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ABSTRAK 

 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYAKIT YANG TIDAK 

DAPAT DISEMBUHKAN (IMPOTEN)SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN 

 

OLEH: 

NISA ISTANA WATI 

 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (e) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 Pasal 19 huruf (e) menyebutkan perceraian dapat terjadi dengan 

alasan jika salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat 

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun sebagai istri. 

Apabila seorang suami ternyata mengidap suatu cacat yang tidak mungkin 

disembuhkan, maka bolehlah istrinya menuntut cerai. Hal tersebut yang menjadi 

alasan penulis untuk menulis dengan tema Analisis Hukum Islam Terhadap Penyakit 

yang tidak dapat Disembuhkan (Impoten) sebagai Alasan Perceraian. 

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. 

Pendekatan masalah adalah pendekatan hukum normatif. Data yang digunakan 

adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi 

dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data dan 

pengaturan data yang selanjutnya dianalisis. 

Hasil dari penelitian ini adalah menurut para ahli hukum islam, istri memberikan 

kesempatan kepada suami untuk melakukan pengobatan 1 tahun, apabila selama 1 

tahun tidak sembuh maka bolehlah seorang istri mengajukan gugatan cerainya. 

Menurut pertimbangan yang terdapat di dalam putusan pertama yaitu Putusan 

Nomor 1332/Pdt.G/2012/PA.Pas dan Putusan kedua,Putusan Nomor 

211/Pdt.G/2012/PA.Pkc, Majelis Hakim memutusnya berdasarkan ketentuan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f)  jo Kompilasi Hukum 

Islam Pasal 116 huruf (f). Berbeda dengan Putusan ketiga yaitu Putusan Nomor 

2020/Pdt.G/2014/PA.Btg, dalam kasus ini Majelis Hakim mengambil keputusan 

berdasarkan pertimbangan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 19 huruf (e) jo 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (e). 

Kata Kunci: Perceraian, Impoten, Hukum Islam 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Pada hakekatnya, manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, dan 

membutuhkan bantuan dari manusia lainnya untuk menjalankan aktivitas 

kehidupannya dan juga untuk menjadi pendamping hidupnya. Pendamping hidup 

dapat diwujudkan melalui proses perkawinan. 

Firman Allah SWT Surat AN-Nur (24) : 32 

 

Artinya: 

“Kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang 

yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-

hamba sahayamu ayng perempuan. Jika mereka itu miskin Allah akan 

memampukan mereka dengan karunia-Nya. Tuhan Maha luas lagi Maha 

Mengetahui”. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang 

perkawinan bagi warga negaranya, hal ini tercermin dari arti perkawinan tersebut 

yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 yang berketentuan “Perkawinan adalah sah 
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apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya 

itu. Sedangkan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan yaitu akad 

yang sangat kuat atau mitsaqon gholidan untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah.
1
 

Perkawinan memiliki nilai-nilai yang sakral dalam agama, karena mempunyai 

asas yaitu perkawinan untuk selama-lamanya yang diliputi oleh rasa kasih sayang 

dan mencintai antar sesama pasangan. Suatu perkawinan ditujukan untuk 

menciptakan kehidupan yang harmonis dalam membentuk dan membina keluarga 

yang sejahtera dan bahagia. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat 

dalam dan kuat sebagai penghubung antara seorang pria dan seorang wanita dalam 

membentuk suatu keluarga atau rumah tangga. Perkawinan diisyaratkan agar 

suami istri bersama sama mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, 

menikmati kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam 

lingkaran rumah tangga yang aman. Setiap perkawinan pasti mempunyai 

keinginan dan tujuan, maka dari itu banyak sekali tujuan dari perkawinan tersebut, 

tetapi pada intinya perkawinan itu bertujuan membentuk keluarga yang bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.
2
 Adapun dalam 

Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan 

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma. 

Setiap pasangan suami istri selalu mendambakan agar ikatan lahir dan batin yang 

disatukan dengan perkawinan ini semakin kokoh sepanjang hayat. Perkawinan 

                                                           
1
 Abdurrahaman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta, Akademika Persindo, 2004), hlm 114 

2
 Subekti dan  R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta, Pradnya 

Paramita 2006), cet-37, hlm 537 
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merupakan jalan alami yang paling baik, sehat, dan sesuai untuk menyatukan dan 

memuaskan syahwat tersebut, sehingga seorang menjadi tenang dan terhindar 

melakukan perbuatan haram. Allah SWT menjadikan makhluk-Nya berpasang-

pasang, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantang 

dan hewan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, hal ini pun 

di pertegas dalam Al-Quran suar Al Hujarat (49) : 13 

 

Artinya: 

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 

seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 

supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di 

antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. 

Islam mengharamkan perkawinan yang bertujuan untuk sementara waktu tertentu 

untuk sekedar melepas hawa nafsu saja, namun demikian kenyataan hidup 

membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama 

suami istri itu bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan dalam banyak 

hal, kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami istri itu tidak bisa 

diwujudkan. Faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomis menjadi kendala 

perbedaan kecenderungan pandangan hidup dan lain sebagainya sering muncul 

dalam kehidupan rumah tangga bahkan dapat menimbulkan krisis rumah tangga 
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serta mengancam sendi-sendinya yang dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya 

dan terus memicu perceraian. 

Perceraian dalam hai ini berarti berakhirnya atau putusnya hubungan suami istri. 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38, 

perkawinan dapat diputus karena 3 hal, yaitu: 

1. Kematian 

Kematian merupakan suatu peristiwa alam yang tidak bisa lepas dari kehidupan 

manuisa. Kematian tentu mengakibatkan adanya akbiat hukum. Kematian 

suami/istri tentunya akan mengakibatkan perkawinan putus sejak terjadinya 

kematian. 

2. Perceraian 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (1), 

menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang 

Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak. 

Perceraian juga dapat terjadi karena talak dan gugatan perceraian. Mengenai 

perceraian karena talak diatur dalam Pasal 117-122 Kompilasi Hukum Islam, 

talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu 

penyebab putusnya perkawinan, dan perceraian karena gugatan perceraian 

diatur di dalam Pasal 132-137 Kompilasi Hukum Islam. 

Perceraian karena talak yaitu suami yang akan menceraikan istrinya, 

mengajukan surat kepada pengadilan yang berisi pemberitahuan serta alasan-

alasan suami menceraikan istrinya. Perceraian karena gugatan perceraian yaitu 
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seorang istri yang mengugat suaminya di pengadilan berdasarkan alasan-alasan 

yang terdapat di dalam undang-undang. 

3. Atas Keputusan Pengadilan 

Putusnya perkawinan atas putusan pengadilan terjadi karena permohinan dari 

salah satu pihak suami atas istri (talak) atau istri atas suami (gugatan 

perceraian) dan juga para anggota kelurga yang tidak setuju dengan 

perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua mempelai. Atas permohonan ini 

pengadilan memperbolehkan perkawinan yang telah berlangsung dengan 

alasan bertentangan denga syara’ atau perkawinan tidak sesuai dengan syarat 

yang telah ditentukan baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun hukum 

agama. 

