari segi umur beliau lahir  13 tahun sesudah Abu Hanifah.17 Nama lengkap adalah abu Abdullah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Amir bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-asbahi al-Humairi. Beliau merupakan Imam dar 
Al-Hijrah. Nenek moyang mareka berasal dari Bani Tanim bin Murrah dari suku Quraisy. Malik adalah saudara Usman bin Ubaidilah At-Taimi, saudara Thalhah bin Ubaidillah.18 Beliau lahir dimadinah tahun 93 H beliau berasaldari keturunan bangsa Himyar, jajahan Negeri Yaman.19 Ayah Imam Malik adalah Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn abi Al- Haris Ibn Sa’da Ibn Auf Ibn Ady Ibn Malik ibn Jazid,20 ibunya bernama Siti Aliyah binti Syuraik Ibn Abdul Rahman Ibn Syuraik al-Azdiyah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun adapula yang mengatakan sampai 3 tahun.21 Imam malik Ibn Anas dilahirkan saat menjelang periode sahabat Nabi SAW di madinah.22 Tidak berbeda dengan Abu Hanifah beliau juga termasuk ulama zaman,  ia lahir pada masa Bani Umayyah tepat pada pemerintahan Al-____________ 17 Ahmd Asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi 4 Imam Mazdhab, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993), hlm. 71. 18 Syaikh Ahmad Farid, 60 Biografi Ulama Salaf, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar,2006), hlm. 260. 19 Huzaimah Thido Yanggo, Pengantar Perbandingan Madzhab, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 103. 20 Monawir Khalil, Biografi Emap Serangkai imam Madzhab, (Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 84.  21 HuzaimahThido Yanggo, Pengantar Perbandingan Madzhab, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 103. 22 Abdur Rahman, Syariah Kodifikasi Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 44. 



walik Abdul Malik (setelah umar Ibnu Aziz ) dan meninggal pada zaman Bani Abbas, tepatnya pada zaman pemerintahan Al-Rasyud 197 H.23 Imam Malik menikah dengan seorang hamba yang melahirkan tiga anak laki-laki (Muhammad, Hammad dan Yahya) dan seorang anak perempuan (Fatimah yang mendapat julukan Umm al-Mu’minim). Menurut Abu Umar, Fatimah termasuk di antar anak-anak yang dengan tekun mempelajari dan hafal dengan baikkitab al-Muwatta’.  
E. Kajian Pustaka Kajian pustaka yang  penulis lakukan bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan antar objek penelitian penulis dengan penelitian-penelitian yang pernah diteliti lain agar terhindar dari duplikatif untuk itu, penulis menguraikan beberapa skripsi yang membahas tentangLi’an, yaitu:  Kajian ini mempergunakan semua kesempatan untuk mencari kepustakaan diperpustakaan atau tempat lain yang berhubungan dengan Batas Waktu Suami Mengingkari Anak Dalam Li’an. Memang ada beberapa kajian dalam penelitian yang telah membahas tentang persoalan ini, namun sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang membahas mengenai Batas Waktu Suami Mengingkari Anak dalam li’an Analisis terhadap KHI pasal 102.    Dalam skripsi yang ditulis oleh Zakhiya Lisna Wati dengan judul  
Tinjauan Yuridis Status Anak yang Lahir Setelah Perceraian Sebab Li’an 

Menurut Hukum Islam 2011 hanya menjelaskan tentang pendekatan undang-____________ 23 Jaih Mubarok, Sejarah dan Perkembanggan Hukum Islam, (Bandung: Rosdakaarya), hlm. 79. 



undang perceraian yang dapat disebut  perceraian sebab li’an adalah li’an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.24 Perbedaan dalam skripsi ini, penulis khusus mengkaji tentang Batas waktu pengingkaran kelahiran anak melalui li’an Menurut kompilasi Hukum Islam. Dalam skripsi yang ditulis oleh Fina Wafdatul Ulya dengan judul Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Penyangkalan Status Anak Li’an (Studi Putusan 

Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Wlisongo Semarang 2011, menjelaskan tentang bahwa anak yang bernama BRB adalah anak kandung dari dari penggugat. Dalam perkara tersebut si istri tidak mengucapkan sumpah nukhulnya yang berarti si istri tidak sesuai dengan pasal 127 Kompilasi Hukum Islam. Tetapi ketika kita ketahui bahwa jika seorang suami menuduh istrinya zina, kemudian suami mengucapkan sumpah li’an dan ternyata istri tidak mengucapkan sumpah tersebut.25 Perbedaan dalam skripsi ini, penulis khusus mengkaji tentang Batas waktu pengingkaran kelahiran anak melalui li’an Menurut kompilasi Hukum Islam. Dalam skripsi yang ditulis oleh Atin Ratna Sari dengan judul Tujuan Hukum Islam yang Lahir Setelah Perceraian Sebab Li’an (Analisis Terhadap ____________ 24Zakhiya Lisna Wati: Tinjauan Yuridis Status Anak Yang Lahir setelah Perceraian 
Sebab Li’an Menurut Hukum Islam, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Hukum Universitas Jember 2001. 25Fina Wardatul Ulya: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyangkalan Status Anak Li’an 
(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg), (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2011. 



Undang-Undang No 1 Tahun1974 Pasal 42 Tentang Status Anak Sah), Fakultas Syari’ah Institut Agama Negeri Walisongo Semarang 2008, menjelaskan tentang persoalan tentang bagaimana tujuan hukum Islam tentang status anak yang dilahirkan setelah perceraian sebab li’andan bagaimana status anak yang lahir setelah perceraian sebab li’andalam undang-undang No. 1 Tahun 1974.26 Perbedaan dalam skripsi ini, penulis khusus mengkaji tentang Batas waktu pengingkaran kelahiran anak melalui li’an Menurut kompilasi Hukum Islam. Melihat kepada beberapa karya ilmiah yang telah disebutkan di atas, belum ditemukan pembahasan yang sama persis seperti yangsedang penulis lakukan. oleh karana itu penulis masih terbuka peluang untuk mengkaji lebih jauh dalam bentuk skripsi.  
F. Metode Penelitian Untuk menyusun skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan menguraikan setiap permasalahan yang ada secara umum, serta mengkaji dan menganalisis data sehingga sangat menentukan untuk mencapai ujian secara efektif karena metode tersebut senantiasa dapat memperbaharui muto dan kualiatas tulisan.27 1.  Metode Pengumpulan Data  Dalam penyusunan skripsi ini metode penelitian sangat menentukan untukmencapai tujuan secara efektif dan sistematis karena metode yang dipakai ____________ 26Atin Ratna Sari: Tinjauan Hukum Islam tentang Status Anak yang Lahir Setelah 
Perceraian Sebab Li’an (AnalisisTerhadap Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 42 Tentang 
Status Anak Sah), Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri WalisongoSemarang 2008. 27 Winarno Surachmad, Pengantar Penelitian Ilmiah,  Edisi 7, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 193. 



mempengaruhi kualitas sesuatu penulisan, maka setiap data yang diperoleh digunakan untuk menunjang suatu penulisan, yang dimaksud dan dapat digunakan untuk menunjang suatu penulisan yang dimaksud dan dapat dijabarkan secara terarah. Sehingga setiappermasalahan bisa terjawab sesuai dengan yang diharapkan.  Penelitian ini bersifat Library Research(Penelitian Pustaka) yaitu suatu aktivitas pengumpulan data yang dilakukan secara kajian pustaka untuk mendapatkan data-data dalam penyusunan teori sebagai bahan ilmiah dengan mengkaji dan menelaah permasalahan yang mendukung serta berkaitan dengan pembahasan ini.Dalam mengumpulkan data yang menyangkut dengan penelitian ini, dapat dilihat sebagai berikut: 1) Sumber Data Primer   Sumber data primer adalah data otentik atau data yang diperoleh dari literatur-literatur yang mengupas masalah ini yaitu kitab-kitab fiqih yang membahas tentang topik ini dimana ia menjadi bahan rujukan utama dalam penelitian ini. Sumber primer yang dimasudkan ini adalah kitab Ibnu Rusyd yang berjudul ‘Bidayatul Mujtahij’, Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Kitab ini merupakan pembahasan Ibnu Rusyd dalam masalah Fiqih 2) Sumber Data Sekunder  Sumber data sekunder adalah data yang dikutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat otentik karena sudah diperoleh dari sumber kedua dan ketiga. Salah satu bukunya adalah Fiqih Islam. Data sekunder untuk penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan yang dapat menunjang dari data primer seperti buku-buku dari 



pustaka sayariah Uin Ar-Raniry, dan Al-Quran, dan Terjemahannya beserta jurnal atau makalah-makalah yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas serta sumber-sumber lainnya yang relevan dengan pembahasan.  
G. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu menguraikan isi penulisan dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut: Bab pertama berisi pendahuluan yang menjabarkan mengenai permasalahan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab kedua berisi tujuan umum tentang anak li’an. Merupakan landasan teori untuk bab-bab berikutnya. Hal yang penulis kemukakan adalah tinjuan umum tentang li’anmeliputi: Pengertian dan dasar hukum Li’an,Hukum Li’an, Rukun Li’an, dan Akibat Li’an. Bab ketiga Batas Waktu Pengingkaran Anak Melalui Lian Menurut Jumhur Fuqaha’,Batas Waktu Pengingkaran Anak Melalui Lian Menurut Mazhab Maliki serta Dalilnya dan Batas Waktu Pengingkaran Anak Melalui Lian dalam Kontek Sekarang. Bab keempat yaitu penutup, bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi. Pada bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dari pembahasan dan beberapa saran sehubungan dengan kesimpulan tersebut.  



  34  BAB DUA 

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP LIAN DALAM FIKIH 

 
A. Pengertian Li’an dan Dasar Hukumnya 

1. Pengertian Lian. 

Li’an menurut bahasa adalah mashdar laa’ana seperti qaatala dari alla’ni, yaitu pengusiran dan penjauhan dari rumah Allah SWT. 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 berdusta. Atau karena laki-laki adalah yang melaknat dirinya sendiri. Dan disebutkan dipihak perempuan dari kiasan yang bersifat mayoritas. Ini dinamakan li’an. Karena ini adalah ucapan suami dan di dalam ayat yang disebutkan pertama kali.1 Menurut istilah syara’,li’an berarti sumpah seorang suami dimuka hakim bahwa ia benar tentang sesuatu yang dituduhkan kepada istrinya perihal perbuatan zina. Jadi, suami menuduh istrinya berbuat zina dengan tidak mengemukakan saksi, keduanya bersumpah atas tuduhan tersebut. Tuduhan tersebut dapat ditangkis oleh istri dengan jalan bersumpah pula bahwa apa yang dituduhkah suami atas dirinya adalah dusta belaka.2 
Li’an secara termologi yaitu beberapa kata tertentu yang dijadikan argumen bagi orang yang terpaksa menuduh zina orang yang  telah mengotori ranjangnya dan menimpakan kehinaan padanya, atau karena kebutuhan munafikan anak. Kata-kata tersebut dinamakan li’an, seperti pernyataan suami, “Laknat ____________ 1 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Jl. Rajawali, Genduren RT.02/RW.03 Gonilan- Kartasura-Sukaharjo, 2016),  hlm. 105.  2  Selamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munaqahat ll, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), hlm. 97. 



