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ABSTRAK 

 

Dalam Islam tujuan pokok berlangsungnya perkawinan yaitu untuk 
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, 
tujuan reproduksi (penerus generasi), pemenuhan kebutuhan biologis (seks), 
menjaga kehormatan dan ibadah. Kehidupan rumah tangga yang menjadi cita-cita 
Islam tersebut tidak akan terwujud kalau tidak dibarengi dengan perangkat 
peraturan lain yang saling mendukung. Dalam ketentuan pasal 30-34 Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa hak dan 
kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah 
tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat. Sementara itu bagaimana apabila 
suami adalah seorang narapidana yang divonis mati oleh pengadilan. Sehingga 
tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya sebagaimana suami istri. Apakah 
diperbolehkan atau tidak untuk menikah dari segi hukum Islam. 

Adapun yang menjadi pokok dalam skripsi ini yaitu bagaimana tinjauan 
hukum Islam terutama ditinjau dari konsep sadd adz-dzari’ah serta ditinjau dari 
segi yuridis. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dan pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif dan yuridis. Kemudian 
data yang ada dianalisis dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. 

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini berdasarkan pada 
pertimbangan kemafsadatan bagi kedua calon mempelai. Dalam hal ini lebih 
menggunakan pertimbangan sadd adz-dzari’ah, karena ketentuan mengenai 
pernikahan yang dilakukann oleh narapidana yang mendapat vonis eksekusi mati 
banyak mengandung kemafsadatan. 

Ditinjau dari segi yuridis mengenai hak dan kewajiban narapidana sesuai 
Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan belum secara belum 
secara spesifik mengatur tentang hak dan kewajiban bagi narapidana mati yang 
melaksanakan pernikahan. Dengan menggunakan langkah-langkah analisis 
penulis berkesimpulam, bahwa secara konsep sadd adz-dzari’ah, pernikahan 
merupakan kepentingan dari dua pihak bahkan lebih, sedangkan unsur adanya 
kemafsadatan akan banyak dijumpai apabila pernikahan dilaksanakan, maka 
sebaiknya pernikahan bagi narapidana yang mendapat vonis eksekusi mati 
sebaiknya tidak dilaksanakan. 
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MOTTO 

 

Ning Dunyo Piro Suwene 

Njur Balik Marang Umahe 

Ning Akhirat Yo Sejatine 

Mung Amal Becik Sangune 

Ojo Ngucap “Bodo Yo Ben...” 

Nggole’ Ilmu Kudu Telaten 

 

 

Memayu Hayuning Bawana 

(Manusia Hidup Di Dunia Harus Mengusahakan Kebaikan) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam 

penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Kementerian 

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 

Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 ba’ b be ب
 ta’ t te ت
 sa s\ es (dengan titik di atas) ث
 jim j je ج
 h h} ha (dengan titik di bawah) ح
 kha’ kh ka dan ha خ
 dal D de د
 zal z\ ze (dengan titik di atas) ذ
 ra’ R er ر
 zai Z zet ز
 sin S es س
 syin Sy es dan ye ش
 sad s} es (dengan titik di bawah) ص
 dad d} de (dengan titik di bawah) ض
 ta’ t} te (dengan titik di bawah) ط
 za’ z} zet (dengan titik di bawah) ظ
 ain …‘… koma terbalik di atas‘ ع
 gain G ge غ
 fa’ F ef ف
 qaf Q qi ق
 kaf K ka ك
 lam L ‘el ل
 mim M ‘em م
 nun N ‘en ن
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 waw W w و
 ha’ H ha ه
 hamzah ‘ apostrof ء
 ya’ Y ye ي

 

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 ditulis muta’addidah متعدّدة
عّدة ditulis ‘iddah 

 

III. Ta’ Marbūtah di akhir kata 

a. bila dimatikan tulis h 

حكمة ditulis h{ikmah 
 ditulis jizyah جزية

 

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

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

dikehendaki lafal aslinya)  

b. bila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h 

األولياء آرامة  ditulis karāmah al-auliyā’ 
 

c. bila ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan 

dammah ditulis t 

الفطر زآاة  ditulis zakāt al-fitri 
 

IV. Vokal Pendek 

 ---ّ  Fathah ditulis a 

 ---ِ  Kasrah ditulis i 

-ُ-- Dammah ditulis u 
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V. Vokal Panjang 

1. 
Fathah + alif  

 جاهلية

ditulis 

ditulis 

ā 

jāhiliyyah 

2. 
Fathah + ya’ mati 

 تنسى
ditulis 

ditulis 

ā 

tansā 

3. 
Kasrah + yā’ mati 

 آريم
ditulis 

ditulis 

ī 

karīm 

4. 
Dammah + wāwu mati 

 فروض
ditulis 

ditulis 

ū 

furūd{ 

 