Selain hal-hal tersebut di atas, salah satu yang menyebabkan perceraian karena 

satu dan lain hal yaitu suami tidak lagi mempu memenuhi nafkah batin, misalnya 

sakit yang berkelanjutan atau impoten. Kondisi tersebut, dalam beberapa kasus 

bisa memicu ketidakharmonisan dalam keluarga. Apabila seorang suami ternyata 

mengidap suatu cacat yang tidak mungkin disembuhkan, maka bolehlah istrinya 

menuntut cerai.
3
 Gugatan cerai yang dilakukan oleh seorang istri terhadap 

suaminya adalah gugatan cerai fasakh, dengan gugatan cerai fasakh sang istri 

mempunyai alasan yang kuat untuk menggugat cerai suaminya karena sang istri 

mempunyai hak untuk diberikan nafkah batin maupun lahir oleh suaminya. 

Cacat yang menghalangi terlaksanya apa yang menjadi kebutuhan masing-masing 

dalam hubungan perkawinan dan yang menjadi sebab lestarinya kekeluargaan dan 

                                                           
3
 Ibrahin Muhammad Al-Jamal, Fiqih Wanita, (terj),  hlm 417 
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lahirnya keturunan antara lain ialah impoten, yakni tidak mampu melaksanakan 

senggama karena alat kelaminnya lemah, cacat ini khusus pada lelaki.
4
 

Impoten adalah penyakit disfungsi ereksi yang dialami laki-laki. Impoten 

merupakan cacat seksual yang mengakibatkan seorang suami tidak mempunyai 

potensi untuk melakukan hubungan seksual, padahal salah satu tujuan perkawinan 

adalah agar suami istri menyalurkan hasrat seksualnya secara sah. Islam 

menganjurkan bahwa suami istri boleh membatalkan perkawinannya atau istri 

boleh meminta cerai kepada suaminya jika ternyata suaminya impoten.
5
 

Abburahman Al-Jaziri memberikan penjelasan maksud dari impoten, yaitu: “Yang 

dimaksud impoten ialah orang yang tidak sanggup bersenggama dengan istrinya 

pada kemaluannya, walaupun sudah bangun kemaluannya waktu mendekati 

istrinya, sekalipun ia sanggup bersetubuh dengan wanita lain (juga disebut 

impoten) orang yang hanya sanggup bersenggama dengan perempuan janda, tidak 

sanggup dengan perempuan perawan (juga disebut impoten) orang yang sanggup 

dengan istri pada duburnya dan tidak sanggup pada kemaluannya. Maka orang 

yang ditemui keadannya yang seperti tersebut di atas dinamakan impoten untuk 

mensetubuhi istrinya”.
6
 

Impotensi memiliki dampak terhadap perkawinan yaitu: (1) istri menerima 

keadaan suaminya yang impoten sebagai kepala rumah tangga dan tetap 

melanjutkan rumah tangganya, atau (2) istri memilih melakukan gugat cerai 

                                                           
4
 Loc. cit 

5
 Anang Zamroni dan Ma’ruf Asrori, Bimbingan Seks Islami, Surabaya: Pustaka Anda Surabaya, 

hlm 105 
6
 Firdaweri, Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan, Jakarta, CV. Pedoman Ilmu Jaya 1989,  

hlm 91 
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dengan alasan suami mengalami cacat badan yang berupa impotensi dengan 

akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami.
7
 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (e) serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 Pasal 19 huruf (e) menyebutkan perceraian dapat terjadi dengan 

alasan jika salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat 

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun sebagai istri. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi 

Hukum Islam tidak ada yang menjelaskan apakah impoten diperbolehkan untuk 

menjadi salah satu alasan perceraian, walaupun impoten bisa dimasukan kedalam 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (e), selain itu Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak jelas menyebutkan kurun waktu yang 

diberikan untuk seorang istri menggugat suaminya jika sang suami mengalami 

imopten, dan juga tidak disebutkannya dengan jelas cacat badan atau penyakit 

yang termasuk di dalam kategori Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

Pasal 19 huruf (e) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (e). 

Dalam menyikapi permasalahan perceraian di atas, penulis menganilis Putusan 

Nomor 1332/Pdt.G/2012/PA.Pas, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2012 dan Putusan 

Nomor 2020/Pdt.G/2014/PA.Btg. Perceraian dapat menimbulkan suatu akibat 

hukum, untuk itu penulis mengambil judul “ANALISIS HUKUM ISLAM 

                                                           
7
 Imam Nuril Shofiyuddin (Staf Pusat Studi Gender (PSG) UIN Malang dan Mahasiswa Magister 

Ilmu Hukum PPS Unisma, Fenomena Gugat Cerai Alasan Impotensi (Studi di Pengadilan Agama 

Kota Malang), e-journal,hlm 6 
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TERHADAP PENYAKIT YANG TIDAK DAPAT DISEMBUHKAN 

(IMPOTEN) SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN.” 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan judul di atas mengenai “Analisis Hukum Islam terhadap Penyakit 

yang tidak dapat Disembuhkan (Impoten) sebagai Alasan Perceraian”, perlu 

dibatasi agar masalah yang diteliti tidak keluar dari sasaran yang hendak diteliti 

dan juga agar lebih terarah. 

Setelah mengetahui batasan masalah, maka untuk menghindari penyimpangan 

dalam penulisan dan agar penulisan lebih terarah, maka rumusan masalahnya 

adalah: 

1. Bagaimana pandangan Para Ahli Hukum Islam mengenai perceraian dengan 

alasan penyakit yang tidak dapat disembuhkan (impoten) ? 

2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan perkara 

perceraian dengan alasan penyakit yang tidak dapat disembuhkan (impoten) ? 

 

C. Ruang Lingkup 

 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka ruang lingkup penelitian ini meliputi 

lingkup materi berupa ketentuan hukum normatif terkait analisis hukum 

perceraian dengan alsan suami impoten. Sedangkan ruang lingkup bidang ilmu 

adalah bidang ilmu keperdataan dalam kajian hukum keluarga, khususnya hukum 

perceraian. 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan diangkatnya skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap 

Penyakit yang tidak dapat Disembuhkan (Impoten) sebagai Alasan Perceraian” 

yaitu: 

1. Mengetahui dan memahami bagaimana pandangan menurut Para Ahli Hukum 

Islam mengenai perceraian dengan alasan penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan (impoten). 

2. Mengetahui dan memahami  apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam 

mengambil keputusan mengenai perkara perceraian dengan alasan penyakit 

yang tidak dapat disembuhkan (impoten).  

 

E. Kegunaan Penelitian 

 

Berdasarkan tujuan yang diuraikan di atas, maka perlu adanya kegunaan dari 

penulisan ini, di antaranya sebagai berikut: 

1. Bagi penulis dan masyarakat umum untuk menambah wawasan  dalam 

memahami serta lebih mengerti tentang masalah perkawinan terutama masalah 

perceraian. 

