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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 Berdasarksn hasil analisis yang penulis paparkan pada bab sebelumnya, 

maka dapat diambil simpulan sebagai berikut : 

1. Para anggota MUI Kota Banjarmasin sepakat bahwa suami yang berstatus 

narapidana tetap wajib memenuhi nafkah terhadap istri dan anak-anaknya 

sesuai dengan kemampuannya. Kemampuan yang dimaksud ialah jika 

suami ada mempunyai tabungan, harta, atau usaha lalu dikelola oleh istri 

untuk memenuhi kebutuhan hidup maka hal tersebut sama dengan 

pemenuhan kewajiban nafkah oleh suami. Namun, terjadi perbedaan 

pendapat antara para anggota MUI Kota Banjarmasin ketika suami yang 

berstatus narapidana sama sekali tidak memiliki penghasilan untuk 

istrinya, dalam hal ini dapat dibagi menjadi dua variasi pendapat yaitu (1) 

tetap wajib pemenuhan nafkah kepada istri, (2) kewajiban nafkah menjadi 

gugur karena tidak ada kemampuan. 

2. Dasar hukum, berdasarkan Q.S. Al-Baqarah/2 : 233, Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi 

Hukum Islam dan dasar hukum lainnya bahwa memberi nafkah adalah 

wajib bagi suami, namun kewajiban tersebut dijalankan berdasarkan 

kemampuan sang suami. Dalam hal suami narapidana ada yang 

menyatakan bahwa tetap wajib memberi nafkah karena suami adalah 
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kepala keluarga yang bertanggung jawab atas keluarganya berdasarkan 

Q.S. An-Nisa/4 : 34 namun ada juga yang menyatakan bahwa kewajiban 

memberi nafkah menjadi gugur karena kondisi suami tidak 

memungkinkan, Islam adalah agama yang tidak memberatkan umatnya 

maka dengan kondisi seperti itu suami narapidana bisa saja mendapatkan 

keringanan yang disebut dengan rukhsāh. 

 

B. Rekomendasi 

1. Untuk para suami, suami sebagai kepala rumah tangga yang memiliki 

tanggung jawab yang besar terhadap istri dan anak-anaknya, disarankan 

untuk para suami menabung untuk keperluan mendesak, karena kita tidak 

tahu kedepannya seperti apa. Selain itu, perlu diingat untuk para suami, 

memang benar istri dianjurkan untuk patuh kepada suaminya, namun 

patuhnya istri ada batasannya, istri boleh saja menolak perintah suami 

seperti menolak suami yang mengajak maksiat, suami menyerahkan beban 

mencari nafkah kepada istri dalam hal ini istri boleh mematuhi dan boleh 

menolak karena pada dasarnya istri tidak diwajibkan menafkahi suami dan 

anak-anaknya. Selain itu untuk suami, bijaklah dalam bertindak, karena 

perbuatan kejahatan ataupun pelanggaran terhadap hukum pasti dibalas 

setimpal. 

2. Untuk para istri, tetap bersabar, ikhlas, saling membantu dan jika istri 

ingin bekerja untuk membantu perekonomian rumah tangganya selama 

suami terpidana, diwajibkan terlebih dahulu izin dengan sang suami 
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meskipun sang suami berada dalam penjara dan tetap melaksanakan 

kewajiban sebagai istri. 

3. Untuk para keluarga, selalu memberikan doa, nasehat, dukungan, dan 

bantuan untuk suami istri yang dalam masalah. 

4. Untuk masyarakat, jangan menyindir dan menjauhi orang yang terkait 

dalam kasus pidana. Selalu berikan pertolongan kepada sesama yang lagi 

dalam kesusahan. 

  




