
1 
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua 

makhluknya baik pada manusia,hewan,maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah 

suatu cara yang di pilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan  bagi makhluknya untuk 

berkembang baik, dalam melastarikan hidupnya.
1
 Menurut firman Allah Q.S.Ar-

Rum Ayat: 21 

                           

                    

“Dan di antara tanda-tanda kekuasannya ialah dia menciptakan anakmu 

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

dan telah dijadikannya rasa kasih sayang di antaramu. Sesungguhnya sedemikian 

terdapat tanda-tanda kaum yang berpikir.”
2
 

Perkawinan merupakan ikatan yang kuat’’mitsaqan ghalidzan’’antara pria 

dan wanita untuk selamanya.tujuan tersebut dapat kita lihat dari undang-undang 

perkawinan No 1 Tahun 1974 Bab 1 Tentang Dasar Perkawinan  pasal l, bahwa 

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami 

istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

ketuhanan yang Maha Esa. 

                                                           
1
 Slamet abidin dan aminuddin,Fikih Munakahat I (Bandung:CV Pustak Setia,1999),hlm.9 

 
2
 Abdul Rahman, perkawinan dalam syariat isalm (PT:Renika cipta),hlm.1 
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 Perkawinan juga berguna untuk memelihara keturunan anak cucu 

(keturunan) sebab kalau tidak dengan nikah tertentu tidak berketentuan siapa yang 

akan mengurusnya dan siapa yang akan bertanggung jawab atasnya. Dari 

perkawinan itu akan melahirkan keturunan yang sah dalam masyarakat, kemudian 

perkawinan tersebut akan membangun rumah tangga yang baru dan keluarga yang 

baru. Karena itulah islam menggariskan suatu aturan akad  sekaligus nikah untuk 

menghalalkan pergaulan pria dan wanita, yang dapat menyelamatkan garis nasab 

dan dari kebinasaan hawa nafsu.
3
 Dengan tujuan yang terbesar dari perkawinan 

ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari 

kebinasaan, sebab seorang perempuan, apabila ia sudah menikah, maka nafkahnya 

(Biaya hidupnya) wajib di tanggung oleh suaminya.
4
 

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan 

rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan 

menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga. Jika 

suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka 

akan terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah 

kebahagian hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga 

akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yakni sakinah, mawaddah wa 

rahmah.
5
 

                                                           
 3 Kealany HD,Islam dan Aspek kemasyarakatan,(Jakarta:Bumi Askara,2000), hlm. 142. 

 
4
 Imam Muslim, Jus II ( Lebanon dar al-kitab al-alamiyah), hlm. 1019. 

 
5
 Abdul Rahman Ghozali, Fikih Munakahat (Jakarta; Kencana, 2003), hlm. 155. 
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Hak dan kewajiaban suami istri adalah hak istri yang merupakan 

kewajiban suami, dan kewajiban suami yang menjadikan hak istri. Menurut 

sayyid Sabiq hak dan kewajiban suami istri ada tiga macan yaitu: 

1. Hak istri atas suami  

2. Hak suami atas istri  

3. Hak bersama
6
 

 Hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 

1974 terdapat dalam Bab VI pasal 34, dalam pasal 34 di sebutkan: 

1. Suami istri melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup 

berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 

2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebai-baiknya  

3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibaan masing-masing dapat 

mengajukan gugatan kepengadilan. 

 Adapun masalah hak dan kewajiban suami istri dalam undang-undang 

hukum perdata dalam pasal 103,  pasal 103 di sebutkan:” suami istri wajib setia 

satu sama lain, saling menolong dan saling membantu. 

1. Hak suami atas istri 

 Di antara beberapa hak suami terhadap istrinya, yang paling pokok adalah: 

a. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat. 

b. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami. 

                                                           
6
 Beni Ahamad Saebani, fikiih munakahat,(Bandung:CV Pustaka Setia,cet VI, 

2010),hlm.11. 
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c. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan 

suami. 

d. Tidak bermuka masam di hadapan suami. 

e. Tidak menunjukan keadaan yang tidak di senangi suami.
7
 

2.  Kewajiban suami terhadap istri  

 Kewajiban suami terhadap istri mencakup kewajiban materi berupa 

kebendaan dan kewajiban nonmateri yang bukan berupa kebendaan. 

3. Kewajiban istri terhadap suami 

Di antara beberapa kewajiban seseorang istri terhadap sebagai berikut: 

a. Taat dan petuh kepada suami 

b. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman  

c. Mengatur rumah dan baik  

d. Menghormati keluarga suami 

e. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami. 

f. Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju  

g. Ridha dan syukur terhadap apa yang di berikan suami  

h. Selalu hemat dan suka menabung  

i. Selalu berhias, bersolek untuk atau di hadapan suami 

j. Jangan selalu cemburu buta.
8
 

                                                           
7
H.M.A.Tihami dan Sohari Sahrani,Fikih munakahat(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada), 

hlm. 158 

 
8
Ibid,hlm,161-162 
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Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri tidak bisa memberikan 

hak dan kewajiaban sebagai seorang suami atau seorang istri sedangkan ia dalam 

jeruji, sebagaimana yang di atur dalam peraturan pemerintahan nomor 9 tahun 

1975 tentang pelaksaan undang-undang nomor 1 tahun 1974. 