2. Bagi fakultas memberikan sumbangan kepustakaan dan hasil penelitian 

diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan ilmu dalam memperkaya studi 

analisa yurisprudensi. 

3. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai perceraian dengan 

alasan penyakit yang tidak dapat disembuhkan (impoten). 



 
 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan 

 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia atau kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  

Menurut istilah hukum syara’ perkawinan berarti suatu akad yang mengadung 

kebolehan untuk melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafaz “inkah” 

(menikahkan) atau lafaz “tazwij” (menghawinkan). Menurut pendapat yang lebih 

sahih, kata nikah itu secara hakiki bermakna “akad” dan secara majazy berarti 

“persetubuhan”.
8
 

Allah berfirman dalam surat An-nisa (4) : 1 

 

 

                                                           
8
 Kurniawan Beni, Manajemen Pernikahan (Tuntunan Praktis bagi Pasangan Muda, Nasihat 

Bijak untuk Semua Keluarga), Tanggerang: Jelajah Nusa, 2012, hlm 1 
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Artinya: 

 “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan 

kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari 

pada keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang 

banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-

Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan 

silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. 

Ulama fiqih mengemukakan pendapatnya mengenai makna perkawinan, antara 

lain:
9
 

1) Ulama Hanafiyah, mendefinisikan perkawinan sebagai suatu akad yang 

berguna untuk memiliki mut’ah dengan sengaja. Artinya seorang lelaki 

dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk 

mendapatkan kesenangan atau kepuasan. 

2) Ulama Syafi’iyah, menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad 

yang menggunakan lafal nikah atau zauj. Yang menyimpan arti memiliki 

wati. Artinya dengan perkawinan seseorang dapat memiliki atau 

mendapatkan kesenangan dari pasangannya. 

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanian yang suci, kuat dan 

kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang 

perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-

mengasihi, tentram dan bahagia. Dan menurut Prof. Dr. Hazairin, S.H dalam 

bukunya Hukum Kekeluargaan Nasional mengatakan inti perkawinan itu adalah 

                                                           
9
Ibid, hlm 2 
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hubungan seksual. Menurut beliau itu tidak ada nikah (perkawinan) bilamana 

tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan 

seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu 

(iddah) untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.
10

. 

2. Dasar Hukum Perkawinan 

1. Dasar Hukum Perkawinan Menurut Al-Quran 

a) An-Nur (24) : 32 

 

Artinya: 

“Kawinkanlah anak-anak yatimmu dan budak-budakmu yang laki-laki maupun 

yang perempuan, yang layak (berkawin), kalau mereka itu miskin mudah-

mudahan akan menjadi kaya dengan kemurahnnya. Tuhan Maha luas, Maha 

Tahu”. 

b) Adz Dzariyaat (51) : 49 

 

Artinya: 

“Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat 

kebesaran Allah”. 

                                                           
10

Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (suatu analisis dari undang-undang nomor 1 

tahun 1974 dan kompilasi hukum islam), Jakarta, Bumi Aksara 1999, cet-2, hlm 2 
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c) Ar Rum (30) : 21 

 

Artinya: 

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-

istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram 

kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya 

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

berpikir”. 

2. Dasar hukum perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 

(1) dan ayat (2) yang berbunyi : 

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agama dan kepercayaan itu. 

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

3. Dasar hukum perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam 

Menurut Kompilasi Hukum Islam dasar hukum perkawinan terdapat di dalam 

pasal 2 dan pasal 3 yang berbunyi: 
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Pasal 2 

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat 

kuat atau mitssaqanghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah. 

Pasal 3 

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah, dan rahmah.  

3. Tujuan Perkawinan 

Hadis Nabi Muhammad SAW tetang tujuan perkawinan: 

“Nikahilah perempuan karena 4 perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, 

kecantikannya dan agamanya”.
11

  

Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan sehingga mereka dapat 

berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta 

hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk dari 

Rasul-Nya.
12

 

 “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan anakmu 

pasangan dari jenismu sendiri agar kalian dapat hidup damai bersamanya, dan 

telah dijadikan-Nya rasa kasih sayang di antaramu. Sesungguhnya sedemikian 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Ar-Rum 21) 

Secara luas, tujuan perkawinan dalam Islam, adalah:
13

 

                                                           
11

 H.R Bukhari dan Muslim, Al-Hadist 
12

Abdul Rahman I, Perkawinan dalam Syariat Islam, Jakarta, PT Rienka Cipta 1996, cet-2, hlm 1 
13

Ibid, hlm 7 
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1. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah 

dan benar. 

2. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan. 

3. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah. 

4. Menduduki fungsi sosial. 

5. Mendekatkan hubungan antara keluarga dan solidaritas kelompok. 

6. Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan. 

7. Merupakan suatu bentuk ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah mengikuti 

sunnah Rasulullah SAW 

Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 yaitu 

perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan juga menurut 

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan 

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. 

B. Perceraian  

1. Pengertian Perceraian 

 

Perceraian merupakan terputusnya hubungan keluarga karena salah satu atau 

kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka 

berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami dan kewajiban sebagai istri. 

Perceraian dalam istilah fiqih disebut “talak” atau “furqah”. “Talak” berarti 

“membuka ikatan”, “membatalkan perjanjian”. “Furqah” berarti ”bercerai”, 
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lawan dari “berkumpul”. Kemudian dua kata ini dijadikan istilah oleh ahli-ahli 

fiqih yang berarti perceraian antara suami-istri.
14

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 38 menyebutkan 

mengenai sebab-sebab terjadi putusnya perkawinan : 

a) Kematian; 

b) Perceraian; dan 

c) Keputusan pengadilan. 

Dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan : 

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah 

Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 

kedua belah pihak. 

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antra suami 

istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. 

(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan 

perundang-undangan tersebut. 

Kompilasi Hukum Islam pasal 113 mengenai sebab-sebab putusnya perkawinan 

sama dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 38. Kompilasi Hukum 

Islam Pasal 114 berketentuan: ”Putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian 

dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. 

                                                           
14

 Kamal Muktar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, cet-

2, hlm 156 
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19  tentang 

Pelaksanaan Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 116  perceraian dapat terjadi karena alasan: 

a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, 

dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 

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

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

diluar kemampuannya; 

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

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 

d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain; 

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

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; 

f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran 

dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.  

2. Dasar Hukum Perceraian 

 

Dasar-dasar hukum perceraian dapat kita lihat di dalam ayat-ayat Al-quran, 

seperti: 

1) Al-Baqarah (2) : 232 
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Artinya: 

“Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah 

kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, 

apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. 

Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu 

kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah 

mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”. 

2) At-Thalaq (65) : 1 

 

Artinya: 

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu Maka hendaklah kamu 

ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) 

dan hitunglah waktu iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah Tuhanmu. 
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Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka 

(diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah 

hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka 

sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak 

mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”. 

3) An-Nisa (4) : 130 

 

Artinya: 

“Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-

masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah adalah Maha Luas (karunia-

Nya) lagi Maha Bijaksana”. 