VI. Vokal Rangkap 

1. 
Fathah + yā’ mati 

 بينكم
ditulis 
ditulis 

ai 
bainakum 

2. 
Fathah + wāwu mati 

 قول
ditulis 
ditulis 

au 
qaul 

 

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 

أأنتم ditulis a’antum 
أعدت ditulis u’iddat 

شكرتم لئن  ditulis la’in syakartum 
 

VIII. Kata sandang Alif+Lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al 

 Ditulis al-Qur’a>n القرأن
 Ditulis al-Qiya>s القياس

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya  

 ’<Ditulis as-Sama السماء
شمسال  Ditulis asy-Syams 
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IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat  

 Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya 

الفروض ذوى  Ditulis z|awi al-furūd} 
السنة اهل  Ditulis ahl as-Sunnah 

 
 

 



xvii 
 

DAFTAR ISI 

 

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

ABSTRAK  .....................................................................................................  ii 

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI  ............................................................  iii 

HALAMAN PENGESAHAN  .......................................................................  v 

HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI  .............................................................   vi 

HALAMAN MOTTO ....................................................................................  vii 

HALAMAN PERSEMBAHAN  ...................................................................  viii 

KATA PENGANTAR  ...................................................................................  ix 

PEDOMAN TRANSLITERASI  ..................................................................  xii 

DAFTAR ISI  .................................................................................................. xviii 

 

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

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

B. Pokok Masalah ............................................................................  8 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ................................................  9 

D. Telaah Pustaka  ...........................................................................  9 

E. Kerangka Teoretik  .....................................................................  12 

F. Metode Penelitian  ......................................................................  18 

G. Sistematika Pembahasan .............................................................  20 

 

BAB II  PANDANGAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, HAK DAN 

KEWAJIBAN SUAMI ISTRI .........................................................  22 

A. Pandangan Umum tentang Perkawinan ......................................  22 

1. Makna Pernikahan  ..........................................................  22 

2. Tujuan Pernikahan  .........................................................  24 

3. Hikmah Pernikahan  ........................................................  27 

4. Rukun dan Syarat Pernikahan  ........................................  28 

B. Pandangan Umum tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri .......  35 

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri  .....................................  38 



xviii 
 

2. Hak dan Kewajiban Istri .................................................  42 

3. Hak dan Kewajiban Suami  .............................................  44 

C. Sadd Adz-Dzari’ah  .....................................................................  50 

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN TERPIDANA MATI ..........................  53 

A. Hak dan Kewajiban Narapidana .................................................  53 

B. Prosedur Pernikahan Bagi Terpidana Mati  ................................  61 

BAB IV ANALISIS PERNIKAHAN BAGI TERPIDANA MATI  ...........  64 

A. Implikasi Dari Perkawinan  .........................................................  64 

B. Analisis Dari Segi Tinjauan Sadd Adz-Dzari’ah  .......................  69 

BAB V  PENUTUP   .......................................................................................  72 

A. Kesimpulan  ................................................................................  72 

B. Saran-Saran  ................................................................................  72 

DAFTAR PUSTAKA  ....................................................................................  74 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

1. Terjemahan .................................................................................................  I 

2. Biografi Ulama dan Tokoh.........................................................................  V 

3. Curriculum Vitae ........................................................................................  VI 

 

 



 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Kata nikah (kawin) berarti mengadakan perjanjian untuk membentuk 

rumah tangga dengan resmi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan 

sesuai dengan peraturan Agama dan Negara.1 Seperti yang dinyatakan Abd 

ar-Rahman al-Jazī’rī dapat didekati dari tiga aspek pengertian, yakni lugawi 

(etimologi) yaitu menghimpit, menindih, atau berkumpul, dari makna usuli  

(syar’i) yaitu mengadakan perjanjian nikah dan dari makna fiqh (hukum) 

nikah diartikan bersetubuh.2  

Perkawinan sangatlah penting dalam kehidupan manusia, 

perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, 

pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan 

manusia sebagai makhluk  yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah 

tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan penuh rasa kasih sayang 

antara suami dan isteri.3 

Dalam al-Qur’an, ikatan perkawinan digambarkan dalam beberapa 

ayat. Dalam surat an-Nisâ’ (4): 21 disebutkan, bahwa ikatan perkawinan 

diungkapkan dengan kata ميثاقا غليظا, yakni suatu ikatan yang kokoh atau 
                                                 

1 Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta: Modern 
English Press, 1991). 

2 Abd ar-Rahman al-Jazī’rī, Al-Fiqh ‘ala Al-Mażahib Al-Arba’ah, Kitab Nikah, (Beirut: 
Dār al-Fikr, t.t.), IV: I. 

3 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 
1. 
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kuat. Sedangkan dalam surat yang lain disebutkan 4 هن لباس لكم و أنتم لباس

 bahwa jalinan suami isteri seperti hubungan antara pakaian (beserta لهن

fungsinya) dengan si pemakainya (suami isteri). 