Allah kepadanya jika dia berdusta. ”Penyebutan li’an dari pihak istri termasuk majaz taghlib.3 
Li’an adalah kesaksian-kesaksian yang diperkut dengan sumpah yang disertai dengan laknat atau kemarahan.4Li’an adalah perkataan suami yang menyatakan, “Saya persaksikan kepada Allah bahwa saya benar terhadap tuduhan saya kepada istri saya bahwa dia telah berzina.” Jika ada anak yang diyakininya bukan anaknya, hendaklah diterangkan pula bahwa anak itu bukan anaknya. Perkataan tersebut hendaklah diulangi sebanyak empat kali, kemudian ditambah dengan kalimat, “Laknat Allah akan menimpaku sekiranya aku berdusta dalam tuduhanku ini.5 Terjadi perbedaan pendapat mengenai kewajiban li’an bagi suami. Amir Al Husain dalam kitab Asy-Syifa’ berkata, Li’an wajib bila ada anak dan suami yakin tidak pernah menyetubuhi istrinya.6 Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa li’an berarti “al-ib’ad” yaitu upaya menjauhkan. Hal ini karena suami istri yang saling melaknat akan mendapat dosa dan menjauhkan dari rahmat Allah. Apabila salah satu dari mareka berbohong maka ia akan mendapatkan laknat Allah. ada juga yang mengtakan bahwa hal itu disebut sebagai penjauhan karena masing-masing suami istri akan dipisahkan, dan mareka diharamkan untuk menikah lagi, selamanya.7 ____________ 3Wabbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’i, ( Jakarta: Darur Fikr, Damaskus, 2008), hlm. 693. 4Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, Shahih fiqih Wanita, (Jakarta: Akbar Media, 2012), hlm. 384. 5Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim, 

(Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013), hlm 250.  6Syaikh Hasan Ayyub, Panduan Keluarga Muslim, (Cendekia Sentra Muslim, Jakarta, 2005) hlm. 393.  7Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, ( Jl. Rajawali, Genduren RT.02/RW.03 Gonilan-Kartasura-Sukaharjo, 2016) hlm. 105. 



Mazhab Hanafi dan Hambali mendefinisikannya sebagai kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah yang diiringi dengan laknat dari pihak suami dan dengan kemarahan dari pihak istri, yang menempati posisi hukuman hadd melakukan penuduhan pada hak suami. Dan menepati posisi hukuman hadd zina pada hak istri. Akan tetapi, sah li’an dalam pernikahan yang fasid menurut pendapat Mazhab Hambali, dan tidak sah menurut Mazhab Hanafi sebagaimana yang akan datang. Mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai sumpah suami yang Muslim, yang telah akil 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 perbuatan “zina” dan kalimat lain sejenisnya, dihadapan hakim. Apakah pernikahan ini sah ataupun fasid. Maka tidak sah sumpah yang dilakukan oleh orang yang selain suami, seperti; oarang asing, orang kafir, anak kecil, ataupun orang gila.8 Sumpah li’andilakukan dengan diawasi oleh hakim yang menyaksikan terjadinya saling pelaknatan ini. Dan dia tetapkan hukum untuk menalak. Atau dia berikan hukuman hadd bagi orang yang menolak untuk bersumpah, tanpa peduli apakah perkawinan pasangan suami istri ini sah ataupun tidak, karena ditetapkannya nasab anak dengan perkawinan yang fasid. Mazhab Syafi’i mendifinisikannya sebagai kalimat yang diketahui, yang dijadikan alasan bagi orang yang merasaterpaksa untuk menuduh orang yang telah mencemari tempat ____________ 8 Abdur Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 1009. 



tidurnya dan mendatangkan rasa malu kepadanya, atau menolak anak yang dia kandung.9 Melihat kepada pengertian li’an di atas dapat dinyatakan di sini bahwa ada dua hal yang menjadi sebab adanya li’an yaitu: 1. Si suami menuduh istrinya telah melakukan perbuatan yang membuat si istri terkena hukuman hadd zina jika tuduhan ini dilontarkan kepada perempuan yang bukan istrinya.  Mazhab Maliki berpendapat, klaim bahwa si suami melihat perbuatan zina dengan syarat jangan sampai si suami menyetubuhi istrinya setelah dia melihat perbuatan ini. Jika ia mengklaim bahwa istrinya telah melakukan hubungan  zina tanpa dia saksikan, maka dia di hukum hadd akibat menuduh. Tidak boleh di lakukan li’anmenurut pendapat mareka yang masyhur bertentangan dengan pendapat fuqaha yang lainnya.10 2. Penolakan kehamilan atau anak, walaupun dari persetubuhan yang mengandung syubhat atau pernikahan yang fasid.\  Mazhab Maliki mensyaratkan, sisuami mengkalim bahwa dia tidak menyetubuhi istrinya dalam masa menyebabkan lahir seorang anak. Dan dia meminta al-istibrara (pembersihan) rahim dengan satu kali haid. Dia tolak anak sebelum dilahirkan. Jika ia terdiam sampai si istri melahirkan, dia dihukum hadd dan dia tidak melakukan li’an.11 Dari berbagai difinisi li’an yang telah dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan sebuah pengertian yang konferensif tentang lian yaitu, Li’an adalah ____________ 9 Abdur Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 1009. 10 Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi, (Jakarta: Darul Fikr, Bairut), hlm.694-695  11 Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syaf.., hlm. 694 



apabila sumi menuduh istrinya berbuat zina, lalu istri mendustakannya, maka hakim meminta keduanya untuk saling melaknat. 
2. Dasar Hukum Lian Adapun yang menjadi dasar hukum li’an adalah: 

a. Alquran 
ُْم ُشَهَدآُء ِإآل أَنُفُسُهْم َفَشَهاَدُة   ِذيَن يـَْرُموَن أَْزَواَجُهْم وَملَْ َيُكن هلُه َلِمَن الَها اْلَعَذاَب َأن َأَحِدِهْم أَْرَبُع َشَهاَداٍت بِاِهللا ِإن َتْشَهَد أَْربََع الصاِدِقَني  َواْخلَاِمَسُة َأن َلْعَنَت اِهللا َعَلْيِه ِإن َكاَن ِمَن اْلَكاِذِبَني  َويَْدَرُؤا َعنـْ َهآ ِإن َكاَن ِمَن الصاِدِقنيَ َشَهاَداٍت بِاِهللا ِإنُه َلِمَن اْلَكاِذِبَني  َواْخلَامِ   Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina) padahal diatidak  َسَة َأن َغَضَب اِهللا َعَليـْ
mempunyai saksi-saksi selain diri mareka sendiri maka persaksian 
orang itu ialah empat kali bersumpah atas nama Allah, sesungguhnya 
dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang 
kelima bahwa laknat Allah atasnya, jika ia termasuk orang-orang yang 
berdusta. Sedangkan istrinya akan terhindar dari hukuman dengan 
sumpahnya empat kali atas nama Allah sesunggunya suaminya itu 
benar-benar termasukorang-orang yang dusta, dan (sumpah) yang 
kelima bahwalaknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-
orang yang benar.” 12 

   Dari surah An-Nur dijelaskan bahwa suami istri yang saling melaknat tidak boleh saling menikahi selama-lamnya. Bila sang suami berdusta (yakni membatalkan sumpahnya sehingga sumpah itu menjadi kelazimah bagi istrinya), maka ia dihukum cambuk dan anak di nasabkan kepadanya, lalu ia siwanita tidak boleh kembalikepadanya selama-lamanya. Inilah yang sunnah menurut kami yang tidak diragukan dan tidak ada perbedaan pendapat didalamnya.13   ____________ 12 Depertemen Agama Ri, Al-Qur’an dan Terjejemahannya, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hlm.350. 13 Imam Malik bin Hasan, Almuaththa’ (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 793. 



b.  Hadis 
ِحَسابُُكَما َعَلى اللِه، َأَحدُُكَما َكاِذٌب، َال «: وعنه َأن النِيب َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم قَاَل لِْلُمَتَالِعنَـْنيِ   َهاَسِبيَل َلَك  َها، فـَُهَو ِمبَا «: يَا َرُسوَل اللِه، َماِيل؟ قَالَ : قَالَ » َعَليـْ َهاَال َماَل َلَك، ِإْن ُكْنَت َصَدْقَت َعَليـْ َها، َفَذاَك أَبـَْعُد َوأَبـَْعُد َلَك ِمنـْ  Artinya: “Dan dari padanya, bahwasanya Rasulullah SAW. telah berkata kepada  اْسَتْحَلْلَت ِمْن فـَْرِجَها، َوِإْن ُكْنَت َكَذْبَت َعَليـْ
dua orang yang bertuduh-tuduhan : perhitungan kamu berdua terserah 
kepada Allah.salah seoarang dari pada kamu berdusta. Engkau tidak 
berhak lagi terhadapnya lalu ia berkata : Ya Rasulullah bagaimana 
harta saya? Sabdanya : “Jika engkau benar (di dalam tuduhanmu) 
terhadapnya, maka (mahar-mu) itu adalah untuk kehormatannya yang 
engkau telah jadikan halal dan jika engkau berdusta terhadapnya, 
maka mahar-mu) itu jadi lebih jauh dari padamu”. (Mutafaq ‘Alaihi).14    ٍصَ , َعِن أََنس ِيبالن َأن سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اهللاُ ل فَِإْن َجاَءْت ِبِه أَبـَْيَض َسِبطًا فـَُهَو ِلَزْوِجَها, أَْبِصُروَها«: قَالَ  مَ ل ,  Artinya: “Dari Anas, bahwasanya Nabi SAW. bersabda: perhatikanlah dia. Jika  ُمتـَفٌق َعَلْيهِ . »فـَُهَو للِذي َرَماَها بِهِ , َوِإْن َجاَءْت بِِه َأْكَحَل َجْعًدا
dia zhahirkan (anak) putih rata rambutnya, maka ia itu bagi suaminya, 
maka ia zhahirkan dia sebagai bercela matanya dan keriting 
rambutnya, maka ia itu bagi orang yang ia tuduh dia(berzina) 
dengannya”. (Mutafaq Alaihi).15  Dari dua hadis diatas bisa di simpulkan seorang menuduh bahwa istrinya berzina dengan sia anu itu, dan anak di dalam kandungannya adalah dari zina dari si anu itu. Rasulullah SAW. perintah supaya apabila perempuan itu beranak,diperhatikan adalah anaknya putih dan rambutnya rata,jika demikian, adalah dia dari benih suaminya dan jika anak itu matanya sebagai bercelak dan rambutnya keriting, maka adalah ia dari benih si anu yang dituduh berzina itu.16  اللهعليهوسلميقوحليننزلتايهاملتالعنني َعْناَبِيٌهَريـْرََةانhأميا امرأة أدخلت على قوم من (ه مسعرسوالللهصل  A Hassan, Bulughul-Maram, (Bandung : Cv Penerbit Diponogoro, 2006), hlm. 492. 15 A Hassan, Bulughul-Maram..,hlm. 492.  16 Hassan, Bulughul-Maram, (Bandung : Cv Penerbit Diponogoro, 2006), hlm.491-493 14 ____________واميا رجل جحد ولده وهو ينظر إليه . يدخلها اهللا اجلنة ليس منهم فليست من اهللا يف شيء ومل



اخرجه ابو داود والنسائ وابن ماجه، . احتجب اهللا منه وفضحه على رؤوس األولني واآلخرين  .Arinya: “Dari Abu Hurairah, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW  .ابن حّبانوصححه 
bersabd, ketika turun ayat dua orang yang berli’an siapa-siapa 
perempuan yang memasukkan pada kaumnya siapa bukan dari mareka 
makaia tidak beharga sedikitpun pada pandangan Allah dan tidak ia 
akan memasukkan ke surganya dan siapa-siapa ia laki-laki tidak 
mengakui anaknya padahal ia percaya anak itu anaknya, niscaya Allah 
berlindung daripadanya, dan akan membikin dia malu dihadapan 
manusia yang dahulu dan yang belakngan.”17 

