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ABSTRAK

Haslina Binti Dahlan (2019): Analisis Seksyen 21 Enakmen Undang-Undang
Keluarga Islam Negeri Melaka Tahun 2002
Mengenai Penetapan Mahar Ditinjau Menurut
Hukum Islam

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketetapan mahar menurut
Seksyen 21 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Melaka Tahun 2002
di mana mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri
sebagai bentuk dari aplikasi perintah syar’i. Ketentuan pemberian mahar dalam
Islam tidak ditentukan jumlah dan bentuknya. Namun, hal ini berbeda dengan
aturan yang berlaku di Negeri Melaka yang menetapkan standar mahar oleh
Jabatan Agama Islam Melaka (JAIM)  bagi seluruh masyarakat Negeri Melaka
yang ingin melangsungkan perkawinan.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana ketentuan
mahar menurut Seksyen 21 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Melaka
Tahun 2002 dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang ketentuan mahar
tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dengan lebih jelas
tentang ketetapan mahar dan selanjutnya mengetahui analisis hukum Islam ke
atasnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif hukum Islam yang
menggunakan metode library research yaitu dengan mengambil dan membaca
serta menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber
data yang penulis gunakan adalah sumber data primer yang terdiri dari bahan
hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum
primer yang penulis gunakan sebagai rujukan utama yaitu Enakmen Undang-
Undang Keluarga Islam Negeri Melaka Tahun 2002. Bahan hukum sekunder ialah
buku-buku atau literatur-literatur yang berkait tentang masalah yang diteliti.
Bahan hukum tersier adalah kamus bahasa Arab dan al-Quran.

Dari penelitian ini, penulis dapatkan hasil bahwa dari penetapan mahar
oleh Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Melaka pada Seksyen 21

dapat dibenarkan dalam hukum Keluarga Islam. Ia mustahabbun )(املستحاب

karena mendatangkan kemaslahatan dalam pelaksanaannya dan menjamin
kehormatan wanita.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertalian perkawinan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam

hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya,

melainkan antara kedua keluarga. Mengingat tujuan perkawinan yang sangat

mulia yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, maka

Islam menggariskan beberapa aturan dan hukum mengenai perkawinan. Salah

satu aturan dan yang erat hubungannya dengan perkawinan adalah ketetapan

Islam mengenai mahar.1

Mahar disyariatkan Allah untuk mengangkat derajat wanita dan

memberi penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang

tinggi. Oleh karena itu, Allah mewajibkannya kepada laki-laki bukan kepada

wanita, karena ia lebih mampu berusaha.2 Maskawin atau mahar adalah

sesuatu yang diserahkan oleh suami kepada istri dalam rangka akad

perkawinan antara keduanya, sebagai lambang kecintaan suami terhadap istri

serta kesediaan calon istri untuk menjadi istrinya.3

Tujuan Allah dengan maskawin adalah untuk meneguhkan ikatan

perkawinan dan menguatkan ikatan antara kedua keluarga, sebagai bukti atas

1 Muhammad Mutawali dan Rahmah Murtadha, Mahar Dalam Perspektif Hukum Islam, (
Bandung: Kaifa Publishing, 2018), hlm. 35.

2 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat,
(Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2011), Cet. Ke-2, hlm 177.

3 Abd. Somad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), Edisi Revisi, hlm. 258.
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kesungguhan niat orang yang memberi maskawin untuk menikah dan

mengikatkan diri dengan si perempuan, selain untuk menyenangkan hati wali

dan bukti penghormatan kepadanya.4

Fuqaha’ sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus

dilakukan dan tidak boleh melebihinya. Ukuran mahar diserahkan kepada

kemampuan suami sesuai dengan pandangannya yang sesuai. Tidak ada dalam

syara’ suatu dalil yang membatasi mahar sampai tinggi dan tidak boleh

melebihinya.5

Sekalipun fuqaha’ sepakat bahwa tidak ada batas maksimal dalam

mahar, tetapi seyogianya tidak berlebihan, khususnya di era sekarang. Hadis

yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW bersabda:

ُمُهْورًا َأكثـَرُُهنَّ بـَرََكةً أَقـَلُُّهنَّ 
Artinya: “Wanita yang sedikit maharnya lebih banyak berkahnya”.6

Rasulullah SAW juga bersabda yang berbunyi:

النَِّساِء بـَرََكًة أَْيَسُر ُهنَّ َعْن َعاِئَشَة َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َأْعَظُم دِّ َعِن اْلَقاِسِم ْبِن حمم
َمُئونًَة. (رواه أمحد بن حنبل).

Artinya: “Dari Qasim bin Muhammad SAW bersabda: kebanyakan

perempuan yang berkat perkawinannya ialah yang mudah dan

(rendah) tentang perbelanjaan (mahar)”. (HR Ahmad bin Hanbal).7

4 Jasim Muhammad al-Yasin, Tuntas Memahami Fiqih Wanita, (Jakarta: PT Serambi
Semesta Distribusi, 2017), Cet. I, hlm. 416.

5 Abdul Aziz Wahhab Sayyed Hawwas, Op. Cit, hlm. 179.

6 Ibid, hlm. 180.

7 Ahmad bin Hanbal, Musnad Al-Imam Ahmad Hanbal, (tt: Muassasah ar-Risalah, 1999),
hlm, 54.
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Saidina Umar R.A di dalam khutbah jumaatnya menegaskan bahwa:

“Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memberikan mahar kepada kaum

wanita. Rasulullah SAW tidak pernah memberikan mahar kepada seorang

istrinya dan tidak pula menikahkan putrinya lebih dari dua belas Uqiyah.”8

Merujuk kepada Jumhur Ulama’ yang masyhur juga bersepakat bahwa

bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih pendapat

tentang batas terendahnya. Imam Syafi’i, Ibnu Wahab, Ahmad, Ishaq, Abu

Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi’in berpendapat bahwa bagi

mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga

bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar.9

Pensyariatan mahar bukan sahaja memberi penghargaan dan kemuliaan

kepada para wanita,10 bahkan telah merubah sistem mahar yang sebelum ini

merendahkan kaum wanita kepada satu pemberian yang bertujuan melindungi

wanita.11

Dalam amalan perkawinan masyarakat Melayu di Malaysia, pada

dasarnya ia terikat kepada dua keadaan, yaitu hukum syara’ yang

dikuatkuasakan melalui Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di setiap

negeri dan adat resam masyarakat setempat.12

8 Syaikh Hassan Ayub, Fikih Keluarga, penerjemah M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka
al-Kautsar, 2006), Cet. Ke-2, hlm. 71.

9 Muhammad Ibn ‘Alwi al-Maliki al-Hasani, Fiqih Keluarga, ( Yogjakarta: Bina Media,
2005), Cet. Ke-3, hlm. 84.

10 Rakesh Kumar, “Law of Dower (Mahr) In India”, Journal of Islamic Law and Culture,
Vol.12, No.1, (2010), hlm. 58.

11 Ziba Mir-Hosseini, Marriage on Trial: Islamic Family Law in Iran and Morocco,
(I.B.Tauris, 2000), hlm. 80.

12 Raihanah Azahari dkk, “Hubungan Di Antara Faktor Demografi Dengan Penentuan
Kadar Hantaran” dalam Jurnal Fiqh, (2009), hlm. 108.
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Di negeri-negeri Pantai Timur Semenanjung seperti Kelantan dan

Terengganu mengamalkan penyelarasan mahar dan hantaran. Ini bermaksud,

semua uang yang diberikan walaupun dianggap sebagai hantaran akan disebut

di dalam akad sebagai maskawin, manakala di negeri-negeri lain pula

membedakan di antara mahar dan hantaran. Pentadbiran agama Islam yang

berada di bawah bidang kuasa Sultan atau Raja negeri masing-masing telah

menyebabkan perbedaan amalan pemberian perkawinan tersebut, termasuklah

perbedaan panduan kadar mahar di setiap negeri. Walau bagaimanapun,

perbedaan tersebut bukanlah menjadi persoalan besar masyarakat pada hari ini

karena penetapan panduan kadar mahar bukanlah bersifat mutlak. Sebaliknya,

ia hanyalah sebagai garis panduan kepada masyarakat agar mahar tidak

diletakkan sewenang-wenangnya pada kadar yang terlalu rendah hingga tidak

memberi sebarang manfaat kepada wanita, atau diletakkan pada kadar yang

ekstrem hingga memberatkan urusan perkawinan.