Selain di dalam ayat-ayat Al-quran, dasar hukum perceraian juga diatur dalam 

peraturan perundang-undangan : 

(1) Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. 

(2) Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 199 

KUHPdt. 

(3) Pasal 113 sampai dengan Pasal 128 inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam.   
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3. Bentuk-Bentuk Perceraian 

 

Bersadarkan Al-quran dan Sunnah Rasulullah, para ulama dari keempat Mahzab 

Hukum Islam memberikan penjelasn tentang perceraian. Dalam “Syarah al-

Kabir” disebutkan ada lima kategori perceraian, antara lain sebagai berikut:
15

 

1) Perceraian menjadi wajib dalam kasus syiqaq. 

2) Hukumnya makruh bila ia dapat dicegah. Kalau diperkirakan tidak akan 

membahayakan bagi pihak suami ataupun istri, dan masih ada harapan 

untuk mendamaikannya. Hal ini berdasarkan hadis: “Hal halal paling 

dimurkai Allah adalah perceraian”. 

3) Ia menjadi mubah bila memang diperlukan, terutama kalau istri berahlak 

buruk (su’ul khuluq al-mari’ah), dan dengan demikian kemungkinan akan 

membahayakan kelangsungan perkawinan tersebut. 

4) Hukumnya mandub jika istri tidak memenuhi kewajiban utama terhadap 

Allah yang telah diwajibkan atasnya atau kalau dia berbuat serong 

(berzina). 

5) Bersifat mahzur bila perceraian itu dilakukan pada saat-saat datang bulan. 

Bentuk-bentuk perceraian yang mengakibatkan putusnya perkwainan menurut 

Hukum Islam yang dapat menjadi alasan hukum perceraian dan bermuara pada 

cerai talak dan cerai gugat yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 1 

Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

 

                                                           
15

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian, Jakarta: Sinar 

Grafika, 2014, cet-2, hal 116 
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1) Talak 

Menurut bahasa, talak berarti menceraikan atau melepaskan. Sedangkan 

menurut syara’ yang dimaksud talak ialah memutuskan tali perkawinan yang 

sah, baik seketika atau di masa mendatang oleh pihak suami dengan 

mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan 

kata-kata.
16

 

Arti talak secara terminologis, ulama mengemukakan rumusan yang berbeda, 

namun esensinya sama, yakni melepaskan hubungan perkawinan dengan 

menggunakan lafaz talak dan sejenisnya.
17

 

Hak talak dalam Hukum Islam ini hanya diberikan kepada suami (laki-laki) 

dengan pertimbangan, bahwa pada umumnya suami lebih mengutamakan 

pemikiran dalam mempertimbangakan sesuatu dari pada istri (wanita) yang 

biasanya bertindak atas dasar emosi. Hal ini dimaksudkan agar terjadinya 

perceraian lebih dapat diminimalisasi daripada jika hak talak diberikan kepada 

istri.
18

 

2) Syiqaq 

Konfik antara suami istri itu ada beberapa sebab dan macamnya. Sebelum 

konflik membuat suami mengalami keputusan berpisah yang berupa talak, 

maka konflik-konflik tersebut antara lain adalah syiqaq. 

                                                           
16

Ibrahin Muhammad Al-Jamal, op. cit,  hal 386 
17

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, op. cit,  hal 117 
18

Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif), 

Yogyakarta: UII Press, 2011, hal 105-106 
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Soemiyati menjelaskan bahwa syiqaq itu berarti perselisihan atau menurut 

istilah fiqih berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan dua orang hakam, 

satu orang dari pihak suami dan satu orang dari pihak istri.
19

 

3) Khulu’ 

Arti istilah hukum dalam beberapa kitab fikih khulu’ diartikan dengan putus 

perkawinan dengan menggunakan uang tebusan, menggunakan ucapan talak 

atau khulu’. Khulu’ itu merupakan suatu bentuk dari putusnya perkawinan, 

namun beda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan, dalam khulu’  

terdapat uang tebusan, atau ganti rugi atau iwadh.
20

 

Khulu’ atau talak tebus menurut Seomiyati ialah bentuk perceraian atas 

persetujuan suami istri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada istri 

dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri yang mengiginkan cerai dengan 

khulu’ itu.
21

 

4) Fasakh 

Secara etimologis. Fasakh berarti membatalkan. Apabila dihubungkan dengan 

perkawinan, fasakh berarti membatalkan perkawinan atau merusakkan 

perkawinan. Kemudian secara terminologis fasakh berarti pembatalan ikatan 

perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang 

dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena perkawinan yang telah 

terlajur menyalahi hukum perkawinan.
22

 Bisanya yang menuntut fasakh di 

pengadilan adalah pihak istri. Alasan-alasan yang meperbolehkan seorang istri 

                                                           
19
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menuntut fasakh di pengadilan menurut penjelasan Soemiyati, ialah sebagai 

berikut:
23

 

a) Suami sakit gila. 

b) Suami menderita penyakit menular yang tidak dapat diharapkan dapat 

sembuh. 

c) Suami tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan 

hubungan kelamin. 

d) Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memberi nafkah pada istrinya. 

e) Istri merasa tertipu baik dalam nasab, kekayaan atau kedudukan suami. 

f) Suami pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya dan tanpa berita, sehingga 

tidak diketahui hidup atau mati dan waktunya sudah cukup lama. 

Adapun faktor-faktor fasakh menurut Abdul Ghofar Anshori adalah sebagai 

berikut:
24

 

a) Fasakh, yakni pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin 

didamaikan. 

b) Fasakh karena cacat. Cacat di sini adalah cacat yang terdapat diri suami 

atau istri, baik cacat jasmani atau rohami. Cacat tersebut mungkin terjadi 

sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat 

yang berlaku setelah terjadi perkawinan, baik ketahuan atau terjadinya itu 

setelah suami istri bergaul. Fasakh karena cacat ini dilakukan di hadapan 

hakim pengadilan dan tidak dapat dilakukan sendiri setelah pihak-pihak 

mengetahui adanya cacat tersebut. Hal ini perlu karena adanya cacat itu 
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harus dibuktikan, yang mana hanya dapat dilakukan di depan sidang 

pengadilan. 

c) Fasakh karena ketidak mampuan suami memberi nafkah. Fasakh dalam 

hal ini terjadi karena suami tidak mampu menunaikan kewajiban berupa 

nafkah dalam bentuk belanja, pakaian dan tempat tinggal. 

d) Fasakh karena suami ghaib (al-Mafqud) 

e) Fasakh karena melanggar perjanjian dalam perkawinan. Termasuk karena 

dalam hal ini adalah perjanjian untuk tidak dimadu dan ta’liq thalaq. 

5) Fahisah 

Kata fahisah dalam ayat Al Quran terutama dihungkan dengan penyelewengan 

dalam hubungan seksual atau perzinahan.
25

 

Fahisah menurut Al Quran Surat An-Nisa (4) : 15 

 

Artinya: 

“Dan (terhadap) para wanita mengerjakan perbuatan keji hendaklah ada 

empat orang saksi diantara kamu (yang menyasikannya). Kemudian apabila 

mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita 

itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah 

memberi jalan lain kepadnya”. 
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Dalam Surat An-Nisa Ayat 135: 

 

Artinya: 

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang yang benar-benar 

penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap diri kalian 

sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabat kalian. Jika kaya ataupun miskin 

maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kalian mengikuti 

hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kalian 

memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya 

Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kalian kerjakan”. 

