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BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Teori tentang Nikah

1. Pengertian Pernikahan

Nikah menurut bahasa berarti الضم (al-dham) yang berarti

“Menghimpun” dan الجمع (al-jam’u) yang berarti berkumpul.1 Makna seperti ini

dapat ditemukan di dalam perkataan orang Arab:

.تـََناَكَحْت َاْألَْشَجاُر ِإَذا َمتَيَـَلْت َواْنَضَم بـَْعُضَها ِإَىل بـَْعضٍ 
Artinya:
Terjadinya perkawinan antara kayu-kayu apabila kayu-kayu itu saling
condong dan bercampur satu dengan yang lain.2

Ibnu al-Manzhur di dalam Lisa>n al-‘Arab mengatakan bahwa nikah

secara bahasa juga dipahami dengan akad dan watha’ (hubungan intim).3

Di dalam al-Qur’an, pembicaraan tentang pernikahan selalu diungkapkan

dengan kalimat “nikah” dan “tazwi>j”. Kata “tazwi>j” dengan semua bentuk

derivasinya terulang di dalam al-Qur’an lebih kurang 20 kali, sementara kata

“nikah” dengan segala bentuk derivasinya terulang sebanyak lebih kurang 17

kali.4

1 Wahbah al-Zuh}aili}, al-Fiqh al-Isla>mi wa Adilla>tuh, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1405
H/ 1985 M), juz. 7, hal. 29. Lihat juga Ahmad Warson al-Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-
Indonesia terlengkap, (Surabaya: Pustka Progressif, 1997), hal. 208.

2 Zainuddi>n ibn ‘Abdul Azi>z ibn Zainuddi>n al-Malibari, Fath al-Mu’in, (Beirut: Dar al-
Fikr, 1401 H/ 1981 M), juz. 2, hal. 275.

3 Ibnu Manzhu>r, Lisa>n al-Arab, (Beirut: Dar al-Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, 1409 H/ 1989),
juz. 14, hal. 277.

4 Muhammad Fuad ‘Abdul Ba>qi>, al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fa>zh al-Qur’a>n al-
Kari>m (Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M), juz. 3, hal. 332-333.
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Sedangkan menurut istilah, ada beberapa defenisi yang dikemukakan

oleh para ulama sebagai berikut:5

a. Ulama Mazhab Hanafi

َعِة بِاْالُنـَْثى َقْصًدا اَلنَِّكاُح بِأَنَُّه َعْقٌد يُِفْيُد ِمْلُك اْملُتـْ
Artinya:
Nikah adalah suatu akad dengan tujuan memiliki kesenangan dengan wanita
secara sengaja.

b. Ulama Mazhab Maliki

بَاَحِة اْلَوَطِء َويـََتَمتَُّع َما ِىف َزْوِجَيِة يـَْنِكُحَهااَلنَِّكاُح  َعْقٌد يـََتَضمَُّن احلُْْكُم ِالِ
Artinya:
Nikah adalah suatu akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata
untuk membolehkan watha’, dan menikmati apa saja yang ada pada diri
seorang perempuan yang boleh dinikahinya.

c. Ulama Mazhab Syafi’i

اَلنَِّكاُح َعْقٌد يـََتَضمَُّن لِْلَوَطِء بِاَْلَفاِظ اِْنَكاٍح اَْو تـَْزِوْيٍج اَْو ِمْثِلَها
Artinya:
Nikah adalah suatu akad yang mengandung pemilikan “wath’i” dengan
menggunakan kata-kata menikahkan atau mengawinkan atau menggunakan
kata lain yang menjadi sinonimnya.

d. Ulama Mazhab Hanbali

ْسِتْمَتاعِ  َفَعِة اْالِ اَلنَِّكاُح ُهَو َعْقٌد بَِلْفِظ إِْنَكاٍح اَْو تـَْزِوْيٍج َعَلى َمنـْ
Artinya:
Nikah adalah suatu akad dengan menggunakan kata-kata nikah atau kawin
untuk manfaat (menikmati) kesenangan.

5 Abdurahman Al-Ja>ziri, al-Fiqh ‘Ala Madza>hib al-‘Arba’ah, (Kairo: Maktabah al-
Tijarah Kubrah, 1400 H/1979), juz. 4, hal. 12-14. Lihat juga Tim Penyusun, al-Mausu>’ah al-
Fiqhiyah, (Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah, 1414 H/ 1994 M), juz. 41, hal.
205.
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Berdasarkan beberapa pengertian yang diberikan oleh para Imam

Mazhab di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa nikah adalah suatu akad

antara pria dan wanita untuk saling memiliki dan bersenang-senang dalam

pergaulan suami isteri dalam rangka membentuk keluarga atau rumah tangga

dengan menggunakan kata-kata al-nikah atau al-tazwij atau menggunakan kata

lain yang semakna dengan kata tersebut.

Defenisi lain dari pernikahan sebagai mana yang termaktub di dalam

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa.6

Sementara itu di dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan adalah:

Akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizha untuk mentaati perintah
Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.7

Dari beberapa defenisi yang dikemukakan di atas, maka dapat dipahami

bahwa beberapa defenisi nikah yang dikemukakan ulama fiqih di atas

sesungguhnya mengandung esensi yang sama, meskipun redaksionalnya

berbeda. Ulama mazhab Syafi’i, memberikan pengertian nikah adalah akad

yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafadz

nikah atau kawin atau yang semakna dengan itu. Sedangkan ulama mazhab

Hanafi mendefenisikan nikah adalah akad yang memfaedahkan halalnya

6 Tim Penyusun, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, (Surabaya: Arkola, 1999), hal.
5.

7 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo,
2004), hal. 114
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melakukan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan seorang

perempuan selama tidak ada halangan syara’.

Di samping berbeda pendapat tentang makna terminologi nikah, ulama

juga berbeda pendapat di dalam memahami makna hakiki (arti sebenarnya) dari

kata “nikah”. Makna hakiki dari kata “nikah” adalah makna asal yang

diperuntukkan untuk kata tersebut.8 Di dalam sebuah kaidah dinyatakan:

َقةُ اْلَكَالمِ ِىف َاْالَْصلُ  9.َاحلَِْقيـْ

Artinya:
Pada dasarnya makna yang dipahami dari sebuah pembicaraan adalah
makna hakiki.

Lawan dari makna hakiki adalah makna majazi, yaitu makna kata yang

dipakai tidak makna dasarnya (makna yang diperuntukkan baginya), akan

tetapi makna lain karena ada hubungan di antara makna hakiki dan makna

majazi serta adanya indikasi yang menghalangi pemakaian makna hakikat

tersebut tersebut. Contohnya mengartikan kata al-asad (singa) dengan laki-laki

pemberani. Laki-laki pemberani dan singa memiliki keamaan (hubungan) yaitu

sama-sama memiliki keberanian. Memahami kata “asad” dengan makna laki-

laki pemberani disebut dengan makna majazi.10 Dalam kaidah Ushul

disebutkan:

َقةُ تـََعُذَرتْ ِاَذا 11.اْلَمَجازِ ِاَىل ُيَصارُ َاحلَِْقيـْ

Artinya:

8 Abdul Karim Zaidan, al-Waji>z fi> Ushu>l al-Fiqh, (Baghdad: Mu’assasah al-
Qurthubah, 1409 H/ 1989 M), juz. 1, hal. 331.