ثـََين َحيَْىي عن مالك عن اْبِن ِشَهاٍب، أن سهل بن سعد الساعدي أخربه، أن عوميرا العجالين   ى اُهللا َعَلْيِه َوسَ ياعاصم، أرأيت رجال وجد مع امرأته رجال أيقتله : جاء إيل عاصم بن عدي األنصاري، فقال لهَحدمَ فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ سل يل ياعاصم عن ذلك رسول اهللا َصلا، فسأل عاصم . لَم املسأئل وعاى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم عن ذللك، فكره رسول اهللا َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ رسول اهللا َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلفلما رجع عاصم إيل أهله، جاءه . حيت كرب علي علصم ما مسع من رسول اهللا َصل مل تأتين : ال لك رسول اهللا َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم ؟ فقال عاصم لعوميرياعاصم، ماذا ق: عومير فقال واهللا، ال أنتهي : فقال عومير. خبري، قد كره رسول اهللا َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم املسألة اليت سألته عنها فتالعنا وأنا مع الناس عند رسول : قال سهل. َوَسلَم قد أنزل فيك ويف صاحبتك، فاذهب فأت ااهللا، أرأيت رجال وجد مع امرأته رجال أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول اهللا َصلى اهللاُ َعَلْيِه يا ؤسول : وسط الناس فقال فقام عومير حيت  أيت رسول َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ . حيت أسأله عنها كذبت عليها يا رسول اهللا إن : لما فرغا من تالعنهما، قال عوميرف. َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ اهللا   Artinya: “Yahya menceritakan kepadanya, dari Malik, dan Ibn Shihab .َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلمَ فطلقها ثالثا قبل أن يأمره رسول اهللا . أمسكتها
bahwasanya Sahl bin Sa’d As-sa’idi mengabarinya, bahwa uwaimir 
Al-Ajlani datang kepada Ashim bin adi Al Anshari, lalu ia berkata 
kepadanya, “Wahai Ashim, bagaimana menurutmu jika seorang laki-
laki mendapati laki-laki lain sedang bersama istrinya, apakah boleh 
membunuh lalu mareka (keluarga laki-laki itu) juga membunuhnya 
(karena qishah)? Atau bagai mana? Wahai Ashim, tanyakanlah hal 
itu kepada Rasulullah SAW, namun Rasulullah tidak menyukai 
pertanyaan itu dan mencelanya, sehingga hal itu membebani Ashim 
karena apa yang di dengarnya dari Rasulullah SAW. setelah Ashim 
kembali ke keluarganya, Uwaimir mendatanginya lalu berkata, ____________ 17 Hassan, Bulughul-Maram..,  hlm.495  



“Wahai Ashim apa yang dilakukan Rasulullah SAW kepadamu? 
“Ashim berkata kepada Uwaimir, “Tidak ada kebaikan yang 
diperoleh. Rasulullah SAW tidak menyukai pertanyaan yang aku 
tanyakan kepadanya.” Maka Uwaimir berkata ,” Demi Allah, aku aku 
tidak akan berhenti sehingga aku menanyakan hal itu kepadanya.” 
Lalu Uwaimir berdirikemudian MenemuiRasulullah SAW ditengah 
banyak orang, lalu berkata, Wahai Rasulllah, bagaimana menurutmu 
bila seorang laki-laki mendapati laki-lakilain sedang bersama 
istrinya,apakah ia boleh membunuh lalumareka (karena qishash)? 
Atau bagaimana? Maka Rasulullah SAW bersabda “telah diturunkan 
ayat mengenai dirimu dan istrimu itu. Pergilah dan bawalah dia 
kemari dan melanjutkan, “kemudian keduanya saling melaknat 
(saling bersumpah), dan saat itu aku bersamaorng-orang terdekat 
Rasulullah SAW. setelah keduanya selesai dari saling melaknat 
(bersumpah), Uwaimir berkata, wahai Rasulullah aku telah berdusta 
tentangnya bila aku tetap mempertahankannya, lalu ia pun 
mentalaknya tiga kali sebelum diperintah oleh Rasulullah SAW.”18   Dari penjelasan hadis ini li’an adalah suami menuduh istrinya berzina dengan berkata kepadanya,”Aku melihatmu berzina”, atau ia tidak mengakui bayi yang dikandung istrinya berasal darinya, kemudian kasusnya dibawa kehadapan hakim ketika dihadapan hakim suami diminta supaya mendatangi bukti-bukti yang menguatkan tuduhannya, yaitu empat orang saksi yang bersaksi bahwa mareka melihat istrinya berzina, jika suami tidak dapat mendatangkannya, maka hakim memberlkukan li’an kepada keduanya. Di mana suami bersaksi sebanyak empat kali dan berkata, aku bersaksi dengan menyebut nama Allah bahwa aku melihat istriku telah berzina “atau ”janin yang dikandungnya itu bukanlah berasal dariku.” Jika istrinya mengaku bahwa ia telah berzina, maka dijatuhi hukuman hadd, tetapi jika ia tidak mengakuinya, makaia bersaksi sebanyak empat kalidan berkata, “Aku bersaksi dengan menyebut nama Allah bahwa suamiku tidak melitku berzina”, atau “janin yang ada di rahimku berasal darinya.” Dan berkata ____________ 18 Malik bin Hasan, Almuaththa’ (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 790-791. 



“Kumurkakan Allah untukku jika suamiku termasuk orang-orang yang benar.” Selanjutnya hkim memisahkan keduanya dan keduanya tidak boleh rujuk kembali selama-lamanya.19   ثـََين َعْن َماِلك َرُجًال َالَعَن اْمرَأَتَُه ِيف َزَمان َرُسْوِل اِهللا َحد ى اُهللا َعَلْيِه َعْن نَاِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر اَنَصل نَـُها وَأحلََْق الَوَلَد بِاْلَمرأَةٍ َرُسْوِل اِهللا َوَسلَم وانـْتَـَفَل ِمْن َوَلِدَها، فـََفرَق   Artinya: “Ia memerintahkan kepadaku,dari Malik, dari Nafi’, dari Abdullah bin  .َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم بـَيـْ
Umar, bahwa seorang laki-lakiyang melaknat istrinya (bersumpah 
bahwa istrinya telah berzina) pasa Rasulullah SAW, dan ia pun tidak 
mengakui janinnya, kemudian Rasulullah SAW memisahkan 
keduanya, lalu si anak di nasabkan kepada si wanita.20  Dari hadis ini dimana anak dinasabkan kepada wania yang melakukan 

li’an dinasabkan disini maksudnya adalah dinyatakan sebagai anak. Jadi anak tersebut dinyatakan sebagai anak si wanita dan tidak diketahui ayahnya, sehingga namanya menjadi “fulan bin (nama ibunya)”. Konsekwensinya, laki-laki yang pernah menjadi suami ibunya dan laki-laki yang menzinai ibunya yang menyebabkan melahiran dirinya tidak dianggap sebagai anaknya, bila laki-laki itu meninggal (salah satu atau keduanya) maka ia tidak mewarisinya. Dan bila si anak itu perempuan, maka laki-laki itu(salah satu atau keduanya) tidak berhak menjadi walinya. Kemudian anak-anak dan  keluarga dari anak laki-laki itu (salah satu atau keduanya) bukan sebagai saudara atau famili anak tersebut, sehingga tidak saling mewarisi, dan dalam hukum pernikahan satatus mareka adalah orang lain. Dan seterusnya berlaku hukum sebagai orang lain. Mengenai lamanya masa kehamilan, adalah sejumlah pendapat, menurut orang-orang irak, diantara mareka ____________ 19 Malik bin Hasan, Almuaththa’,,.hlm.791-792.  20 Malik bin Hasan, Almuaththa’ (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 790-791. 



ada yang mengatakan bahwa paling lama emoat tahun, begitupun menurut Ashbagh, Asy-Syafi’i, ibnu Qashim dan Sahnun. Sementara Ibnu Wahab dan Asyhab mengatakan tujuh tahun sedangkan Abu Hanifah mengatakan empat tahun.21 
3. Hukum Lian 

  Melihat kepada pengertian dan dasar hukum li’an dapat dinyatakan  di sini bahwa ada beberapa hukum yang lahir akibat li’an tersebut, yaitu: a. Hukum li’an Jika seseorang menuduh orang lain berzina, sedangkan dia tidak memiliki saksi yang cukup, maka yang dituduh itu wajib dijatuhi hukuman 80 kali deraan. Tetapi kalau yang menuduh itu suaminya sendiri, maka ia boleh lepas dari hukuman tersebut dengan jalan li’an. Artinya, bahwa suami yang menuduh istrinya berzina itu boleh memilih antara dua perkara yaitu dera sebanyak 80 kali deraan atau meli’an istrinya.22 Ketika suami menuduh istrinya berzina, sementara istri tidak mengakui hal itu dan suami tidak juga menarik tuduhannya. Maka pada saat itu, Allah mensyariatkan li’an untk keduanya. Lian terjadi dalam dua gambaran berikut: 1) Suami menuduh istrinya berzina, namun dia (suami yang menuduh) tidak memiliki empat orang saksi yang bersaksi atas kebenaran tuduhannya. 2) Suami tidak mengakui kehamilan istrinya. Penafian tersebut terjadi manakala suami mengaku sama sekali belum pernah menyetubuhinya ____________ 21 Malik bin Hasan, Almuaththa’,,. Hlm. 792-793. 22 Syaikh Hassan Ayyub, Fikih keluarga, ( Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001), hlm.397. 



sejakmenikah, atau suami menuduh istrinya melahirkan kurang dari enam bulan setelah disetubuhi,atau lebih dari enam tahun sejaksaat disetubuhi. Saat melangsungkan prosesi li’an harus ada hakim. Hakim terlebih dahulu mengingatkan dan menasehati siistri (yang dituduh berzina). Selainkeberadaan hakim, dalamli’anjuga di isyaratkan bahwakedua belah pihak yang melangsungkan proses li’an haruslah orang yang berakaldan balig. Masalah ini disepakatioleh ulama.23 b. Hukum li’an tergantung pada kondisinya, yaitu:s 1. Ketika seorang suami melihat istrinya berzina dan suami yakin si istri hamil karena zina itu maka secara syariat suami wajib melakukan 
qadzaf (menuduh berbuat zina). Jika istri mengakuinya perbuatannya, dia dikenai had (hukuman) zina, jika istri memungkirinya maka keduanya melakukan sumpah li’an. 2. Jika suami melihat istrinya berzina dan ragu akan kehamilannya, dia boleh melakukan qadzaf atas istrinya. Sebagian ulama bersependapat bahwa dianjurkan melakukan qadzaf pada saat seperti itu, walaupun hanya berzina dan tidak hamil. 3. Jika suami tahu bahwa istrinya berzina dan tidak hamil karenanya, suami boleh melakukan qadzaf kepada istrinya, tapi lebih baik suami menalak istrinya karena istri telah melakukan perselingkuhan24.  c. Hukum hukum lain bagi sumi istri yang bersumpah li’an: ____________ 23 Sulaiman Al-Faifi, Ringkasan Fiqih Sunnah, Sayyid Sabiq, ( Jakarta: Beirung Publishing, 2017), hlm.570-571. 24 Ali bin Sa’id Al-Ghamidi, Fikih Wanita, ( Jakarta: Aqwan, 2012), hlm. 325. 



Diriwayatkan  dari ibnu Umar RA Rasulullah SAW bersabda kepada suami istri yang bersumpah li’an “Hisab kalian ditangan Allah. salah seorang diantara kalian bohong, dan kamu tidak punya kuasa atas istrimu.” Suami bertanya, “Ya Rasulullah SAW! Hartaku?” Nabi SAW menjawab “bila kamu jujur mengenainya, maka itu untuk kemaluannya yang kamu halalkan. Bila kamu dusta mengenainya, maka harta itu lebih jauh bagimu daripada dia. “(Muttafaq alaih)”.25 Hadits ini menerangkan perpisahan antara kedua suami-istri, seperti yang telah dijelaskan diatas, dan bahwa salah satu diantara suami-istri itu pasti bohong mengenai perkara tersebut dan hisabnya ada ditangan Allah, dan karena bila ia jujur dalam tuduhannya, maka istri berhak atas harta tersebut sebagai ganti dari apa yang telah dihalalalkan untuk suami. Bila ia berbohong, maka istri juga berhak memilikinya, dan penarikan kembali harta itu lebih tidak masuk akal, karena iatelah merasuk istri dengan kebohongan mengenainya. Jadi, bagaimana mukin ia bisa menarik kembaliapa yang telah diserahkan kepada istri. Di dalam hadist tersebut terdapat dalil bahwa melakukan li’an terhadap    perempuan hamil hukumnya sah, dan li’an tidak ditunda sapai ia melahirkan. Pendapat ini dipegang oleh mayoritas ulama bedasarkan hadist ini. Uluma Madzhab Hadiwiyah, Abu yusuf dan Muhammad berpendapat diriwayatkan dari Abu Hanifah dan Ahmad bahwa li’an untuk menafikan kehamilan (suami menyangkal bahwa anak yang dirahim istri adalah anaknya) hukumnya tidak sah, ____________ 25 Hasan Ayyub, Panduan Keluarga Muslim, (Cendekia Sentra Muslim, Jakarta, 2005) hlm. 399-400.  