 Hasil obsevasi di lapangan yakni terjadi pernikahan di lembaga 

pemasyarakatan klas II Anak Martapura antar pasangan Syaiful dengan Elly dan 

pasangan Ahmad dengan Arianti yang mana sebelumnya masing-masing dari 

mereka sudah pernah menikah dengan orang lain yang mana status pernikahan 

mereka, sudah bercerai diluar pengadilan agama.pernikahan pasangan Syaiful dan 

Elly yang terjadi pada tanggal 12 april 2016 dan pasangan Ahmad dan Arianti 

yang terjadi pada tanggal 29 September 2016 di lembaga Pemasyarakatan klas II 

Anak Martapura. 

Dalam hasil observasi tersebut, penulis menemukan beberapa hal yang 

menjadi dasar permasalahan kedua pasangan ini yaitu: sulitnya pemenuhan hak 

dan kewajiban suami istri yang ada dalam lembaga pemasyaraktan yang sedang 

menjalani masa tahanan, dikarenakan tidak adanya fasilitas yang diberikan oleh 

Lembaga Pemasyarakatan untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka, baik 

itu nafkah lahir maupun nafkah batin. 

Kasus pelaksanaan  hak dan kewajiban suami istri narapidana di sinilah yang 

menjadi permasalahan hukum yang terjadi di lembaga pemasyarakatan klas II 

anak martapura dalam kasus pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri 

narapidana, ini akan melibatkan berapa sumber yang terdiri atas pihak yang 

bersangkutan, dan kepala lembaga pemasyarakatan. Dari adanya permasalahan 
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hukum inilah penulis tertarik untuk menjadikan kasus ini berdasarkan fakta yang 

telah di paparkan sebagai sebuah penelitian ilmiah dan bentuk skripsi yang 

berjudul “Pelaksanaan Hak Dan Kewajiaban Suami Istri Narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan ( Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas II 

Anak )” 

B. Rumusan masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan  di atas, penelitian 

akan meneliti pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri narapidana di lembaga 

pemasyaraktan (studi kasus lembaga pemasyarakatan klas II anak martapura) yang 

dapat di rumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri narapidana di 

lembaga  pemasyaraktan klas II anak martapura ? 

2. Apa kendala kedua narapidana yang ingin melaksanakan hak dan 

kewajibannya sebagai suami istri ?  

C. Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan Rumusan masalah penelitian yang ingin dicapai oleh penulis 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri di lembaga 

pemasyarakatan klas II anak martapura. 

2. Untuk mengetahui kendala narapidana yang ingin memberikan hak dan 

kewajibannya sebagai suami istri. 
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D. Signifikansi Penelitian 

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas di harapakan dan hasil ini dapat 

memberikan manfaat antara lain : 

1. Bahan kajian dan disiplin ilmu kesyariahan dalam bidang hukum keluarga, 

yang salah satunya membahas pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri 

narapidana di lembaga pemasyarakatan (studi kasus lembaga 

pemasyaraktan klas II anak martapura) 

2. Secara praktis memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan    

perlengkapan dan penyempurna bagi studi selanjutnya dan juga untuk 

memperbanyak khazanah perpustakaan sebagai informasi bagi peneliti 

yang akan meneliti dalam perspektif yang sama. 

E. Definisi Operasioanl  

 Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman 

dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan di teliti, maka perlu 

adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut : 

1. Pelaksaanan adalah proses dan cara melaksanakan
9
 

2. Hak  adalah untuk memutuskan sesuatu kekuasaan untuk melakukan atau 

berbuat sesuatu.
10 

3. Kewajiban adalah sesuatuyang harus di kerjakan sesuatu yang harus 

dilaksanakan.
11

 

                                                           
9
 TIM reality, Kamus terbaru Bahasa Indonesia, (Surabaya, Reality Publisher, 2008) hlm. 

402. 

 
10

  Ibid, hlm. 273. 
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4. Narapidana  adalah orang terhukum karena dinyatakan berbuat salah oleh 

hakim.
12

 

Agar tidak ada pembahasan di luar penelitian ini. Jadi penulis maksudkan 

dalam tulisan ini adalah penelitian tentang pelaksanaan hak dan kewajiban suami 

istri narapidana di lembaga pemasyaraktan klas II anak martapura. 