9 Ibid, hal. 332.
10 Ibid, hal. 332.
11 Jalaluddin al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazhair, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), juz. 2, hal. 47.
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Apabila suatu kalimat tidak bisa diartikan secara hakiki (haqiqah), maka
dapat diartikan secara majazi.

Ada tiga pendapat yang muncul di kalangan ulama tentang makna hakiki

kata “nikah”. Pendapat pertama mengatakan bahwa makna hakiki nikah adalah

watha’ (hubungan intim), sementara memahami nikah dengan makna akad

adalah pemaknaan secara majazi. Sekiranya kata nikah terdapat di dalam al-

Qur’an dan sunnah tanpa adanya indikasi lain, maka yang dimaksud adalah

hubungan intim. Pendapat ini dipegang oleh ulama Hanafiyah,12 sebagian

ulama syafi’iyyah, dan sebagaian ulama Hanabilah. Di antara ulama

kontemporer yang memegang pendapat ini adalah Wahbah al-Zuh}aili> di

dalam kitabnya al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh.13

Pendapat kedua mengatakan sebaliknya, makna hakikat nikah adalah

akad (al-‘aqd), sedangkan pemaknaannya dengan watha’ adalah pemaknaan

secara majazi. Pendapat ini dipegang oleh ulama Malikiyyah, Syafi’iyyah14 dan

sebagian ulama Hanabilah.15 Pendapat ketiga mengatakan bahwa kedua lafazd

‘aqd dan watha’ sama-sama makna hakiki dari kata “nikah”.

Konsekuensi dari perbedaan pendapat tentang makna hakiki nikah ini

akan menimbulkan perbedaan pendapat dalam memahami Surat al-Nisa’ ayat

22 berikut:







12 Syamsudd>in al-Sarakhsyi, al-Mabsuth, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.t),  juz. 4, hal. 192.
13 Wahbah al-Zuh}aili}, al-Fiqh al-Isla>mi wa Adilla>tuh, Op. Cit, juz. 7, hal. 30.
14 Zainuddin ibn Abdul Aziz ibn Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu’in, (Beirut: Dar al-Fikr,

1409 H/ 1989 M), hal. 98.
15 Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah, juz 41, h. 205-206.
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Artinya:
Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh
ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya
perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang
ditempuh). (QS. Al-Nisa’ [4]: 22).16

Memaknai kata nikah di dalam ayat di atas dengan makna watha’ atau

‘aqad akan menimbulkan beberapa pertanyaan yang menimbulkan perbedaan

pendapat di kalangan ulama fiqih, seperti: wanita yang pernah dizinahi oleh

seseorang, apakah ia menjadi haram bagi ushul dan furu’-nya? Menurut ulama

Mazhab Hanafi dan sebagian ulama Mazhab Hanbali, yang memahami makna

hakiki nikah dengan watha’, wanita yang dizinahi oleh seseorang menjadi

haram dinikahi oleh furu’ dan ushul-nya, karena wanita yang telah digauli

tersebut pada hakikatnya telah dinikahi oleh orang yang menggaulinya

(menzinahinya) dan sesuai dengan petunjuk Surat al-Nisa’ ayat 22 di atas,

wanita yang sudah dinikahi oleh seorang laki-laki, maka ia haram dinikahi oleh

anak (furu’) atau ayahnya (ushul).17 Sementara menurut Ulama Mazhab Syafi’i

dan Mazhab Maliki berpendapat bahwa zina tidak menyebabkan haramnya

menikahi furu>’ dan ushu>l wanita yang dizinahi.18

2. Dasar Hukum Pernikahan dan Hikmahnya

Pensyariatan nikah terdapat di dalam al-Qur’an dan hadits Nabi

Muhammad Saw. Di dalam al-Qur’an Surat al-Nisa’ ayat 3 dinyatakan:

16 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Toha Putra,1995),
hal. 63.

17 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Op. Cit, juz. 7, hal. 132-134.
18 Ibid, hal. 135.
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Artinya:
Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat.
Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka
(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. Al-
Nisa’ [4]: 3).19

Para mufassir dan ahli Ushul Fiqih mengatakan, bahwa walaupun di

dalam ayat di atas anjuran menikah diungkapkan dalam bentuk perintah

(amr),20 akan tetapi di dalam ayat di atas juga ada indikasi yang memalingkan

tunjukan perintah tersebut dari wajib menjadi sunat. Indikasi yang dimaksud

adalah adanya pilihan antara mengawini dua, tiga, empat atau satu orang saja,

padahal menurut kaidah ushul lafaz amr yang menunjukkan wajib itu haruslah

berbentuk pasti. Di dalam ayat lain, yaitu Surat al-Nur ayat 32 Allah Swt

berfirman:










19 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, Op. Cit, hal. 59.
20 Dalam kaidah ushul dinyatakan bahwa pada dasarnya perintah (Amr) menunjukkan

wajib. Lihat Jala>luddi>n al-Suyu>thi>, al-Asybah wa al-Nazhair, (Beirut: Dar al-Fikr), juz. 2,
hal. 86.
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Artinya:
Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-
orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki
dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah
akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas
(pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. Al-Nur [24]: 32).21

Hadits Nabi yang menganjurkan pernikahan di antaranya adalah sebagai

berikut:

َوَاْحَصنَ لِْلَبَصرِ َأَغضُّ فَِإنَّهُ فـَْلَيتَـَزوَّجُ اَْلَباَءةَ ِمْنُكمْ اْسَتطَاعَ َمنِ الشََّبابِ َمْعَشرَ يَآ
22.ِوَجاءٌ لَهُ فَِإنَّهُ بِالصَّْومِ فـََعَلْيهِ َيْسَتِطعْ ملَْ ِوَمنْ لِْلَفرَجِ 

Artinya:
Wahai para pemuda, siapa yang telah sanggup untuk kawin, maka
kawinlah kamu, karena sesungguhnya perkawinan itu bisa menundukkan
pandangan dan menjaga kehormatan, dan barang siapa yang tidak
sanggup untuk kawin, maka hendaklah ia berpuasa karena
sesuangguhnya puasa itu baginya adalah obat. (HR. Muslim, Nasa’i, dan
Ibnu Majah).

Walaupun redaksi hadits di atas berbentuk perintah, akan tetapi juga ada

indikasi yang menunjukkan bahwa perintah tersebut tidak bermuatan wajib,

melainkan sunnat. Indikasi yang dimaksud adalah istitha>’ah (kemampuan

secara lahir maupun batin).23

Hadits lain adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

24.لِّنَكاُح ُسنَِّيتْ َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَِّيتْ فـََلْيَس ِمينِّْ اَ 

Artinya:

21 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, Op. Cit, hal. 279.
22 Abu Husein Muslim ibn Hajjaj al-Nisaburi, Shahih Muslim, (Riyadh: Dar al-Mughni,

1408 H/ 1988 M), juz.2, hal. 724-725. Lihat Ahmad bin Syu’aib al-Khurasani al-Nasa’i, Sunan al-
Nasa’i, (Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H/ 1988 M), juz. 3, hal. 139-140. Lihat juga  Muhammad ibn
Yazid Abu ‘Abdillah al-Qazwaini, Sunan Ibn Majah, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1408 H/ 1989 M),
juz. 4, hal. 405-406.