Sekalipun Islam tidak menghalang pengamalan adat setempat, namun

pada masa yang sama Islam juga mementingkan agar urusan perkawinan

dipermudahkan bukan sahaja dalam urusan mahar tapi merangkumi segala

urusan perkawinan termasuklah pemberian hantaran. Lazimnya, perkawinan

pada era ini lebih menilai kepada aspek-aspek material sebagai penanda aras

kejayaan sebuah perkawinan seperti kemampuan mengadakan majlis besar-

besaran, bentuk dan kadar hantaran yang elegan yang bertujuan memancing

kekaguman orang lain,13 namun pada masa yang sama masih melihat mahar

sebagai satu pemberian yang bersifat klasikal dan rendah nilainya.14

13 Hafizah Iszahanid, “Hantaran Mahal Lambang Status Pengantin,” Berita Minggu,
Februari 2009, hlm. 22.
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Di Malaysia, persoalan maskawin menjadi tangungjawab Mahkamah

Syariah (Pengadilan Agama) di bawah bidang kuasa Sultan di setiap negeri di

Malaysia.

Dari segi maskawin, ia ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam setiap

negeri dan terikat dengan kuasa Sultan. Ini bermaksud, perkara-perkara yang

berdasarkan perkawinan, termasuklah kadar maskawin adalah berbeda

mengikut negeri (provinsi) masing-masing.

Pada tanggal 1 Juni 2016, kerajaan negeri Melaka telah menyelaraskan

kadar baru yaitu dari RM40.00 kepada RM100.00 bagi wanita yang belum

bernikah dan janda. Bagi negeri Kedah, Perlis, Terengganu dan Kelantan

kadarnya tidak ditetapkan. Apa yang kita dapat perhati bahwa maskawin di

Malaysia adalah berubah-ubah mengikut semasa.15

Oleh karena itu, melihat dari permasalahan yang ada, maka penulis

akan menghasilkan sebuah penelitian ilmiah berjudul “Analisis Seksyen 21

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Melaka Tahun 2002

Mengenai Penetapan Mahar Ditinjau Menurut Hukum Islam”.

B. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah adalah, bagaimana ketentuan mahar pada

analisis Seksyen 21 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Melaka

tahun 2002.

14 Zainunnisaa Abdul Rahman, “Mahar in Malaysia: The Law Revisited”, Shariah Law
Reports, (2007), hlm. 10.

15 https://malaysiaaktif.my/malaysiaaktif2/?p=12729 diakses pada tanggal  6/10/2018
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C. Rumusan Masalah

Untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesifik dan sesuai

dengan titik tekan kajian, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar

fokus. Ini dimaksudkan agar karya tulis ini, tidak melebar dari apa yang

dikehendaki. Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, ada beberapa

rumusan masalah yang bisa diambil yaitu:

1) Bagaimana ketentuan mahar menurut Seksyen 21 Undang-Undang

Keluarga Islam Negeri Melaka Tahun 2002?

2) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang ketentuan mahar menurut

Seksyen 21 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Melaka Tahun 2002?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penetapan mahar menurut Seksyen 21 Undang-Undang

Keluarga Islam Negeri Melaka pada tahun 2002.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang penetapan mahar.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai pengembangan keilmuan dan juga dapat bermanfaat bagi

mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga khususnya dan mahasiswa UIN

SUSKA RIAU pada umumnya.

2. Penelitian ini akan memperluaskan wawasan intelektualitas kepada umat

Islam di bidang hukum terutamanya tentang kasus tinjauan umat Islam dan

Undang-Undang terhadap penetapan mahar (maskawin).

3. Penelitian ini juga diharap memberikan sumbangan karya ilmuan dan juga

sumbangan pemikiran bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan dan
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literasi pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kassim, Riau.

4. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program

Strata Satu (S.1) dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Syariah pada

Fakultas Syariah dalam jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim, Riau Indonesia.

E. Metode Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan dan tujuan penulisan, agar

penulisan dalam suatu pembahasan dapat terarah dan mengena pada

permasalahan, maka dalam penulisan skripsi ini memakai metode sebagai

berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini adalah penelitian normatif hukum Islam dengan

menggunakan metode kepustakaan (library research), yaitu dengan

serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data

pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian,16 yaitu

dengan mengumpulkan teori-teori dalam kitab-kitab, pendapat para ahli

dan karangan ilmiah lainnya yang ada relevansinya dengan pembahasan

skripsi ini. Untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahan tersebut,

penulis menggunakan teknik content analisis.

16 Mustika Zed, Metodologi Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
2004), hlm. 3
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2. Sumber Data

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka sumber

data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang tersedia di

perpustakaan dan terdiri dari tiga bentuk:

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengangkat penelitian

ini yaitu Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Melaka)

tahun 2002, Al-Quran, dan Hadis.

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan

bahan hukum primer yaitu penjelasan enakmen berupa buku-buku

karangan dari pakar Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Melaka

dan termasuk juga Fiqih Islam Wa Adillatuhu, karya Wahbah Az-

Zuhaili, Fiqih Wanita, karya Jasim Muhammad al-Yasin, Fiqih

Sunnah Untuk Wanita, karya Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, dan

buku-buku yang menunjang dan relevan dengan pembahasan skripsi

ini.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan

hukum primer dan sekunder seperti Kamus Arab-Indonesia,

Ensiklopedia Indonesia dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data ini, penulis menggunakan metode

dokumen (Dokumentation) yaitu sebuah metode yang dilakukan dengan

cara mencari dan mempelajari data-data dari buku-buku, catatan-catatan,

dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.17 Metode

17 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1993), hlm. 206
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dokumen dalam penelitian ini sangat penting sekali yaitu sebagai alat

pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesisnya dilakukan secara

logis dan rasional melalui pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum yang

diterima kebenarannya.

4. Teknik Analisis

Teknik analisis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan

menggunakan metode content analisis. Metode content analisis yaitu

metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan

kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki.18

F. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun penelitian dengan sistematika penulisan yaitu

menyusun lima bab seperti berikut:

BAB I Berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan

kegunaan masalah, metodologi penelitian dan sistematika

penulisan.

BAB II Penulis membahaskan sekilas tentang Melaka dan tinjauan

umum mengenai sejarah serta penetapan mahar mengikut

Seksyen 21 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri

Melaka tahun 2002.

BAB III Mengenai tinjauan umum tentang mahar yang meliputi

pengertian mahar, dasar hukum mahar, syarat-syarat mahar,

kedudukan mahar, gugurnya mahar, dan hikmah mahar.

18 Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogjakarta: Rake Sarasin, 1991). Cet.
I, hlm. 49.
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BAB IV Penulis memaparkan analisis penetapan mahar menurut Seksyen

21 Enakmen Undang-Undang Negeri Melaka tahun 2002 dan

analisis hukum Islam mengenai penetapan mahar.

BAB V Merupakan bab yang terakhir dari penulisan ini meliputi

kesimpulan dari pembahasan, serta saran penulis berdasarkan

analisa yang dijalankan terhadap penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA
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BAB II

GAMBARAN UMUM ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA

ISLAM NEGERI MELAKA TAHUN 2002

A. Asal Usul Melaka

Mengikut sejarah Melayu, Parameswara yang telah membuka Negeri

Melaka adalah putra dari Palembang. Beliau berketurunan daripada Raja-raja

Sailendra yang pernah memerintah Kerajaan Srivijaya. Pada tahun 1377,

Kerajaan Srivijaya telah ditawan oleh Kerajaan Majapahit. Pulau Jawa dan

Sumatra tunduk di bawah kuasa Kerajaan Majapahit. Pada waktu itu

Parameswara telah berkawin dengan seorang putri raja dari Jawa Timur.