karena dimukinkan yang ada didalam perut adalah angin, sehingga pada saat itu 
li’an tidak mempunyai arti.26 d. Hukum li’an bagi orang Buta dan orang Bisu Para ulama sepakat dengan diperbolehkannya li’an dilakukanolehorang yang buta.  Tetapi, mareka berbeda pendapat apabila li’an dilakukan oleh orang yang bisu. Malik dan Asy-Syafi’i berpendapat bahwa orang yang bisu boleh melakukan li’an jika isyaratnya bisa dipahami.27  e. Hukum jika salah satu pihak membangkang atau menarik kembali 

li’annya Jika sang suami membangkang, menurut mayoritas ulama ia harus dijatuhi sanksi hukuman hadd, dan menurut Imam Abu Hanifahs, ia tidak dijatuhi sanksi hukuman hadd,tetapi hanya cukup ditahan. Mayoritas ulama berpegang pada dalil 
Li’an adalah kesaksian yang dilakukan dengan sumpah yang diucapkan dengan kriteria khusus. Dalilnya adalah firman Allah surah An-Nuur 6-9 yaitu:  ُِذيَن يـَْرُموَن أَْزَواَجُهْم وَملَْ َيُكن هلُه َوالَها اْلَعَذاْم ُشَهَدآُء ِإآل أَنُفُسُهْم َفَشَهاَدُة َأَحِدِهْم أَْرَبُع َشَهاَداٍت بِاِهللا ِإن َب َأن َتْشَهَد َلِمَن الصاِدِقَني  َواْخلَاِمَسُة َأن َلْعَنَت اِهللا َعَلْيِه ِإن َكاَن ِمَن اْلَكاِذِبَني  َويَْدَرُؤا َعنـْ َهآ ِإن َكاَن ِمَن الصاِدِقنيَ أَْرَبَع َشَهاَداٍت بِاهللاِ   Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina) padahal diatidak  ِإنُه َلِمَن اْلَكاِذِبَني  َواْخلَاِمَسَة َأن َغَضَب اِهللا َعَليـْ

mempunyai saksi-saksi selain diri mareka sendiri maka persaksian 
orang itu ialah empat kali bersumpah atas nama Allah, sesungguhnya 
dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang 
kelima bahwa laknat Allah atasnya, jika ia termasuk orang-orang yang 
berdusta. Sedangkan istrinya akan terhindar dari hukuman dengan 
sumpahnya empat kali atas nama Allah sesunggunya suaminya itu ____________ 26 Hasan Ayyub, Panduan Keluarga Muslim, (Cendekia Sentra Muslim, Jakarta, 2005) hlm. 399-400. 27 Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah, ( Geduren: Insan Kamil), hlm. 



benar-benar termasukorang-orang yang dusta, dan (sumpah) yang 
kelima bahwalaknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-
orang yang benar.” 28  Ayat ini berlaku umum yang menyangkut orang lain dan suami. 

Li’anditetapkan bagi suami dalam kedudukannya sebagai pengganti saksi. Jadi, kalau sang suami membangkang, maka kedudukannya sama dengan orang yang  menuduh berbuat zina tanpa mempunyai saksi. Artinya, ia harus dijatuhi sanksi hukuman hadd. Mareka juga bedasarkan pada hadist dari Ibnu Umar dan lainnya tentang kisah al-ajlani, yakni sabda Rasulullah alaihi wa sallam: َعَلى َغْيظ َسَكت ِاْن قـَتَـْلُت قُِتْلُت َو ِاْن َنَطْقُت ُجِلْدُت َوِاْن َسَكت Artinya “Jika kamu membunuhnya, maka kamu harus dibunuh. Jika kamu 

mengucapkan tuduhanmu, maka kamu harus dihukum hadd. Dan jika 

kamu diam seribu bahasa, maka kamu diam dengan memendam 

amarah.”    Sebagian ulama yang menyatakan bahwa ayat li’an tidak mengandung pergantian kewajiban menjatuhkan sanksi hukuman hadd atas sang suami jika ia menolak berli’an, karena kewajiban tersebut hanya merupakan makna tambahan yang terkandung dalam nash. Sementara menurut mareka, makna tambahan adalah nasakh atau pembatalan, dan nasakh maupun hadist ahad. Kata mareka, lagi pula seandainhya sanksi hukuman hadd diwajibkan atasnya, maka li’an tidak berarti lagi baginya, dan juga tidak berpengaruh bagi pengguguran hukuman hadd, ____________ 28Depertemen Agama Ri, Al-Qur’an dan Terjejemahannya, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hlm.350. 



karena pada dasarnya li’an adalah sumpah. Oleh karena itulah hal itu tidak dapat menggurkan sanksi hukuman hadd dari orang lain maupun suami.29 Benarnyali’an itu sumpah khusus. Oleh karena itu harus memiliki ketentuan hukum khusus pula. Nash menetapkan, bahwa sumpah dapat menghindarkan si istri dari ancaman hukuman. Pembicaraan dalam ayat itu menyangkut hukuman yang dapat dihindari oleh si istri dengan  mengucapkan sumpah. Namun karena adanya kesamaan hukum, mareka berselisih pendapat tentang kewajiban yang dibenarkan pada istri jika ia menolak berli’an.30  
C. Rukun Dan Syarat Li’an Suatu perbuatan dapat di hukumi li’an bilamana perbuatan tersebut memenuhi syarat dan rukun yang di tentukan dalam li’an. Adapun syarat li’an bagi ulama menjadi dua bentuk, yaitu syarat wajibya li’an dan sahnya li’an. Syarat wajib li’an menurut ulama mazhab hanafi ada 3 tiga yaitu:31 1. Adanya ikatan perkawinan dengan seoransg perempuan, meskipun belum sempat disetubuhi. Begitupun istri dalam masa isddah talak raj’i.  2. Pernikahannya adalah pernikahan yang sahbukan pernikahan yang fasid. 3. Si suami adalah orang yang bisa memberikan kesaksian bagi orang muslim. Sementara itu ulama Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali mengemukakan tiga syarat dalam li’an, yaitu: 1. status mareka masih suami istri, sekalipun belum bergaul. ____________ 29 Ibnu Rusyd, Bidayatul mujtahid, (Jakarta Timur, Akbar Media, 2013) hlm. 241.  30 Ibnu Rusyd, Bidayatul mujtahid, hlm. 241.  31Wahbah Zuhaili, Fiqih Islami wa Adillatuhu, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), Terjemahan. Abdul Hayyie al-Kattani,dkk, Fiqih Islam 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 10. 



2. Adanya tuduhan yang berbuat zina dari suami terhadap istri. 3. Istri mengingkari tuduhan tersebjut sampai berakhinya proses dan hukum 
li’an.32 Ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam li’an, yaitu: 1. perintah hakim atau wakilnya untuk melakukan li’an, seperti halnya perintah melakukan sumpah dalam seluruh persengketaan sebab yang dominan dalam li’an adalah hukum sumpah. Posisi juru damai (muhakam), jika tidakada anak adalah seperti hakim. 2. Hakim mengajarkan kata-kata li’an tersebut kepada kedua belah pihak. Dia berkata kepada suami, “Katakan, ‘bla....bla..., ‘” dan kepada istri, “katakan, ‘bala...bala...’” 3. Li’an istri dilakukan setelah li’an suami sebab Allahmemulaidengan li’an suami, demikian juga yang diperaktikkan Rasulullah. Di samping itu, li’an bertujuan untuk menggugurkan hadd. Pembuktian suami adalah untuk menetapkan sesuatu, sedangkan pembuktian istri adalah untuk mengingkari. Maka, pembuktian untuk menetapkan harus didahulukan.33 Syarat-syarat pemberlakuan li’an   a. Harus antara suami istri. Li’an tidak dapat  dilakukan antara tuan dan budak perempuannya, tidak pula antara seseorang dan istri orang lain, dan tidak pula anatara seorang  dengan seorang wanita yang dituduhnya demikian dinikahinya.  ____________ 32Abdul Aziz Dahlan, Ensiklo Pedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Ichtiar baru Van Hoemve, 2003), hlm. 1011. 33Wabbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’i, ( Jakarta: Darur Fikr, Damaskus, 2008),  hlm. 703. 



b. Istri harus mendustakannya. Jika istri membenarkannya, maka tidak perlu diberlakukan li’an, karena istri mengakui dan kemudian diterapkan sanksi hukum terhadap istrinya. c. Istri harus menuntutnya. Jika istri diam maka li’an tidak dapat diberlakukan, karena hak ada pada istri dan dia telah menganggurkannya. d. Tidak ada buktipadanya. Jika terdapat buktipadanya, maka bukti itu sudah cukup dan li’an tidak diperlukan lagi.34 Setelah syarat li’an terpenuhi, suami istri juga harus memenuhi rukun yang ada dalam li’an. Bagi ulama Madzhab Hanafi, rukun li’an hanyalah persaksian secara meyakinkan melalui sumpah.35 Akan tetapi jumhur ulama mengemukakan empat rukun li’an yaitu: a. Suami  Ditinjau dari segisuami itu adalah orang yang bersumpah untuk menegakkan kesaksian dan dari segi hukum ia adalah orang yang menuduh orang lain berzina, maka suami harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1) Dia adalah istri yang masih terikat tali perkawinan dengan suami. 2) Suami itu adalah muslim, adil, dan tidak pernah dihukum karena 
qadaf. ____________ 34Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, Shahih Fiqih Wanita, (Jakarta: Akbar Media), hlm. 385. 35 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklo Pedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Ichtiar baru Van Hoemve, 2003), hlm. 101. 



3) Suami tidakmampu mendatangkan saksi empat orang untuk membuktikan tuduhan zina yang dilemparkan kepada istrinya.36 b. Istri yang dili’an Adapun syarat istri yang harus dipenuhi untuh sahnya li’an diucapkan suaminya adalah sebagai berikut: 1. Ia adalah istri yang masih terikat taliperkawinan dengan suaminya. 2. Dia adalah seorang mukallaf dalamarti sudah dewasa, sehat akaldan berbuat penuhdengan kesadaran. 3. Ia adalah seorang musuh yaitu bersih darikemungkinan sifat-sifat tercela yang menyebabkan dia pantas untuk dituduh berzina.37 c. Tuduhan istri bahwa suami telah berbuat zina Ibnu Rusyd menjelaskan  bahwa tuduhan zina tidak terlepas dari ketentuan musyahadah (kesaksian). Yakni seorang mengaku bahwaia berzina, sebagaimana layaknya saksi yang menjelaskan perbuatanzina atau tuduhan ini bersifat mutlak tanpa ikatan (maksudnya berbuat zina). Dan jika dia mengingkari kandungan, maka ada kalanya ia mengatakan bahwa ia tidak mencampuri istri sesudah istrinya itu beristibra’ (membebaskan rahimnya dari kandungan).38 Adapun tatacara pelaksanaan lia’an dapat digambarkan sebagai berikutUlama sepakat bahwa menurut sunnah, di dalam li’an, suami lebih didahulakan dari istri. Karena itu, suami bersumpah dan mempersaksikan ____________ 36Amir Syarifuddin, HukumPerkawinan Islam di Indonesia,: AntaraFiqih munaqahat dan Undang-Undang perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 294. 37Amir Syarifuddin, HukumPerkawinan Islam di Indonesia,: AntaraFiqih munaqahat dan Undang-Undang perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2009),  hlm. 295. 38 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, terjemah, Abdurrahman, Haris Abdullah, Bidayattul Mujtahid,(Semarang: Asy-Syifa’), hlm. 592. 



tuduhannya sebelumnya istri. Tetapi, mareka berbeda pendapat tentang wajibnya mendahulukan suami dari pada istrinya. Syafi dan beberapa ulama lainnya berpendapat tentang wajibnya mendahulukan suami dari pasa istri. Syafi’i dan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa suami wajib didahulukan. Karena itu, apa bila istri melakukan li’an sebelum suaminya melakukannya maka li’an itu tidak sah. Hal itu karena, menurut mareka li’an diisyaratkan untuk menghilangkan hukuman dera dari suami. Karena itu, apaabila li’an dimulai dari istri maka ia menghilangkan  sesuatu yang belum ditetapkan.39  
D. Akibat Hukum Li’an.  