23 Abdul Aziz Dahlan (ed), Eksiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ikhtiar Van Hove, 2008),
jilid 4, hal. 1330.

24 Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ja’fi, Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar
Ibn Katsir, 1407 H/ 1987 M), juz. 2, hal. 1292.



21

Nikah adalah sunnahku, barangsiapa yang berpaling dari sunnahku maka
bukanlah termasuk golonganku.25

Anjuran menikah juga dipahami dari larangan untuk hidup membujang

(al-tabattul). Dalam sebuah hadits dijelaskan ada tiga orang datang ke rumah

sebagian istri Rasulullah dan bertanya tentang ibadah beliau. Ketika kembali,

sebagian mereka menyatakan: “Aku akan puasa terus menerus dan tidak akan

berbuka.” Yang lain berkata: “Aku akan shalat malam, tidak akan tidur.” Dan

sebagian lagi berkata: “Aku tak akan menikah dengan wanita.” Ketika sampai

ucapan ketiga orang ini kepada beliau, beliau berkata:

َأُصْومُ َلِكينِّْ َلهُ َوأَتْـَقاُكمْ هللاُ ِألَْخَشاُكمُ َأِيتْ َواهللاِ أَمَّا؟وََكَذاَكَذاقـُْلُتمْ الَِّذْينَ أَنـُْتمُ 
26.ِمينِّْ فـََلْيسَ ُسنَِّيتْ َعنْ َرِغبَ َمنْ فَ النَِّساءَ َوأَتـََزوَّجُ َوأَْرَقدَ َوُأَصلِّيُ َوأَْفِطرُ 

Artinya:
Kamu yang berkata ini dan itu? Adapun Demi Allah aku adalah orang
yang paling takut dan paling bertaqwa di antara kamu, akan tetapi aku
berpuasa dan berbuka, Aku shalat malam tapi juga tidur, dan aku
menikahi wanita. Barangsiapa yang membenci sunnahku, dia tidak di
atas jalanku. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan ayat al-Qur’an dan hadits di atas, maka jumhur ulama

memahami bahwa dalam kondisi normal pernikahan tersebut dianjurkan dan

hukumnya adalah sunat. Akan tetapi hukum tersebut bisa berubah sesuai

dengan kondisi yang dihadapi oleh seseorang yang akan melangsungkan

pernikahan. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa hukum nikah bisa berubah

tergantung kepada kekhawatiran seseorang akan dirinya untuk terjerumus ke

25 Ibid, hal. 1330.
26 Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ja’fi, Shahih al-Bukhari, Op. Cit, juz.

2, juz. 2, hal. 1.292. Lihat juga Abu Husein Muslim ibn Hajjaj al-Nisaburi, Shahih Muslim,
(Riyadh: Dar al-Mughni, 1408 H/ 1988 M), juz. 2, hal. 726.
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dalam perbuatan asusila.27 Sehingga hukum nikah bisa menjadi sebagai

berikut:

1. Wajib

Hukum nikah bisa menjadi wajib apabila seseorang yakin akan

terjerumus ke dalam perzinahan jikalau ia tidak menikah, sedangkan ia

sudah mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah dan membayar

mahar.28 Meninggalkan perzinahan merupakan sebuah kewajiban, dan cara

untuk menghindari perzinahan adalah menikah, dengan demikian nikah

menjadi wajib karena kaidah fiqih mengatakan “Sesuatu yang tidak

sempurna sebuah kewajiban tanpanya, maka iapun menjadi wajib”.29

2. Haram

Hukum nikah juga bisa menjadi haram apabila seseorang yakin akan

menzalimi dan membahayakan isterinya jika ia menikahinya, seperti

seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pernikahan atau tidak

bisa berbuat adil di antara isteri-isterinya. Sesungguhnya keharaman nikah

dalam kondisi seperti ini karena nikah disyariatkan di dalam Islam untuk

mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Hikmah kemaslahatan ini tidak

tercapai jika nikah dijadikan sebagai sarana untuk mencapai bahaya,

kerusakan dan penganiayaan.30

27 Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-
Muqtashid, (Kairo: Mathba’ah Mustafa, 1409 H/ 1989 M), juz. 2, hal. 32.

28 Tim Penyusun, al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah, Op. Cit, juz. 41, hal. 210.
29 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Hukum Keluarga

Islam, terj. Abdul Munir, (Jakarta: Amzah, 2011), hal. 44.
30 Ibid, hal. 45.
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Terkadang seseorang bisa berada dalam kondisi dilematis. Di satu sisi

ia dituntut untuk menikah karena kalau tidak dikhawatirkan akan terjerumus

kepada perzinahan. Sementara di sisi lain jika ia menikahi ia yakin isterinya

akan terzalimi. Pada kondisi seperti di atas, orang tersebut tidak

diperbolehkan untuk menikah. Karena penganiayaan yang dilakukan

terhadap isteri merupakan pelanggaran terhadap hak hamba, sementara

perzinahan yang dilakukan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak

Allah. Ketika hak hamba berbenturan dengan hak Allah murni, maka dalam

hal ini ulama berpendapat hak hamba mesti didahulukan.31

3. Makruh

Hukum nikah juga bisa menjadi makruh apabila seseorang khawatir

berbuat zalim atau membahayakan isteri, akan tetapi kekhawatiran tersebut

belum sampai kepada derajat keyakinan.32

4. Mubah

Pernikahan menjadi mubah bagi laki-laki yang tidak merasa khawatir

bahwa dirinya akan terjerumus ke dalam kemaksiatan dan juga tidak akan

berbuat zalim terhadap isterinya. Ini adalah pendapat yang dikemukakan

oleh Ulama Syafi’iyyah. Sementara jumhur ulama memandang bahwa

dalam kondisi seperti hukumnya adalah sunat sebagaimana dikemukakan di

atas. Adapun Ulama Zahiriyyah memandang bahwa dalam kondisi seperti

ini seseorang sudah diwajibkan untuk menikah.33

31 Ibid, hal. 45-46.
32 Ibid, hal. 67. Lihat juga Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Isla>mi wa Adillatuh, Op. Cit, juz.