Allah menetapkan pernikahan sebagai cara untuk melestarikan 

kehidupan dan untuk memperkembangkan seluruh makhluk. Sedikitnya ada 

lima tujuan umum perkawinan, yakni: 

1. Memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang 

(sakînah, mawaddah wa rahmah) sebagai tujuan pokok dan utama, 

2. Tujuan reproduksi (penerus generasi), 

3. Pemenuhan kebutuhan biologis (seks), 

4. Menjaga kehormatan, dan 

5. Ibadah.5 

Dalam hubungan perkawinan banyak menimbulkan berbagai 

konsekuensi sebagai dampak adanya perikatan (aqad) baru yang terjalin, 

antara lain terjalinnya ikatan kekeluargaan di antara keduanya, di samping itu 

hubungan perkawinan juga membuahkan adanya hak-hak baru yang 

sebelumnya tidak ada, kewajiban-kewajiban baru antara pihak yang satu 

terhadap yang lainnya, di antara kewajiban–kewajiban itu, termasuk 

                                                 
4 Al-Baqarah (2): 187 

5 Khoiruddin Nasution, Islam tentang Relasi Suami dan Isteri (Yogyakarta: ACAdeMIA 
+ Tazzaafa, 2005), hlm. 38. 
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kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya6. 

Jika seorang isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya dan 

suami itu telah bersenang-senang kepadanya, sedangkan suami isteri tersebut 

termasuk orang yang ahlu al-istimta’  dalam perkawinan yang sah, maka 

wajib kepada suami untuk memberikan nafkah dan diserahkan dengan 

sepantasnya. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW: 

فاّتقوا اهللا فى النساء فإّنكم أخذ تموهّن بأمانة اهللا واستحللتم فروجهّن بكلمة 

لك فاضربوهّن ایوطئن فراشكم أحدا تكرهونه فإّن فعلن ذ الأ ليهّناهللا ولكم ع

 7.ضربا غير مبرح ولهّن عليكم رزقهّن وآسوتهّن بالمعروف

Apabila seorang isteri taat kepada suaminya maka wajib bagi suami   

memberikan nafkah, sedangkan jika suami tidak memberikannya hingga 

lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi hutang suami (nafkah qada’) 

karena tanggungannya, dan tidaklah gugur hutang tersebut dengan melewati 

suatu masa. 

Akan tetapi pada kenyataan yang terjadi di masyarakat, banyak 

terdapat masalah mengenai hal ini. Seperti bagaimana suatu perkawinan yang 

mengandung nilai ibadah dan bertujuan untuk membangun keluarga yang 

sakinah, mawaddah dan rahmah dan tujuan-tujuan yang lain akan 

dilaksanakan oleh orang yang divonis hukuman mati. Bagaimana pemberian 

                                                 
6 Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawianan, cet. ke-1, (Jakarta: 

Bulan Bintang,1974), hlm. 128. lihat juga, Abdul Hamid Kisyik, Bimbingan Islam untuk Mencapai 
Keluarga Sakinah, terjemahan Ida Mursida (Bandung: al-Bayan, 1995),  hlm.128. 

7 An-Nawawī, Sahīh Muslim bi Syarh al- Imām an-Nawawý, “Kitab al-Hajj, Bab Hajjati 
an-Nabiyyi” (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), VIII:183-184, HR. Muslim dari Jabir ibn ‘Abdillah. 
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nafkah lahir maupun batin dapat diberikan oleh narapidana yang akan 

dieksekusi mati sementara hak-hak dan kewajiban-kewajiban seorang 

narapidana sangat dibatasi. 

Penerapan hukuman mati di dunia selalu saja menjadi hal yang 

kontroversial, baik di kalangan  pemerintah, praktisi hukum, agamawan 

maupun masyarakat sendiri tidak terkecuali di Indonesia, karena dirasa 

melanggar hak yang paling mendasar bagi manusia yaitu untuk hidup dan 

memperbaiki kehidupannya. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas umat 

Islam yang paling besar di dunia mengakui, bahwa hukuman mati layak 

diterapkan dalam sistem hukum nasional untuk sejumlah kejahatan tertentu 

yang mengganggu ketertiban umum, mengancam kehidupan manusia dan 

stabilitas negara. 

Bentuk-bentuk hukuman pada dasarnya telah diatur dalam buku 1 

KUHP Bab ke-2 dimulai dari Pasal 10 sampai dengan Pasal 43. KUHP 

sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci dan 

merumuskan tentang bentuk-bentuk pidana yang berlaku di Indonesia. 

Bentuk-bentuk pidana dalam KUHP disebutkan dalam pasal 10 KUHP. 

Dalam KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: pertama, 

pidana pokok dan kedua, pidana tambahan. 

Pidana pokok terdiri dari (Hoofd Straffen)8 (a) Pidana mati, (b) Pidana 

penjara, (c) Pidana kurungan,  (d) Pidana denda, (e) Hukuman tutupan. 