6) Ta’lik Talak 

Pada prinsipnya ta’lik talak, menurut penjelasan Sudarsono, adalah suatu 

penggantungan terjadinya jatuhnya talak terhadap peristiwa tertentu sesuai 

dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara suami istri.
26

 

7) Ila’  

Ila’ berasal dari bahasa Arab, yang secara arti kata berarti “tidak mau 

melakukan sesuatu dengan cara bersumpah” atau “sumpah”. Dalam artian 

definitif terdapat beberapa rumusan yang hampir atau berdekatan maksudnya. 
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Definisi yang disepakati untuk mengatikan ila’ adalah sebagimana yang 

terdapat dalam Syarh Minhaj al-Thalibin  karya Jalal al-Dien al-Mahally (IV: 

8), yang berarti “sumpah Suami untuk tidak menggauli istrinya”.
27

 

Menurut hukum Islam, bila seorang suami marah kepada istrinya, maka 

sebelum ia menjatuhkan talak, ada cara lain yang dapat di tempuh, yakni ila’ 

atau bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya selama saat tertentu dengan 

harapan menjadi pelajaran kepada istrinya agar dia tidak durhaka lagi kepada 

suaminya.
28

 

8) Zhihar 

Zhihar adalah prosedur talak yang hampir sama dengan ila’. Arti zhihar ialah 

seorang suami yang bersumpah bahwa istrinya itu baginya sama dengan 

punggung istrinya.
29

 

Lafazh zhihar diambil dari kata zhahr (punggung). Hal ini dikarenakan apabila 

salah seorang kaum jahiliah menzhihar istrinya, maka ia berkata kepadanya, 

“Kamu seperti punggung ibuku”. Kemudian lafazh zhihar digunakan untuk 

seluruh anggota tubuh secara qiyas menunjukkan kepada punggung. Zhihar di 

masa jahiliah sama dengan cerai, lalu Allah memberi keringanan bagi umat ini 

dan menetapkan kafarat di dalamnya. Allah tidak menetapkannya sebagai 

cerai, sebagaimana yang mereka yakini di masa jahiliah.
30
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9) Li’an 

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

karena pada sumpah kelima, suami mengatakan bahwa ia menerima laknat 

Allah bila ia termasuk orang-orang yang berdusta. Perkara ini disebut li’an, 

ilti’an (melaknat diri sendiri) dan mula’anah (saling melaknat). Li’an diambil 

dari firman Allah: “Dan (sumpah) yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya, 

jika dia termasuk orang-orang berdusta”. 

10) Murtad (Riddah) 

Syaik Hasan Ayyub menjelaskan bahwa apabila salah seorang suami istri 

murtad sebelum terjadi persetubuhan, maka perkawinan terkena fasakh 

menurut mayoritas pendapat ulama.
31

  

4. Alasan-Alasan Perceraian 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 dan Kompilasi 

Hukum Islam Pasal 116, yang menjadi alasan-alasan perceraian adalah sebagai 

berikut: 

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

dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 

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

turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di 

luar kemampuannya. 

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

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 
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d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain. 

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

dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri. 

f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran 

dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 

g) Suami melanggar talik talak. 

h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak 

rukunan dalam rumah tangga. 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (e) dan Kompilasi 

Hukum Islam Pasal 116 huruf (e) membolehkan suami ataupun istri mengajukan 

perceraian apabila salah satu pihak mendapat cacat badan dan penyakit yang 

menyebabkan suami maupun istri tidak menjalankan kewajibannya.  

Suami yang mengalami impoten dapat menjadi alasan istri untuk mengajukan 

gugatan cerainya kepada hakim. Menurut pendapat Syaikh Abdurrahman Bin 

Nashir As – Sa’di Rahimahullah, jika sang suami mengalami impoten hendaklah 

sang istri memberikan kesempatan selama satu tahun, jika telah berlalu dan suami 

masih impoten, maka istri berhak mengajukan fasakh.
32

 

Syaikh Abdurrahman Bin Jabirin Rahimahullah berpendapat, “alasannya 

(mengapa satu tahun) yaitu sampai berlalu empat musim karena bisa jadi ia tidak 

bisa melakukan jima’ (lemah) karena pengaruh cuaca dingin. Jika dingin hilang 
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maka datanglah kekuatan (jima’ dan bisa tegak). Bisa jadi juga sebabnya adalah 

cuaca panas. Maka ditangguhkan setahun sampai empat musim. Jika telah berlalu 

tanpa perbaikan, maka istri berhak mengajukan permintaan cerai (fasakh) kepada 

hakim. Karena wanita juga memiliki syahwat sebagai mana laki-laki.
33

  

C. Impoten 

1. Pengertian Impoten  

Salah satu tujuan dari adanya perkawinan adalah untuk memenuhinya nafkah 

batin baik suami maupun istri. Perkawinan yang merupakan alat untuk 

memenuhinya kebutuhan seksual suami istri merupakan peran penting di dalam 

perkawinan. 

Banyak masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga yang 

salah satunya adalah adanya kesulitan-kesulitan suami istri dalam melakukan 

hubungan seksual yang dapat disebabkan karena penyakit disfungsi ereksi yang di 

alami oleh pria yang disebut dengan impoten. 

Impoten adalah dimana keadaan  pria tidak mampu ereksi. Hal lain yang membuat 

pria tidak mampu ereksi adalah karena terjadinya ejakulasi dini. Pada kasus 

ejakulasi dini, pria tidak sanggup mempertahankan keadaan ereksi hingga 

pasangannya mencapai orgasme. Secara alami, dengan bertambahnya usia pria 

maka kekuatan ereksi juga akan berkurang.
34

 

Impotensi atau gangguan ereksi adalah kondisi ketika alat kelamin pria tidak 

mampu ereksi atau sulit bertahan di posisi ereksi. Impotensi merupakan masalah 
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seksual yang cukup umum dikalangan pria. Sebagian besar kasus tersebut dialami 

oleh pria yang telah berumur 40 tahun ke atas.
35

 

b. Penyebab Impoten 

Menurut Impoten juga bisa disebabkan oleh alkohol, penggunaan obat-obatan, 

keadaan kesehatan, ataupun operasi. Faktor-faktor emosi seperti stres, marah 

tersinggung, dan takut juga bisa menjadi faktor penyebab impoten.
36

 Dalam 

artikel kesehatan yang penulis baca, terdapat 5 penyebab terjadinya impoten, 

yaitu:
37

 

1) Penyakit Endokrin 

Tubuh memiliki sistem endokrin yang memproduksi hormon serta bersama-

sama saraf mengatur metabolisme, fungsi seksual, fungsi reproduksi, suasana 

hati dan lain-lain. Adanya penyakit endokrin dalam tubuh adalah salah satu 

penyebab disfungsi ereksi atau impoten. 