9, hal. 306.
33 Ibid, hal. 69.
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Dalil yang dikemukakan oleh ulama Syafi’iyyah adalah sebagai

berikut: pertama, pada umumnya nas yang berbicara tentang masalah

pernikahan selalu memakai kata “al-hill” (halal) yang mengandung makna

mubah, hal ini bisa dilihat di dalam Surat al-Nisa’ ayat 24:


















Artinya:
Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami,
kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan
hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi
kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan
hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang
telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada
mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan
Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling
merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah
Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Nisa’ [4]: 24).34

Kedua, nikah menurut ulama Syafi’iyyah termasuk amalan yang

bersifat duniawi, karena pernikahan tidak hanya dilakukan oleh orang yang

beriman saja, tetapi juga oleh orang-orang yang tidak beriman. Pernikahan

tidak hanya dilakukan oleh orang-orang baik-baik saja, akan tetapi juga

dilakukan oleh orang-orang yang fasiq dan banyak berbuat dosa.35

34 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, Op. Cit, hal. 61.
35 Muhyiddi>n Abi> Zakariya Yahya ibn Syaraf al-Nawa>wi>, al-Majmu>’ Syarah al-

Muhazzab, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), juz. 3, hal. 128.
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Sementara ulama Zhahiriyyah mendasarkan pendapat mereka yang

mengatakan bahwa dalam kondisi ini pernikahan wajib kepada hal-hal

sebagai berikut: pertama, nash-nash yang menganjurkan untuk

melangsungkan pernikahan diungkapkan dalam bentuk perintah, mereka

tidak menemukan indikasi bahwa perintah dalam nash-nash tersebut

memfaedahkan sunnat. Kedua, walaupun seorang laki-laki tidak

dikhawatirkan untuk berbuat zina apabila ia tidak kawin, akan tetapi suatu

saat kekhawatiran itu akan muncul, oleh karena itu mereka dianjurkan

menikah karena pernikahan lebih menjamin dirinya untuk tidak terjerumus

ke dalam perzinahan.36

Allah Swt menciptakan manusia berpasang-pasangan antara laki-laki dan

perempuan. Penciptaan ini bertujuan agar mereka saling menjalin hubungan

antara yang satu dengan yang lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan,

hingga terciptanya perasaan kasih dan sayang di dalam berumah tangga.

Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Rum ayat 21:










Artinya:
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Al-Rum [30]: 21).37

36 Abu Muh}ammad Ali ibn Muh}ammad ibn Sa’id ibn Hazm, al-Muh}alla, (Beirut: Dar
al-Fikr, 1402 H/ 1982 M), juz. 3, hal. 267.

37 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, Op. Cit, hal. 405.
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Perkawinan merupakan sarana untuk menyalurkan kebutuhan biologis

yang telah diciptakan oleh Allah Swt, sehingga hubungan antara laki-laki dan

perempuan yang sebelumnya diharamkan menjadi halal. Perkawinan juga

merupakan jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga

dan keturunan. Di samping itu, perkawinan juga dapat dipandang sebagai

media perkenalan satu keluarga dengan keluarga yang lain. Dari sinilah akan

tercipta kehidupan yang harmonis, tentram dan sejahtera lahir bathin yang

didambakan oleh pasangan suami isteri.38

Sungguh amat jelas dibalik segala sesuatu pasti ada hikmahnya, dalam

perkawinan misalnya, hikmah yang paling mudah terlihat ialah bahwa

perkawinan yang terjadi pada makhluk hidup baik tumbuhan, binatang,

manusia, adalah untuk keberlangsungan dan pengembangbiakan makhluk yang

bersangkutan. Karena jika perkawinan tidak terjadi pada makhluk hidup, maka

dapat dipastikan bahwa keberlangsungan kehidupan di dunia ini tidak akan

berlangsung lama dan hilang begitu saja tanpa meninggalkan bekas ataupun

generasi yang selanjutnya. Oleh karenanya, Allah Swt menjadikan Adam

khalifah di muka bumi ini, sehingga anak-anaknya dapat berkembang biak

meramaikan dan memakmurkan bumi yang luas ini. Al-Qur’an mengisyaratkan

dalam firman Allah Swt:

38 A. Zuhdi Muhdhor, Memahami Hukum Perkawinan, (Bandung: al-Bayan,1995), hal. 14.



27

َهاَوَخَلقَ َواِحَدةٍ نـَْفسٍ ِمنْ َخَلَقُكمْ الَِّذيَربَُّكمُ اتـَُّقواالنَّاسُ أَيـَُّهايَا َزْوَجَهاِمنـْ
ُهَماَوَبثَّ  اللَّهَ ِإنَّ َواألْرَحامَ ِبهِ َتَساَءُلونَ الَِّذياللَّهَ َواتـَُّقواَوِنَساءً َكِثريًارَِجاالِمنـْ
.َرِقيًباَعَلْيُكمْ َكانَ 

Artinya:
Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah
menciptakan kamu dari satu, dan dari padanya Allah Swt menciptakan
isterinya, dan daripada keduanya dijadikan berkembang biak laki-laki
dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang
dengan (mempergunakan) namanya kamu saling meninta satu sama lain,
dan (peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu
menjaga dan mengawasi kamu. (QS. Al-Nisa’ [4]: 1).39

Hikmah lain yang dapat diambil dari sebuah pernikahan adalah bahwa

pernikahan merupakan jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia,

memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara

nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.

Dengan adanya pernikahan naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh

saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan tumbuh

perasaan nyaman, cinta dan kasih sayang merupakan sifat baik yang

menyempurnakan kemanusiaan seseorang, menyadari tanggung jawab

beristri,dan menanggung jawab anak-anak dalam mencari nafkah demi

keluarga yang tengah dipimpinnya. Semangat bekerja akan tumbuh kaarena

dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya.

3. Syarat dan Rukun Nikah

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan rukun nikah. Ulama

Hanafiyyah berpendapat rukun nikah ada dua, yaitu ija>b dan qabu>l.

39 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, Op. Cit, hal. 61.
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Sementara kelengkapan lain, seperti kehadiran saksi dan lain sebagainya

dikelompokkan kepada syarat-syarat pernikahan. Ija>b dan qabu>l merupakan

perwujudan kerelaan calon suami dan calon isteri untuk mengikatkan diri

dalam ikatan perkawinan. Kerelaan hati adalah sesuatu yang tersembunyi di

dalam hati, dan baru bisa diketahui setelah diungkapkan melalui ija>b dan

qabu>l.40

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa rukun nikah adalah wali, mahar,

calon suami dan calon isteri, dan shighat.41 Ulama Syafi’iyyah berpendapat

bahwa yang menjadi rukun nikah adalah segala kelengkapan yang harus ada

dalam pernikahan, sehingga mereka mengatakan rukun nikah itu ada lima,

yaitu calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi serta shighat. Sedangkan

ulama Hanabilah berpendapat rukun ada tiga, yaitu suami isteri, ija>b dan

qabu>l.42

Dalam konteks keindonesiaan, sebagaimana yang termaktub di dalam

Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah yang ditetapkan mengacu kepada rukun

nikah yang ditetapkan oleh ulama Syafi’iyyah, dengan demikian rukun nikah

yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam adalah calon suami, calon isteri,

wali nikah, dua orang saksi dan akad nikah (ija>b dan qabu>l).43

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing rukun nikah tersebut.

1. Calon Suami

40 Syamsuddin Abu Bakar Muh}ammad al-Sarkhasi, al-Mabsu>th, (Beirut: Dar al-Fikr,
1406 H/ 1986 M), juz. 2, hal 321-322.

41 Ahmad ibn Idris al-Qarafi, al-Furuq, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), juz. 2, hal. 327. Lihat Abu
al-Walid Muhammad ibn Ahmad Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, Op.
Cit. juz. 2, hal. 121.

42 Tim Penyusun, al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah, Op. Cit, juz 41, hal. 233.
43 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Dirjen

Bimbingan Islam, 1992), hal. 18.