Hukuman ini ditambahkan ke dalam KUHP dengan undang-undang 

                                                 
8 Moeljatno, Kitab Undang-undang Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 5. 
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(Republik Yogya) tahun 1946 no. 20.9 Adapun pidana tambahan terdiri dari 

(a) Pencabutan hak-hak tertentu, (b) Perampasan barang-barang tertentu, (c) 

Pengumuman putusan hakim. 

Jonkers mengatakan, bahwa menurut surat penjelasan atas rancangan 

KUHP Indonesia, ada empat golongan kejahatan yang diancam dengan 

pidana mati, yaitu10: 

1. Kejahatan-kejahatan yang dapat mengancam keamanan negara  

a. Pasal 104 

“Makar dengan maksud membunuh Presiden atau Wakil 

Presiden, atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka 

atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam 

dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau 

pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. 

b. Pasal 111 

Ayat (1) “Barangsiapa mengadakan hubungan dengan negara 

asing, dengan seorang raja atau suku bangsa dengan maksud 

menggerakkannya untuk melakukan perbuatan permusuhan 

atau perang terhadap negara, atau memperkuat niatnya untuk, 

atau menjanjikan bantuan pada perbuatan itu, atau membantu 

mempersiapkan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana 

penjara paling lama lima belas tahun”. 

                                                 
9 R. Tresna, Azas-azas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Unpad, 1994), hlm. 124. 

10 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, (Bandung: PT Eresso, 
1989), hlm. 165. 
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Ayat (2) “Jika prmusuhan atau perang sungguh terjadi, 

diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup 

atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua 

puluh tahun”. 

c.  Pasal 124  

Ayat (3) “Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau 

selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan 

jika pembuat: a. Memberitahukan atau menyerahkan kepada 

musuh, menghancurkan atau merusak sesuatu tempat atau pos 

yang diperkuat atau diduduki, suatu alat penghubung, gudang 

persediaan perang, atau kas perang ataupun angkatan laut, 

angkatan darat atau bagian dari padanya; merintangi, 

menghalang-halangi atau menggagalkan suatu usaha untuk 

menggenangi air atau bangunan tentara lainnya yang 

direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau 

menyerang”. 

2. Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau 

dilakukan dengan faktor-faktor pemberat  

a. Pasal 140 Ayat (3) “Jika makar terhadap nyawa dilakukan 

dengan rencana serta berakibat maut, diancam dengan pidana 

mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara, 

selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”. 
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b. Pasal 340 “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih 

dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena 

pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau 

pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling 

lama dua puluh tahun”. 

3. Kejahatan terhadap harta benda dan disertai unsur atau faktor yang 

sangat memberatkan. 

a. Pasal 365 ayat (4) “Diancam dengan pidana mati atau pidana 

penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 

dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau 

mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, 

pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no.1 

dan 3”. 

b. Pasal 368 ayat  (2) “Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga dan 

keempat berlaku bagi kejahatan ini. Dalam ayat kempat 

disebutkan “diancam dengan pidama mati atau pidana penjara 

seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua 

puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati 

dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula 

disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3. 

4. Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai.(Pasal 

444) “Jika perbuatan kekerasa yang diterangkan dalam pasal 438-

441 mengakibatkan seseorang yang diserang itu mati, maka 
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nahkoda, panglima atau pemimpin kapal dan mereka yang turut 

serta melakukan perbuatan kekerasan, diancam dengan pidana 

mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama 

waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.  

Berdasarkan dari kasus yang ada yaitu kasus pembunuhan yang 

dilakukan oleh Very Idham Henyansyah alias Ryan yang melakukan 

pembunuhan kurang lebih terhadap sebelas nyawa maka atas hal itu dia 

dijatuhi hukuman mati. Selain itu pelaku bom Bali 1, yang telah merenggut 

nyawa puluhan orang juga divonis hukuman mati, akan tetapi para terpidana 

mati sebelum dijatuhi eksekusi melakukan pernikahan. Narapidana mati Very 

Idham Henyansyah alias Ryan yang menikah dengan Eny Winarya, padahal 

setelah terjadi akad nikah maka seorang suami istri mempunyai hak dan 

kewajiban berdasarkan tujuan dari pernikahan. Maka hal ini menjadi 

pertanyaan bagi penyusun untuk meninjau pandangan hukum Islam mengenai 

pernikahan bagi terpidana mati.   