Namun demikian, Parameswara enggan tunduk di bawah kuasa Kerajaan

Majapahit. Beliau mengisytiharkan kemerdekaan secara tersendiri.

Ini menimbulkan kemarahan Kerajaan Majapahit. Tantara-tantara

Majapahit telah menyerang Palembang dan Parameswara terpaksa melarikan

diri ke Temasik (Singapura). Pada waktu itu Temasik berada di bawah kuasa

Raja Siam dan raja yang memerintah Temasik adalah Raja Temagi.

Parameswara telah membunuh Raja Temagi dan mengambil alih memerintah

Temasik selama lima tahun. Kematian Raja Temagi menimbulkan kemarahan

Kerajaan Ayuthya di Siam. Siam mengutuskan bala tantranya untuk

menyerang Parameswara. Parameswara melarikan diri ke Muar dan menetap

di situ selama enam tahun. Parameswara berpindah ke Sungai Bertam, Melaka

setelah mendapati Muar tidak sesuai untuk membina petempatan baru.

Sejarah Melayu meriwayatkan Parameswara telah membuka Negeri

Melaka pada tahun 1400 dan nama Melaka itu berasal daripada nama sejenis
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pokok. Parameswara dan pengikut-pengikutnya sedang berehat di bawah

sebatang pokok selepas berburu. Beliau melihat anjingnya ditendang oleh

seekor kancil (pelanduk) hingga terjatuh ke dalam sungai. Parameswara

menganggap peristiwa itu sebagai satu peristiwa yang ganjil lalu memilih

tempat itu untuk dijadikan kerajaan yang baru. Baginda menamakan tempat itu

sebagai Melaka sempena nama pohon tempat baginda bersandar dan

beristirehat. Parameswara mengisytiharkan dirinya sebagai Raja Melaka

dengan gelaran Raja Iskandar Shah. Beliau melaksanakan pemerintahan negeri

baru ini berasaskan pemerintahan Kerajaan Srivijaya. Bertitik tolak dari

peristiwa ini Melaka muncul sebagai sebuah pelabuhan dan pusat

persinggahan pedagang-pedagang China, India, dan Arab. Dan disinilah

bermulanya Kesultanan Melayu dan keagungan Empayar Melaka.19

B. Kedudukan Melaka

Melaka merupakan negeri yang kedua terkecil di Malaysia dengan

keluasan kawasan 1650 kilometer persegi. Melaka terbagi kepada tiga buah

daerah yaitu Alor Gajah, Jasin, dan Melaka Tengah. 20

Negeri ini dikenali juga sebagai Negeri Hang Tuah. Melaka adalah

negeri tertua di Malaysia dan terawal sekali menerima agama Islam.

Melaka terletak di pantai barat, yaitu bersempadan dengan Johor di

bagian selatan dan Negeri Sembilan di bagian utara. Bandar Melaka terletak

19 Anggota Persatuan  Penerbit Buku Malaysia, Malaysia Kita, (Selangor: Golden Books
Center Sdn. Bhd, 2004), cet. Ke-5, hlm. 12

20 Noraida Mat Saman, Melaka Bandar raya Bersejarah, (Kuala Lumpur: Arus Intelek,
2013), cet. I. hlm. 9.
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berhadapan dengan Selat Melaka. Jarak Melaka dari Kuala Lumpur ialah 147

kilometer. 21

Mengikut bancian penduduk pada 2007, penduduk dari segi pecahan

bangsa adalah seperti berikut:

1. Melayu, 452,800 orang atau 61.3 peratus

2. Cina, 193.600 orang atau 26.2 peratus

3. India, 44,00 orang atau 6.0 peratus

4. Bumiputera, 9,900 orang atau 1.2 peratus

5. Lain-lain seperti Serani dan Portugis, 5,000 orang atau 0.7 peratus

6. Bukan warganegara, 33,400 orang atau 4.5 peratus22

C. Sejarah Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam

Enakmen berasal daripada perkataan Inggris yaitu Enactment,

digunakan oleh seorang ahli hukum dari barat, Karl E. Weick menggunakan

istilah Enactment untuk  menunjukkan hahasan bahwa feomena tertentu

(seperti organisasi) diciptakan oleh apa yang dibicarakan atau aktivitas

komunikasi. Jika di Malaysia, Enakmen itu merujuk kepada proses undang-

undang yang merupakan bagian daripadanya dan merupakan perjanjian yang

akan menjadi satu perlaksanaan hukum dan memberi kesan.23

Peraturan-peraturan berkaitan pernikahan dan perceraian serta perkara-

perkara yang bersangkutan dengannya telah diperuntukkan seawal

penggubalan beberapa undang-undang Melayu lama seperti Hukum Kanun

21 Ibid, hlm. 21

22 Ibid, hlm. 39.

23 https://ms.wikipedia.org/wiki/Enakmen diakses pada tanggal 10 Disember 2018
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Melaka. Perkembangan di era yang lebih kemudian dilihat ada kaitan dengan

faktor penjajahan Inggeris. Antara bentuk undang-undang yang paling awal

diluluskan pada zaman penjajahan Inggeris adalah berkaitan peraturan

pernikahan dan perceraian.

Undang-undang dalam ruang lingkupnya yang sedemikian telah

digunakan sehingga Tanah Melayu merdeka dengan melalui beberapa

pembaharuan. Ia telah melalui beberapa reformasi terutamanya pada tahun-

tahun sekitar 50-an, 80-an dan selepas tahun 2000 dengan banyak

menggunakan pendekatan doktrin al-siyasah al-shariyyah pada beberapa

tempat.

Peruntukan undang-undang keluarga Islam telah terdapat dalam

beberapa teks undang-undang  Melayu lama. Peruntukan-peruntukan tersebut

dikanunkan bersama dengan peruntukan-peruntukan undang-undang

muamalat, keterangan, jinayah, dan undang-undang adat seperti adat

kebesaran di Raja, adat para pembesar dan lain-lain lagi. Di dalam Hukum

Kanun Melaka peruntukan berkaitan perkawinan dan perceraian terdapat

dalam fasal 25 hingga fasal 28.

Perkembangan pada era 50-an sehingga 70-an telah menyaksikan

lulusnya Enakmen Pentadbiran Perundangan Islam negeri-negeri dalam

bentuk kompilasi. Maksudnya, enakmen-enakmen yang sebelumnya dilulus

dan diletakkan secara berasingan  telah disatukan dalam sebuah enakmen

induk. Negeri terawal meluluskan enakmen dalam bentuk yang baru ini ialah

negeri Selangor menerusi Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1952.
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Setiap negeri telah meluluskan enakmennya masig-masing dengan kandungan

dan komposisi yang berbeda-beda.

Salah satu bagian di dalam enakmen-enakmen berkenaan mengandungi

peruntukan-peruntukan undang-undang keluarga Islam. Ia lazimnya

dimulakan dengan peruntukan berkaitan pelantikan juru nikah dan pendaftar

nikah, cerai dan rujuk diikuti dengan peruntukan-peruntukan tentang

pertunangan, kuasa mengakad nikah, tempat nikah, kebenaran nikah,

pendaftaran nikah, mas kawin dan belanja,bentuk-bentuk percerian, nafkah

tanggungan serta diakhiri dengan hadhanah.

Pada tahun 70-an dan awal 80-an, program penyusunan semula

undang-undang keluarga Islam di Malaysia dikatakan dibuat berasaskan

doktrin al-Siyasah al-Shar’iyyah. Undang-undang yang digubal lebih kemas

dan terperinci.

Dengan arti kata lain, pendekatan-pendekatan yang dibuat turut

mengambil kira keperluan semasa bagi memudahkan pentadbiran dan proses

mengawal seliaan. Banyak peruntukan hukuman dalam bentuk denda atau

penjara dimasukkan bagi memberi pengajaran kepada masyarakat. Pada era

80-an usaha ini dipandu oleh Jawatankuasa Teknikal Undang-undang Syarak

dan Sivil yang pada ketika itu diketuai oleh Almarhum Prof. Tan Sri Ahmad

Mohamed Ibrahim.