Diabetes adalah salah satu contoh dari penyakit endokrin yang dapat 

menyebabkan pria mengalami disfungsi ereksi atau impoten. 

2) Gangguan Neurologis dan Saraf 

Proses terjadinya ereksi dimulai dari sistem saraf, tempat dimana stimulus 

seksual diterima dan diolah lalu kemudian di teruskan ke sistem tubuh yang 

berhubungan seperti sistem reproduksi. Beberapa kondisi neurologis dapat 

meningkatkan risiko terjadinya gangguan ereksi pada pria. 
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Gangguan pada sistem saraf akan mempengaruhi kemampuan otak dalam 

berkomunikasi dengan sistem reproduksi sehingga dapat menyebabkan 

seseorang pria sulit mengalami ereksi yang keras. 

Pria-pria yang pernah menjalani operasi kelenjar prostat juga dapat mengalami 

kerusakan pada saraf dan menyebabkan terjadinya. Begitu pula dengan pria-

pria yang sering melakukan olahraga sepeda jarak jauh dapat mengalami 

impoten sementara. Hal ini terjadi karena adanya tekanan berulang pada area 

pantat, perineum, dan alat kelamin yang dapat mempengaruhi fungsi saraf. 

3) Obat-obatan 

Beberapa jenis obat resep dokter diketahui dapat menjadi penyebab disfungsi 

ereksi atau impoten pada pria. 

Seorang pria tidak boleh berhenti minum obat tanpa izin dari dokter yang 

menangani meskipun obat tersebut diketehui dapat menyebabkan disfungsi 

ereksi. 

4) Gangguan Fungsi Jantung 

Semua kondisi yang mempengaruhi kinerja jantung dan kemampuannya dalam 

memompa darah ke seluruh tubuh dapat menyebabkan impoten pada pria. 

Seperti diketahui, penis hanya bisa ereksi jika terisi penuh dengan darah, tanpa 

aliran darah yang cukup ke penis maka seseorang pria tidak dapat mencapai 

ereksi full. 

5) Faktor Gaya Hidup dan Gangguan Emosional 

Untuk mencapai ereksi yang sempurna seorang pria terlebih dahulu harus 

memiliki keinginan untuk berhubungan seksual. Tidak boleh ada faktor-faktor 

yang memblokir keinginan tersebut. 
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Sayangnya kita hidup dalam lingkungan sosial yang sangat keras dan penuh 

tekanan. Kondisi-kondisi ini dapat memicu terjadinya sters, kecemasan, takut 

gagal, dan perasaan negatif lain yang dapat memblokir saraf sehingga 

menyebabkan dissfungsi ereksi atau impoten. 

Hal-hal yang bersifat situasional juga dapat menjadi penyebab disfungsi ereksi 

atau impoten, seorang pria bisa mengali impoten ketika berhubungan sekual 

dengan wanita tertentu tapi tidak juga kepada wanita lainnya. Atau terkadang 

mendapatkan ereksi yang normal saat melakukan mastrubasi atau ketika tidur, tapi 

tidak mampu mempertahankan ereksinya saat sedang berhungan seksual dengan 

wanita. impoten. 

D. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 

Berdasarkan kerangka pikir di atas, seorang istri boleh mengajukan gugatan 

perceraian apabila suaminya mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan 

Alasan Perceraian 

Pendapat Para Ahli 

Hukum Islam 

Putusan Hakim 

Penyakit Yang Tidak Dapat Disembuhkan 

atau Impoten 
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atau cacat badan yang menyebabkan seorang suami tidak dapat menjalankan 

kewajibannya dengan memberikan nafkah batin terhadap istrinya.  

 

Menurut pendapat para ahli hukum Islam, istri boleh mengajukan gugatan cerai 

kepada suaminya yang mengalami impoten dalam kurun waktu 1 tahun dan juga 

diberikan kesempatan untuk suami melakukan pengobata. Apabila dalam kurun 

waktu 1 tahun sang suami masih tidak sembuh atau masih mengalami impoten, 

baru lah sang istri diperbolehkan mengajukan gugatan percerai kepada sang suami 

ke Pengadilan Agama. Berkahirnya perkawinan di Pengadilan Agama atas 

putusan Hakim yang memutus perkara perceraian tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

 

Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus 

normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. 

Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagi norma atau kaidah yang 

berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga 

penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas 

dan doktrin hukum, penemuan hukum, dalam perkara in concerto, sistematik 

hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.
38

 

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian library research atau 

penelitian kepustakaan. Mengenai penelitian semacam ini lazimnya juga disebut 

“legal Research” atau “Legal Research Instruction”.
39

 Penelitian hukum 

semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan (field research) karena yang 

diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai library 

based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary 

materials.
40
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B. Tipe Penelitian 

 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe deskriptif, yaitu 

penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran 

(deskrpisi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan 

pada saat tertentu atau menegenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum 

tertentu  yang terjadi dalam masyarakat.
41

 

Dalam skripsi ini, penulis akan memberikan pemaparan dan menjelaskan serta 

memberikan informasi mengenai Anlisis Hukum Islam Terhadap Penyakit yang 

tidak dapat Disembuhkan sebagai Alasan Perceraian.  

C. Pendekatan Masalah 

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-

undangan (statue approach).
42

 Suatu penelitian normatif tentu harus 

menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah 

berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu 

penelitian. Begitu juga dengan skripsi ini, tahapan pendekatan normatif terapan 

yang penulis lakukan antara lain: 

1. Mengidentifikasi pokok bahasan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah 

bagaimana pandangan Para Ahli Hukum Islam mengenai perceraian dengan 

alasan penyakit yang tidak dapat disembuhkan , dan apa-apa saja 

pertimbangan para hakim untuk memutus perkara perceraian dengan alasan 

penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 
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2. Mengidentifikasi ketentuan hukum normatif mana yang akan digunakan 

terkait pelaksanaan perceraian dengan alasan penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan (impoten)., yaitu antara lain: Al-Quran, Al-Hadits, Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam 

Nomor 1 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan Kompilasi Hukum Islam yang akan dijelaskan pada poin Data dan 

Sumber Data.  

D. Data dan Sumber Data 

 

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka 

penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Jenis datanya adalah data 

sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara 

mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah 

perceraian dengan alasan suami impoten. Data sekunder, antara lain mencakup 

dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud 

laporan, buku harian dan seterusnya.
43

 Data sekunder terdiri dari: 

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan meliputi: 

a. Al-Quran; 

b. Al-Hadits; 

c. Ar-Ra’yu, berupa: 

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 
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2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres Nomor 1 Tahun 1971; 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan  

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

2. Penelitian bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku literatur, penelusuran 

internet, serta berbagai artikel yang terkait dengan Anlisis Hukum Islam 

Terhadap Penyakit yang tidak dapat Disembuhkan (Impoten) sebagai 

Alasan Perceraian. 

