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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian dan Dasar Hukum Tentang Fasakh 

1. Pengertian Fasakh 

Pengertian secara bahasa, kata “fasakh” adalah kata yang berasal dari 

bahasa arab فسخا-يفسخ-فسخ  yang berarti batal atau rusak. Jadi makna fasakh 

berarti putus, rusak atau batal.7 

Kemudian pengertian “fasakh” secara istilah menurut beberapa tokoh 

dapat di artikan sebagai berikut: 

A. Menurut Muhammad Husain Az-Zihabi 

Pengertian Fasakh : 

 أما الفسخ فحقيقته نقض العقد في الحال8

Artinya : 

“fasakh  adalah akad batalnya (nikah) secara spontan” 

B. Menurut Sayyid Sabiq 

Pengertian Fasakh  : 

 فسخ العقد : نقضه, وحل الر ابطة التي تر بط بين الز وجين9

 

 

Artinya : 

                                                           
7  Ahmad Warsono Munawir, Kamus Indonesia – Arab , (Jakarta: Pustaka Progresif, 

1996), cet Ke-1.hlm. 92 
8  M. Husain Az-Zihabi, Asy-Syari’ah al-Islamiyyah, (mesir: Dar at-Ta’lif, 1968) cet. Ke-

2,hlm 236 
9  Sayyid Sabiq, Fiqih As-Sunnah, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992) jilid 2,hlm. 268 
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“fasakh merupakan cara untuk membatalkan dan melepaskan ikatan 

pertalian antara suami isttri” 

C. Menurut Dr. Ahmad Al Ghundur 

Pengertian Fasakh : 

 والفسخ هو نقض العقد واز الة الحل الذي كان يتر تبعليه10

Artinya : 

“fasakh merupakan  batanya sebuah perjanjian perkawinan dan batalnya 

suatu perbuatan yang dikuatkan terhadapnya” 

Apabila salah satu pihak merasa tertipu atau karena ada cacat pada salah 

satu pihak, maka salah satu pihak dapat mengajukan permintaan putusnya 

hubungan perkawinan. Hal ini biasanya dilakukan oleh Hakim Agama. 

Selanjutnya ditegaskan bahwa : 

Selanjutnya menurut Ensiklopedi Islam di Indonesia makna fasakh 

adalah putusnya hubungan perkawinan dari Pengadilan yang dilaporkan 

oleh salah seorang suami/istri atau keduanya disebabkan oleh sesuatu yang 

membuat mereka tidak tentram oleh salah satu pihak dengan alasan yang 

sesuai dengan hukum dan membuat mereka tidak bisa untuk menggapai 

tujuan dari sebuah perkawinan untuk memperoleh sebuah keluarga yang 

diimpikan.11 

                                                           
10  Ahmad Ghundur, At-Talaq Fi Asy-Syari’ah Al- Islamiyyah, Wa’al-Qonum (Mesir: Dar 

Al-Ma’arif, 1967), 236. 
11  Depag RI, Ensiklopedi Islam di Indonesia (Jakarta: Arda Utama,1992),  282. 
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Menurut ulama dari golongan Hanafiyyah dimana mereka tidak 

memberikan penjelasan tentang perbedaan antara perceraian dengan proses  

talak dan perceraian karna proses fasakh. Golongan Hanafiyyah berpendapat 

bahwa yang namanya kerusakan pernikahan itu datangnya adalah dari suami 

dan tidak ada tanda-tanda kerusakan itu datang dari pihak istri, oleh karna 

semua yang datang dari pihak suami itu disebut talak, dan semua kerusakan 

yang datang dari pihak istri disebut  fasakh.12 

Fasakh disebutkan adalah sebuah pernikahan yang dimana dalam 

pernikahan itu ada kerusakan dan di perbolehkan untuk di putus atau dirusak 

pernikahannya. Yang pada prinsipnya hak antara suami/istri ada kerusakan 

yang diketahui setelah terjadinya proses ijab/kabul pernikahan. Sebagai 

contoh terjadi ketidak jujuran pada pernikahan suami/istri, misalnya 

sebelum pernikahan terjadi istri mengaku bahwa ia perawan, kemudian 

setelah terjadinya akad perkawinan antara keduanya baru diketahui bahwa 

istri sudah tidak perawan lagi, atau mungkin disebabkan oleh suatu penyakit 

yang diderita oleh salah seorang dari suami istri dan tidak mau jujur akan 

tetapi setelah berlangsungnya pernikahan antara keduanya baru diketahui 

semuanya dan dia merasa dibohongi oleh pasangannya. 