Dengan usaha tersebut lahirlah enakmen-enakmen lain. Antara

matlamat utama pemisahan ini adalah supaya peruntukan-peruntukan dalam

enakmen keluarga Islam dapat diperincikan dan mudah dilaksanakan. Ia dapat
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mengelakkan atau mengurangkan tafsiran yang berbeda-beda antara sesama

Pendaftar Nikah, Cerai, Rujuk (NCR), Hakim dan antara negeri-negeri.

Negeri-negeri yang terawal meluluskan undang-undang keluarga Islam dalam

bentuk baru ini ialah negeri Kelantan pada 1983 (EKI Kelantan 1983), Melaka

1983 (EUUKI Melaka 1983), Negeri Sembilan 1983 (EUUKI Negeri

Sembilan 1993), Selangor 1984 (EUUKI Selangor 1984), Perak 1984 (EUUKI

Perak 1984) dan Kedah 1984 (EUUKI Kedah 1984).

Pembaharuan-pembaharuan yang dibuat terhadap undang-undang

keluarga Islam di sekitar tahun 1980-an ini mengambil kira komen-komen

yang diterima. Ia meliputi struktur dan kandungan peruntukan itu sendiri.

Strukturnya telah disusun semula supaya mudah dirujuk. Undang-undang

Keluarga Islam Selangor 1984 misalnya mempunyai struktur peruntukan-

peruntukan berkaitan:

1. Perkawinan

2. Pendaftaran perkawinan

3. Penalti berbagai peruntukan berhubungan dengan akad nikah dan

pendaftaran perkawinan

4. Pembubaran perkawinan

5. Nafkah istri, anak dan lain-lain

6. Penjagaan (hadhanah)

7. Pengiktirafan perkawinan luar negara

8. Kesahtarafan anak

9. Penalti-penalti lain
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Peruntukan-peruntukannya juga telah dibuat penambahbaikan dalam

bentuk peruntukan yang lebih terperinci, mudah difahami, dan boleh

memandu pihak pelaksana undang-undang. Antaranya dalam peruntukan

poligami, prosedur pendaftaran nikah termasuk nikah luar negara, berbagai

bentuk penalti, pembubaran perkawinan secara fasakh, harta sepencarian,

nafkah, hadhanah,penjagaan anak yatim dan kesahtarafan anak. Selain itu,

pembaharuan dilihat telah mengambil kira pandangan-pandangan mazhab

secara lebih terbuka. Contohnya dalam bab fasakh, wali dan rujuk.

Walau bagaimanapun, pembaharuan-pembaharuan tersebut masih

tidak seragam di antara negeri-negeri. Perbedaan-perbedaan dapat dilihat

secara ketara dalam beberapa peruntukan. Peruntukan tentang fasakh dalam

Enakmen Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1983 umpamanya adalah lebih

umum dan ringkas berbanding Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah

Persekutuan 1984 dan Enakmen Keluarga Islam Selangor 1984.

Bagi kedudukan wali mujbir dan aspek kerelaan bakal pengantin,

Enakmen negeri Kelantan, Kedah dan Melaka memperuntukkan, seseorang

anak gadis boleh dikawinkan tanpa mendapatkan persetujuan anak gadis

tersebut jika wali mujbirnya memberi persetujuan bagi pihak gadis. Namun

persetujuan tersebut terpakai hanya jika;

1) Wali mujbir ini dan bakal suami terbabit tidak bersifat zalim dan

mengambil kesempatan yang buruk terhadap anak gadis,

2) Bakal suami tersebut sama status (sekufu) dengan anak gadis, dan

3) Bakal suami membayar sejumlah maskawin yang ditetapkan kepada anak

gadis tersebut.
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Peruntukan ini tidak dinyatakan dalam enakmen-enakmen di negeri

lain pada era 80-an tersebut. Meskipun peruntukan-peruntukan yang ada

dalam undang-undang keluarga Islam di era 80-an telah jauh lebih baik

daripada peruntukan-peruntukan di dalam undang-undang sebelumnya,

kritikan masih datang bertali arus. Perkara-perkara yang sering dibangkitkan

adalah soal keseragaman, isu diskriminasi dan ketidakadilan yang didakwa

berlaku ke atas golongan wanita serta kanak-kanak.

Di samping itu, terdapat juga kritikan-kritikan bahwa penggubalan

undang-undang keluarga Islam dalam bentuk baru pada era 80-an tersebut

sebagai suatu yang bertentangan dengan syarak. Umpamanya dalam perkara

menghadkan umur minimal untuk berkawin, pendaftaran perkawinan,

poligami, perceraian dengan kebenaran mahkamah dan lain-lain.24 Apa yang

perlu disadari adalah, perubahan-perubahan moden yang berlaku di dalam

undang-undang keluarga Islam bukanlah sesuatu yang terkeluar dari Islam

karena ia adalah penfsiran semula undang-undang syariah mengikut keperluan

semasa.25

Rentetan daripada komentar yang diutarakan oleh pelbagai pihak, satu

usaha gigih telah dibuat untuk penyeragaman dan penyusunan deraf undang-

undang keluarga Islam yang baru. Mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu ke-176

pada 1 Agustus 1997 sebenarnya telah menjadi titik tolak dengan

memperkenankan cadangan kerajaan Persekutuan untuk menyelaras dan

24 Raihanah Hj Abdullah, Berpoligami: Antara Hak Suami dan Hak Isteri Menurut
Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia, Jurnal Syariah 11(2003): 131-146.

25 Ahmad Hidayat Buang, Reformasi Undang-Undang Keluarga Islam, Jurnal Syariah
5(1997): 39.
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menyeragamkan undang-undang keluarga Islam di seluruh Negara. Mesyuarat

Majlis Raja-Raja ke 188 pada 22 Mac 2001 kemudiannya telah

memperkenankan dan meluluskan penyeragaman undang-undang Islam

berdasarkan model rang undang-undang berikut yaitu Rang Undang-Undang

Pentadbiran Agama Islam, Rang Undang-Undang Keluarga Islam, Rang

Undang-Undang Keterangan Mahakamah Syariah, Rang Undang-Undang

Tatacara Jinayah dan Rang Undang-Undang Tatacara Mal. Semenjak dari

tarikh di atas negeri-negeri secara berperingkat telah menerima serta

meluluskan undang-undang yang telah disetujui.

Terdapat peruntukan yang terdapat di dalam enakmen undang-undang

keluarga Islam sebelumnya yang dimansuhkan. Sebagai contoh:

1. Syarat kelulusan poligami yang dianggap bertentangan dengan hukum

syarak: Seksyen23 (4) (e): bahwa perkawinan yang dicadangkan itu tidak

akan merendahkan secara langsung atau tidak langsung taraf kehidupan

yang telah dinikmati seterusnya oleh istri atau istri-istri dan orang-orang

tanggungannya sedia ada sekiranya perkawinan itu tidak berlaku.

