
 

HAD QODZAF 
HUKUMAN UNTUK PENUDUH ZINA  

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat 

zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah 

mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu 

terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-

orang yang fasik" (QS. An-Nuur/24:4) 
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 Definisi Qodzaf: 

Qodzaf adalah menuduh seseorang berbuat zina atau 

liwath (homoseksual), atau juga menuduh tentang tidak 

adanya nasab, yang mana ini mewajibkan had. 

 Hikmah Disyari'atkannya Had Qodzaf: 

Islam merupakan agama yang mendukung terjaganya 

kehormatan dari apa-apa yang mengotori dan 

menghinakannya, sebagaimana memerintahkan untuk 

menjaga kehormatan orang-orang yang merdeka, 

mengharamkan ternodainya harga diri mereka dengan 

segala sesuatu yang tidak hak; demi terjaganya 

kehormatan dan terlindunginya dari kekotoran. 

Sebagian manusia ada yang terdorong untuk melakukan 

apa yang telah Allah haramkan dari tuduhan, dan 

pengotoran kehormatan Muslimin dari berbagai sisi yang 

berbeda, oleh karena beberapa sisi ada yang 

tersembunyi, maka Islam membebani seorang penuduh 

untuk mendatangkan bukti berupa empat orang saksi, 

apabila dia tidak mampu menghadirkannya, maka dia 

akan terkena had qodzaf berupa cambukan sebanyak 

delapan puluh kali. 

 

 



 Hukum Qodzaf: 

Qodzaf diharamkan, dia termasuk dari dosa-dosa besar, 

Allah telah menjatuhkan hukuman yang berat terhadap 

seorang penuduh, baik di dunia maupun di akhirat: 

1. Firman Allah Azza wa Jalla: 

َََثَاِنيَََفَاْجِلُدوُهمََُْشَهَداءَِِبَْربَ َعةََََِيْتُواَلَََُْثََّاْلُمْحَصَناتََِيَ ْرُمونََََوالَِّذينََ

 اْلَفاِسُقونَََُهمَََُوأُْولَِئكَََأََبداَ ََشَهاَدةَ َََلُمََْتَ ْقبَ ُلواََوَلَََجْلَدةَ 

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang 

baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan 

empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh 

itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima 

kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka 

itulah orang-orang yang fasik" (QS. An-Nuur/24:4) 

2. Firman Allah Azza wa Jalla: 

نْ َياَِفََلُِعُنواَاْلُمْؤِمَناتََِاْلَغاِفََلتََِاْلُمْحَصَناتََِيَ ْرُمونَََالَِّذينَََِإنََّ َالدُّ

 َعِظيمَ ََعَذابَ ََوََلُمَََْواْْلِخَرةَِ

"Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang 

baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), 



mereka terkena la'nat di dunia dan akhirat, dan bagi 

mereka azab yang besar" (QS. An-Nuur/24:23) 

3. Hadits Rasulullah shallalahu ‘alaihi wasallam: 

َاْجَتِنُبواَ:قَالََََوَسلَّمََََعَلْيهََِاّللََََُّصلَّىَالنَِّبَََِّعنَََْعْنهََُاّللََََُّرِضيَََُهَريْ َرةََََأِبَََعنَْ

ْركََُ:قَالَََ؟ُهنََََّوَماَاّللََََِّرُسولَََيَََ:قَاُلواَ،اْلُموبَِقاتََِالسَّْبعََ َ،ِِبّللَََِّالشِّ

ْحرََُوال ََمالَََِوَأْكلََُ،الّرِبََََوَأْكلََُ،ِِبْلَْقََِِّإلَََّاّللََََُّحرَّمَََالَِّتََالن َّْفسَََِوقَ ْتلََُ،سِّ

ََ،اْلَيِتيمَِ  اْلَغاِفََلتََِاْلُمْؤِمَناتََِاْلُمْحَصَناتَََِوَقْذفََُ،الزَّْحفََِيَ ْومََََوالت ََّولِّ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwasanya 

Rasulullah shallalahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Jauhilah 

oleh kalian tujuh perkara yang membinasakan" para 

sahabat bertanya: ya Rasulullah, apakah itu? Nabi 

shallalahu ‘alaihi wasallam menjawab: "menyekutukan 

Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan kecuali 

dengan haknya, memakan riba, memakan harta anak 

yatim, kabur dari medan perang dan menuduh zina 

wanita mukminah yang suci ketika lengah". (Muttafaq 

Alaihi, Bukhori no. 2766 lafadz ini darinya dan Muslim no. 

89)  

 Had Qodzaf: delapan puluh kali cambuk untuk orang 

yang merdeka dan empat puluh kali untuk hamba 

sahaya. 



 Lafadz Qodzaf: 

Shorih: seperti berkata: wahai pezina, wahai homo, 

wahai pelacur dan lainnya. 

Kinayah: seperti dengan melontarkan perkataan yang 

terkandung tuduhan padanya, seperti perkataan: wahai 

pelacur, wahai fajir dan lainnya, apabila dengannya dia 

bermaksud menuduhnya pezina, maka dia terkena had 

qodzaf, dan jika tidak bermaksud kesana, tidak di kenai 

hukum had akan tetapi di ta'zir. 

 Syarat Diwajibkannya Had Qodzaf adalah: 

1. Seorang penuduh harus mukallaf, memiliki pilihan dan 

bukan merupakan ayah bagi yang dituduhnya. 

2. Orang yang dituduh adalah seorang Muslim mukallaf, 

merdeka dan afif (menjaga kesucian), serta mampu 

berjima'. 

3. Orang yang dituduh menuntut di tegakkannya hukum 

had. 

4. Tuduhannya berupa perzinahan yang mengharuskan 

had dan tidak terbuktinya tuduhan tersebut. 

 Had qodzaf akan ditetapkan jika si penuduh 

mengakuinya, atau bersaksinya dua orang adil tentang 

tuduhan tersebut. 



 Had qodzaf akan terbebas dari penuduh jika pelaku 

mengakui bahwa dia telah berzina, atau adanya bukti 

kalau dia telah berzina, atau ketika seorang laki-laki 

menuduh isterinya dan melakukan pelaknatan 

terhadapnya. 

 Apabila had qodzaf telah terbukti, maka akan terlaksana: 

cambuk, tidak diterimanya persaksian orang yang telah 

menuduh, kecuali apabila dia bertaubat, kemudian 

dihukuminya si penuduh sebagai orang fasik sampai dia 

bertaubat. 

 Apabila seseorang menuduh orang lain dengan tuduhan 

selain zina dan homoseksual, maka dia telah berdusta 

dan melakukan sebuah keharaman, akan tetapi dia tidak 

dikenakan had qodzaf, namun di ta'zir sesuai dengan 

pendapat hakim yang sesuai dengan keadaannya. 

 Contoh qodzaf yang bukan dengan zina: Menuduh 

sebagai orang kafir, munafik, pemabuk, pencuri, 

penghianat dan lainnya. 

 Taubat seorang penuduh dengan cara beristighfar, 

menyesalinya, berniat untuk tidak mengulangi serta 

mengakui kedustaannya tentang tuduhan yang telah dia 

lontarkan terhadap orang lain. 