Fasakh nikah itu, ialah perceraian yang dilakukan oleh Putusan 

Pengadilan Agama. Kalau seandainya setelah terjadinya perkawinan terasa 

oleh isteri bahwa suaminya itu mu’sir (tidak mampu) memberi nafkah yang 

wajib baginya, seperti : baju, kain kerudung dan sebagainya. Tidak mampu 

                                                           
12  Tihami, Fiqih Munakahat, (Jakarta Rajawali Press,2009), 195-196. 
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mencarikan rumah atau menyewanya atau tidak mampu maskawin sebelum 

bersetubuh serta suaminya tidak mau menalaknya atau karena suaminya 

menghilang (ghaib) serta membiarkan isterinya atau suaminya melanggar 

ta’lik talak yang telah diucapkan serta suami yang ghaib itu tidak 

meninggalkan harta benda untuk nafkah isteri atau karena cacat badan atau 

cacat kelaminnya seperti impoten atau antara suami isteri telah terjadi 

penipuan atau suaminya gila, maka isteri berhak mengajukan permohonan 

gugatan cerai ke Pengadilan Agama, kemudian Hakim Pengadilan Agama 

setelah menerima permintaan gugatan cerai serta telah mempelajari semua 

berkasnya, mengadakan sidang untuk memeriksa, dan sampai mengadili 

dengan memutuskan  perkara itu dengan hadirnya si penggugat, tergugat 

(suaminya) dan saksi-saksi yang di perlukan, untuk menjatuhkan fasakh 

perkawinan suami isteri tersebut. Termasuk menjadi alasan fasakh apabila 

ternyata suami masih memiliki pertalian darah yang haram menikah atau 

dengan sebab isterinya ternyata musyrik. 

Keadaan fasakh di dalam Hukum Islam berdasarkan nash Al-Qur’an 

Surat Al-Hajj ayat 78 yaitu : 

يِن ِمْن َحَرج  13  َوَجاِهدُْوافِي هللاِ َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجتَبَاُكْم َوَما َجعََل َعلَْيُكْم فِي الد ِ

 

 

                                                           
13 Q.S. Al-Hajj (22):78 
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Maksudnya adalah apabila suami isteri mengalami kesulitan untuk 

menjatuhkan kehidupan berumah tangga sementara proses thalak tidak 

dapat dilakukan sebagaimana mestinya, maka jalan keluarnya melalui 

proses fasakh. 

Pada prinsipnya fasakh menjadi hak suami dan isteri, tetapi dalam praktik 

(khususnya di indonesia) lebih banyak diberikan kepada pihak isteri, karena 

suami telah punya hak talak. 

Untuk menghindari suami atau isteri tidak mau di fasakh, maka salah 

satu pihak dapat mengajukan ke Pengadilan, dalam perkembangan hukum 

islam Hakim dapat mengabulkan fasakh dengan dasar-dasar : 

1. Suami ternyata gila 

2. Sakit kusta, sakit sopak 

3. Impoten 

4. Suami hilang tidak tentu hidup dan matinya 

Perceraian karna alasan fasakh ini, dihukum talak ba’in kubro yaitu talak 

tidak bisa dirujuk dan kawin lagi. 

Pelaksanaan fasakh pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan 

diikuti oleh Sayyidina Umar r.a dan Ali bin Abi Thalib. Hal ini ditegaskan 

oleh H. Muhammad Anwar, dan dalam riwayat Daruquthni dan Baihaqi. 
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B. Akibat Hukum Fasakh 

Pisahnya suami isteri akibat fasakh berbeda dengan yang diakibatkan 

oleh talak. Sebab, talak ada talak ba’in ada talak raj’i. Tala raj’i tidak 

mengakhiri ikatan suami isteri dengan seketika. Sedangkan talak ba’in 

mengakhirinya seketika itu juga. 