 

B. Pokok Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik pokok 

masalah, yaitu : 

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan yang dilakukan oleh 

terpidana yang mendapat vonis eksekusi mati ?. 
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C. Tujuan dan Kegunaan 

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara lebih dalam bagaimana 

tinjauan hukum Islam dalam menanggapi masalah tentang pernikahan 

yang dilakukan oleh terpidana yang mendapat vonis eksekusi mati. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi dunia 

akademik khususnya pada Fakultas Syari’ah dan Hukum tentang 

bagaimana tinjauan hukum Islam dalam menanggapi masalah tentang 

pernikahan bagi terpidana mati.  

b. Diharapkan dapat menjadi landasan pemikiran sehingga menambah 

khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang huku 

 

D. Telaah Pustaka 

Pernikahan merupakan sebuah kontrak yang mempunyai akibat 

hukum mengikat. Ikatan pernikahan tidak hanya bersifat sementara, akan 

tetapi ikatan pernikahan merupakan ikatan abadi yang menyatukan antara satu 

jiwa dengan jiwa lainnya sehingga dari ikatan tersebut akan terbentuk sebuah 

komunitas kecil yang disebut dengan keluarga. Konsekuensi dari ikatan 

pernikahan adalah timbulnya beberapa ketentuan yang tertuang dalam hak 

dan kewajiban suami istri sehingga untuk membentuk keluarga yang 

harmonis kita harus mengetahui hak dan kewajiban suami istri. 
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Sejauh yang penyusun ketahui pembahasan mengenai pernikahan 

telah banyak dijumpai dalam berbagai literatur dan hasil penelitian, tetapi 

belum ada buku yang secara rinci dan detail membahas mengenai pernikahan 

bagi terpidana mati ataupun pernikahan bagi orang yang sakit keras dan 

divonis mati. Kebanyakan pembahasan lebih ditujukan kepada pro dan kontra 

terhadap penerapan hukuman mati. Oleh karena itu sebagai bahan acuan 

pemikiran, penyusun mengacu kepada Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan 

di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, dimana dalam undang-undang 

tersebut dikatakan bahwa eksekusi mati dilakukan dengan tembak mati oleh 

sebuah Regu Penembak dari Brigade Mobil.11 

Hukuman mati telah dikenal ketika hukum-hukum belum tertulis, 

artinya hukuman mati telah menjadi hukum Adat selama beratus-ratus tahun 

yang lalu, bahkan pidana mati juga dikenal oleh Adat budaya bangsa 

Indonesia sebelum kedatangan penjajah. Andi Hamzah dan A. Sumangelipu 

dalam bukunya yang berjudul Pidana Mati di Indonesia: Di Masa Lalu, Kini 

dan di Masa Depan, menjelaskan bahwa pidana mati ada dalam hukum Adat 

budaya bangsa, begitu juga dalam agama Islam dan Kristen mengenal adanya 

pidana mati sebagai sarana mencegah terjadinya dan terulangnya kejahatan 

                                                 
11 Pasal 10 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati 

yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. 
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maka KUHP perlu mencantumkan pidana mati bagi delik-delik tertentu yang 

sangat menyinggung asas-asas kemanusiaan yang adil dan beradab.12 

Di antara kitab fiqh yang berkaitan dengan masalah hukuman mati 

dalam Islam yaitu kitab Fiqh as-Sunnah karya as-Sayyid Sabiq. Disebutkan 

bahwa adanya hukuman mati dalam Islam merupakan penghormatan terhadap 

jiwa manusia, maka barangsiapa yang merampas kehidupan manusia diancam 

dengan hukuman yang paling memberatkan yakni dihukum mati sehingga 

tidak ada seorang pun yang menganggap remeh masalah ini.13 

Selain itu Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya al-Uqubat: al-

Jarimah wa al-Uqubat fi al-Fiqhi al-Islami, mengatakan bahwa 

melaksanakan hukuman merupakan bagian dari ibadah dan jihad di jalan 

Allah dalam rangka pemeliharaan agama dan umat manusia dari segala 

mafsadat serta pembentukan akhlak yang mulia.14 Dikatakan pula eksekusi 

hukuman wajib dilaksanakan oleh seorang penguasa bagi siapa saja yang 

telah berbuat jarimah, bahkan hukuman pun harus dilaksanakan terhadap 

orang yang sakit dan wanita yang hamil, hanya saja pelaksanaan hukuman 

tersebut harus ditunda hingga orang yang sakit sembuh dari sakitnya dan 

wanita yang hamil sampai melahirkan, hal ini dilakukan untuk menghindari 

dari berbuat kezhaliman pada saat pelaksanaan hukuman. 

                                                 
12 Andi Hamzah dan A.Sumangelipu, Pidana Mati Di Indonesia: Di Masa Lalu, Kini Dan 

Di Masa Depan, cet. ke-2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 12. 