 Sebagai akibat dari sumpah li’anyang berdampak pada suami istri, menimbulkan perubahan pada ketentuan hukum yang mestinya dapat berlaku bagi salah satu pihak (suami istri). Perubahan ini antara lain adalah sebagai berikut.  1. Had zina gugur. 2. Had zina berlaku. 3. Suami istri bercerai untuk selamanya. 4. Diterapkan bedasarkan pengakuan suami, bahwa dia tidak mencampuri istrinya. 5. Bila ada anak setelah pernyataan li’an itu tidak dapat diakui oleh suami sebagai anaknya.40 ____________ 39 Sayyid Sabiq, fiqih sunnah, (Jakarta: Darul Fath, 2013), hlm. 636. 40 Tihami, Sohari Sahrami, Fiqih Munaqahat, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 319. 



6. Talak yang jatuh sebab li’an menurut Imam Hanafi adalah talak ba’in, menurut Imam Malik, Imam Abu Yusuf, perceraian akibat li’an adalah fasakh, sehingga mareka haram kawin untuk selama-lamanya.41 7. Apabila ada anak, maka tidak dapat diakui oleh suami sebagai anaknya. Dalam masalah warisan anak itu tidak mendapatkan warisan dari ayahnya yang melakukan li’an itu, dia hanya mendapatkan warisan dari ibunya saja. Kedudukan anak li’an sama dengan anak li’an.42     
 ____________ 41 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklo Pedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Ichtiar baru Van Hoemve, 2003), hlm. 102 42 Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Kompiratif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 192.  



  59  BAB TIGA 
 

BATAS WAKTU PENGINGKARAN KELAHIRAN ANAK MELALUI 
LI’AN MENURUT MAZHAB MALIKI DILIHAT DALAM  

KONTEK SEKARANG 
  

A. Batas Waktu Pengingkaran Anak Melalui Lian Menurut Jumhur 

Fuqaha’.  Dari persoalan ini ualama berbeda pendapat mengenai satu cabang persoalan, yaitu untuk mengingkari kandungan. Jumhur ulama berpendapat bahwa suami boleh mengingkrinya sewaktu istrinya hamil. Imam malik mensyaratkan, apabila suami boleh mengingkari kandungan pada masa kehamilan, maka ia tidak boleh mengingkarinya sesudah kelahiran dengan li’an.1  Imam Syafi’i berpendapat, apabila suami mengetahui kehamilan istrinya kemudian hakim memberi kesempatan kepadanya untuk berli’an tetapi ia tidak mau berli’an maka ada hak baginya untuk mengingkari kandungan sesudah kelahiran. Sedangkan Abu Hanifah juga berpendapat bahwa suami tidak boleh mengingkari anak sampai istri melahirkannya. Adapun alasan Abu Hanifah yaitu kandungan itu terkadang mengalami keguguran. Abu Hanifah juga berpendapat bahwa suami boleh berli’an sekalipun ia tidak mengingkari kandungan, kecuali pada waktu melahirkan dan menjelang saat melahirkan. Tetapi Abu Hanifah tidak memberikan batasan waktu bagi pengingkaran tersebut.2 ____________ 1Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid. Tarjamah, Abdurrahman, Haris Abdullah, Bidayatul ‘1 Mujtahid, ( Semangang: Asy-Syifa’, 1990) hlm. 675. 2Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid. Tarjamah, Abdurrahman, Haris Abdullah, Bidayatul ‘1 Mujtahid.., hlm.676. 



 Kedua pengikut Abu Hanifah yakni Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa suami boleh mengingkari kandungan istri dalam tempo puluhan malam sejak kelahiran.3  Jumhur fuqaha mengemukakan alasan bahwa syarak telah mengutamakan berbagai macam hukum terhadap timbulnya kandungan, seperti nafkah, iddah, dan larangan menyetubuhi. Maka sudah seharusnya pula masalah li’an diqiyaskan demikian. Sedangkan fuqaha yang mewajibkan li’an dalam masa mengandung sependapat bahwa suami boleh mengingkari kandungan selama istri masih berada dalam ikatan perkawinan.4 
 

B. Batas Waktu Pengingkaran Kelahiran Anak Melalui Li’an Menurut 
Mazhab Maliki serta dalilnya  

 Mazhab Maliki menetapkan dua syarat bagi sahnya li’an dan penolakan anak yaitu: 1. Dia mengklaim bahwa dia sama sekali tidak menyetubuhi istri dari semenjak akad, atau dalam waktu yang menyebabkan kehamilan. Atau di setubuhi istrinya, akan tetapi rahim si istri  telah dibebaskan dengan satu kali masa haid. Jika suami tidak menyetubuhi sama sekaliistri setelah akad, atau dia setubuhi istri dan istri melahirkan anak setelah persetubuhan pada masa yang membuat si anak tidak bisa di sandarkan nasabnya kepada suami, karena singkatnya masa, seperti istri melahirkan anak secara sempurna setelah satu bulan, atau dua bulan, atau lima bulan dari masa persetubuhan atau hubungan seks karena masa kehamilan yang ____________ 3Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid. Tarjamah, Abdurrahman, Haris Abdullah, Bidayatul ‘1 Mujtahid, ( Semangang: Asy-Syifa’, 1990), hlm. 677. 4Ibnu Rusyd, Bidaytul Mujtahid, (Jakarta: Dar Al-Jiil Bairut, 2007), hlm. 676.  



paling minim secara syariat adalah enam bulan.Bisa jadi karena lamanya, seperti lima tahun, karena masa kehamilan yang paling lama adalah empat tahun setelah terjadi persetubuhan. Maka dalam kedua kondisiini kelahirananak bergantung pada hal itu, dan dapat diketahui bahwa si anak bukan berasal dari suami secara pasti, dan dapat diketahui bahwa si anak bukan berasal dari suami secara pasti, dan untuk menolaknya, maka di lakukan li’an. Begitu juga dilakukan li’an untuk menolak anak jika suami mendukhulinyalalu rahimnya bersih dengan satu kali masa haid setelah persetubuhan. Kemudian istri melahirkan anak setelah enam bulan dari masa pembersihan rahimnya dengan haid. Kalau begitu anak bukan berasaldari suami. 2. Suamimenolak anak sebelum dilahirkan. Jika suami tinggal ataupun satu hari dengan tanpa halangan sampaiistri melahirkan, maka suami diberkan hukuman hadd dan tidak ditetapkan li’an.5 Mazhab Maliki beralasan dengan pendapat mutawatir dari Hadis ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud, Anas r.a.dan Sahl bin Sa’ad berikut ini:  ْعَاِن بـَْنيَ اْلُمَتَال ِعِنْنيَ قَا َل ِاْن جاََء تّم ِحْنيَ َحَكَم بِا للُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل ِيبان بِِه َعَلى ِصَفِة   اَن  Artinya: “Sesungguhnya Nabi Saw. ketika memutuskan perkara li’an diantara   اَ َدَق َعَلْيهَكَذا َفماَ أَرَاَُه ِاال َقْد صَ 

dua orang yang saling berli’an, beliau bersabda, jika istri melahirkan ____________ 5Wabbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, ( Jakarta: Gema insani, 2011), hlm. 491- 492. 



kandungan dengan ciri-ciri demikian, maka aku berpendapat bahwa, ia 

(suami) benar terhadap tuduhannya.” (HR. Ibnu Majah)6 Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam-imam lain yang meriwayatkan hadis shahih:  ْاْلَعج ُه َعَليْ َالِينٍ َرُجٌل ِمْن قـَْوِمِه َفقَاَل َلُه يَا عَاِصُم اَرَاَْيَت َرُجًال َوَجَد ِاْذجاََء ِاَىل عَاِصِم ْبِن َعِديى اللِه َصلِه َمَع اْمرَاَتِِه َرُجًال اَيـَْقتـُُلُه اَْم َكْيَف يـَْفَعُل َسْل يَا عَاِصُم َعْن َذِلَك َرُسْوَل الل َبَل ُعَوميٌِْر َحىت اََتى َرُسْوَالللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َو َسلَم وَ اللُه َعَلْيِه َوَسلَم اْلّمْساََلَة الِىت َساََلْت َعْنهاَ فـََقا َل َواللِه الَ تَْاِتِىن ِخبَْريٍ َقْد َكَرَه َرُسْوُالللِه َصلى  اَْهِلِه َجاَء ُعَوميٌِْر قَاَل يَا عَاِصُم َماَذ قَا َل َلَك َرُسْوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َو َسلَم فـََقاَل ملَْ َالللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  فـََلما َرَجَع عَاِصٌم ِاَىل َو َسلَم َفَسَاَل َعاِصٌم َعْن َذِلَك َرُسوْ  َسَط اَنـَْتهِى َحىت َاْساََلُه َعْنهَا فََأ قـْ ا فـََقاَل َرُسْوَل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلّم َقْد نـََزَل ِفْيَك َوِىف صَاِحَبِتَك قـُْراٌَن فاَْذَهْب فَْاِت َِ أَرَاَْيَت َرُجًال َوَجَد َمَع ِاْمرَاَتِِه َرُجًال اَيـَْقتـُُلُه فـَتَـْقتـُُلُه اَْم َكْيَف يـَْفَعُل  الناِس فـََقاَل يَا َرُسْوَل اللهِ  ا فـََرَغا ِمْن  َو قَاَل َسْهٌل فـََتَالَعناَ  َم فـََلمُه َعَلْيِه َوَسلى اللِه َصلاِس ِعْنَد َرُسْوِل اللِه ِاْن اَْمَسْكُتهاَ َواَنَا َمَع النَقهَا َثالَثًا قـَْبَل اَْن يْأُمُر ! َتَالُعِنِهمَا قاََلُعَوميُِْر َكَذْبُت َعَلْيهَا يَا َرُسْوَل اللَفطَل  مَ ِبَذِلَك َرُسْوَالللُه َعَلْيِه َو َسلى اللِه َصل  Artinya: “Pada suatu hari datang kepada Ashim bin Aaddi al-Ajlani seorang laki-
laki dari kalangan kaumnya (yakni Uwaimir Al-ajlani), kemudian laki-
lakiitu bertanya kepadanya, “Hai Ashim, bagaimana pendapatmu 
tentang seorang laki-laki yang mendapati istrinya bersama orang lain, 
apakah ia boleh membunuhnya,yang akibatnyapun akan dibunuh oleh 
kalian, atau bagaimanakah yang harus ia perbuat?tanyakanlah masalah 
ini,hai ‘Ashim, kepada Rasulullah saw., demi aku.” Lalu ‘Ashim 
menanyakan masalah tersebut kepada Rasulullah saw. Ketika ‘Ashim 
telah  kembali kepada keluarganya, datanglah ‘Uwaimir dan berkata 
kepadanya, “Hai ‘Ashim, apa yang di katakan oleh Rasulullah SAW. 
kepadamu?”jawab ‘Ashim, “engkau tidak membawa kebaikan untukku. 
Sesungguhnya Rasulullah saw. membenci persoalan yang engkau 
tanyakanitu. Berkata ‘Uwaimir, “Demi Allah, aku tidak akan mundur 
sebelum menanyakan langsung hal ini kepadanya.” Akhirnya ‘Uwaimir ____________ 6 Ibnu Rusyd, Bidaytul Mujtahid, (Jakarta: Dar Al-Jiil Bairut, 2007), hlm. 675-676. 



pun menghadap sendiri. Dan ketika telah datang dihadapan Rasulullah 
SAW., yang ketika itu sedang berada ditengah orang-orang banyak, 
berkatalah ‘Uwaimir, “Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang 
seorang laki-laki yang mendapati istrinya bersama laki-laki lain, apakah 
ia boleh membunuhnya, yang akhirnya ia pun akan kalian bunuh 
(sebagaimana qishash), atau bagaimana yang harus ia perbuat?” jawab 
rasulullah SAW., sesungguhnya telah turun wahyu berkenaan dengan 
dirimu dan istrimu itu. Maka pergilah, dan datangkanlah istrimu kemari. 
“Berkata Sahl (salah seorang perawi hadis ini): Akhirnya keduanya 
(‘Uwaimir danistrinya) saling berli’an, sedang ketika itu aku bersama 
orang banyak di hadapan Rasulullah saw. setelah keduanya selesai 
berli’an, maka berkatalah ‘Uwaimir, “Ya Rasulullah, aku berdusta 
kepadanya seandainya aku tetap memengangnya sebagai istriku. “Maka 
kemudian ‘Uwaimir mentalakistrinya tiga kali, sebelum Rasulullah 
memerintahkan hal tersebut kepadanya.(‘Uwaimir al-Ajalani).7   Dari penjelasan hadis ini li’an adalah suami menuduh istrinya berzina dengan berkata kepadanya,”Aku melihatmu berzina”, atau ia tidak mengakui bayi yang dikandung istrinya berasal darinya, kemudian kasusnya dibawa kehadapan hakim ketika dihadapan hakim suami diminta supaya mendatangi bukti-bukti yang menguatkan tuduhannya, yaitu empat orang saksi yang bersaksi bahwa mareka melihat istrinya berzina, jika suami tidak dapat mendatangkannya, maka hakim memberlkukan li’an kepada keduanya. Di mana suami bersaksi sebanyak empat kali dan berkata, aku bersaksi dengan menyebut nama Allah bahwa aku melihat istriku telah berzina “atau ”janin yang dikandungnya itu bukanlah berasal dariku.” Jika istrinya mengaku bahwa ia telah berzina, maka dijatuhi hukuman hadd, tetapi jika ia tidak mengakuinya, makaia bersaksi sebanyak empat kalidan berkata, “Aku bersaksi dengan menyebut nama Allah bahwa suamiku tidak melitku berzina”, atau “janin yang ada di rahimku berasal darinya.” Dan berkata “Kumurkakan Allah untukku jika suamiku termasuk orang-orang yang benar.” ____________ 7Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013), hlm. 589-590. 