29

Seorang laki-laki yang akan melangsungkan pernikahan disyaratkan Baligh

dan berakal serta tidak memiliki halangan syar’i untuk menikahi calon isterinya.

Halangan syar’i yang dimaksud antara lain adalah tidak dalam keadaan ihram haji

atau umrah, sesuai dengan Hadits Nabi Muhammad Saw yang diterima dari

Ustman ibn Affan:

.اْلُمْحرُِم َوَال يـُْنَكحُ َال يـَْنِكُح 
Artinya:
Orang yang sedang ihram haji tidak boleh menikah dan tidak boleh
menikahkan. (HR. Muslim).44

Akan tetapi persyaratan di atas bukanlah persyaratan yang disepakati oleh

semua ulama fiqih. Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa orang yang sedang

ihram haji atau umrah sah untuk menikah. Alasan yang mereka kemukakan adalah

hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas yang

menjelaskan bahwa Nabi Muhammad dalam keadaan ihram ketika menikahi

Maimunah ibn Harits.45

Apabila calon suami tidak bisa menghadiri akad nikah tersebut, maka ia

boleh mewakilkan kepada laki-laki lain yang dapat dipercayai untuk melaksanakan

akad nikah atas nama dirinya.46

2. Calon Isteri

Calon isteri hendaklah wanita yang halal untuk dinikahi. Dengan kata lain

wanita tersebut bukanlah termasuk wanita yang haram dinikahi (muharrama>t min

al-nisa’), baik pengharamannya bersifat selamanya (mu’abbad) maupun sementara

(mu’aqqat).

3. Wali

44 Abu Husein Muslim ibn Hajjaj al-Nisaburi, Shahih Muslim, (Riyadh: Dar al-Mughni,
1408 H/ 1988 M), juz.2, hal. 727.

45 Syamsuddin Abu Bakar Muh}ammad al-Sarkhasi, al-Mabsu>th, (Beirut: Dar al-Fikr,
1406 H/ 1986 M), juz. 2, hal 321-322.

46 Wakil nikah disyaratkan seorang laki-laki yang memiliki kapasitas untuk bertindak
hukum, yaitu laki-laki yang baligh, berakal dan merdeka.
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Wali adalah rukun nikah yang dipersilisihkan oleh para ulama. Ulama

Malikiyyah dan Syafi’iyyah berpendapat bahwa wali adalah rukun nikah. Maka

tidak sah nikah, menurut Malikiyyah dan Syafi’iyyah, tanpa adanya wali yang

memenuhi syarat.47 Dalil kehadiran wali di dalam pelaksanaan akad nikah adalah

beberapa ayat dan hadits. Di antaranya al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 232:
















Artinya:
Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka
janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal
suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang
ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara
kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci.
Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui.  (QS. Al-Baqarah [2]:
232).48

Imam Syafi’i mengatakan bahwa ayat di atas merupakan ayat yang paling

jelas yang menerangkan tentang pentingnya kehadiran wali dalam pelaksanaan

akad nikah, jika tidak demikian maka tidak ada artinya para wali menghalangi

sebuah pernikahan.49

Dalam Mazhab Hanafi, wali bukanlah rukun dan juga bukan syarat.50 Wali

menurut mereka hanyalah sesuatu yang disunatkan (mustahab) di dalam

pernikahan.51 Dasar dari pendapat ini adalah riwayat dari Ali ibn Abi Thalib.

47 Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Isla>mi wa Adillatuh, Op. Cit, juz. 9, hal. 309.
48 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, Op. Cit, hal. 29.
49 Ibid, hal. 311.
50 Syamsuddin al-Syarakhsi, al-Mabsuth, juz 5, hal. 11.
51 Tim Penyusun, al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah, Op. Cit, juz 41, hal. 248.
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Diceritakan bahwa pada zaman Ali ibn Abi Thalib seorang perempuan menikahkan

dirinya sendiri tanpa kehadiran walinya. Hal ini lalu diketahui oleh walinya dan

mengadukannya kepada Khalifah Ali ibn Abi Thalib. Lalu Ali ibn Abi Thalib

membenarkan dan mensahkan pernikahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa

kehadiran wali tidak menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan.52

Sementara ulama Hanabilah berpendapat bahwa wali bukanlah rukun, melainkan

syarat di dalam akad nikah. Dengan demikian akad nikah tidak sah tanpa adanya

wali.53

4. Dua Orang Saksi

Tujuan persaksian di dalam pernikahan adalah mengumumkan dan

menetapkan pernikahan di masa datang, ketika ada pengingkaran disamping juga

bertujuan untuk menghargai pelaksanaan akad nikah.54 Bagi dua orang saksi

disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

a. Islam, ini adalah syarat yang disepakati oleh semua ulama. Kedua saksi

haruslah orang Islam dan dipastikan keislamannya, tidak cukup kesaksian

dari seseorang yang belum jelas keislamannya. Akan tetapi Ulama

Hanafiyyah menggariskan bahwa apabila seorang muslim menikah dengan

seorang perempuan Ahli Dzimmah, maka kesaksian dua orang Ahli

Dzimmah dalam hal ini dapat diterima, karena kesaksian ahli kitab terhadap

ahli kitab yang lain diterima. Akan tetapi jumhur ulama dari kalangan

Malikiyyah, Syafi’iyyah, Hanabilah termasuk Muhammad al-Syaibani dan

Zufar tidak sepakat dengan pendapat ini.

52 Syamsuddin al-Syarakhsi, al-Mabsuth, juz 5, hal. 17.
53 Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Isla>mi wa Adillatuh, Op. Cit, juz. 9, hal. 309.
54 Ibid, hal. 312.
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b. Berakal. Tidak sah kesaksian dari orang gila. Karena tujuan persaksian tidak

terwujud dengan kahadiran orang gila, yaitu menetapkan telah terjadinya

akad nikah jika kelak dikemudian hari terjadi pengingkaran.

c. Baligh, tidak sah persaksian anak kecil sekalipun sudah mumayyiz, karena

kehadiran anak kecil tidak merealisasikan tujuan persaksian, yaitu

mengumumkan dan menghargai pelaksanaan akad nikah.

d. Berbilang (lebih dari satu), syarat ini merupakan syarat yang disepakati oleh

para ahli fiqih. Akad nikah tidak akan terlaksana dengan satu orang saksi,

sebagaimana dijelaskan di dalam hadits:

55.)قطينالداررواه(َعْدلٍ َوَشاِهَديِّ ِبَوِيلٍّ ِإالَّ ِنَكاحَ َال 

Artinya:
Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.
(HR. Dar al-Quthni).

e. Laki-laki. Ini merupakan syarat yang dikemukakan oleh jumhur ulama selain

Hanafiyyah. Hendaknya saksi nikah itu adalah dua orang laki-laki. Para

ulama Hanafiyyah berpendapat tentang bolehnya menerima kesaksian dua

orang perempuan dan satu orang laki-laki dalam akad nikah, sebagaimana

persaksian dalam masalah harta, karena perempuan punya kapabilitas untuk

bersaksi.56

f. Merdeka, ini merupakan syarat yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama

selain Hanabilah. Seorang budak dipandang tidak memiliki hak wali atas

dirinya sendiri, oleh karena itu, ia juga tidak memiliki hak wali terhadap

orang lain, sedangkan persaksian merupakan bagian dari perwalian.