Adapun fasakh, baik karena hal-hal yang datang belakangan ataupun 

karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka hal ini mengakhiri 

ikatan pernikahan seketika itu. 

Selain itu, pisahnya suami isteri yang diakibatkan talak dapat mengurangi 

bilangan talak itu sendiri. Jika suami menalak isterinya dengan talak raj’i 

kemudian kembali pada masa iddahnya atau akad lagi setelah habis masa 

iddahnya dengan akad baru, maka perbuatan terhitung satu talak, dengan 

demikian maka hak talak ada dua kali lagi. Kemudian apabila pisahnya 

suami isteri disebabkan karena proses fasakh, hal ini tidak berpengaruh 

dengan hitungan talak, meskipun terjadinya fasakh karena khiyar baligh, 

maka suami isteri tersebut harus menikah dengan akad yang baru lagi, 

artinya suami tetap mempunyai kesempatan tiga kali untuk menjatuhkan 

talak. 

Kemudian untuk masa pelaksanaan fasakh, terdapat perbedaan pedapat 

dikalangan ulama. Imam Syafi’i berkata : “istri harus menunggu suaminya 

yang pergi selama 3 hari,” sedangkan menurut Imam Malik mengatakan 

“istri harus menunggu suaminya yang hilang selama satu bulan.” Dan Imam 
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Hambali mengatakan “istri harus menunggusuaminya yang hilang selama 

satu tahun.” 

Semua pendapat itu maknanya adalah, selama masa tenggang waktu 

tersebut, memberikan kesempatan kepada laki-laki untuk memberikan 

keputusan kepada istrinya akan menceraikan istrinya atau memberikan 

nafkah apabila si isteri tidak rela lagi. Kalau isteri mau menunggu dan ia 

rela dengan ada belanja dari suaminya, maka tidak perlu di fasakh , sebab 

nafkah itu adalah haknya. 

Bunyi lafal fasakh itu umpamanya : “aku fasakh-kan nikahmu dari 

suamimu yang bernama :......... dan ...... pada hari ini. ” kalau fasakh itu 

dilakukan oleh isteri sendiri dengan mengangkat perkaranya di depan 

Hakim, maka isteri tersebut berkata: “aku fasakh kan nikahku dari suamiku 

yang bernama :..... bin.... pada hari ini.” Setelah fasakh itu dilakukan, maka 

perceraian itu dinamakan talak ba’in. Kalau hendak kembali kepadanya, 

maka harus dengan akad baru, sedangkan iddahnya sebagaimana iddah talak 

biasa.14 

C. Pembagian Fasakh 

Secara umum konsep pembagian perceraian yang disebabkan oleh fasakh 

dikelompokkan menjadi dua kelompok, kelompok pertama yaitu perceraian 

secara langsung, dimana perceraian ini tidak ada campur tangan Hakim, 

                                                           
14 Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, (Jakarta : Rineka Cipta),  275. 
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kemudian kelompok kedua yaitu, perceraian akibat fasakh dengan 