Selanjutnya hkim memisahkan keduanya dan keduanya tidak boleh rujuk kembali selama-lamanya.8  
C.  Batas Waktu Pengingkaran Anak melalui Lian dalam Konteks Sekarang. Dimaksudkan  dalam kontek sekarang di sini adalah   apa yang menjadi pedoman atau sumber dalam penyelesaian persoalan batas waktu pengingkaran anak melalui li’an dinegara republik indonesia sekarang; yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebelum menjelaskan lebih lanjut terhadap aturan yang mengatur batas waktu pengingkaran anak melalui lian dirasa penting menjelaskan terlebih dahulu sejarah lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu sendiri. 

1. Latar Belakang Lahirnya Kompilasi Hukum Islam Kompilasi berasal dari bahasa latin yaitu di ambil dari kata compilare yang mempunyai arti mengumpulkan berama-sama, contohnya adalah mengumpulkan berbagai pengaturan yang tersebar dan berserakan dimana-mana. Istilah ini kemudian di kemukakan menjadi compilation (dalam bahasa inggris) atau compilatie (dalam bahasa belanda), istilah-istilah tersebut kemudian diserap atau diadopsi kedalam bahasa indonesia dengan nama “kompilsai”.9 Ditinjau dari sudut bahasa kompilasi adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai satu persoalan tertentu sedangkan pengertian kompilasi menurut hukum adalah sebuah ____________ 8 Malik bin Hasan, Almuaththa’ (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 791-792.  9 Abdurrahman,Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Akademika Presindo, Ed. Pertama, 1992), hlm. 10. 



buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum.10 Kompilasi hukum  islam dianggap sebagai salah satu diantara sebagian banyak karya besar umat islam indonesia dalam rangka memberi arti yang lebih positif bagi kehidupan beragamanya dalam rangka kebangkitan umat islam indonesia. Secara tidak langsung ia juga merefleksi tingkat keberhasilan tersebut. Sehingga dengan membaca karya tersebut orang akan dapat memberikan penilaian tingkat kemampuan umat islam dalam proses pembentukan hukum. Akan tetapi, karena kompilasi hukum islam harus di lihat bukan sebagai sebuah final, maka kita juga dapat melihat sebagai salah satu jenjang dalam usaha tersebut dan sekaligus  juga menjadi batu loncatan untuk meraih keberhasilan yang lebih baik dimasa mendatang.11 Proses perumusan hukum islam (KHI) tidak terlepas dari pertumbuhan, perkembangan hukum islam dan lembaga peradilan Agama sebelum dan sesudah masyarakat indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 agustus 1945. Oleh karena itu membicarakan hukum islam di indonesia tidak dapat dipisahkan dari eksistensi: a. Perkembangan hukum islam dan perkembangannya  b. Kompilasi hukum islam c. Pertumbuhan dan perkembangan peradilan agama12 ____________ 10Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam..., hlm. 12. 11 Abdurrahman,Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Akademika Presindo, Ed. Pertama, 1992), hlm.  6. 12 Zainuddin Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 98. 



Ide kompilasi hukum islam lahir beberapa tahun kemudian terutama sejak tahun 1976 ketika mahkamah Agung membina teknis yustisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan ini   di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Organisasi, Administrasi, dan keuangan pengadilan dilakukan oleh depertemen masing-masing, sedangkan teknik yustisial peradilan agama oleh Mahkamah Agung, selama pembinaan teknik yustisial Peradilan Agama oleh Mahkamah Agung, terasa adanya beberapa kelemahan antara lain soal hukum Islam yang diterapkan di lingkungan pengadilan Agama yang simpang siur. Simpang siur dimaksud disebabkan oleh perbedaan pendapat ulamadan hampir setiap persoalan. Untuk mengatasi perbedaan itu perlu menetapkan satu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi linkungan peradilan Agama yang dapat dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya, hingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum.13 Kebutuhan akan adanya kompilasi hukum Islam bagi Peradilan Agama sudah lama menjadi catatan dalam sejarah Depertemen Agama. Keluarnya surat ederan kepala biro peradilan Agama Nomor B/1/735 tanggal18 Febuari 1958 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1957 yang mengatur pembentukan pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah diluar pulau jawa dan madura menunjukkan salah satu bukti pemenuhan kebutuhan tersebut.14 ____________ 
13Zainuddin Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 98. 14 Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran 

Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: rajawali Pers, 2012), hlm. 1. 



Di dalam sejarah hukum islam, terdapat penggeseran kearah kesatuan hukum islam dalam bentuk hukum-hukum tertulis yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Pergeseran hukum Islam menjadi hukum tertulis terbagi menjadi tiga periode: 1. Periode awal sampai 1945 Sebelum 1945 di indonesia berlaku sistem hukum yaitu hukum adat, hukum islam, dan hukum barat. Kedudukannya disebutkan dalam perundang-undangan dan dikembangkan oleh ilmu pengetahuan dan praktik pengadilan. Hukum Islam masuk ke indonesia bersama dengan masuknya agama Islam. Kerajaan-kerajaan islam yang kemudian berdiri, melaksanakan hukum islam dalam wilayah kekuasaan masing-masing. Kerajaan itu antara lain samudra pasai di aceh Utara pada akhir abad ke-13 yang merupakan kerajaan Islam yang pertama, kemudiaan diikuti kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan beberapa kerajaan lainnya. Pada zaman VOC kedudukan hukum Islam di dalam bidang kekeluargaan, diakui bahkan di kumpulkan pada sebuah peraturan yang dikenal dengan compedium Freijer. Selain itu telah dibuat pula kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk wiilayah Cerebon, Semarang, dan Makasar.15 Oleh karena itu, sebelum awal tahun  1945 sistemhukumyang berlaku di Indonesia diantarnya huku adat, hukumIslam, hukum barat, kedudukannya tersebut disebutkan dalamperundang-undangan. Hukum Islam masuk ke indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam, kerajaan-kerajan islam diwilyah ____________ 15Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran 
Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: rajawali Pers, 2012), hlm. 2. 



masing-masing. Secara tertulis pada zaman belanda Islam diakui oleh pemerintah hindia belanda. Pada waktu  itu, Staatsblad 1882 No. 152 belumada ketentuan tentang kekuasan pengadilan Agama, peradilan  tersebut  hanya memutuskan  perkara yang berhubungan dengan perkawinan, diantarnya perceraian, mahar, nafkah, keabsahan anak, perwalian, warisan, sedekah, baitul mal, dan wakaf.16 2. Periode 1945 sampai dengan 1985 Pemerintah republik Indonesia menemukan kenyataan bahwa hukum islam yang berlakuitu tidak tertulis dan terserak-serak di berbagai kitab yang sering berbeda tentang hal yang sama antara yang satu dengan yang lainnya. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1954 di maksudkan untuk memenuhi kebutuhan mendesakakan adanya kesatuan dan kepastian hukum dalam pencatatan nikah, talak dan rujuk umat Islam yang masih diatur dalam  beberapa peraturan yang bersifat propensialitis dan tidak sesuai dengan Negara RI sebagai negara kesatuan. Pada saat ini telah terjadi pergeseran beberapa bagian hukum Islam ke arah tertulis dan termuat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946, dijelaskan juga bahwa hukum perkawinan, talak, dan rujuk (bagi umat Islam) sedang di kerjakan oleh penyelidik hukum perkawinan, talak dan rujuk yang dipimpin oleh Teuku Muhammad Hasan.17   ____________ 16Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif..., hlm. 2-3. 17Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif..., hlm. 5-6 



3. Periode 1985 sampai sekarang Periode ini dimulai sejak ditandatanginya surat keputusan bersama ketua Mahkamah Agung dan mentri Agama RI tentang penunjukan pelaksanaan proyek pembangunan hukum Islam No. 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985 tanggal 25 Mai di Yogyakarta.18 Surat keputusan bersama tersebut berisi penunjukan pelaksanaan proyek pembangunan hukum Islam melalui yusresprudensi atau lebih dikenalsebagai proyek Kompilasi Hukum Islam dimulailah kegiatan proyek dimaksud yang berlangsung untuk jangka waktu 2 tahun. Pelaksanaan proyek ini kemudia didukung oleh keputusan Presiden No. 191/1985 tanggal 10 Desember dengan biaya Rp 230.000.000.00. Biaya sebesar ini tidak berasal dari APBN tetapi langsung dari Presiden Soeharto sendiri.19 Menurut surat keputusan bersama tersebut ditetapkan bahwa pimpinan utama umum dari proyek adalahProf.H. Busthanul Arifin, SH. Ketua muda urusan  lingkungan  peradilan Agama Mahkamah Agung dengan dibantu oleh dua orang wakil pimpinan Umum masing-masing HR. Djoko Soegianto, SH. Ketua Muda Urusan lingkungan Peradilan Umum bidang Hukum perdata tidak tertulis, dan H.Zaini Dahlan, Madirektur Jendral pembinaan kelembagaan Agama Islam Depertemen Agama.20     ____________ 18 Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif..., hlm. 9 19 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesi, (Jakarta: Akademika Presindo, Ed. Pertama, 1992),  hlm. 34.  20 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesi, (Jakarta: Akademika Presindo, Ed. Pertama, 1992),  hlm. 34. 



