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ABSTRAK 

  

 

Syahid, 2017. Praktik Perkawinan Sirri Antar Narapidana (Studi Kasus di 

Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura). Skripsi, Program 

Studi Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum keluarga), Fakultas Syariah dan 

Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.HI. (II) 

Imam Alfiannor, M.HI. 

 Kata Kunci: Perkawinan dan Narapidana 

Penelitian ini dilatarbelakangi dari praktik perkawinan sesama narapidana 

di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura penelitian ini membahas 

bagaimana praktik dan permasalahan yang muncul dari perkawinan narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura serta apa yang menjadi 

faktor pendorong yang menyebabkan pasangan narapidana ingin melakukan nikah 

sirri di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura.    

Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui bagaimana praktik perkawinan 

sesama narapidana di lakukan dan faktor pendorong yang menyebabkan pasangan 

narapidana melakukan nikah sirri di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA 

Martapura. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research) yaitu 

dengan melakukan penggalian data kepada pihak yang bersangkutan, dan 

penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, yaitu peneliti berusaha untuk 

menggambarkan apa yang ada dilapangan dengan metode wawancara. 

Melalui teknis analisis kualitatif, penelitian ini menghasilkan temuan-

temuan: Dari gambaran praktik perkawinan narapidana Pertama: terjadinya 

perkawinan sirri di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura Kedua: 

perkawinan sirri antar narapidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan 

Anak Klas IIA Martapura adalah suatu pelanggaran hukum menurut kebijakan 

dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura Ketiga: Kepala 

Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura membuat kebijakan tidak 

memperbolehkannya perkawinan antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan 

Anak Klas IIA Martapura. Keempat: faktor pendorong terjadinya nikah sirri di 

Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura adalah tujuan perkawinannya 

merupakan syariat Islam, pembuktian perasaan cinta dan tidak enak dilihat oleh 

para narapidana lain tentang hubungan mereka. Kemudian keinginan untuk 

menikah secara resmi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah tidak terlaksana 

karena Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura memiliki 

peraturan kebijakan tentang tidak diperbolehkannya pernikahan antar narapidana 

dan sipir membantu terjadinya pernikahan sirri secara sembunyi di Lembaga 

Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura. 
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MOTTO 

 

Teruslah bergerak, 

hingga kelelahan itu lelah mengikutimu. 

Teruslah berlari, 

hingga kebosanan itu bosan mengejarmu. 

Teruslah berjalan, 

hingga keletihan itu letih bersamamu. 

Teruslah bertahan, 

hingga kefuturan itu futur menyertaimu. 

Tetaplah berjaga, 

hinga kelesuan itu lesu menemanimu. 

 

 

 

Jika salah, perbaiki. 

Jika gagal, coba lagi. 

Tapi, jika kamu meyerah,  

Semuanya selesai. 

 

 

 

 

Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa... 

Selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha... 
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        KATA PERSEMBAHAN 

    

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu 

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha 

mulia 

Yang mengajar manusia dengan pena, 

Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (QS: Al-’Alaq 1-5) 

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan ? (QS: Ar-Rahman 13) 

Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu beberapa derajat 

(QS : Al-Mujadilah 11) 

Ya Allah, 
Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku, sedih, bahagia, 

dan bertemu orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman bagiku, yang telah 

memberi warna-warni kehidupanku. Kubersujud dihadapan Mu, 
Engaku berikan aku kesempatan untuk bisa sampai  

Di penghujung awal perjuanganku 
Segala Puji bagi Mu ya Allah, 

 

Alhamdulillah..Alhamdulillah..Alhamdulillahirobbil’alamin..  

Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Agung nan Maha 

Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku 

manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani 

kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk 

meraih cita-cita besarku. 

 
Lantunan Al-fatihah beriring Shalawat dalam silahku merintih, menadahkan 

doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untukmu. Kupersembahkan 

sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda dan Ibundaku tercinta, yang tiada pernah 

hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang 

serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap 

rintangan yang ada didepanku.,, Ayah,.. Ibu...terimalah bukti kecil ini sebagai kado 

keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu.. dalam hidupmu demi hidupku 

kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar berjuang 

separuh nyawa hingga segalanya.. Maafkan anakmu Ayah,,, Ibu,, masih saja ananda 

menyusahkanmu..   

Dalam silah di lima waktu mulai fajar terbit hingga terbenam.. seraya tangaku 

menadah”.. ya Allah ya Rahman ya Rahim... Terimakasih telah kau tempatkan aku 

diantara kedua malaikatmu yang setiap waktu ikhlas menjagaku,, mendidikku,, 



ix 
 

membimbingku dengan baik,, ya Allah berikanlah balasan setimpal syurga firdaus 

untuk mereka dan jauhkanlah mereka nanti dari panasnya sengat hawa api 

nerakamu.. 