2. Kuasa ijbar wali: tidak ada lagi syarat antara wali mujbir dan gadis

diletakkan. Namun undang-undang keluarga Islam yang baru telah

membuat penyeragaman dengan meletakkan syarat persetujuan kedua-dua

pihak.26

Hampir kesemua model undang-undang keluarga Islam yang terdapat

di Malaysia pada hari ini adalah secara ringkasnya berkaitan dengan

26 Zaini Nasohah, Perkembangan Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia (Kuala
Lumpur: Utusan Publication, 2004), hlm. 10
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perkahwinan, perhubungan suami isteri, pembubaran perkawinan, kesan

pembubaran itu dan kedudukan kanak-kanak. Pada masa kini, kesemua

negeri-negeri di Malaysia mempunyai undang-undang keluarga Islam yang

hampir sama. Undang-undang tersebut ialah:-

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Kedah Darul Aman) 2008;

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Melaka) 2002;

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sembilan) 2003;

Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984;

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Selangor) 2003;

Enakmen Keluarga Islam (Perak) 2004;

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Pulau Pinang) 1985;

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Terengganu) 1985;

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003;

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Kelantan) 2002;

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Pahang) 2005;

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Perlis) 2006;

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Sabah) 2004; dan

Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam (Sarawak) 200127

27 https://sitinorhanani.wordpress.com/2017/03/02/sistem-pentadbiran-undang-undang-
islam-di-malaysia-sejarah-dan-ruang-lingkup-bidang-kuasa-yang-ditetapkan-mengikut-
perlembagaan-malaysia/ diakses pada 20 Disember 2018



21

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR (MASKAWIN)

A. Pengertian Mahar

Mahar atau maskawin ialah sesuatu yang menjadi hak seorang istri

sebagai kompensasi dari sebuah pernikahan dengan seorang pria. Jadi mahar

bukan merupakan pemberian dari suami, melainkan sebagai kompensasi atas

kenikmatan yang diperolehnya.28

Mahar menurut bahasa (etimologi) memiliki banyak sebutan yang di

antaranya adalah al-mahr.29 Kata al-mahr berarti sesuatu yang diberikan

kepada istrinya ketika melangsungkan akad pernikahan.30

Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami

kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa

cinta bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau sesuatu pemberian yang

diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baikdalam benda maupun

jasa (memerdekan, mengajarkannya dan sebagainya).31

Adapun arti menurut istilah, mahar adalah sebutan bagi harta yang

menjadi hak wanita dalam akad nikah sebagai kompensasi atas

diperkenankannya bersenang-senang dengannya, dan terkait persetubuhan

dengan syubhat, nikah yang rusak atau semacamnya.32

28 Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi, Kado Pernikahan, Penerjemah: Abdul Rosyad Shiddiq, (
Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), cet. I. hlm. 35.

29 Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, Fikih Empat Mazhab, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,
2015), hlm. 196.

30 Abdul Qadir Manshur, Buku Pintar Fikih Wanita, ( Jakarta: zaman, 2012), cet. I, hlm.
237.

31 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 84.

32 Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi,, op. cit, hlm. 197.
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Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mahar itu dengan

“Pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada

mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.”33

Adapun pengertian mahar dalam KHI adalah pemberian dari calon

mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang,

atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.34

Terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama madzhab

yang berbeda dari segi tulisannya tapi pada dasarnya memiliki maksud yang

tidak jauh berbeda atau hampir sama.

Pengarang kitab al-Inaayah ‘Alaa Huamisyi al-Fathi mendefinisikan

mahar sebagai harta yang harus dikeluarkan oleh suami dalam akad

pernikahan sebagai imbalan persetubuhan, baik dengan penentuan maupun

dengan akad. Sedangkan sebagian mazhab Hanafi mendefinisikannya sebagai

sesuatu yang didapatkan seorang perempuan akibat akad pernikahan ataupun

persetubuhan.

Mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diberikan

kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya. Mazhab Syafi’i

mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau

persetubuhan, atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya,

seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi.

33 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat
dan Undang-Undang Perkawinan. ( Jakarta: Kencana, 2009), cetakan. 3, hlm. 84.

34 Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum
Indonesia, ( Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 75.
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Mazhab Hambali mendefinisikannya sebagai pengganti mahar dalam

akad pernikahan,baik mahar ditentukan di dalam akad, atau ditetapkan

setelahnya, dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim. Atau pengganti

dalam kondisi pernikahan, seperti persetubuhan yang memiliki syubhat, dan

persetubuhan secara paksa.35

Ulama lainnya mendefinisikan sebagai harta yang wajib dibayarkan

suami kepada istrinya ketika berlangsung akad nikah sebagai imbalan dari

kesediaan penyerahan diri kepada suami (senggama).36

Mahar ini memiliki sepuluh nama, yaitu: mahar, shidaaq atau

shadaqah, nihlah, ajr, faridhah, hibaa’, uqr, ‘alaa’iq, thaul, dan nikah.37

B. Dasar Hukum

Dari definisi mahar tersebut jelaslah bahwa hukum taklifi dari mahar

itu adalah wajib, dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan

wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa suami yang tidak

menyerahkan mahar kepada istrinya.38

Wajib hukumnya bagi seorang lelaki, memberikan mahar yang telah

disepakati bersama antara ia dengan wali calon istrinya.39 Hal itu berdasarkan

firman Allah Ta’ala,

35 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam 9, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta:
Gema Insani, 2011), hlm. 230.

36 Syaikh al-Allamah Muhammad binAbdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqih Empat Mazhab,
Penerjemah: Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi Press, 2010), Cet. Ke. XIII, hlm. 356.

37 Ibid, hlm. 231.

38 Amir Syarifuddin, Op. cit,, hlm. 85.

39 Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi, Op.cit, hlm. 36.
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Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi)
sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka
menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan
senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai
makanan) yang sedap lagi baik akibatnya40 (QS. An-Nisa’: 4)

Rasulullah SAW bersabda:

ُروِط أَْن تُوفُوا بِھَا َما اْستَْحلَلتُْم بِِھ الفُُروجَ  أََحقٌّ الشُّ

Artinya: Syarat yang lebih hak untuk kalian penuhi adalah syarat yang

dengannya kalian menghalalkan farji (istri) kalian. (HR. Bukhari,

Muslim)

Beliau Rasulullah SAW juga bersabda, “Laki-laki mana saja yang

menikahi seorang perempuan dengan sedikit atau banyak mahar dan ia tidak

memberikan kepada istriya apa yang seharusnya menjadi haknya, maka

sungguh ia telah menipunya. Apabila sampai ajal merenggut nyawanya ia

masih belum juga memberikan haknya, maka ia akan menjumpai Allah pada

hari kiamat kelak dalam keadaan (sebagaimana keadaan seorang) penzina.”

(HR. Thabrani dengan sanad shahih)41

Mahar merupakan hak penuh mempelai wanita. Hak tersebut tidak

boleh diambil oleh orangtua, keluarga maupun suaminya kecuali apabila

perempua tersebut telah merelakannya. Namun, dalam budaya pada masa

40 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, hlm. 77.

41 Mahmud Mahdi Al Istanbuli, Kado Perkawinan, ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm.
99.
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sekarang, mahar seringkali dijelaskan sebagai bentuk lain dari transaksi

jualbeli. Adanya pemahaman seperti ini diakui atau tidak telah memposisikan

istri dalam posisi yang lebih rendah daripada suaminya. Oleh karenanya, sang

suami merasa berkuasa atas diri, jiwa, dan raga sang istri sehingga sang istri

harus taat kepada suaminya secara mutlak dalam kondisi apapun. Hak-hak

dasar si istri pun terkadang diabaikan bahkan menjadi hilang karena sang

suami merasa dirinya sudah membeli istrinya dengan mahar yang ia berikan

pada saat akad nikah.

Adapun hukum mahar, para ulama sepakat bahwa mahar termasuk

salah satu syarat sahnya pernikahan. Dan tidak boleh mengadakan persetujuan

untuk meninggalkannya.42 Sebagian bahkan ada yang berpendapat bahwa

nikah dibatalkan jika maharnya bermasalah.43

Imam Syafi’i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib

diberikan oleh seorang lelaki kepada perempuan untuk menguasai seluruh

anggota badannya. 44

Allah SWT berfirman:

               
                

42 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid 2, Penerjemah: Abu Usamah Fakhtur Rokhman, (
Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 33.

43 Ali bin Sa’id Al-Ghamidi, Fikih Muslimah: Panduan Ibadah Wanita Lengkap dan
Praktis, (Jakarta: Aqwam, 2009), hlm. 301.