keputusan Hakim Pengadilan yang berwenang.15 

Perceraian akibat fasakh yang tidak memerlukan campur tangan Hakim 

yang berwenang yaitu dalam kasus yang sangat jelas sebabnya tanpa harus 

melalui proses penyelidikan di Pengadilan seperti pernikahan saudara 

kandung, pernikahan saudara sepersusuan, salah satu pihak murtad dan lain-

lainnya. Sebagai contoh adalah apa yang dikatakan Ibn Abidin : kalau 

seandainya pernikahan yang dilakukan oleh suami istri yang sama-sama 

muslim kemudian setelah pernikahannya salah seorang diantaranya keluar 

dari Islam maka otomatis pernikahan mereka berdua terfasakh. Maka 

perkara ini bukan bagian mengurangi hitungan dari talak dan tidak 

membutuhkan campur tangan dari Mahkamah Pengadilan yang berwenang 

dalam memutuskan perkawinan tersebut, artinya secara serta merta rusak.16 

Perceraian dari fasakh yang membutuhkan seorang hakim di Mahkamah 

yaitu pada kasus-kasus tentu dimana kasus tersebut tidak kejelasan dan bisa 

dijadikan sebagai permasalahan oleh pihak-pihak yang terlibat dengan 

alasan tersebut.17 Contohnya seorang isteri melaporkan atau mendakwakan 

suaminya telah meninggalkannya dan tidak diketahui keberadaannya dalam 

jangka waktu beberapa lama, maka pihak suami mempunyai hak untuk 

mempermasalahkan tuduhan tersebut dengan dasar tuduhan itulah maka 

perlu ada campur tangan Pengadilan dengan tujuan menyelesaikan 

                                                           
15  Ali Hasb Allah, al-Furqah Bain al- Zawjayn, (Kaherah: Dar al-Ahad al-Jadid,1968), 

119. 
16  Ibid.,  193. 
17  Ibid.,  194. 



22 
 

permasalahan tersebut. Karna permasalahan inilah sebagian besar ulama 

dari golongan semua Mazhab sepakat memberikan pendapat bahwa 

dakwaan isteri hendaknya diputus oleh Hakim yang berwenang setelah isteri 

membawa pengaduanya ke Mahkamah/Pengadilan. Dalam kasus ini yang 

berhak memutus perkaranya adalah hakim setelah diselidiki perkaranya. 

Maka permasalahan fasakh tidak akan bisa dijatuhkan tanpa ada keputusan 

dari Pengadilan yang berwenang, kemudian contoh selain itu adalah seorang 

suami yang secara sengaja tidak memberi nafkah kepada istri dan anak-

anaknya, suami tidak bernafsu, suami menganiaya isteri, suami ghaib tidak 

memberikan nafkah dan lain lainnya. 

Pada pembahasan ini, peneliti hanya akan menfokuskan pembahasan 

perceraian akibat fasakh yang jenis kedua adalah yang memerlukan campur 

tangan dan penyelidikan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut.  

D. Alasan terjadinya fasakh 

1.  cacat 

Kalangan ahli Fiqih menjelaskan istilah cacat mengkategorikan dalam 

bentuk kecacatan alat kelamin suami yang menghalangi untuk melakukan 

hubungan suami istri misalnya zakar suami yang terpotong, lemah dalam 

bersetubuh antara suami istri disebabkan karna alat kelaminnya terlalu kecil, 

alat kelamin suami yang sakit apabila melakukan hubungan suami istri, 

karena disebabkan umur yang sudah tua atau suami khunsa yang 
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sempurna18. Kemudian untuk pihak istri berlaku juga hukum kecacatan pada 

alat kelaminnya di tafsirkan sebagai faraj yang tersumbat sejak asal, adanya 

sekatan di bagian alat kelamin misalnya tumbuhnya tulang atau daging (al-

Quran) yang menghalangi untuk bersetubuh, kelamin istri yang 

mengeluarkan bau menyengat saat melakukan persetubuhan, menyatunya 

tempat keluar air kencing dan mani dari kelamin istri.19 

Kalangan fuqaha  menjelaskan kecacatan untuk melakukan fasakh nikah 

di kategorikan menjadi dua yaitu fasakh yang disebabkan karena kecacatan 

tersebut menghalangi mereka untuk melangsungkan hubungan suami istri. 

Kemudian, kecacatan yang sebenarnya tidak membuat mereka terhalang 

untuk melakukan hubungan suami istri tetapi hanya karena adanya sesuatu 

yang membuat mereka jijik atau apabila hubungan suami istri tetap 

dilakukan akan  membahayakan kemudian karena cacat itu menyebabkan 

keberlangsungan suami istri tidak dapat untuk melanjutkan hidup bersama 

kecuali salah satu pihak bisa menerima atau terpaksa untuk menanggung 

kesusahan tersebut seperti kusta, gila dan sopak. 