13 As-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, (Kairo: Dār al-Fath, 1990), III: 33. 

14 Muhammad Abu Zahrah, al-Uqubat: al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqhi al-Islami, 
(Kairo: Dār al-Fikr al-Arabi, t.th), I: 72. 
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Terdapat pula kitab yang dikarang oleh Ahmad Fathi Bahansi “as-

Siyasah al-Jinaiyah fi asy-Syari’ah al-Islamiyah.” Beliau mengatakan bahwa 

cara syari’at memelihara kemaslahatan umat manusia adalah dengan 

diadakannya hukuman bagi orang-orang yang berbuat jarimah. Dikatakan 

pula bahwa hukuman dapat mendidik dan memperbaiki pelaku jarimah agar 

tidak mengulanginya lagi, maka untuk menjaga kemaslahatan itu, hukum had 

yang telah ditetapkan Allah dalam al-Qur’an tidak dapat dirubah 

ketentuannya.15 

Berdasarkan buku-buku, skripsi maupun hasil penelitian terdahulu 

telah banyak dijumpai bahasan tentang perkawinan, pidana mati ataupun hal-

hal yang terkait dengannya, namun setelah penyusun telusuri penelitian-

penelitian yang telah ada ternyata belum spesifik mengkaji tentang tinjauan 

hukum Islam terhadap pernikahan bagi narapidana tereksekusi mati. Oleh 

karena itu, penulis sangat tertarik untuk membahasnya dengan harapan dapat 

menjadi sumbangan pustaka terkait dengan perkawinan khususnya terkait 

tentang perkawinan yang dilakukan oleh narapidana yang mendapat vonis 

tereksekusi mati.  

 

E. Kerangka Teoritik 

 Dalam hukum Islam terdapat sebuah metode untuk membuat 

sebuah rumusan hukum, salah satunya dengan menggunakan metode Sadd 

Adz-Dzari’ah, yakni perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya 
                                                 

15 Ahmad Fathi Bahansi, as-Siyasah al-Jinaiyah fi asy-Syari’ah al-Islamiyah, (Kairo: Dār 
al-Arabiyah, 1965), hlm. 213 
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mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan. Adapun 

inti dari konsep Sadd Adz-Dzari’ah adalah lebih mendahulukan menolak 

segala bentuk kemafsadatan daripada mengambil kemaslahatan.  

Dilihat dari aspek akibat yang timbulkan, Ibnu al-Qayyim 

mengklasifikasikan adz-dzari’ah menjadi empat macam, yaitu:16 

1. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan 

kerusakan (mafsadah). Hal ini misalnya, mengkonsumsi minuman keras 

yang bisa mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan 

ketidakjelasan asal-usul keturunan. 

2. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan 

(mustahab), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk 

terjadi sesuatu keburukan (mafsadah). Misalnya menikahi perempuan 

yang sudah ditalak tiga agar sang perempuan boleh dikawini (at-tahlil).  

 3. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja 

untuk menimbulkan suatu keburukan (mafsadah), dan pada umumnya 

keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. 

Keburukan (mafsadah) yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar 

akibatnya daripada kebaikan(maslahah) yang diraih. Contohnya adalah 

mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik. 

4. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa 

menimbulkan keburukan (mafsadah). Kebaikan yang ditimbulkan lebih 

                                                 
16 Ibid., hal. 104. 



14 

 

 

 

besar akibatnya daripada keburukannya. Misalnya, melihat perempuan 

yang sedang dipinang dan mengkritik pemimpin yang zalim. 

Sedangkan dilihat dari aspek kesepakatan ulama, Al-Qarafi dan Asy-

Syatibi membagi adz-dzari’ah menjadi tiga macam, yaitu: 

1. Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi 

jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contohnya 

menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan khamar; 

atau hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatan zina 

dengan tetangga.  

2. Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala bagi 

orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala 

tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula.  

3. Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, 

seperti memandang perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina; 

dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba.17 

Perkawinan yang dilakukan oleh narapidana yang mendapat vonis 

mati tidak terdapat atau tercantum secara eksplisit dalam al-Quran maupun 

Hadis, maka untuk menolak segala bentuk keburukan (mafsadah) yang akan 

terjadi setelah melakukan perkawinan perlu mendapatkan suatu penetapan 

hukum, salah satunya dalam Islam menggunakan metode sad adz-dzariah, 

dalam hal ini lebih mendahulukan menolak segala bentuk kemafsadatan 

daripada mengambi kemaslahatan, karena adanya kemafsadatan dalam 
                                                 

17 Al-Qarafi, Anwar al-Buruq fi Anwa’ al-Furuq, juz 6, hal. 319 dalam Kitab Digital al-Maktabah., 
op. cit.; asy-Syathibi, al-Muwafat., op. cit., juz 2, hal. 390. 
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melaksanakan tujuan umum perkawinan. Sedikitnya ada lima tujuan umum 

perkawinan, yakni: 

1. Memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang 

(sakînah, mawaddah wa rahmah) sebagai tujuan pokok dan utama, 

2. Tujuan reproduksi (penerus generasi), 

3. Pemenuhan kebutuhan biologis (seks), 

4. Menjaga kehormatan, dan 

5. Ibadah.18 

Dari tujuan perkawinan di atas, maka terdapat suatu larangan apabila 

pernikahan dilakukan oleh narapidana yang mendapat vonis mati, Menurut 

Imam Asy-Syatibi, ada kriteria yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang, 

yaitu19: 

1. Perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakan. 

2.  Kemafsadatan lebih kuat daripada kemaslahatan. 

3. Pembentukan yang dibolehkan syara’ mengandung lebih banyak unsur 

kemafsadatannya.20 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa pernikahan 

yang dilakaukan oleh narapidana yang mendapat vonis mati termasuk 

mengandung unsur Sadd Adz-Dzari’ah  .  