44 Slamet Abidin dan H. Aminudin, Fiqih Munakahat 1, (Bandung: CV Pustaka Setia,
1999), cet. I, hlm. 106.
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Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain ,
sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka
harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari
padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya
kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan
(menanggung) dosa yang nyata45 (QS. An-Nisa’ : 20)

C. Syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri, harus memenuhi syarat

sebagai berikut:46

1. Harta/bendanya berharga.

Tidak sah mahar dengan tidak memiliki harga apalagi sedikit,

walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi,

apabila mahar sedikit tetapi memiliki nilai, maka tetap sah.

2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat.

Tidak sah mahar dengan khamar, babi, atau darah, karena semua

itu haram dan tidak berharga.

3. Barangnya bukan barang gasab.

Gasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya,

namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk

mengembalikan kelak.

4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya.

Tentang sah tidaknya akad yang dilakukan dengan mahar yang

tidak dapat diambil manfaatnya, seperti khamar, babi, darah, bangkai,

ulama berbeda pendapat:

45 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, hlm. 81.

46 Slamet Abidin dan H. Aminudin, Op. Cit, hlm. 108.
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1. Al-Malikiyah berpendapat jika mahar berupa barang seperti di atas, maka

nikahnya rusak dan harus dibatalkan sebelum terjadi hubungan, tapi jika

terjadi hubungan maka harus membayar mahar mitsil.

2. Imam Syafi’i, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal dan mayoritas ulama

Imamiyah berpendapat bahwa akad tetap sah dan istri berhak atas mahar

mitsil.

Golongan Hanafiyah menambahkan syarat mahar yaitu pernikahan yang

dilaksanakan itu harus pernikahan yang rusak sebab nikah yang rusak itu

bukan pernikahan dan baginya mahar mitsil.47

D. Pembagian Mahar

Mahar terbagi kepada dua yaitu:

a. Mahar Musamma.

b. Mahar Mitsil.

Yang dimaksud dengan mahar musamma ialah mahar yang telah

ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam shighat aqad. Mahar musamma

terbagi kepada:

1) Mu’ajjal.

2) Mu-ajjal.

Yang dimaksud dengan mahar mu’ajjal ialah mahar yang segera

diberikan kepada istrinya, sedang mahar mu-ajjal ialah maskawin yang

ditangguhkan pemberiannya kepada istri.

47 Muhammad Mutawali dan Rahmah Murtadha, Mahar Dalam Perspektif Hukum Islam,
(Vinanda: Kaifa Publishing, 2018), hlm. 49.
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Sunat hukumnya memberikan maskawin kepada istri dengan segera,

berdasar hadits:

َل بِفَاِطَمةَ خُ وسلم َمنََع َعلِیًّا أَْن یَدْ ُرِوَي َعِن اْبِن َعبَّاٍس : أَنَّ النَّبِيَّ صلى ّهللا علیھ 

، فَقَاَل : َما ِعنِدى َشٌئ . فَقَاَل : فَأَْیَن ِدْرُعَك الَخِطیِمیَّةُ َحتَّى یُْعِطیَھَا َشْیئًا 

والحاكم وصححھ)النسائي فَأَْغطَاهُ إِیَّاھَا . (رواه أبو داود و
Artinya: “Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas sesungguhnya Nabi SAW pernah

melarang Ali r.a memasuki (permaduannya) dengan Fatimah,
sehingga ia memberikan kepadanya (Fatimah) maskawin (nya)
maka ia berkata: :Aku tidak mempunyai sesuatupun.” Maka
Rasulullah SAW berkata: “Di manakah baju besi engkau?” Maka
Ali memberikan kepadanya. (H.R. Abu Daud, An-Nasaa-i dan Al-
Hakim dan dinyatkan shaheh.)

Wajib hukumnya membayar mahar musamma apabila:

1. Telah terjadi dukhul antara suami istri.

2. Apabila salah seorang dari suami atau istri meninggal dunia. Hal ini

disepakati para ulama.

3. Menurut Imam Abu Hanifah: Apabila telah terjadi khalwat, maka wajib

suami membayar mahar, sedang Imam Syafi’i berpendapat bahwa

terjadinya khalwat tidak menyebabkan wajib membayar mahar.

Mahar Mitsil ialah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah

yang biasa diterima oleh keluarga pihak istri karena pada waktu akad nikah

jumlah mahar itu belum lagi ditetapkan bentuknya. Alasan-alasannya ialah,

firman Allah:
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Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu
menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan
mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah
kamu berikan suatu mut´ah (pemberian) kepada mereka. Orang
yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin
menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang
patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang
yang berbuat kebajikan.48 (Q.S Al-Baqarah : 236)

Menurut Imam Malik dan pengikut-pengikutnya: berdasarkan ayat di

atas suami boleh memilih salah satu dari tiga kemungkinan. Apakah ia

menceraikan tanpa menentukan maharnya, atau menentukan maskawin seperti

yang diminta oleh pihak istri, atau ia menentukan mahar mitsilnya.49

Mahar mitsil wajib diberikan kepada istri dalam beberapa kondisi

berikut ini:

1. Nikah tafwidh, yaitu jika akad pernikahan sah. Akan tetapi tanpa

menyebutkan mahar. Si perempuan dinamakan mufawwidhah dengan

mengkasrahkan huruf “wau” atau memfathahkannya. Maka jika huruf

“wau” dikasrahkan, tafwidh dinisbahkan kepada si perempuan, maksudnya

dialah yang menentukan ukuran mahar kepada si suami. Jika “wau”

difathahkan. Maka perbuatan dinisbahkan kepada wali. Berarti si

perempuan telah menyerahkan perkaranya kepada si suami dan akadnya

dinamakan akad tafwidh.50

48 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, hlm. 38.

49 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: PT Bulan
Bintang, 1993), cet. 3, hlm. 90.

50 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani
dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. I, hlm. 245.
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2. Apabila tidak disebutkan kadar dan besar mahar ketika berlangsung akad

nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal

sebelum bercampur.

3. Jika mahar musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur

dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.51

E. Ukuran Mahar

Islam tidak memberikan batasan bagi sedikit dan banyaknya mahar.

Manusia berbeda-beda dalam kekayaan dan kemiskinan, serta bertingkat-

tingkat dalam kelapangan dan kesempitan. Setiap wilayah memiliki kebiasaan

dan tradisi tersendiri. Karena itu, pembatasan ditinggalkan agar setiap orang

dapat memberi mahar sesuai dengan kemampuan, kondisi dan tradisi

sukunya.52

Syaikhul Islam berkata, “Barangsiapa memiliki kelapangan dan harta,

lalu ia ingin memberi istrinya mahar yang banyak maka tidak ada larangan

untuk itu, sebagaimana firman Allah SWT,

             
                  

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain ,
sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka
harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari
padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya
kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan
(menanggung) dosa yang nyata53 (QS. An-Nisa’: 20)

51 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010),cet. Ke-4, hlm. 94.

52 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (Jilid 2), (Solo: Insan Kamil, 2016), hlm. 677.

53 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, hlm.81.
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Adapun orang yang melalaikan tanggungannya dalam memberi mahar

dan ia tidak ingin menunaikannya atau tidak mampu untuk membayarnya,

maka hal ini adalah makruh.54

Nash Al-Quran dan hadis hanya menetapkan bahwa maskawin itu

harus berbentuk dan bermanfaat tanpa melihat sedikit atau banyaknya, karena

itu dapat berupa cincin besi, seperti yang diriwayatkan bahwa Rasulullah

SAW bersabda:

اُْنظُْر َولَْو َخاتًَما ِمْن َحِدْیدٍ 

Artinya: Carilah maskawin meskipun hanya cincin besi.”55

Hadits ini menjelaskan bahwa dalam hal mahar, besar-kecilnya bisa

ditentukan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak yang hendak mengikat

tali pernikahan.56

Mahar boleh berbentuk sebuah cincin besi, secangkir kurma,

pengajaran Kitab Allah, dan barang-barang yang sejenis dengan barang-

barang itu, asalkan kedua orang yang berakad saling ridha.57

Mengenai hadist yang mafhumnya menghendaki tiadanya pembatasan

mahar adalah hadist Sahl bin Sa’ad as-Sa’idi yang telah disepakati shahihnya.