Sementara itu ulama Hanabilah mengatakan bahwa pernikahan dapat

55 Ibid, hal. 314.
56 Ibid, hal. 315.
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dilaksanakan dengan kesaksian dua orang budak laki-laki. Tidak ada dalil

yang menafikan kesaksian budak, baik dari al-Qur’an maupun dari Sunnah

Rasulullah Saw. Periwayatan budak terhadap Hadits Nabi Muhammad saw

juga diterima apabila budak tersebut adil dan dapat dipercaya. Bagaimana

mungkin dalam hal yang lebih rendah, yaitu dalam masalah nikah,

kesaksiannya tidak diterima. Patokan dalam persaksian adalah percaya

dengan berita yang disampaikan oleh saksi. Jika budak tersebut dapat

dipercaya dan adil maka kesaksiannya dapat diterima.57

g. Adil, Istiqamah dan senantiasa mengikuti ajaran-ajaran agama,

sekalipun hanya secara lahiriah. Yaitu orang yang keadaannya tertutup

tidak terang-terangan melakukan tindakan kefasikan dan

penyelewengan. Adil merupakan syarat yang dikemukakan oleh

Jumhur ulama, pendapat yang paling kuat dari dua pendapat Imam

Ahmad ibn Hanbal dan pendapat yang benar menurut Imam Syafi’i.

Akad nikah tidak sah dengan kesaksian orang fasik, karena kandungan

hadits sebelumnya yang mensyaratkan dua saksi yang adil. Demikian

juga karena tujuan kehadiran saksi adalah sebagai bentuk

penghormatan terhadap akad nikah, maka tujuan ini tidak tercapai

dengan kehadiran mereka karena akad nikah tidak akan dimuliakan

karena kehadiran mereka. Para ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa

keadilan bukan merupakan syarat dalam persaksian. Oleh  karena itu

akad nikah sah dilakukan dengan saksi orang-orang adil maupun

orang-orang fasik. Hal ini dikarenakan kesaksian adalah bentuk

57 Ibid, hal. 315-316.
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penerimaan amanah, maka sah diterima oleh orang-orang fasik

sebagai mana bentuk-bentuk amanah yang lain.58

h. Dapat melihat. Ini merupakan syarat yang dikemukakan oleh Ulama

Syafi’iyyah dalam pendapat yang paling benar. Kesaksian orang buta

tidak dapat diterima, karena perkataan tidak dapat ditangkap secara

sempurna melainkan dengan melihat secara langsung dan

mendengarkannya.59

i. Mendengar dan memahami akad yang diucapkan. Ini adalah syarat

yang dikemukakan oleh jumhur ulama. Kesaksian orang yang tidur

atau orang yang tuli tidak dapat diterima, demikian juga tidak diterima

kesaksian orang yang mabuk yang tidak sadar apa yang ia dengar dan

tidak dapat mengingatnya setelah ia sadar. Kesaksian orang non arab

yang tidak paham Bahasa Arab juga tidak bisa diterima kalau shighat

diucapkan di dalam Bahasa Arab.60

j. Bisa berbicara. Ini adalah syarat yang dikemukakan oleh ulama

Hanafiyyah, Hanbilah dan pendapat yang dipandang paling shahih di

kalangan Syafi’iyyah. Dengan demikian orang yang bisu tidak bisa

menjadi saksi pernikahan karena mereka sendiri tidak bisa

memberikan kesaksian.61 Akan tetapi ulama Hanabila memberikan

58 Ibid, hal. 317.
59 Ibid, hal. 316.
60 Ibid, hal. 317.
61 Tim Penyusun, al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah, Op. Cit, juz. 41, hal. 299.
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catatan, bahwa apabila orang bisu tersebut bisa memberikan kesaksian

melalui tulisan, maka ia bisa menjadi saksi di dalam pernikahan.62

k. Bukan anak dari pengantin laki-laki atau pengantin perempuan, ini

adalah syarat yang dikemukakan oleh Ulama Hanabilah. Ulama

Hanafiyyah dan Malikiyyah mengatakan bahwa persoalan ini

termasuk di dalam keumuman kaidah yang mengatakan bahwa tidak

diterima kesaksian ayah terhadap anak atau anak terhadap orang

tuanya.63

Di samping syarat-syarat di atas, seorang saksi hendaknya juga

memiliki sifat-sifat sebagai berikut; pertama, hendaknya mempunyai

kafabilitas untuk mengemban persaksian, telah baligh dan berakal. Kedua,

dengan kehadiran mereka hendaknya terwujud makna pengumuman aka

pernikahan tersebut. Ketiga, hendaknya mampu menghargai pernikahan

ketika menghadirinya.64

5. Shighat

Ulama sepakat bahwa nikah terwujud dengan adanya ijab dan qabul,

dan hal itu terjadi dengan lafaz yang menunjukkan akan hal tersebut atau

lafaz yang memiliki maqam dan makna yang sama.

Ija>b, menurut jumhur ulama adalah pernyataan yang bersumber dari

wali isteri, sementara qabu>l adalah pernyataan yang bersumber dari suami

atau wakilnya. Ulama Malikiyyah dan Syafi’iyyah berpendapat bahwa sama

62 Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Isla>mi wa Adillatuh, Op. Cit, juz. 9, hal. 315.
63 Ibid, hal. 316.
64Ibid, hal. 316-317.
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saja apakah ija>b didahulukan dari qabu>l, atau sebaliknya qabu>l

didahulukan dari ija>b. Sedangkan menurut ulama Hanabilah tidak

diperbolehkan mendahulukan qabu>l dari pada ija>b, karena qabu>l

merupakan reaksi dari pada ija>b. Jika seorang laki-laki berkata kepada

wali perempuan “nikahkan saya dengan anakmu”, lalu wali tersebut

menjawab “saya nikahkan”. Menurut Mazhab Hanbali hal tersebut tidak

sah.65

Adapun ulama Hanafiyyah, menurut mereka ija>b adalah pernyataan

pertama yang diucapkan, baik itu diucapkan oleh wali, maupun oleh

pengantin laki-laki.66

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Konsep kehidupan keluarga dalam Islam menempatkan semua anggota

keluarga dalam porsi dan posisi yang sesuai dengan fitrah masing-masing.

Suami sebagai kepala keluarga mempunyai hak yang lebih besar daripada isteri

sesuai dengan kewajibannya yang memang menempati posisi paling banyak.

Demikian juga seorang isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai

dengan fitrahnya sebagai perempuan. Seorang anak juga mempunyai hak untuk

disayang namun juga mempunyai kewajiban untuk menghormati orang tua.

Seorang pembantu rumah tangga mempunyai hak untuk mendapatkan

upah yang layak, untuk mengerjakan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya

juga wajib mengikuti aturan yang ditetapkan oleh majikannnya selama tidak

bertentangan dengan ajaran agama dan perundang-undangan yang berlaku.