Kemudian syarat syarat sah untuk menfasakh nikah pada Mazhab Syafi’i  

ada dua ketentuan, pertama, yang melakukan fasakh nikah tersebut adalah 

Hakim yang punya kewenangan, artinya bahwa fasakh nikah yang 

dilakukan dengan hanya persetujuan dan kerelaan suami istri tersebuat 

menjadi tidak sah. Kedua,  adalah memberikan keterangan atau bukti (dua 

orang saksi) yang menyatakan sumpah didepan Hakim yang berwenang. 

                                                           
18  Firdaferi, Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami 

Menunaikan Kewajibannya, (Jakarta: CV, Pedoman Ilmu, 1889),  28. 
19  Ibid., .45. 
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2. Ketidakmampuan untuk memberikan nafkah 

Seorang isteri yang tidak memperoleh nafkah dzahir dari suaminya dalam 

jangka waktu 3 hari berturut-turut maka dianjurkan untuk melakukan 

tuntutan fasakh terhadap suaminya pada hari ke 4-nya, Suami dalam posisi 

ada ataupun tidak diketahui keberadaannya. Dalam kasus ini maka fasakh  

haruslah dilaksanakan oleh seorang Hakim atas dasar permintaan isteri 

dengan syarat si isteri bisa membuktikn ketidakmampuan suaminya dalam 

jangka waktu tersebut. Berkaitan dengan kasus ini, maka jumhur ulama 

memberikan pendapat fasakh disebabkan karena kegagalan atau ketidak 

mampuan  seorang suami memberikan nafkah baik lahir maupun bathin 

kepada istrinya. 

Allah SWT berfirman tepatnya pada surat Al-Baqorah ayat yang ke 231. 

ُحوُهنَّ بَِمْعُروف  ۚ َوََل تُْمِسُكوهُ َوإِذَا  نَّ َطلَّْقتُُم الن َِساَء فَبَلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروف  أَْو َسر ِ

ِ ُهُزًوا ۚ َواذُْكرُ  ِلَك فَقَدْ َظلََم نَْفَسهُ ۚ َوََل تَتَِّخذُوا آيَاِت َّللاَّ ِ َعلَْيُكْم  واِضَراًرا ِلتَْعتَدُوا ۚ َوَمْن يَْفعَْل ذََٰ نِْعَمَت َّللاَّ

َ بُِكل ِ  َشْيء  َعِليم  20 َ َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ  َوَما أَْنَزَل َعلَْيُكْم ِمَن اْلِكتَاِب َواْلِحْكَمِة يَِعُظُكْم بِِه ۚ َواتَّقُوا َّللاَّ

Dengan menahan kebebasan seorang wanita tanpa memberikan haknya 

(nafkah) adalah sebuah tindakan yang mendzolimi isteri dan mendatangkan 

mudharat. 

Fuqaha Mazhab Hanafi berpendapat ketidakmampuan seorang suami 

dalam memberikan nafkah yang disebabkan karena suami tersebut seorang 

yang miskin tidak mengharuskan untuk melakukan fasakh.21 

3. Mempunyai penyakit 

                                                           
20 Q.S. Al-Baqarah (2):231. 
21  Abdul Rahman Ghozali, Fikih Munakahat, (Jakarta: Kencana 2003),  246. 
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Kalangan Fuqaha sudah mengkategorikan dan mengelompokkan 

beberapa macam penyakit yang bisa menjadi  syarat di perbolehkannya 

seorang istri untuk mempermasalahkan fasakh. Dimana penyakit tersebut 

dikategorikan sebagai penyakit yang berbahaya, yaitu penyakit yang bisa 

menular ke pasangannya misalnya penyakit balar, kurang waras, penyakit 

kusta, dan seseorang yang tidak bisa mengontrol buang kotorannya . 