3. Penelitian bahan hukum tersier, yaitu tulisan-tulisan ilmiah yang sifatnya 

non hukum tetapi berkaitan dengan Anlisis Hukum Islam Terhadap Penyakit 

yang tidak dapat Disembuhkan (Impoten) sebagai Alasan Perceraian. 

E. Metode Pengumpulan Data 

 

Berdasarkan Dalam mengumpulkan data maka tindakan teknis yang penulis 

lakukan yaitu: 

1. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan yaitu informasi tertulis mengenai hukum yang berasal 

dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam 

penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh 

data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi 

dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, jurnal-jurnal, 

membaca peraturan perundang-undangan serta makalah yang berhubungan 

dengan permasalan perceraian dengan alasan penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan. 
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2. Studi Dokumen 

Mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan 

secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu. Pengkajian dan 

analisis informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara 

umum berupa dokumen yang berkaitan dengan perceraian dengan alasan 

penyakit yang tidak dapat disembuhkan.  

F. Metode Pengolahan Data 

 

Metode pengolahan data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui tahapan-

tahapan diantara lain sebagai berikut: 

1. Pemeriksaan data (Editing) 

Pemeriksaan yang dimaksud adalah memeriksa apakah data yang terkumpul 

melalui studi pustaka dan dokumen-dokumen terkait Anlisis Hukum Islam 

Terhadap Penyakit yang tidak dapat Disembuhkan (Impoten) sebagai 

Alasan Perceraian sudah dianggap lengkap, cukup, relevan, jelas, tidak 

berlebihan, dan sebisa mungkin tanpa kesalahan. 

2. Pengaturan Data (Organizing) 

Data-data yang terkait dengan Anlisis Hukum Islam Terhadap Penyakit 

yang tidak dapat Disembuhkan sebagai Alasan Perceraian yang telah 

terkumpul tersebut diatur dan disusun sedemikian rupa. Kemudian dapat 

diperoleh gambaran terkait Anlisis Hukum Islam Terhadap Penyakit yang 

tidak dapat Disembuhkan (Impoten) sebagai Alasan Perceraian menurut 

para ahli Hukum Islam, dan apa-apa saja pertimbangan para hakim untuk 

memutus perkara perceraian tersebut. 
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Data-data yang telah terkumpul dan pemaparan-pemaparan yang telah dijelaskan 

kemudian disatukan secara sistematis untuk menjawab rumusan-rumusan masalah 

tersebut.  

G. Analisis Data 

 

Data yang telah penulis peroleh akan penulis analisis dengan menggunakan 

metode kualitatif yaitu analisis yang dilakukan tidak menggunkan metode 

kuantitatif, yaitu analisis yang dilakukan tidak menggunakan rumus statistik 

sebagaimana halnya penelitian kuantitatif, karena data tidak berupa angka-angka, 

melainkan dengan menggunakan uraian kalimat yang logis berdasarkan pada 

pendapat para ahli, aturan-aturan yang berlaku dan sebagainya. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dalam penulisan skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM 

ISLAM TERHADAP PENYAKIT YANG TIDAK DAPAT DISEMBUHKAN 

(IMPOTEN) SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN” penulis dapat menyimpulkan: 

1. Para ahli hukum islam berpendapat mengenai penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan atau impoten yang menjadi alasan perceraian, Mazhab Imam 

Hanafi, Mazhab Imam Maliki, dan Imam Syafi’i memiliki pendapat yang 

sama mengenai cacat yang terdapat pada pria atau impoten, maka 

diperbolehkan untu tidak melanjutkan perkawinan tersebut. Mazhab Imam 

Hanafi dan Imam Syafi’i juga sependapat untuk wanita (calon istri) yang 

akan melaksanakan boleh memilih antar melanjutkan atau tidaknya 

perkawinan tersebut. Mazhab Imam Syafi’i yang mengatakan 

membolehkan istri yang memiliki suami yang tedapat penyakit impoten 

boleh menggugat cerai suaminya tersebut, dengan salah satu syarat yang 

diberikam Mazhab Imam Syafi’i sebelum diputuskan perkawinannya 

yakni istri disuruh menunggu selama satu tahun dengan harapan penyakit 

suaminya bisa disembuhkan. 
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2. Pertimbangan Hakim yang terdapat di dalam putusan: 

a. Dasar Pertimbangan Hakim (Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2012/PA.Pas: 

Selama 1 minggu uisa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak 

pernah harmonis dan selalu terjadi perselisihan serta belum pernah 

melakukan hubungan suami istri dikarenakan Tergugat menderita 

penyakit impoten. Hal tersebut Tergugat meninggalkan tempat tinggal 

bersama sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat 

tinggal selama 4 bulan. Dalam kasus ini Hakim menjatuhkan 

putusannya dengan pertimbangan fakta-fakta yang ada yaitu sesuai 

dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39  

tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 

huruf (f) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan  jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), 

karena akibat dari impoten tersebut menyebabkan ketidakharmonisan 

yang bentuknya perselisihan. 

b. Dasar Pertimbangan Hakim (Putusan nomor 211/Pdt.G/2012/PA.Pkc): 

Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada 

tanggal 13 Juli 2006, kehidupan rumah tangganya berjalan rukun dan 

juga telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun 

belum diberika keturunan. Pada pertengahan tahun 2007 perselisihan 

mulai terjadi dikarenakan Tergugat sudah tidak lagi mampu 

memberikan nafkah bati kepada Penggugat, Tergugat menderita 

penyakit impoten sehingga selama 5 tahun terakhir Penggugat dan 

Tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan, meskipun telah 
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diupayakan untuk mengobatinya, tetapi tidak pernah sembuh sampai 

sekarang. Sehingga pada bulan juni 2012 Penggugat dan Tergugat 

telah berpisah rumah. Dalam kasus ini Hakim juga menjatuhkan 

putusannya dengan pertimbangan fakta-fakta yang ada yaitu sesuai 

dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 

huruf (f) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan  jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), 

karena Majelis Hakim menilai bahwa di dalam rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat telah jadi perselisihan dan pertengkaran terus 

menerus karena Penggugat berkeyakinan bahwa Tergugat mengalai 

impoten. 

c. Dasar Pertimbangan Hakim (Putusan Nomor 

2020/Pdt.G/2014/PA.Btg): 

Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan perkawinan pada 

tanggal 09 Februari 2004 dan telah melakukan hubungan layaknya 

suami istri, namun sejak Maret 2006 hingga Juni 2014 Tergugat 

mengalami penyakit impoten yang meski telah berobat ke dokter, 

pengobataan alternatif maupun hebal tetap tidak dapat disembuhkan. 

Penggugat dan tergguat juga telah pisah rumah selama 4 bulan sejak 

bulan Juni 2014. Dan selaian menghadirkan saksi-saksi, Penggugat 

juga memberikan alat bukti lain berupa Surat Keterangan dari dr. Bekti 

Mastiadji, Sp. PK, sebagai penanggungjawab dari Laboratorium Klinik 

Utama (CITO) yang diterbitkan pada tanggal 11 Desember 2007 untuk 

Tergugat. Di dalam kasus ini Hakim berpendapat lain dengan Putusan 
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Nomor 1332/Pdt.G/2012/PA.Pas dan Putusan Nomor 

211/Pdt.G/2012/PA.Pkc. Majelis Hakim mengambil keputusan 

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada bahwa ikatan 

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin diteruskan 

lagi, maka maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (e) 

jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 huruf (e) dalam Putusan Nomor 

2020/Pdt.G/PA.Btg.  