Dalam hadist tersebut disebutkan:

54 Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, Fikih Sunnah Wanita, Penerjemah: Firdaus
(Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 514.

55 Said bin Abdullah, Risalah Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 131.

56 Muhammad Utsman Al-Khasyt, Fikih Wanita Empat Mazhab,( Jakarta: PT Elex Media
Komputindo, 2017), hlm. 278.

57 Sayyid Sabiq, Op.cit, hlm. 678.
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ِه , ِاىنِّ َقْد اَلْت يَا َرُسْوَل الّلالّلِه َصلَّى الّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم َجاَءْتُه اْمَرأٌَة فـَقَ نَّ َرُسْولَ اِ 
: فـََقاَم َرُجٌل . فـََقاَل يَا َرُسوَل الّلهِ ، نـَْفِسى َلَك, فـََقاَمْت ِقَياًما َطِوْيًال َوَهْبتُ 

َا َحاَجٌة ، فـََقاَل َرُسوُل الّلِه َصلَّى الّلُه عَ  َليِه َوَسلََّم َهْل َزوِّْجِنيَها ِاْن ملَْ َيُكْن َلَك ِ
ِاالَّ ِازَارِْي ، فـََقاَل َرُسوُل الّلِه ئَتْصُدقـَُها اِيَّاُه؟ فـََقاَل: َما ِعْنِدىْ ٍئ َمَعَك ِمْن َشيْ 

َتِمْس َشيًئا ، فـََقاَل: َال َاِجُد ى الّله: ِاْن اَعطَْيتَـَها اِيَّاُه َجَلْسَت َال ِازَارَلَك ، فَالْ َصلَّ 
فَاْلَتَمَس، فـََلْم َلوَخاِمتًا ِمْن َحِدْيٍد، َشيًئا، فـََقاَل َعَلْيِه الصََّالُة َوالسََّالُم، اِلَتِمْس وَ 

ْرآِن؟ َصلَّى الّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم  َهل َمَعَك َشْيٌئ ِمَن اْلقُ ، فـََقاَل َرُسوُل الّلهِ جيَِْد َشْيًئا
َعَليِه الّلهُ ا َوُسْورَُة َكَذا ِلُسْوٍر َمسَّاَها ، فـََقاَل َرُسوُل الّلِه َصلَّى قَاَل: نـََعْم، ُسورَُة َكذَ 

َوَسلََّم َقْد اَْنَكْحتـَُها ِمبَا َمَعَك ِمَن اْلُقْرآنِ 
Artinya: Sesudahnya Rasulullah SAW didatangi oleh seorang wanita,

kemudian ia berkata, “Ya Rasulullah, sungguh-sungguh aku berikan
diriku untukmu.” Maka wanita itu tetap saja berdiri dalam waktu
yang lama. Maka berdirilah seorang lelaki, kemudian berkata, “Ya
Rasulullah, kawinkan dia dengan aku, jika engkau tidak berminat
terhadap dia.” Maka berkatalah Rasulullah SAW, “Apakah engkau
memiliki sesuatu yang dapat disedekahkan kepadanya?” Lelaki itu
menjawab, “Aku tak punya sesuatu pun selain kainku ini.” Maka
berkatalah Rasulullah SAW, “Jika kain itu engkau berikan
kepadanya, maka engkau akan duduk tanpa memakai kain. Maka
carilah sesuatu yang lain.” Lelaki itu berkata, “Aku tidak
mendapatkan sesuatu pun.” Maka berkatalah Rasullah SAW,
“Carilah walau hanya sebuah cincin besi.” Kemu dian lelaki itu
mencari-cari, tetapi ia tidak mendapatkan sesuatu pun. Maka
berkatalah Rasulullah SAW, “Adalah engkau hafal sesuatu dari Al-
Quran?” Jawab lelaki itu, “Ya, ayat ini dan ayat ini.” Beberapa ayat
disebutkannya. Maka berkatalah Rasulullah SAW, “Telah
kunikahkan engkau dengan dia dengan ayat-ayat al-Quran yang
engkau hafal.”58

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqih Sunnah, perempuan yang

menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW tidak sama dengan perempuan lain

dan dikhususkan oleh Allah bagi beliau tanpa seluruh kaum muslimin.

58 Ibnu Rusyd, Bidayatu’l Mujtahid, (Semarang: CV Asy Syifa’, 1990), cet 1, hlm. 388.
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Perempuan tersebut menghibahkan dirinya secara murni tanpa wali dan

mahar.59

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa mahar minimal sepuluh dirham.60

Jika seseorang memberi mahar kepada istrinya kurang dari sepuluh dirham,

maka akadnya sah namun istri berhak mendapatkan sepuluh dirham. Mereka

berhujah dengan hadits yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim, “Tidak ada mahar

yang kurang dari sepuluh dirham.” Hadits ini dengan isnad hasan. Dan hadits

menyatakan bahwa Nabi SAW memperkenankan pernikahan dengan mahar

kurang dari itu, sebagaimana beliau bersabda kepada seorang Arab pedalaman,

“Upayakanlah untuk mendapatkannya walaupun berupa cincin dari besi.” Ini

dimaknai sebagian mahar yang dianjurkan untuk diberikan di muka, karena

laki-laki ditekankan agar memberikan sesuatu kepada istrinya saat

menikahinya meskipun dia dalam kesulitan, sedangkan sisanya tetap sebagai

hutang yang harus ditunaikannya.

Madzhab Maliki berpendapat, bahwa mahar minimal adalah tiga

dirham dari perak yang murni dan terbebas dari kecurangan, atau barang

dagangan yang setara dengan tiga dirham. Jika mahar kurang dari itu,

kemudian suami melakukan interaksi fisik dengan istrinya, maka akad

dinyatakan telah ditetapkan dan suami wajib memberinya mahar yang kurang

itu. Adapun sebelum terjadi interaksi fisik, maka suami dapat memilih antara

memenuhi mahar hingga batas minimal, yaitu tiga dirham, atau menggugurkan

akad dan harus menanggung seperdua mahar yang disebutkan.

59 Sayyid Sabiq, Op.cit. hlm. 680.

60 Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, Op.cit, hlm. 199.
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Seandainya seseorang menikahi istrinya dengan mahar sedikit

meskipun berupa makanan dari gandum atau tepung sepenuh telapak

tangannya, maka ini sah akan tetapi dianjurkan agar mahar tidak kurang dari

sepuluh dirham, berdasarkan hadits yang diriwayatkan Jabir secara marfu’,

“Seandainya seseorang memberi mahar berupa makanan sepenuh tangannya

kepada wanita, maka wanita itu menjadi halal baginya.” 61

F. Rusak dan Gugurnya Mahar

Sebagaimana yang kita sedia maklumi, apabila berlakunya suatu akad

nikah, maka wajib bagi suami membayar mahar kepada istri sama ada berupa

mahar musamma atau pun mahar mitsil karena ia merupakan hak istri.62

Mahar yang rusak bisa terjadi karena barang itu sendiri atau karena

sifat-sifat dari barang tersebut, seperti tidak diketahui atau sulit diserahkan.

Mahar yang rusak karena zatnya sendiri, yaitu seperti khamar yang rusak

karena sulit dimiliki atau diketahui, pada dasarnya disamakan dengan jual beli

yang mengandung lima persoalan pokok, yaitu:

1. Barang tidak boleh dimiliki.

2. Mahar digabungkan dengan jual beli.

3. Penggabungan mahar dengan pemberian.

4. Cacat pada mahar.

5. Persyaratan dalam mahar.63

61 Ibid, hlm. 200.

62Haji Ahmad Zawawi Abdullah, Panduan Perkahwinan Menurut Islam, ( Selangor:
Pustaka Ilmuwan, 2015), hlm. 79.