2. Tata Cara Pengingkaran Kelahiran Anak Melalui Li’an dalam KHI Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim dalam bukunya Fiqh Lin Nisaa’ menyimpulkan bahwa tata cara pelaksaan li’an sebagai berikut: a. Sebulum saling melaknat, hakim mesti mengingatkan pasangan suami istri itu agar bertobat. Tapi jika tetap kukuh dengan pendirian masing-masing. b. Hakim  memulai proses li’an dari suami. Hakim menyuruhnya berdiri lalu berkata, “Katakanlah empat kali, ‘aku bersaksi dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang benar atas tuduhan kepada istriku bahwa dirinya telah melakukan perbuatan zina.”Suami membalas, “Aku bersaksi dengan nama Allah, bahwa sesunggunya aku termasuk orang-orang yang benar (empat kali).” c. Hakim menyuruh seorang untuk menutup mulut sang suami, lalu berkata, “takutlah kepada Allah, sesungguhnya sumpah dengan kalimat inipasti berlaku.” Tujuannya adalah agar dia tidak langsung mengucapkan sumpah kelima sebelum dinasehati, karena hukum di dunia lebih ringan daripada siksa Allah di akhirat. d. Jika suami tetap melanjutkan, maka dia berkata, “Dan aku bersedia mendapat laknat Alla, jika aku termasuk orang-orang yang berdusta. “Dengan mengucapkan sumpah yang kelima, maka gugurlah hukum atas tuduhan berzina terhadap istrinya. Tapi jika ia mencabut kembali sumpahnya itu, maka dia di hukum dengan hukuman qadaf (melakukan tuduhan berbuat zina) yakni dicambuk 80 kali. 



e. Lalu giliran hakim membicarakan kepada istri, “engkau bersedia melakukan li’an atau tidak, makaengkau di kenakan hukuman melakukan zina.” f. Hakim menyuruh seseorang untuk menghentikannya, agar ada kesmpatan untuk menyampaikan nasehat kepadanya dan menjelaskan bahwa diaakan mendapatkan murka Allah (jika berdusta), sebelum menyatakan sumpah yang kelima. g. Jika istri mencabut sumpahnya dan mengakui perbuatanya, maka dia di hukum dengan hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang berbuat zina. Tetapi jika dia tetap tidak mengakuinya, maka dia disuruh untuk menyatakan, “Aku bersedia menerima murka Allah, jika dia (suamiku) termasukorang-orang yang benar. “setelah menyatakan sumpah kelima itu, maka gugurlah hukuman melakukan zina atas dirinya.21  Tuduhan berkenaan dengan li’an ini ada dalam dua bentuk pertama, karena melihat perbuatan zina yang dilakukan istrinya dan kedua menafikan anak yang dikandungnya. Dalam masalah penolakan nasab anak untuk menafikan anak yang dilahirkan istri, fuqaha memberikan syarat agar nasab anak yang dilahirkan istri tidak disandarkan pada suami. Menurut Mazhab Hanafi syarat penolakan anak yaitu,    ____________ 21 Asep Sobari, Fiqih Sunnah Untuk Wanita, (Jakarta: Al-I’tishom Cahaya Umat, 2007), hlm. 800. 



1. Adanya keputusan qadhi untuk memisahkan suami-istri itu. 2. Tidak ada pengakuan dari suami terhadap nasab anak walaupun hanya berupa tanda-tanda atau isyarat, seperti menerima ucapan selmat atas kelahiran anak tersebut. 3. Si anak pada waktu hidup saat terjadi perceraian secara hukum  4. Jangan sampai lahir anak yang lain dari istri setelah terjadi pengingkaran anak seperti tidak menggauli istri setelah mengingkari anak. 5. Tidak ada hukuman dengan penetapan nasab anak secara syari’at.  22  Syarat-syarat diatas adalah syarat yang menjadi seorang suami dapat mengingkari anak yang dilahirkan istri. Adapun salah satu cara untuk melakukan 
li’an harus dilakukan di depan hakim. Di mana dalam pengajuan gugatan pengingkaran anak yaitu pasal 102: 1. Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 harisesudah hari lahir atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak yang dan berada ditempat yang memungkinkan dia mengajukan perkara kepengadialan Agama. 2. Perkara yang diajuakan sudah lampauwakutersebut tidak dapat diterima. Batasan waktu 180 hari atau 6 bulan diatas bukanlah menunjukkan usia kandungan minimal dari dilakukannya akad nikah dan waktu 360 hari bukanlah ____________ 22 Wahbah az. Zuhaili, al Fiqih wa Adillatuhu, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, ddk, 
Fiqih Islam 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 491. 



menunjukkan kehamilan seorang wanita sah setelah putus perkawinan melainkan pasal 102 tersebut menerangkan tentang batas waktu suami dapat mengingkarianakyang dilahirkan istrinya yaitu dalam jangka waktu 180 hari sesudah kelahiran anak dan suami dapatjuga mengingkari anak setelah putus perkawinan dalam waktu 360 hari. Pasal 102 KHI tersebut, menurut Prof. Dr. H. Achmad Rofiq, M.A dalam bukunya hukum Islam di indonesia menyebutkan bahwa pasal tersebut tidak merinci batas minimal dan maksimal usia kandungan sebagai dasar suami untuk menyangkal sahnya anak yang di lahirkan istrinya. Batas minimal usia kehamilan yang menjadi anak tersebut sah menurut kesepakatan fuqaha adalah 6 bulan. Dalam pasala 102 dapat dikatakan bahwa suami yang ingin mengajukan gugatan pengingkaran anak tidak boleh melewati 6 bulan sejak anak itu dilahirkan, apabila suami mengajukan gugatan pengingkaran anak melebihi waktu 6 bulan setelah waktu kelahiran anak tersebut maka ia harus melakukan perceraian dengan ibu anak tersebut sehingga ia dapat mengajukan gugatan pengingkaran anak ke pengadilan Agama. Sebelum hakim memutuskan perkara pengingkaran anak itu dapat dikabulkan atau tidak, tetap saja anak itu di nasabkan kepada suami dari ibu anak itu dimana suami mempunyai hubungan perdata dengan anak tersebut. Sepertiyang tercantum dalam pasal KHI pasal 103 yang merubah status anak tersebut dimana sebelum diputuskan pengadilan, suami mempunyai hubungan perdata dengan anak tersebut seperti nafkah dan hubungan nasab. Dalam KHI pasal 103 dijelaskan bahwa: 



1. Asal usul seoarang anak hanya dapat diartikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. 2. Bila akta kelahiran atau alat buktilainnya dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti bedasarkan bukti-bukti yang sah. 3. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalamdaerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.       Dari persoalan batas waktu suami mengingkari anak dalam kasus li’an, fuqaha berbeda pendapat mengenai masalah ini. Imam Malik mensyaratkat, apabila suami tidak mengingkari kandungan pada masa kehamilan, maka ia tidak boleh mengingkarinya sesudah kelahiran dengan li’an.23 Ini bisa berarti bahwa suami yang tidak mengingkari kehamilan istrinya padahal ia tau bahwa kehamilan itu bukan akibat pergaulan istrinya maka menurut Imam Malik, suami tidak dapat mengingkari anak yang dilahirkan istrinya dengan li’an. Mazhab Hambali berpendapat untuk penolakan nasab anak dengan li’an diisyaratkan dengan penolakan nasab anak dilakukan setelah masa keahiran.24 Jika si bapak diberikan ucapan selamat dan dia diam saja maka penolakan nasab anak tidak berlaku baginya. ____________ 23 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013), hlm. 237. 24 Wahbah az. Zuhaili, al Fiqih wa Adillatuhu, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, ddk, 
Fiqih Islam 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 489. 



Imam Malik dan orang-orang yang mengikuti pendapatnya beralasan dengan riwayat-riwaya mutawatir dari hadis Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud, Anas r.a dan Sahl bin Sa’ad berikut ini:  عَاِن بـَْنيَ اْلُمَتَال ِعِنْنيَ قَا َل ِاْن جاََء ْت بِ اّم ِحْنيَ َحَكَم بِا للُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل ِيبان ِه َعَلى ِصَفِة  ن  Artinya:“sesungguhnya Nabi Saw. ketika memutuskan perkara li’an diantara dua   َكَذا َفماَ أَرَاَُه ِاال َقْد َصَدَق َعَلْيه

orang yang saling berli’an, beliau bersabda, jika istri melahirkan 

kandungan dengan ciri-ciri demikian, maka aku berpendapat bahwa, ia 

(suami) benar terhadap tuduhannya.” (HR. Ibnu Majah).25 Asy-Syafi’i berkata: “Apabila seorang laki-laki mengakui kehamilan istrinya, lalu istrinya melahirkan seorang anak dalam kehamilan itu, kemudian ia menafikan anak dari kehamilan itu maka tidaklah laki-laki itu menafikan anak itu dengan li’an atau selain li’an.26 Suami yang telah mengakui anak dalam kandungan istrinya setelah anak itu lahir suami tidak bisa mengingkari anak tersebut berbeda jika dia telah mengingkari kehamilan istrinya maka dia bisa menolak nasab anak yang dilahirkan istrinya. Asy-Syafi’i berkata bahwa pengakuan itu adalah dengan lisan bukan dengan diam, maka kalau laki-laki melihat istrinya hamil lalu ia tidak mengatakan apa-apa tentang kehamilannya, kemudian istri melahirkan, lalulaki-lakiitu menafikan anaknya maka laki-laki itu ditanya: “apakah engkau mengakui kehamilan isstrinya ?” Dan jika laki-lakiitu berkata tidak atau berkata tidak mengetahui kehamilannya maka laki-laki itu boleh berli’an dan menafikan anak ____________ 25 Ibnu Rusyd, Bidaytul Mujtahid, (Jakarta: Dar Al-Jiil Bairut, 2007), hlm. 676.  26 Al-Imam asy-Syafi’i, Al-Umm,Terjemahan. Ismail Yakup, (kitab induk), (Jakarta: C.V. Faizan, hlm. 98. 



kalau ia ingin. Dan jika laki-laki itu berkata “Benar, saya mengakui kehamilannya atau berkata barangkali anak itu meninggal lalu  kematian itu tersembunyi (tidak jelas) kepada wanita dan saya. “Maka anak itu lazim kepadanya dan tidak boleh banginya menafikannya.27 Jika suami mengklaim bahwa dia tidak mengetahui kelahiran, maka jika dia berada di tempat yang dekat dengan istri seperti dirumah, atau ditoko maka ucapannya tidak dapat diterima yaitu penolkan anak atas dasar tidak tahu tidakdapat diterima karena dia mengklaim perkara yang bertentangan dengan zahir. Suami dilazimkan menolak anak yang dilahirkan istrinya dan dia mengetahui bahwa itu bukan anaknya. Yaitu karena suami menyetubuhinya atau si istri melahirkan anak kurang dari masa 6 bulan dari semenjak terjadinya persetubuhan atau lebih dari empat tahun. Jika dia dilahirkan pada masa antara enam bulan dari semenjak terjadinya persetubuhan dan empat tahun dari semenjak terjadinya persetubuhan lalu setelah terjadinya persetubuhan istri tidak dibebaskan dengan satu kali haid maka suami diharamkan menolak nasab anak.28  Abu Hanifah berpendapat, tidak boleh mengingkari anak sampai istri melahirkan.29 Menurut Abu Hanifah kandungan itu belum jelas apakah bayi dalam kandungan itu bisa terlahir hidup dan bisa saja kandungan itu keguguran. Abu Hanifah membolehkan suami berli’an sekalipun tidak mengingkari kandungan.30 Murid Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf dan Muhmmad berpendapat bahwa ____________ 27Ibi.., hlm. 99. 28 Abdul Hayyie al-Kattani,dkk, Fiqih Islam 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 492. 29 Al-Fiqih Abu Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibn Rusyd, bidayatul 
mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, (bairut: al-Dar al jiil, 1989). Terjemahan Imam Ghazali said, 
Bidayatul Mujtahid analisa fiqh para Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 657 30  Wahbah az. Zuhaili, al Fiqih wa Adillatuhu, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, 
ddk, Fiqih Islam 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 490. 



penolakan anak di hitung sesuai dengan hitungan sesuai dengan kehitungan masa nifas yang paling banyak, yaitu empat puluh hari.31 Dari penjelasan fuqaha tersebut dapat diketahui bahwa pengingkaran anak dilakukan secepatnya sejak kehamilan sampai kelahiran. Dengan mengakuinya sekejap saja maka penafian anak tidak akan bisa terjadi. Alasan pengingkaran  anak sejak  dalam kandungan yaitu karena syara’ telah menggantungkan berbagai macam hukum terhadap timbulnya kandungan seperti nafkah, iddah, dan laranga menyetubuhi. Ada sebuah hadist yang tidak mengsahkan pengingkaran anak setelah ia mengakuinya yaitu:  ِْبَوَلٍد َطر ُه َعْنُه قَا َل َمْن اَقـَرَهِقيو. َفًة َعْنيٍ فـََلْيَس َلُه َأْن يـَْنِفَيهُ َوَعْن ًعَمَر َرِضَي الل َوُهَو ,َاْخَرَجُه اْلبَـيـْ  Artinya: “Dan dari Umar Radhiyallahu Anhu berkata, “Barang siapa yang   َحَسٌن َمْوقـُْوف
mengakui anaknya sekejap mata, makadiapun tidak berhak 
mengingkarinya.” (HR. Al-Baihaqi dan ini hadis hasan yang mauqut atau disandarkan pada sahabatt Nabi).  Hadist ini sebagai dalil bahwa tidak sah mengingkari anak setelah mengakuinya dan ini merupakan kesepakatan para ulama. Sementara itu Abu Thalib berpendapat bahwa suami berhak mengingkari anakitu sewaktu-waktu dia tahu, karena tidak boleh memberi opsi tanpa dasar mengetahui. Jika suami bersikap diam pada waktu mengetahuinya maka itu wajib sebagai anaknya dan tidak boleh mengingkarinya.32 ____________ 31 Muhammad Bin Ismail al-Amir ash-Shan’ani, Sabul as-Salam Syarh Bulugh al-Maram, Terjemahan. Ali Nur Medan, dkk, Sabulus Salam-syarah Bulughul Maram, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), hlm. 95. 32 Muhammad Bin Ismail al-Amir ash-Shan’ani, Sabul as-Salam Syarh Bulugh al-Maram, Terjemahan. Ali Nur Medan, dkk, Sabulus Salam-syarah Bulughul Maram, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), hlm. 95. 