Perbedaan pendapat yang terjadi diantara Putusan Nomor 

1332/Pdt.G/2012/PA.Pas  dan Putusan Nomor 211/Pdt.G/2012/PA.Pkc karena 

Tergugat hanya mengadirkan saksi-saksi saja, berbeda dengan Putusan Nomor 

2020/Pdt.G/2014/PABtg, dimana Penggugat tidak hanya menghadirkan saksi-

saksi saja melainkan Penggugat memberikan alat bukti seperti surat keterangan 

dari dokter mengenai kebenaran bahwa Tergugat benar-benar mengalami impoten 

yaitu Surat Keterangan dari dr. Bekti Mastiadji, Sp. PK, sebagai 

penanggungjawab dari Laboratorium Klinik Utama (CITO) yang diterbitkan pada 

tanggal 11 Desember 2007 untuk Tergugat. 

B. Saran 

 

1. Diharapkan untuk pembuat undang-undang membuat bahwa impoten 

merupakan salah satu kategori dari cacat badan atau penyakit apa saja 

yang termasuk di dalam kategori Pasal 19 huruf (e) Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam serta 

memberikan penjalasan yang sah mengenai cacat badan atau penyakit apa 

saja yang dimaksud dalam kategori Pasal 19 huruf (e) Undang-Undang 
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Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, agar 

dapat sesuai dengan pandangan para ulama. 

2. Kepada Majelis Hakim, baiknya menghadirkan saksi ahli atau bukti 

berupa surat keterangan terkait dengan yang menjadi pokok permasalahan 

dalam perceraian tersebut. 

3. Perlu dilakukan sosialisasi memalui media sosial, media cetak maupun 

seminar–seminar mengenai perceraian dengan alsan suami impoten, agar 

para istri yang mengalami hal yang sama untuk tidak terburu-buru 

memutuskan suatu hal, ada baiknya jika dilakukan musyawarah secara 

kekeluargaan terlebih dahulu. 

4. Untuk para pria baik yang sudah menikah maupun yang belum  agar dapat 

menjaga pola hidup yang sehat agar tidak terkena penyakit impoten yang 

bisa menyebakan perceraian dikemudian hari. 



DAFTAR PUSTAKA 

A. Buku: 

Al-Qur’an 

 

Al-Hadist 

 

Abdurrahaman. Kompilasi Hukum Islam. Jakrta. Akademika Persindo, 2004 

 

Al-Jamal, Ibrahin Muhammad. Fiqih Wanita, (terj) 

 

Anshori, Abdul Ghofur. Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum  

Positif). Yogyakarta: UII Press, 2011 

 

Beni, Kurniawan. Manajemen Pernikahan (Tuntunan Praktis bagi Pasangan  

Muda, Nasihat Bijak untuk Semua Keluarga). Tanggerang. Jelajah  

Nusa, 2012 

 

Candra, Windu Siti. Disfungsi Seksual – Tinjauan Fisiologi dan Patologis  

Terhadap Seksualitas.Yogyakarta. CV. Andi Offset, 2009 

 

Firdaweri. Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan. Jakarta. CV. Pedoman Ilmu  

Jaya, 1989 

 

I, Abdul Rahman. Perkawinan dalam Syariat Islam. Jakarta. PT Rienka Cipta,  

1996 cet-2 

 

Ibrahim, Jhonny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang.  

Bayumedia Publishing, 2006 

 

Ismuha. Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih. Jakarta. PT. Bulan  

Bintang, 1993 

 

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta. Kencana. Cet.2. 2008 

 

Maudidi, Abdul A’ala. Kawin dan Cerai Menurut Islam. cet-1 Jakarta. Gema  

Insani Press, 1995 

 

Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung.  

PT.Aditya Bakti, 2004 

 

Mughniyah, M. Jawad. Fiqih Lima Mazhab. Lentera. Jakarta, 2011 

 

Muhammad, Husain. Fiqih Perempuan. Yogyakarta. LKIS, 2002 

 

Muktar, Kamal. Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan. Jakarta. Bulan  



Bintang, 1974, cet-2 

 

Najieh, Abu Ahmad. Fikih Mazhab Syafi’i. Bandung. Nuansa Cendikia, 2017 

 

Ramulyo, Mohd. Idris. Hukum Perkawinan Islam (suatu analisis dari undang- 

undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam). Jakarta. Bumi  

Aksara 1999 cet-2 

 

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. UI Pers, 2014 

 

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. Penelitian Hukum Normatif Tinjauan  

Singkat. Jakarta. Rajawali Pers, 2006 

 

Subekti dan Tjitrosudibio, R. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta. 

Pradnya Paramita, 2006 

 

Syaifuddin, Muhammad dkk. Hukum Perceraian. Jakarta. Sinar Grafika, 2014  

 

Zamroni, Anang dan Asrori, Ma’ruf. Bimbingan Seks Islam. Surabaya. Pustaka  

Anda Surabaya 

 

 

B. Undang-Undang: 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 

 

 

C. Skripsi, Jurnal dan Internet : 

Widia Ade Putri, Skripsi, Studi Kasus Alasan Perceraian Salah Satu Pihak 

Mendapat Cacat Badan atau Penyakit yang Mengakibatkan Tidak Dapat 

Menjalankan Kewajibannya Sebagai Suami /Istri (Putusan Nomor 

130/Pdt.G/2014/PA.Sgm dan Putusan Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.Blk), Makasar, 

2017 

Imam Nuril Shofiyuddin (Staf Pusat Studi Gender (PSG) UIN Malang dan 

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum PPS Unisma, Fenomena Gugat Cerai Alasan 

Impotensi (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang), e-journal 

www.alodokter.com/impotensi 

Artikel Kesehatan, http://www.sehatki.com/pengertian-disfungsi-ereksi.htm 

http://www.alodokter.com/impotensi
http://www.sehatki.com/pengertian-disfungsi-ereksi.htm


https://muslim.or.id/20896-fatwa-ulama-suami-impoten-istri-berhak-mengajukan-

cerai-setelah-setahun.html, (dalam Manhajus salikin hal 202, Darul Wathan, cet. 

I, 1421 H), (dalam Ibhajul Mu’min, hlm 250, Darul Wathan, cet-1, 1422 H) dan 

(dalam HR Abu Dawud no 2226, At-Tarmudzi 1187 dan dishahihkan Syaikh 

Albani,) 

https://muslim.or.id/20896-fatwa-ulama-suami-impoten-istri-berhak-mengajukan-cerai-setelah-setahun.html
https://muslim.or.id/20896-fatwa-ulama-suami-impoten-istri-berhak-mengajukan-cerai-setelah-setahun.html