Mazhab Hanafi berpendapat terkait tuntutan melakukan fasakh adalah 

sepenuhnya diberikan kepada istri karna hanya dengan cara inilah istri bisa 

melepaskan diri dari kemudharatan yang ia terima, sedangkan suami bisa 

menghilangkan mudharat yang ia terima dari pasangannya melalui jalan 

talak, dan istri tidak mempunyai hak talak, talak sepenuhnya adalah hak 

suami. Kemudian dijelaskan oleh Mazhab Maliki, Hambali, Syafi’i hak 

untuk melakukan tuntutan fasakh adalah hak suami dan istri disebabkan 

karena yang menerima mudharat akibat dari uyub (penyakit dan cacat) 

tersebut adalah kedua pasangan suami dan istri.22 

Mazhab Syafi’i berpandangan dijelaskan dalam kitab yang dikarang oleh 

pendiri Mazhab Syafi’i yaitu dalam kitab al-Umm “penyakit sopak dan 

penyakit kusta dapat membuat pasangannya tersakiti, secara keseluruhan 

rata-rata orang merasa tersakiti apabila berhubungan dengan pasangan yang 

mempunyai penyakit tersebut”. 

4. Suami menghilangkan diri23 

                                                           
22  Mustofa al-Khin, Mustofa al- Bugha & Ali asy-Syarbaji, Kitab Fiqih Mazhab Syafi’i, 

(Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2009),  241.  
23  Ibid.,  795. 
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Apabila seorang suami mengasingkan dirinya dengan tidak diketahui 

keberadaannya ataupun tidak mampu untuk menghadiri panggilan dari 

pengadilan yang berwenang, maka apabila tidak diketahui keberadaannya 

berlaku dalam jangka waktu satu tahun atau lebih dari satu tahun dan akibat 

dari kehilangan suami menyebabkan seorang isteri menanggung kerugian 

ataupun umpamanya apabila seorang isteri di tinggal oleh suaminya maka ia  

takut terhindar dari berbuat zina, maka pendapat ulama Mazhab Maliki 

seorang isteri diharuskan untuk melakukan tuntutan kepada pihak 

Pengadilan apabila ditinggalkan oleh suami baik dalam keadaan 

ditinggalkan nafkah ataupun tidak ditinggalkan nafkah. Imam Hambali  

sependapat dengan pendapatnya imam Malik, sesuai dengan pendapat 

ijtihad nya Umar.24 

Kemudian Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa 

seorang istri tidak punya hak untuk membubarkan pernikahannya hanya 

karena sebab istri ditinggalkan oleh suami, baik ditinggalkan dalam jangka 

waktu lama ataupun sebentar, karena istri tidak ada hak untuk membubarkan 

pernikahannya dengan dalil suami hilang, karena yang berhak 

membubarkan pernikahan adalah sepenuhnya hak suami. 

E. Akibat fasakh 

Akibat dari perceraian yang disebabkan oleh fasakh sama sekali tidak 

mengurangi masa atau hitungan dari jumlah talak karena pembubaran secara 

fasakh berbeda dengan pembubaran secara talak. Maka perceraian karena 

                                                           
24  Ibid., 236. 
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disebabkan oleh fasakh apabila ingin kembali dengan menyadari dan rela 

dengan sepenuh hati menerima semua keadaan dengan apa adanya maka 

harus melalalui pernikahan yang baru antara keduanya. Maka 

kesimpulannya thalaq yang dimiliki suami masih sepenuhnya utuh tanpa 

mengurangi hitungan talak.25 

Kemudian apabila perceraian yang terjadi disebabkan oleh fasakh 

muncul sebelum terjadinya persetubuhan antara suami dan isteri, dengan 

demikian akibat hukumnya istri tidak punya hak atas mahar. Baik fasakh itu 

dari pihak isteri maupun dari pihak suami. Karena apabila fasakh itu berasal 

dari pihak isteri maka hak isteri terhadap mahar menjadi gugur, kemudian 

apabila fasakh itu datang dari pihak suami dan karena disebabkan cacat 

yang disembunyikan isteri kepada suaminya maka akibat hukumnya siisteri 

tidak berhak mendapatkan mahar dari suami. Akan tetapi apabila perceraian 

yang disebabkan oleh fasakh terjadi setelah persetubuhan suami isteri maka 

kemudian  isteri mempunyai hak atas mahar dari suaminya. 

25 Slamet Abidin, Aminuddin, Fiqih Munakahat (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999),  82. 