65 Ibid, hal. 319.
66 Tim Penyusun, al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah, Op. Cit, juz. 41, hal. 234. Lihat juga Wahbah

al-Zuhaili, al-Fiqh al-Isla>mi wa Adillatuh, Op. Cit, juz. 9, hal. 319.
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Juga berhak mendapat teguran apabila lalai terhadap tugasnya atau

menyebabkan suatu kecelakaan kepada keluarga tersebut.

Proporsionalitas ini sebagaimana tergambar dari keumuman hadits

muttafaq ‘alaih riwayat ibn Umar berikut ini:

ُهَما قَاَل مسَِْعُت َرُسْوَل اِهللا َصَلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقْوُل   َعِن اْبِن ُعَمٍر َرِضَي اهللاُ َعنـْ
ْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه واِإلَماُم رَاٍع َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه َوالرَُّجُل رَاٍع ُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُّكُ 

ِىف َأْهِلِه َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه َواْلَمْرأَُة رَاِعَيٌة ِىف بـَْيِت َزْوِجَها َوَمْسُئوَلٌة َعْن َرِعيَِّتَها 
ْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه َفُكلُُّكْم رَاٍع َوَمْسُئوٌل َعْن َواْخلَاِدُم رَاٍع ِيف َماِل َسيِِّدِه َومَ 

67)متفق عليه(َرِعيَِّتهِ 

Artinya:
Dari Ibn Umar Ra, beliau berkata: saya mendengar Rasulullah Saw.
Bersabda: setiap diri kalian adalah pemimpin dan akan diminta
pertanggunganjawab tentang kepemimpinannya, seorang imam adalah
pemimpin dan akan dimintai pertanggungan jawab tentang rakyatnya.
Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan dimintai
tanggung jawab dalam keluarganya, seorang perempuan adalah penjaga
dalam rumah tangga suaminya dan akan dimintai tanggung jawab dalam
penjagaannya, dan seorang pembantu adalah penjaga terhadap harta
tuannya dan akan dimintai tanggung jawab dalam kepenjagaannya itu.
Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai tenggung jawab dalam
kepemimpinannya. (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits tersebut di atas dapat dipahami bahwa setiap anggota keluarga

mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang sama sesuai dengan

porsi dan posisi masing-masing. Tidak dibenarkan apabila meminta perlakuan

yang lebih melebihi hak dan kewajibannya tersebut.

Di antara hak seorang suami adalah mendapatkan penghormatan dan

ketaatan secara layak dari anggota keluarga tersebut berkenaan dengan peran

67 Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ja’fi, Shahih al-Bukhari, Op. Cit, juz.
2, juz. 2, hal. 524. Lihat juga Abu al-Husein Muslim ibn al-Hajjajj ibn Muslim al-Qusyairi al-
Nisaburi, Shahih al-Muslim, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1408 H/ 1988 M), juz. 2, hal. 737.
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seorang kepala rumah tangga dan harus bertanggung jawab baik moral,

material dan spiritual dalam menegakkan ajaran Allah Swt. Oleh karena itu

kewajiban seorang suami meliputi hal-hal yang bersifat material duniawi dan

spiritual ukhrawi.

Kewajiban suami yang bersifat material di antaranya adalah memberikan

nafkah yang layak menurut ukuran kemampuannya kepada anak, isteri dan

anggota keluarga yang menjadi tanggungannya, bukan layak menurut ukuran

masyarakat dimana ia tinggal. Nafkah tersebut meliputi sandang, papan dan

pangan. Kewajiban mental spiritualnya adalah memberikan bimbingan kepada

isteri dan anak serta anggota keluarga yang lain untuk selalu mentaati perintah

Allah Swt. dan rasul-Nya.

Termasuk kewajiban moral seorang suami adalah memberikan teguran

bahkan hukuman yang layak dan bersifat mendidik bagi anggota keluarganya

yang melanggar aturan Allah Swt. dan rasul-Nya. Ia berkewajiban ‘memukul’

isterinya yang nusyuz dan anaknya yang tarikusshalah (meninggalkan shalat)

setelah anak tersebut berumur sepuluh tahun dan ia telah melaksanakan

kewajibannya mengajarkan shalat sejak anak tersebut berumur tujuh tahun.

Seorang isteri berhak mendapatkan nafkah lahir dan bathin dari suami

dan berhak mendapat perlindungan diri dan kehormatan dari suami, termasuk

mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan suami apabila ia

masih membutuhkan. Sedang kewajibannya adalah mentaati suami baik

dengan kerelaan atau dengan keterpaksaan selama suaminya tersebut masih
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berdiri dalam koridor keridlaan Allah swt. Dan seorang isteri wajib menjadi

asisten suami apabila suami sedang tidak ada di rumah tempat tinggalnya.

Hak dan kewajiban bagaikan dua sisi mata uang yang keberadaannya

tidak dapat dipisahkan. Ketika ada hak, maka di sana ada kewajiban, begitu

pula sebaliknya. Adapun pengertiannya dalam pernikahan, hak dan kewajiban

suami isteri adalah sesuatu yang keberadaannya harus dipenuhi secara

seimbang dan selaras.  Jika dalam kehidupan berumah tangga, suami dan isteri

dapat sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan

terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah

kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup

berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu sakinah,

mawaddah, wa rahmah.

Berdasarkan kesimpulan hak-hak yang diwajibkan dalam Islam, bagi

masing-masing suami isteri memiliki hak-hak dan kewajiban antara satu

dengan yang lainnya yang diklasifikasikan sebagai berikut:68

a. Hak bersama suami isteri

Hak-hak bersama antara suami dan isteri adalah sebagai berikut:

1. Suami isteri dihalalkan saling bergaul untuk bersenang-senang

diantara ereka berdua. Dengan demikian, dihalalkan bagi suami dari

isterinya apa yang dihalalkan bagi isteri dari suaminya.

2. Keharaman keluarga dari kedua belah pihak. Maksudnya, isteri haram

(dinikahi) ayah suaminya, kakek, anak, dan anak keturunan dari anak-

68 Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis
Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah, (Jakarta: Kencana , 2004), hal. 50-53.
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anaknya, sebagaimana suami juga haram menikahi ibu isterinya, anak

perempuannya, dan anak keturunan dari anak-anaknya.

3. Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah.

Jika salah satu dari keduanya meninggal dunia setelah akad nikah

dilaksanakan, maka pasangannya berhak mewarisinya.

4. Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami.

5. Kedua belah pihak wajib bergaul (berperilaku) yang baik, sehingga

dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.

b. Hak suami/ kewajiban isteri

Diantara beberapa hak suami terhadap isterinya, yang paling pokok

adalah:

1. Diataati dalam hal-hal yang tidak maksiat.

2. Isteri menjaga diri sendiri dan harta suami.

3. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan

suami.

