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PUTUSNYA IKATAN PERNIKAHAN

• Putusnya ikatan pernikahan dengan sebab tertentu disebut dengan FURQAH

• Menurut Mazhab Syafi’I, ada DUA MACAM FURQAH; yaitu Furqah Thalaq dan
Furqah Fasakh. Sehingga secara akumulatif terdapat 21 (dua puluh satu) macam
Furqah

• Furqah Thalaq ada Empat Macam: (1) Thalaq Biasa, (2) Thalaq dengan Kompensasi
(Khu’lu’), (3) Furqah Thalaq Karena Ila’, (4) Thalaq Furqah Berdasar Kesepakatan Dua
Hakam (Kasus Nusyuz oleh Kedua Pihak)

• Furqah Fasakh ada Tujuh Belas Macam: (1) Furqah I’sar Mahar, (2) Furqah I’sar
Nafkah, (3) Furqah Li’an, (4) Furqah ‘Atiqah, (5) Furqah ‘Uyub, (6) Furqah Ghurur, (7)
Furqah Wathi Syubhat, (8)Furqah Sabyi, (9) Furqah Karena Islam, (10) Furqah Karena
Murtad, (11) Furqah Karena Islam atas dua bersaudara, (12) Furqah Karena Islam atas
lebih dari empat istri, (13) Furqah karena istri menjadi milik suami, (14) Furqah Karena
Suami menjadi milik istri (15) Furqah Karena Tidak Kafa’ah, (16) Furqah Pindah
Agama, (17) Furqah Radha’. (lihat: Tuhfah at-Thullab ma’a Hasyiyah as-Syarqawi, juz 4
jild 2, hal. 24-25, Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 2005)



APA YANG DIMAKSUD DENGAN PEMBATALAN 
PERNIKAHAN

• Yang dimaksud dengan “pembatalan” di sini adalah pemutusan ikatan pernikahan
(tafriq) oleh pengadilan agar seorang wanita dapat mengakhiri ikatan pernikahan
secara paksa, jika sarana yang bersifat opsional (thalaq dan khulu’) tidak dapat
ditempuh.

• Pembatalan oleh pengadilan terkadang berupa thalaq dan terkadang berupa
fasakh.

• Thalaq adalah menghentikan pernikahan dan menetapkan semua hak-hak
sebelumnya (seperti mahar dll), dan dapat ruju’ selama masa ‘iddah (jika berupa
thalaq raj’i)

• Fasakh adalah pembatalan pernikahan dari akarnya. Tidak dapat ruju’ meski dalam
masa ‘iddah. Melainkan harus dengan akad baru.

• Thalaq adalah hak suami, tidak harus melalui putusan hakim, dan terkadang
dilakukan atas ridha kedua belah pihak. Adapun fasakh, harus ditetapkan berdasar
putusan pengadilan, tidak dapat ditetapkan hanya karena keridhaan kedua belah
pihak, kecuali khulu’.



PEMBATALAN PERNIKAHAN MELALUI PENGADILAN

• Pembatalan pernikahan melalui pengadilan
terbagi menjadi dua.

•Pertama: Pembatalan oleh putusan pengadilan
karena pengaduan/laporan/tuntutan.

•Kedua, pembatalan oleh hukum syara’ setelah
dilakukan proses di pengadilan.



PERTAMA: PEMBATALAN OLEH 

PUTUSAN PENGADILAN



(1) Pembatalan Karena Nafkah

• Jika suami tidak mampu memberikan nafkah, dan istri bersabar,
nafkah tersebut menjadi hutang.

• Jika itsri tidak bersabar, baginya hak fasakh. Sebab, bersabar atas
tidak adanya nafkah lebih berat disbanding bersabar atas tidak
adanya istimta’ (hungan badan), sementara ada hak faskah bagi
istri jika tidak mendapat hak istimta’ (Kanz ar-Raghibin, 495)

• Para ulama Syafi’iyah menyatakan bahwa fasakh dalam kasus
nafkah wajib oleh putusan hakim, dam hakim tidak boleh
memutus pembatalan pernikahan dalam kasus ini kecuali atas
permintaan istri. (Mausu’ah al-Fiqh al-Islami, 8/490). Hakim wajib
memberi tenggang waktu tiga hari. (Kanz ar-Raghibin, 495)



(2) Pembatalan Karena Cacat

• Terdapat dua macam cacat.

• (1) Menghalangi hubungan seksual; yaitu –pada laki-laki -- impotensi,
putusnya batang penis; dan –pada perempuan – rataq dan qaran.

• (2) Tidak menghalangi hubungan seksual, namun karena penyakit
yang tidak memungkinkan keberlangsungan kehidupan suami istri
kecuali dengan menanggung dharar; yaitu: Junun, judzam, barash, dll.

• Seluruh fuqaha’ sepakat fasakh pernikahan sebab cacat harus melalui
pengadilan, dengan syarat [1] penuntut tidak mengetahui adanya
cacat saat akad, [2] tidak pernah ridha atas cacat sesaat setelah
mengetahinya pasca akad.