F. Kajian pustaka 

 Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang 

penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka membedakan penelitian ini 

dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis yaitu : 

 Skripsi yang disusun oleh Soraya Aisy, NIM  0901111028, tahun 2011, dari 

Jurusan Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Syariah, IAIN Antasari Banjarmasin, yang 

berjudul “Upaya Pemenuhan Nafkah Batin terhadap Keharmonisan Rumah 

Tangga Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin”.
13

 

Inti dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui upaya bentuk-bentuk 

pemenuhan nafkah batin yang dilakukan narapidana kepada istrinya serta 

mengetahui pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga. 

 Dari peneliti di atas, peneliti menemukan penelitian yang mengkaji tentang 

upaya pemenuhan nafkah batin terhadap keharmonisan rumah tangga narapidana  

di lembaga pemasyaraktan teluk dalam banjarmasin. Untuk lebih dalamnya yang 

                                                                                                                                                               
11

 Ibid, hlm. 672. 

 
12

 Ibid, hlm. 463. 

 
13

 Soraya Aisy, “Upaya Pemenuhan Nafkah Batin terhadap Keharmonisan Rumah Tangga 

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin”, (Skripsi tidak diterbitkan, 

Fakultas Syariah IAIN Antasari, Banjarmasin) 
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membedakan juga adalah sebagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri 

narapidan di lembaga pemasyarakatan klas II anak martapura yang telah menjerat 

mereka karena melanggar Undang-undang, kemudian pada saat masih mejalankan 

masa tahan sebagai mereka kembali lagi melanggar undang-undang Nomor 1 

tahun 1974 tentang hak dan kewajiban suami istri  Bab VI Pasal 34, dan juga 

kompilasi hukum islam Bab XII Pasal 77. 

 Skripsi yang disusun oleh Syahid, NIM  1301110066, tahun 2017, dari 

Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, UIN 

Antasari Banjarmasin, yang berjudul “ Praktik Perkawinan Sirri Antar Narapidana 

(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II Martapura). Inti dari 

penelitian tersebut adalah untuk mengetahui Praktik Perkawinan Sirri Antar 

Narapidana dan faktor pendorong yang menyebabkan pasangan narapidana ini 

ingin melakukan nikah sirri di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II Martapura. 

 Kedua penelitian di atas penulis jadikan kajian pustaka karena masalah yang 

diteliti berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis, namun penelitian 

ini berbeda dengan penelitian yang telah ada. Penelitian ini lebih memfokuskan 

pada pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dan kendala kedua narapidana 

yang ingin melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. 

G. Sistematika penulisan  

Untuk mempermudah mencari penelitian ini perlu adanya sistematika 

penulisan skripsi. Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara 

sistematis. Masing-masing bab akan membahas persoalan yang berbeda-beda, 
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namun dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan. Secara garis besar terbagi 

menjadi beberapa bab, yaitu: 

Bab 1 : Pendahuluan, dalam pendahuluan ini menjelaskan segala sesuatu yang 

akan membawa penulis menuju tujuan pembahasan ini, bab ini terdiri dari latar 

belakang masalah, latar belakang masalah ini merupakan awal ditemukannya 

permasalahan yang akan diteliti, kemudian latar belakang tersebut dijadikan 

sebagai rumusan masalah, selanjutnya rumusan masalah inilah yang merupakan 

unsur terpenting dalam penelitian ini. Setiap hal yang dilakukan memiliki tujuan, 

demikian pula dengan penelitian ini juga mempunyai tujuan. Adapun mengenai 

tujuan penelitian disini akan dapat tercapai jika permasalahan dalam penelitian ini 

telah dapat dijawab/terselesaikan. Mengingat kemungkinan adanya istilah yang 

masih kurang dipahami, sehingga penulis berusaha untuk memberikan pengetian 

guna kemudahan pemahaman sebagaimana yang dikehendaki dalam penelitian 

ini. Salah satu harapan penulis dikemudian hari setelah selesainya penelitian ini 

dibukukan ialah bermanfaat bagi pembaca serta penelitian yang terkait dengan 

penelitian ini. 

BAB II Landasan teori, bab ini memuat hal-hal yang bersifat penjabaran lebih 

dalam mengenai teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, bab ini akan 

menjelaskan tentang pengertian kewajiban, dasar hukum, kewajiban suami, 

kewajiban istri serta kewajiban bersama. 

BAB III Metode penelitian, bab ini membahas tentang metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini, meliputi tentang jenis, sifat dan lokasi penelitian, 



11 
 

data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan anlisis 

data, serta prosedur penelitian. 

BAB IV Penyajian data dan analisis data, bab ini terdiri dari uraian kasus-

kasus. Kemudian adanya analisis data yang terdiri dari pelaksanaan hak dan 

kewajiban suami istri narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Anak 

Martapura, Kendala kedua narapidana yang ingin melaksanakan kewajibannya 

sebagai suami istri. 

BAB V Penutup, merupakan bab penutup dimana peniliti akan memberikan 

kesimpulan dan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis 

pembahasan. 