63 M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat: Kajian Fikh Lengkap, hlm. 48.
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Mahar gugur 100% sebab terjadi perceraian dari pihak istri sebelum

pernah persetubuhan, misalnya sang istri memfasakh aqad karena adanya

kecacatan pada suami atau karena kemelaratannya atau misalnya sang istri

berbuat murtad, atau sebab terjadi perceraian yang disebabkan pihak istri

misalnya suami memfasakh aqad lantaran kecacatan sang istri.64

Mahar juga akan gugur apabila istri menghapuskannya sebelum dia

dicampuri atau menghibahkannya kepada suami. Dalam kondisi ini, mahar

akan gugur dengan pelepasan dari istri. Dan ini menjadi hak murni baginya.65

Mahar menjadi 50% yaitu wajib dibayarkan hanya separanya, sebab

terjadi pentalakan sebelum pernah persetubuhan walaupun hal itu atas pilihan

sang istri sendiri, misalnya suami menyerahkan hak pentalakan kepada istri

lalu ia mentalak dirinya sendiri atau menggantungkan pentalakan pada

perbuatan istri lalu melakukan perbuatan dimaksud atau istri diceraikan

dengan khulu’, dan sebab kefasakhan nikah lantaran suami sendiri berbuat

murtad.

Dengan bersumpah, suami/istri bisa dibenarkan dakwaannya bahwa

belum pernah terjadi persetubuhan, karena dasar asal permasalahan adalah

bahwa persetubuhan itu tidak pernah terjadi. Kecuali jika suami menikahinya

dengan syarat masih perawan kemudian suami mengatakan “Saya dapatinya

telah menjadi janda sedang saya belum pernah menggaulinya.” Dan istri

mengatakan “Keperawanan hilang sebab penggaulanmu.” Maka dakwaan istri

64 Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, Fiqh Populer, (Mojoroto: Lirboyo Press)
hlm. 79.

65 Sayyid Sabiq, Op. cit. hlm. 690.
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dibenarkan dengan bersumpah, demi menolak terjadinya fasakh. Dan suami

dibenarkan dakwaannya demi setengah mahar, jika mentalak sebelum pernah

digauli.66

Menurut ulama Hanafiyah bila mahar rusak atau hilang setelah

diterima oleh istri, maka secara hukum suami sudah menyelesaikan

kewajibannya secara sempurna dan untuk selanjutnya menjadi tanggungjawab.

Bila ternyata istri putus perkawinannya sebelum bergaul, maka kewajiban

suami hanya separuh dari mahar yang ditentkan. Jadi separuh mahar yang

diterima oleh istri itu menjadi hak suami karena mahar itu sudah rusak atau

hilang, maka yang demikian menjadi tanggungan istri.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mahar sebelum suami istri

bergaul merupakan kewajiban bersama dalam mengganti kerusakan atau

kehilangan dan sebaliknya juga merupakan hak bersama dalam pertambahan

nilai. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah suami bertanggungjawab atas

mahar yang sebelum diserahkan dalam bentuk tanggungjawab akad dengan

arti bila rusak atau hilang karena kelalaian suami ia wajib menggantinya,

tetapi bila rusak atau hilang bukan karena kelalaiannya tidak wajib

menggantinya.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa mahar yang dinyatakan dalam

bentuk yang tertentu dan rusak sebelum diterima atau sesudahnya sudah

menjadi tanggungan istri sedangkan bila mahar itu dalam bentuk yang tidak

jelas dan hilang atau rusak sebelum diterimanya, maka menjadi tanggungan

suami.67

66 Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, Op. cit, hlm. 80.
67 Amir Syarifuddin, Op.cit, hlm. 96-97.
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G. Hikmah Mahar

Istri pada umumnya dinafkahi dalam mempersiapkan dirinya dan

segala perlengkapannya yang tidak dibantu oleh ayah dan kerabatnya, tetapi

manfaatnya kembali kepada suaminya juga. Oleh karena itu, merupakan

sesuatu yang relevan suami dibebani mahar untuk diberikan kepada sang istri.

Mahar ini dalam segala bentuknya menjadi penyebab suami tidak terburu-buru

menjatuhkan talak kepada istri karena yang ditimbulkan dari mahar tersebut

seperti penyerahan mahar yang diakhirkan, penyerahan mahar bagi wanita

yang dinikahi setelah itu dan juga sebagai jaminan wanita ketika ditalak.68

Segala bentuk peribadatan yang dianjurkan oleh Allah SWT pasti ada

hikmahnya. Begitu juga dengan anjuran Allah SWT untuk memberi mahar

dalam sebuah pernikahan.

Menurut Wahbah Zuhaili bahwa ada beberapa hikmah dan tujuan

syara’ tentang kewajiban mahar, yaitu:69

1. Menampakkan betapa pentingnya akad pernikahan.

2. Sebagai bentuk memuliakan wanita.

3. Sebagai bukti bahwa suami benar-benar ingin membangun rumahtangga

bahagia bersama istrinya.

4. Menunjukkan niat baik bahwa suami akan mempergaulinya dengan baik.

5. Sebagai bukti langgengnya tali perkawinan.

68 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat,
(Jakarta: AMZAH, 2011), cet. II, hlm. 178.

69 Wahbah az-Zuhaili, Op. cit, hlm. 253.
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Dari uraian tersebut dapat penulis simpulkan bahwa tujuan diwajibkan

mahar perkawinan adalah simbol keseriusan laki-laki dalam menjalankan

perkawinan sebagai salah satu ibadah dan simbol kemuliaan terhadap kaum

wanita. Dan inilah asas dasar kewajiban pemberian mahar yang dilakukan oleh

suami kepada istrinya.

Oleh karena itu, substansi dasarnya diwajibkan mahar dalam sesebuah

perkawinan adalah ketulusan niat dan hasrat jiwa untuk melakukan ibadah

nikah, dan bukan sekadar pemberian materiil semata-mata. Maka imbalan

materi yang diperoleh suami bukanlah substansi dari kewajiban pembayaran

mahar tersebut melainkan ketulusan niat dan hasrat jiwa seseorang untuk

melaksanakan perkawinan demi mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah

warahmah.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka

dapat penulis tarik kesimpulan hasil penelitian ini seperti yang berikut:

1. Ketentuan mahar menurut Seksyen 21 Enakmen Undang-undang Keluarga

Islam Negeri Melaka Tahun 2002 adalah calon mempelai laki-laki

hendaklah membayar mahar minimum RM 100, mahar haruslah dibayar

lansung waktu akad secara tunai tidak boleh kurang dan boleh berlebih,

mahar haruslah dinyatakan sewaktu akad, dan perlu direkodkan di Jabatan

Agama Islam.

2. Tinjauan hukum Islam mengenai Seksyen 21 Enakmen Undang-undang

Keluarga Islam Negeri Melaka Tahun 2002 sesuai dengan hukum Islam

dan dianjurkan (mustahabbun) pelaksanaannya karena sudah mengacu

kepada kemaslahatan umum terutama kepada istri dan pihak-pihak yang

terkait dengannya. Ia dapat menjaga institusi perkawinan karena dengan

adanya penetapan mahar sekaligus mengangkat derajat wanita dan calon

mempelai laki-laki agar lebih menghargai calon mempelai wanita.

B. Saran

Setelah menyimpulkan, penulis ingin menyampaikan saran-saran yang

mungkin dapat bermanfaat untuk penelitian pada aspek-aspek pernikahan ke

depan, yaitu:
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1. Calon pengantin beserta mempelai kedua belah pihak diharapkan

mematuhi Seksyen  21 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri

Melaka Tahun 2002 karena sudah sesuai dengan panduan syariat Islam.

Apabila tidak ditemukan kesepakatan antara keduanya, maka harus

merujuk pada badan yang berwenang yaitu Jabatan Agama Islam. Calon

pengantin laki-laki dapat memberikan mahar yang cukup sekadar

kemampuannya atau yang telah disepakati kedua belah pihak untuk

mengangkat harga diri serta martabat wanita.

2. Diharapkan Jabatan Agama Islam Melaka (JAIM ) selaku badan yang

berwenang seharusnya mengaplikasikan suatu aturan sesuai dengan

kondisi setiap individu di dalam masyarakat di negeri Melaka.
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