                                                 
18 Khoiruddin Nasution, Islam tentang Relasi Suami dan Isteri, hlm. 38. 

19 Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki (asy-Syathibi), al-Muwafaqat fi 
Ushul al-Fiqh, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, tt.), hal. juz 3, hal. 257-258. 

20 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh,  (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 132-
133. 
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Di dalam kaidah-kaidah fiqhiyyah terdapat kaidah-kaidah dalam 

rangka menolak segala bentuk kemafsadatan, sehingga dapat digunakan 

dalam menilai pertimbangan hakim sekaligus sebagai pegangan dasar bagi 

hakim dalam menyelesaikan perkara perkawinan yang dilakukan oleh 

narapidana mati, yaitu        

  21لحاصجلب الم يمقدم عل سدافدفع الم

Maksudnya menghindari yang mengandung kerusakan lebih 

diutamakan dari sekedar mendatangkan maslahah atau manfaat, karena 

prinsip atau tujuan mempunyai kesepakatan dengan mendasarkan pada pokok 

hukum Islam adalah menolak kemadaratan. 

Pelaksanaan hukuman yang sering mengalami penundaan eksekusi 

adalah hukuman mati. Hukuman ini sering dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri 

kepada terpidana, yang kebanyakan terpidana ini terlibat pengedaran gelap 

narkoba, kejahatan terorisme dan sebagainya. Mengenai pelaksanaan pidana 

mati telah diatur dalam UU No. 2 Tahun 1964 dan sebagai eksekutor 

pelaksana adalah jaksa.  Putusan pengadilan dilaksanakan setelah putusan 

tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Sebagai ilustrasi dalam pembahasan pada skripsi ini dapat 

dicontohkan, kasus terpidana mati Very Idham Henyansyah alias Ryan yang 

menikah dengan seorang perempuan mantan napi, Eny Winarya. Dalam Pasal 

1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir 

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan 
                                                 

21 Ibid., hlm. 225. 
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tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. 

Setelah melakukan perkawinan tentunya ada hak dan kewajibaan 

sebagai suami istri, adapun yang masuk kelompok hak dan kewajiban 

bersama suami istri ada sepuluh.22 yaitu: 

a. Sama-sama wajib menegakkan rumah tangga.23  Hal-hal penting dalam 

rumah tangga diputuskan bersama oleh suami dan istri.24 

b. Sama-sama mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam 

kehidupan rumah tangga dan pergaulan dalam masyarakat, meskipun 

disebut suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai  ibu rumah tangga. 

c. Sama-sama  berhak melakukan perbuatan hukum. 

d. Musyawarah bersama dalam menentukan tempat  tinggal. 

e. Wajib  saling mencintai, hormat-menghormati dan saling membantu. 

f. Sama-sama mempunyai hak gugat apabila salah satu melalaikan 

kewajibannya. 

g. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. 

h. Masing-masing berhak menguasai dan menggunakan harta bawaan, hadiah 

dan warisan masing-masing. 

i. Harus persetujuan bersama untuk menggunakan harta bersama dan kalau 

terjadi perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing. 

                                                 
22 Ibid., hlm.227. 

23 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30, KHI Pasal 77 ayat 
(1). 

24 Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (1). 
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j. Keduanya harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.25 

 

F.  Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk kategori penelitian pustaka (library 

research) yaitu penelitian yang data utamanya adalah bahan pustaka. 

Maksudnya, data dicari dan ditemukan melalui kajian-kajian pustaka yang 

relevan. 

2. Objek Penelitian 

Yang menjadi obyek penelitian adalah pernikahan bagi terpidana 

mati. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan maka 

tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah mengkaji dan menelaah 

berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi 

dengan kajian ini. Pengumpulan data pada penelitian ini juga didukung 

dengan interview, yaitu wawancara langsung terhadap pegawai Lembaga 

Pemasyarakatan untuk mengetahui realitas yang terjadi saat ini atas 

pernikahan yang dilakukan oleh narapidana yang mendapat vonis eksekusi 

mati. 

 

 
                                                 

25 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31-37 ayat (1-3) dan KHI 
Pasal 77-79 ayat (1-2). 
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4. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat Preskriptif dengan cara mendeskripsikan atau 

memaparkan data yang telah diperoleh kemudian menganalisa dan 

memberikan penilaian terhadap suatu masalah, dalam hal ini tinjauan 

hukum Islam terhadap pernikahan bagi terpidana mati. 