Pembatalan Karena Cacat

• Jika fasakh dilakukan sebelum terjadi hubungan badan: tidak ada
mahar. Jika fasakh setelah hubungan badan, dan cacat terjadi
berbarengan dengan akad atau antara akad dan hubungan badan:
mahar mitsl. Jika cacat setelah terjadinya hubungan badan: Mahar
musamma



(3) Pembatalan Karena Pertengkaran

• Mazhab Syafi’i tidak membenarkan tafriq (pemutusan pernikahan oleh hakim) karena syiqaq
(pertengkaran). Alasannya, karena masalah ini dapat diselesaikan dengan selain thalaq, yaitu dg
meloparkan perkara ke pengadilan dan suami diberikan sanksi oleh hakim hingga berhenti dari
kezhalimannya.

• Jika tindakan di atas tidak membuahkan hasil: 

a) Qadhi mendelegasikan dua orang laki-laki, Muslim, merdeka ‘adil, dan memahami tugasnya, 
untuk meninjau perkaranya dan menjadi HAKAM. Disunnahkan DUA HAKAM ini dari keluarga
masing-masing. 

b) DUA HAKAM wajib mengupayakan damai. 

c) Jika tidak berhasil, Suami mewakilkan kepada HAKAMnya untuk melakukan THALAQ atau
KHULU’, dan Istri juga mewakilkan kepada HAKAMnya untuk menerima THALAQ atau
Memberikan kompensasi khulu’. 

d) Jika DUA HAKAM tidak dapat menyepakati satu keputusan, Qadhi mendelegasikan DUA 
HAKAM yg lain sampai dihasilkan suatu keputusan atas masalah sepasang suami-istri tersebut.



(4) Pembatalan Karena Suami Menghilang

• Mazhab Syafi’i: Seorang Wanita tidak memiliki hak meminta putus
pernikahannya disebabkan karena menghilangnya suami meski dalam waktu
yang lama. Alasannya, karena tidak ada dalil syara’ yang menunjukkan atas
adanya hak ini. Jika posisi suami dapat diketahui, hakim dari pihak Wanita
meninta kepada hakim yang ada di wilayah suami berada untuk memberikan
nafkah.

• Mazhab Maliki dan Hanbali: Boleh seorang Wanita mengajukan pemutusan
pernikahan karena suami menghilang dalam waktu yang lama dan istri
menerima madharatnya, meski suami meninggalkan sejumlah harta yang
cukup selama kepergiannya. Malikiyah memberikan batas minimal satu
tahun. Mazhab Hanbali memberikan batas minimal enam bulan.



(5) Pembatalan Karena Suami Dipenjara

•Mayoritas fuqaha, kecuali Malikiyah, tidak membolehkan
pemutusan pernikahan karena suami dipenjara. Karena
tidak adanya dalil syara’ yang menunjukkannya. Mazhab
Hanbali menilai suami yang dipenjara bukan sebagai
bentuk menghilangnya suami.



KEDUA: PEMBATALAN SYARA’ 
SETELAH DILAKUKAN PROSES DI 

PENGADILAN



(1) Pembatalan Karena Ila’

•Dalam kasus Ila’, jika suami tidak mau Kembali menggauli
istrinya setelah lewat 4 bulan, dan tidak menjatuhkan
talak atasnya, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu
atas nama suami, atas permintaan istri.

• Selesainya waktu 4 bulan tidak serta merta menjadi
sebab jatuhnya talak dan putusnya pernikahan.



(2) Pembatala Karena Li’an

• Setelah semua proses di hadapan hakim selesai dengan
sumpahnya li’an dari suami dan istri;

1. Suami dan istri bebas dari had zina

2. Diputus (dirusak) ikatan pernikahannya

3. Tidak dapat menjalin ikatan pernikahan lagi antara
keduanya untuk selamanya



(3) Pembatala Karena Zhihar

• Jika suami melakukan zhihar;

1. Haram hubungan badan sebelum membayar kafarat

2. Istri dapat menunut suaminya untuk melakukan hubungan badan –
karena itu haknya – dan dia wajib menolaknya sebelum dia
membayar kafarat.

3. Hakim wajib memaksa suami membayar kafarat, sebagai bentuk
mencegah kezhaliman atas istri

4. Jika suami menolak, dapat dipenjara atau dipukul sampai mau
membayar kafarat atau menceraikan istrinya



(3) PEMBATALA KARENA MURTAD ATAU SALAH 
SATUNYA MASUK ISLAM

• Jika salah satu dari suami atau sitri murtad, dan tidak Kembali ke
Islam sebelum masa ‘Iddah selesai, maka nikahnya rusak

• Jika seorang istri, dari pasangan suami-sitri kafir, masuk Islam,
hakim menawarkan Islam kepada suaminya. Jika menerima, Wanita
itu tetap menjadi istrinya. Jika menolak, hakim wajib memisahkan
(membatalkan pernikahan) antara keduanya

• Jika suami, dari pasangan suami-istri kafir dengan status istrinya
beragama majusi, hakim menawarkan Islam kepada istrinya. Jika
menerima, dia adalah istrinya. Jika menolak, hakim memisahkan
(membatalkan pernikahan) antara keduanya.



وهللا أعلم بالصواب