Untukmu Ayah (Farouk Ahmad Saleh Thalib),,,Ibu (Barkeh Ahmad Said Thalib)...Terimakasih....   
we always loving you... ( ttd.Anakmu)  

Terimakasih kepada dua orang sosok dosen pembimbing yang membimbing 

seperti orang tua sendiri karena dorongan beliaulah penulis dapat 

menyelesaikan tulisan ini dengan tepat waktu. 

Terimakasih untuk para guru dan dosen yang sudah memberikan dan 

menyampaikan ilmunya dengan tulus dan ikhlas. 

Terimakasih kepada M. Zaini, M. Abdul Khair, Mu’ainul Azmi,  Herry 

Cahyono, Ikhsan Munazir, Hadriah, Quratul’ain, Tethy Yuliana, Karmani, 

Farhad Alkatiri dan Sahabat lainnya yang telah banyak membantu dan 

memberikan saran dalam penulisan ini  

Buat teman –teman yang di fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, khususnya 

teman dari jurusan Hukum Keluarga angkatan 2013, serta teman-teman 

seperjuanganku yang saya sayangi, terimakasih sudah memberikan masukan 

dan saran selama pembuatan skripsi ini berlangsung. Mudah-mudahan 

perjuangan kita selama masa kuliah ini tidak sia-sia dan tercapai semua yang 

dicita-citakan. Amin…  

Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian yang akan dikejar, untuk 

sebuah pengharapan, agar hidup jauh lebih bermakna, hidup tanpa mimpi ibarat arus 

sungai. Mengalir tanpa tujuan. Teruslah belajar, berusaha, dan berdoa untuk 

menggapainya. 

Jatuh berdiri lagi. Kalah mencoba lagi. Gagal Bangkit lagi. 

Never give up! 

Sampai Allah SWT berkata “waktunya pulang” 
 

Hanya sebuah karya kecil dan untaian kata-kata ini yang dapat  

kupersembahkan kepada kalian semua,, Terimakasih beribu terimakasih kuucapkan..  

Atas segala kekhilafan salah dan kekuranganku,  

kurendahkan hati serta diri menjabat tangan meminta beribu-ribu kata maaf tercurah.  

 

Banjarmasin, 8 Juli 2017 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Sesuai dengan Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan 

Nomor: 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut: 

1. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba' B Be ب

 Ta' T Te ت

 Ṡa' Ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa' Ḥ ح

ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha' Kh ka dan ha خ

 Dal D De د
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 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra' R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad Ṣ ص

es (dengan titik di 

bawah) 

 Ḍad Ḍ ض

de (dengan titik di 

bawah) 

 Ṭa' Ṭ ط

te (dengan titik di 

bawah) 

 Ẓa' Ẓ ظ

zet (dengan titik di 

bawah) 

 Ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 Ghain G ge غ

 Fa' F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L ‘el ل

 Mim M ‘em م
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 Nun N ‘en ن

 Wau W We و

 Ha' H Ha ه

 Hamzah ' Apostrof ء

 Yā' Y Ye ي

 

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 Ditulis muta‟aqqin متعقديه

 Ditulis „iddah عدة

 

3. Ta’marbutah 

a) Apabila dimatikan ditulis h. 

 Ditulis Hibbah هبت

 Ditulis Jizyah جسيت

 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali 

dikehendaki lafal aslinya). 

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaanya kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan  h. 

 

ألونيبءكرمت   Ditulis Karāmah  al auliyā„ 

 

b) Apabila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan 

dammah ditulis t. 

 

 Ditulis Zakātul-fitri زكبة انفطر
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4. Vokal Pendek. 

ــِِ  Kasrah Ditulis I ـ

ــِِ  Fathah Ditulis A ـ

 Dammah Ditulis U ـــِِ

 

5. Vokal Panjang 

1. Fathah + alif                     - 

 جب ههيت 

ditulis ā    -  jāhiliyyah 

2. Fathah+ ya’mati                        - 

 يسعى 

ditulis ā-  yas„ā 

3. Kasrah + ya’mati                        - 

 كريم

ditulis I     - karim 

4. Dammah + wawu mati               - 

 فروض

ditulis û  - furud 

 

6. Vokal Rangkap 

1. Fathah + ya’ mati                     - 

 بيىكم

ditulis ai- Bainakum 

2.  Fathah + wawu mati   

 قول

ditulis au- Qaulun 

 

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 Ditulis a„antum أأوتم

 Ditulis u„iddah أعدة

 Ditulis la„in syakartum نئه شكر تم

 

8. Kata sandang alif + lam 

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”. 

 Ditulis al-Qur‟ān انقران



xiv 
 

 Ditulis al-Qiyās انقيبش

 

b) Apabila dikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya. 