5. Pendekatan Masalah 

a. Pendekatan yuridis, yaitu cara pendekatan masalah yang diteliti 

dengan berdasar kepada Undang-Undang No. 1 Tahun 19974 tentang 

Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan aturan-aturan lain yang 

berkaitan dengan permasalahan yang penyusun angkat. 

b. Pendekatan normatif, yakni cara pendekatan terhadap masalah yang 

diteliti dengan berdasar kepada Al-Quran, Hadis, Qawaid al-Fiqhiyah, 

dan Usul Fiqh yang terkandung di dalam hukum Islam yang relevan 

dengan permasalahan tersebut. 

6. Analisis Data 

Setelah data diperoleh maka langkah selanjutnya adalah 

menganalisis data tersebut sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir. 

Analisis yang penyusun gunakan adalah dengan cara analisis deduktif dan 

induktif:  

a. Deduktif, yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan yang umum 

ataupun fakta yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang 

bersifat khusus. Dalam hal ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam 
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terhadap pernikahan bagi terpidana mati dan korelasi antara hak dan 

kewajiban bagi terpidana mati.  

b. Induktif, yaitu metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak 

dari hal-hal khusus ke umum. Analisis data secara induktif ini 

penyusun hendak mengambil dari data yang sifatnya individual seperti 

data yang diperoleh dari wawancara, surat kabar, dan lain-lain yangh 

sifatnya mendukung.  

 

G.  Sistematika Pembahasan  

Penelitian ini terdiri dari lima bab, yang akan mendeskripsikan 

permasalahan secara mendalam, komprehensif, dan runtut mengenai 

permasalahan yang dikaji. Hubungan antara bab satu dengan bab lainnya 

merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. 

Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang merupakan bagian paling umum 

dalam pembahasannya karena memuat dasar-dasar penelitian. Adapun bagian 

ini meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, 

telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan yang terakhir adalah 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua, gambaran umum tentang perkawinan, yang terdiri dari dua 

sub bab. Sub bab pertama memaparkan pandangan umum tentang pernikahan. 

Sub bab kedua memaparkan pandangan umum tentang hak dan kewajiban 

suami isteri. Sub bab ketiga memaparkan tentang Sadd Adz-Dzari’ah. 
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Bab ketiga, tentang hak dan kewajiban narapidana dan prosedur 

pernikahan bagi narapidana mati. 

Bab keempat, merupakan pembahasan analisis pernikahan bagi 

terpidana mati. 

Diakhiri dengan bab kelima yaitu, penutup yang berisi kesimpulan 

dan saran-saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian pembahasan dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa 

menurut hukum Islam berdasarkan tinjauan Sadd  Adz‐Dzari’ah, bahwa 

pernikahan bagi narapidana yang mendapat vonis mati banyak menimbulkan 

kerusakan (mafsadah) oleh karena itu lebih baik tidak dilaksanakan karena 

banyak akibat yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut, antara lain menjadi 

janda dengan segala beban hidup, kehilangan kekasih yang dinikahinya, 

mengasuh anak sendirian, dan masih banyak hal lain yang merugikan banyak 

pihak. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang dapat 

diajukan penyusun diantaranya: 

1. Pidana mati merupakan hukuman yang terberat dari jenis-jenis ancaman 

hukuman yang tercantum dalam KUHP Bab 2 Pasal 10 karena pidana mati 

merupakan pidana terberat yaitu pelaksanaannya berupa perampasan 

terhadap kehidupan manusia, maka hakim dan para jajaran penegak 

hukum tidak boleh main-main mengenai pemberian vonis terhadap pelaku. 

2. Berhubung pidana mati merupakan hukuman yang sangat berat dari jenis-

jenis ancaman hukuman, maka jangan sekali-kali kita kehilangan akal 

fikiran untuk melakukan tindakan ke arah itu, bahkan ke arah yang lebih 



 
 

 
 

73

ringan ancaman pidananya pun, karena hidup di dalam penjara tidaklah 

mudah dan nyaman. 

3. Untuk pemerintah diharapkan segera mencantumkan hal-hal yang 

mengatur tentang pernikahan, baik bagi narapidana pejara maupun 

narapidana yang dieksekusi mati. 

4. Untuk para peneliti selanjutnya, kiranya penelitian ini bukan merupakan 

penelitian yang final. Penyusun merasa masih ada problem yang menarik 

untuk dikaji setelah skripsi ini selesai. Menentukan hukuman mati terdapat 

banyak pendapat yang pro dan kontra, selain itu juga berkaitan dengan 

masalah hak dan kewajiban, baik sebagai warga negara ataupun sebagai 

suami istri, baik lambat atau cepat sangat memerlukan penyelesaian. 

Penyelesaian tidak akan ditemukan kalau penyebabnya tidak segera 

ditemukan dan disikapi dengan baik. 
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