Dari pendapat para fuqah tersebut di atas tidak satupun sama dengan pasal 102 KHI  yang menjelaskan batas waktu suami mengingkari anak dalam kasus 
li’an, namun menurut penulis  tidaklah sepenuhnya pasal 102 KHI itu tidak sama dengan hukum Islam jika dilihat bahwa batas waktu suami mengingkari anak sejak bayi lahir dari batasan 180 hari dan setelah perceraian itu 360 hari, batasan hari tersebut dimana anak yang lahir dari perkawinan disebut anak sah bila anak itu lahir 180 hari setelah perkawinan dan anak sah yang lahir sesudah putusnya perkawinan diberi waktu 360 hari untuk disebut anak sah. Dimana suami berhak mengingkari anak yang lahir dari istrinya. Selanjutnya Batas Waktu Pengingkaran Kelahiran Anak Melalui Li’an Pasal 102 KHI. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rusy menjelaskan bahwa ulama Madzhab berbeda pendapat mengenai waktu mengingkari anak dalam kasus li’an. Malik mensyaratkan, suami harus mengingkari kandungan istri untuk dapat melakukan li’an. Syafi’i juga berpendapat dengan Imam Malik dan berbeda dengan Abu Hanifah yang mengatakan bahwa mengingakari anak dapat dilakukan ketika istri melahirkan.33 Berbeda dari KHI yang menjelaskan tentang batas waktu suami melayangkan gugatan pengingkaran anak pasal 102 menjelaskan bahwa: 1. Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya ____________ 33 Al-Fiqih Abu Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibn Rusyd, bidayatul 
mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, (bairut: al-Dar al jiil, 1989). Terjemahan Imam Ghazali said, 
Bidayatul Mujtahid analisa fiqh para Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 675. 



melahirkan anak dan berada ditempat yang memukinkan dia mengajukan perkara kepada pengadilan Agama. 2. Pengingkaran sesudah masa lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.   Batasan 180 hari atau 6 bulan di atas ternyata tidak menjelaskan batas minimal usia kandungan,demikian juga waktu 360 hari bukan menunjukan batas waktu maksimal usia bayi dalam kandungan. Akan tetapi menjelaskan batas waktu mengajukan persoalan kepengadilan Agama. Al-Quran merupakan petunjuk yang jelas tentang masalah ini. Batas waktu minimal usia bayi dalam kandungan adalah 6 bulan dihitung saat akat nikah dilangsungkan.34 Ketentuan ini di ambil dari firma Allah: َوَمحُْلُه َوِفَصالُُه َثالَثُوَن َشْهرًا Artinya : “Mengandungnya sampai menyepihnya adalah 30 (tiga puluh) bulan 

(dua setengah tahun)”.(Qs.al-Ahqaaf, 46:15)  ُِه َوْهًنا َعَلى َوْهٍن َوِفَصالُُه ِيف َعاَمْنيَمحََلْتُه أُم Artinya : “Ibunya telah menyapinya dalamkeadaan lemah yang bertambah-

tambah dan menyepihnya dalamdua tahun”. (QS. Luqman, 31:14)  Kedua ayat ini oleh Ibnu Abbas dan disetujui para ulama, ditafsirkan bahwa ayat pertama menunjukkan bahwa tenggang waktu mengandung dan menyepihnya setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu dua tahun atau dua puluh empat bulan, Berarti, bayi membutuh kanwaktu 30 bulan – ____________ 34 Ahmad Rofiq, Hukum perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),hlm. 101. 



24 bulan = 6 bulan di dalam kandungan. Oleh sebab itu bayi kurang dari enam bulan tidak bisa dihubungkan kekerabatannya dengan bapaknya kendatipun dalam ikatan perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab kepada ibunya dan keluarga ibunya saja seperti diterangkan dalam KHI pasal 100.35 Pasal 102 KHI tidak merinci batas minimal dan maksimal usia bayi dalam kandungan sebagai dasar suami untuk menyangkal sah tidaknya anak yang dilahirkan istri.36 KHI disebut juga sebagai fiqih indonesia dimana iamenghubungkan juga seluruh pemikiran Imam Mazhab. Yang dianut diindonesia dan melihat kondisi masyarakat indonesia sebagai acuan dalam perumusan pasal-pasal dalam KHI. Pasal 102 lebih diarahkan pada waktu yang sama dengan kandungan yang dapat melahirkan anak sah yaitu masa hamil minimal 6 bulan dari akad dan masa hamil maksimal 360 hari. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa perbedaan mengenai batas waktu suami mengingkari anak dalam kasus li’an dimana dalam KHI menyebutkan batas waktu mengajukan gugatan pengingkaran anak adalah 180 hari setelah anak lahir dan 360 hari setelah putunya perceraian. Sedangkan menurut Imam Madzhabada yang menyebutkan mengingkari anak harus dilakukan saat hamil dan ada juga Imam Madzhab yang menyebabkan bahwa pengingkaran anak harus menunggu anak itu lahir. Selanjutnya para fuqaha berbeda pendapat tentang Batas waktu pengingingkaran kelahiran anak melalui li’an yaitu untuk mengingkari kandungan sewaktu hamil. Imam Malik mensyaratkan, apabila suami boleh mengingikari ____________ 35 Ahmad Rofiq, Hukum perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.  102.  36 Ahmad Rofiq, Hukum perdata Islam Di Indonesia , hlm. 101. 



kandungan pada masa kehamilan, maka ia tidak boleh mengingkari sesudah sesudah kelahiran dengan li’an.37 Imam Syafi’i berpendapat, apabila suami mengetahui kehamilan istrinya kemudian hakim memberi kesempatan kepadanya untuk berli’an tetapi tidak mau berli’an maka tidak ada hak baginya untuk mengingkari kandungan sesudah kelahiran. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa suami tidak boleh mengingkari anak sampai istrinya melahirkan. Adapun alasan abu hanifah yaitu kandungan itu terkadang mengalami keguguran. Abu Hanifah juga berpendapat bahwa suami boleh berli’an sekalipun dia mengingkari kandungan, kecuali padawaktu melahirkan dan menjelang saat melahirkan. Tetapi Abu Hanifah tidak memberikan batas waktu pengingkaran tersebut.38 Kedua pengikut Abu Hanifah yakni Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa suami boleh mengingkari kandungan istri dalam tempo empat puluh malam semenjak kelahiran.39 Berbeda dari KHI yang menjelaskan tentang batas waktu suami menginkari anak dalam li’an di jelaskan dalam pasal 102 bahwa:  1. Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada ditempat yang memukinkan dia mengajukan perkara kepada pengadilan Agama. ____________ 37 Ibnu Rusyd, Bidaytul Mujtahid, (Jakarta: Dar Al-Jiil Bairut, 2007), hlm. 675.    38 Ibnu Rusyd, Bidaytul Mujtahid, (Jakarta: Dar Al-Jiil Bairut, 2007), hlm. 676. 39 Ibnu Rusyd, Bidaytul Mujtahid.., hlm. 676. 



2. Pengingkaran sesudah masa lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.40 Sedangkan jika dilihat dalam konteks sekarang juga bisa dihubungkan dengan tes DNA  seorang ayah itu tidak bisa langsung menjatuhkan pengingkaran kepada anak ataupun tes kesehatan lainnya yang menunjukkan bahwa itu anak dia atau bukan . Fungsi tes DNA adalah untuk membuktikan apakah benar anak yang dikandung istrinya adalah anak dia atau bukan adapun fungsi DNA tersebut adalah: 1. Untuk mengindentifikasi gen. 2. Untuk menentukan garis keturunan antara anak dangan ayahnya dan untuk menyampaikan informasi dari generasi keberikutnya.41  Dengan demikian pemeriksaan DNA seluruh informasi genetik dan sifat-sifat lahiriyah individu akan di ketahui. DNA setiap individu pasti berbeda, kecuali untuk orang yang kembar identik. DNA diwariskan orang tua kepada keturunannya setengah dari seluruh DNA itu dari ayah dan setengah lainnya dari ibu. Sumber DNA adalah sel apa saja antara lain: 1. Sperma 2. Jaringan tulang 3. Darah, bisa diambil dari ayah, ibu atau anak 4. Rambut atau buluyang memiliki akar.  Dari keempat macam tersebut yang sering digunakan adalah darah, dinama darah tersebut identik lebih mudah untuk menemukan garis keturunan antara anak ____________ 40 Ahmad Rofiq, Hukum perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),hlm. 101. 41 Suryo, Genetika Manusia, (Yogyakarta: Gadjah Muda University Press, 1997), hlm. 73. 



dengan orang tuanya tersebut identik lebih mudah untuk menemukan garis keturunan anak dengan orang tuanya tersebut. Jadi dengan adanya tes DNA bisa menjadi bukti yang kongkrit bahwa anak itu anaknya atau bukan, jadi suami tidak bisa semena-mena mengingkari anak tersebut.      
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BAB EMPAT 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pendapat Mazhab Maliki tentang batas waktu pengingkaran  anak melalui 

li’an terdiri dari  dua: 

Pertama, setelah suami mendukhuli (berhubungan badan) istri terbukti 

rahimnya bersih (tidak buahi sel telur oleh sperma) yang ditandai istri 

mengalami haid. Kemudian setelah haid tersebut suami tidak pernah 

mendukhuli istrinya lagi, tetapi kemudian istri hamil dan melahirkan 

selama enam bulan. 

Kedua, suami tidak mau menerima anak yang dikandung oleh istrinya. 

Namun suami tetap tinggal dengan istri sampai istri melahirkan, maka 

suami diberikan hukuman hadd dan tidak ditetapkan li’an. 

2. Sedangkan dari konteks sekarang yaitu batas waktu suami mengingkari 

anak di terangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 102 yaitu: 

Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, 

mengajukan gugatan kepada pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari 

sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah 

suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada ditempat yang 

memungkinkan dia mengajukan perkara kepada pengadilan Agama. 

Sedangkan jika dihubungkan dengan tes DNA  seorang ayah itu tidak bisa 

langsung menjatuhkan pengingkaran kepada anak ataupun tes kesehatan lainnya 

yang menunjukkan bahwa itu anak dia atau bukan . Fungsi tes DNA adalah untuk 



membuktikan apakah benar anak yang dikandung istrinya adalah anak dia atau 

bukan adapun fungsi DNA tersebut adalah: 

1. Untuk mengindentifikasi gen. 

2. Untuk menentukan garis keturunan antara anak dangan ayahnya dan 

untuk menyampaikan informasi dari generasi keberikutnya. 

 

B. Saran 

1. Karena apa yang menjadi ketentuan si dalam pasal 102 KHI belum cukup 

sebagai pedoman hukum dalam Kompilasi Hukum Islam maka ketentuan 

tersebut hendaknya ada pembaharuan lagi sesuai dengan perubahan 

zaman. Karena Kompilasi Hukum Islam di gunakan sebagai pedoman 

umat Islam. 

2. Apa yang menjadi ketentuan KHI pasal 102 tetaplah dilakukan karena 

telah menjadi landasan dalam mengajukan gugatan pengingkaran  anak 

yang selama ini telah terjadi dalam pengadilan. Mengingat banyaknya 

persoalan suami istri yang terkadang dipenuhi dengan ketidaktahuan 

tentang hukum-hukum yang terjadi dalam 
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