 Ditulis as-Samā انسمبء

 Ditulis asy-Syams انشمص

 

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

 Ditulis ذوي انفروض
Żawi al-furud atau 

Żawil furud 

 Ditulis أهم انسىت
ahl as-sunnah atau 

ahlussunnah 
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KATA PENGANTAR 

 بسم اهلل الر محن الرحيم

وعلى أله  م على أشرف األنبياء و املرسلني سيدنا وموال نا حممداحلمد هلل رب العاملني الصالةوالسال
 وأصحابه أمجعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين. اما بعد

 

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. karena 

atas berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi yang berjudul “Praktik Perkawinan Sirri Antar Narapidana” (Studi Kasus 

di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura). Shalawat dan salam juga 

penulis haturkan kepada suri tauladan terbaik umat Nabi Muhammad Saw. 

Beserta para sahabat, kerabat serta orang-orang yang istiqamah mengikuti 

petunjuknya hingga akhir zaman. 

Dalam kesempatan ini tidak ada kata yang tertulis selain ungkapan rasa 

terima kasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang 

diberikan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini 

terutama penulis haturkan kepada yang terhormat:  

1. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin yang 

berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi ini. 

2. Ketua program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 

UIN Antasari Banjarmasin  

3. Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.HI. Selaku dosen pembimbing I. dan Imam 

Alfiannor. M.HI. Selaku dosen pembimbing II yang telah banyak 
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memberikan koreksi dan pengarahan yang berharga sekali dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

4. Seluruh dosen yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, mendidik, 

dan membimbing penulis, baik selama perkuliahan maupun sampai 

penyusunan skripsi ini selesai. 

5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan 

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin. 

6. Kepala bagian tata usaha Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam serta Stafnya 

yang telah memberikan pelayanan yang baik sehingga memudahkan penulis 

dalam segala hal administrasi yang penulis perlukan. 

7. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga 

dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

 

Akhirnya penulis berharap agar skripsi  ini bermanfaat untuk kita semua 

dan atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdo'a semoga Allah 

Swt.berkenan membalasnya dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya 

Rabbal 'alamin. 

 

 

 

 



xvii 
 

DAFTAR ISI  

HALAMAN JUDUL ................................................................................ ...i 

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ............................. ii 

HALAMAN PERSETUJUAN.................................................................... iii 

HALAMAN PENGESAHAN ..................................................................... iv 

ABSTRAK .................................................................................................... v 

MOTTO ....................................................................................................... vi 

KATA PERSEMBAHAN .......................................................................... vii 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA ............................ ix 

KATA PENGANTAR ............................................................................... xiv 

DAFTAR ISI .............................................................................................. xvi 

BAB I  PENDAHULUAN ................................................................. 1 

A. Latar Belakang Masalah .................................................. 1 

B. Rumusan Masalah ........................................................... 6 

C. Tujuan Penelitian ............................................................. 7 

D. Signifikansi Penelitian ..................................................... 7 

E. Definisi Operasional ........................................................ 8 

F. Kajian Pustaka ................................................................. 9 

G. Sistematika Penulisan .................................................... 10 

 

BAB II PERKAWINAN AYAH DENGAN ANAKTIRINYA ..... 13 

A. Definisi dan Hukum Perkawinan .................................. 13 

B. Rukun dan Syarat Perkawinan ...................................... 17 

C. Tujuan Perkawinan ........................................................ 24 

D. Pencatatan Perkawinan .................................................. 28 



xviii 
 

E. Akibat Hukum Pernikahan Tidak Tercatat  ................... 31 

F. Hak Dan Kewajiban Narapidana  .................................. 32 

BAB III METODE PENELITIAN .................................................. 37 

A. Jenis dan Sifat Penelitian ............................................... 37 

B. Lokasi Penelitian ........................................................... 37 

C. Data dan Sumber Data  .................................................. 38 

D. Teknik Pengumpulan Data ............................................ 39 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data ........................... 39 

F. Tahapan Penelitian ........................................................ 40 

 

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA ................. 43 

 

A. Penyajian Data ............................................................... 43 

B. Analisis Data ................................................................. 48 

1. Gambaran Praktik Perkawinan Narapidana Di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas II Anak Martapura ................. 48 

2. Permasalahan yang Muncul dari Praktik Perkawinan 

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Anak 

Martapura...................................................................50 

BABV PENUTUP.............................................................................53 

A. Simplan......................................................................53 

B. Saran ................................................................ .........54 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................. 56 

LAMPIRAN-LAMPIRAN......................................................................... 59 

 Lampiran I ............................................................................ 59 

 Lampiran II ........................................................................... 61 

 Lampiran III .......................................................................... 63 

Daftar riwayat hidup..............................................................65 