4. Tidak bermuka masam pada suami.

5. Tidak menunjukkan keadaan yang disenangi suami.

Hak suami tercermin dari ketaatan dari seorang isteri, penghormatan

dari seorang isteri terhadap segala keinginannya, dan mewujudkan

kehidupan yang tenang dan nikmat sebagaimana yang diinginkan. Ia tidak

berusaha menentang ucapan suaminya, merendahkannya, dan mengikuti

keinginannya.  Hak-hak suami terhadap isterinya yang diwajibkan oleh

Islam memungkinkan perempuan melaksanakan tanggung jawabnya yang
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pokok dalam rumah tangga dan masyarakat. Memberi kemampuan bagi

laki-laki untuk membangun rumahnya dan keluarganya. Kewajiban taat

seorang isteri kepada suami hanyalah dalam hal-hal yang dibenarkan agama,

bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah Swt. Adapun dasar yang

dijadikan landasan hukum hak-hak seorang suami adalah sebagai berikut:

َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر َأنَّ َرُسْوَل اِهللا َصَلى اهللاِ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: َحقُّ الزَّْوِج 
قـََتٍب َواِحًدا ِإالَّ َوَأْن الََتُصْوُم ِإالَّ َمتْنَـُعُه نـَْفَسَها َوَلْو َكاَن َعَلى َظْهرِ َزْوَجِتِه َعَلى

َها َوِإْن َال تـُْعِطى ِمْن  يـَْوًما بِِإْذنِِه ِإالَّ لَِفرِْيَضٍة فَِإْن َعِلَمْت أَمثَِّْت وَملَْ يـَتَـَقبَّْل ِمنـْ
َها اْلوِْزرُ بـَْيِتها َشْيًئا ِإالَّ بِِإْذنِِه فَِإْن فـََعَلتْ  َوَال َختْرُُج ِمْن ....َكاَن َلُه اَألْجُر َوَعَليـْ

َها  اُهللا َواْلَمالَِئَكُة َحىتَّ تـَُتوَب َأْو تـُرَاِجَع َوِإْن   بـَْيِتِه ِإالَّ بِِإْذنِِه فَِإْن فـََعَلْت َلَعَنتـْ
69.َكاَن ظَاِلًما

Artinya:
Dari Abdullah ibn Umar Ra. Sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda:
Hak suami terhadap istrinya adalah tidak menghalangi permintaan
suaminya kepadanya sekalipun sedang di atas punggung unta, tidak
berpuasa walaupun sehari saja selain dengan izinnya, kecuali puasa
wajib. Jika ia tetap berpuasa, ia berdosa dan puasanya tidak diterima.
Ia tidak boleh memberikan sesuatu dari rumahnya kecuali dengan izin
suaminya. Jika ia memberinya, maka pahalanya bagi suaminya dan
dosanya untuk dirinya sendiri. Ia tidak keluar dari rumahnya kecuali
dengan izin suaminya. Jika ia berbuat demikian, maka Allah akan
melaknatnya dan para malaikat memarahinya sampai tobat dan pulang
kembali sekalipun suaminya itu zalim. (HR. Abu Daud).

c. Hak isteri/ kewajiban suami

Di antara hak-hak isteri yang wajib ditunaikan suami adalah:

1. Hak yang berkaitan dengan materi, yaitu mahar dan nafkah

2. Hak-hak yang tidak berkaitan dengan materi, seperti; mempergauli

isteri dengan baik dan mengayomi isteri.

69 Abu Daud Sulaiman ibn Asy’ats al-Sijistani, Sunan Abi Daud, (Beirut: Dar al-Kitab al-
‘Arabi), juz. 2, hal. 327.
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Adapun hadits yang dijadikan pedoman mengenai hak-hak isteri yang

menjadi kewajiban seorang suami:

َثِينْ َأِيبْ أَنَُّه َشِهَد َحجََّة اْلَوَداِع َمَع َعْن ُسَلْيمَ  اَن ْبِن ُعَمُرو ْبِن اْالَْحَوِص َحدَّ
َرُسْوِل اِهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَحمَِّد اَهللا َوأَثـَْين َعَلْيِه َوذَكََّر َوَوَعَظ مث قال أال 

َا ُهنَّ َعَواٍن ِعْندَكُ  َر َواْسَتوُصوا بالنِّساِء َخْريًا فَِإمنَّ ُهنَّ َشْيئًا َغيـْ ْم لَْيَس َمتِْلُكوَن ِمنـْ
ذِلَك إالَّ أْن يَأِتَني ِبَفاِحَشٍة ُمبَـيـَِّنٍة فَإْن فـََعْلَن فَاْهُجُروُهنَّ يف املََضاِجع 
ُغوا َعَليهنَّ َسبيًال أَال إنَّ َلُكْم  َر ُمبَـرٍِّح فإْن أطَْعَنُكْم َفال تـَبـْ َواْضرِبُوُهنَّ َضربًا َغيـْ

اِئُكْم َحّقًا َفَأمَّا َحقُُّكْم َعَلى ِنَساِئُكْم َفَال يُوِطْئَن فـُُرَشُكْم َمْن َعَلى ِنسَ 
َتْكَرُهوَن َوَال يَْأَذنَّ ِيف بـُُيوِتُكْم ِلَمْن َتْكَرُهوَن َأَال َوَحقُُّهنَّ َعَلْيُكْم َأْن ُحتِْسُنوا 

70.إِلَْيِهنَّ ِيف ِكْسَوِِنَّ َوطََعاِمِهنَّ 

Artinya:
Dari Sulaiman ibn Amru ibn Amru ibn al-Ahwash dari bapaknya,
sesungguhnya ia hadir dalam haji wada’ bersama Rasulullah Saw. Ia
memuji dan memuji Allah Swt, berdzikir dan memberi nasihat.
kemudian ia berkata: “Aku berwasiat kepada kalian untuk berbuat
baik terhadap para perempuan karena mereka bagi kalian seperti para
tawanan yang tidak memiliki sesuatu selain hal itu, kecuali ia
melakukan kemungkaran yang nyata. Jika ia melakukan, maka
diamkanlah mereka dari tempat tidur, pukullah mereka dengan
pukulan yang tidak menyakiti. Jika mereka menyakiti kalian, maka
janganlah kalian mencari jalan. Bagi kalian terdapat hak atas
perempuan-perempuan kalian, bagi perempuan-perempuan kalian
terdapat hak atas kalian. Adapun hak kalian atas para perempuan
kalian adalah janganlah mereka berhubungan dengan kalian di tempat
tidur dengan keadaan membenci, dan ia tidak memberi izin dalam
rumah kalian seseorang yang mereka benci. Ingatlah hak mereka atas
kalian untuk memberikan yang baik dalam pakaian dan makanan
mereka. (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi).

عن ُمَعاِويََة اَْلُقَشْريِيِّ َعْن أَبِيِه قَاَل:قـُْلُت: يَا َرُسوَل اَللَِّه! َما َحقُّ َزْوَجِة َأَحِدنَا 

70 Muhammad ibn Yazid Abu Abdillah al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, (Beirut: Dar al-Fikr,
1408 H/ 1988), juz. 2 , hal 118. Lihat juga Muhammad ibn Isa Abu Isa al-Tirmidzi, Sunan al-
Tirmidzi, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi), juz. 3, hal. 97.



43

َعَلْيِه قَاَل:َأْن ُتْطِعَمَها ِإَذا طَِعْمَت َوَتْكُسَوَها ِإَذا اِْكَتَسْيَت, َوَال َتْضِرِب اَْلَوْجَه, 
71تـَْهُجْر ِإالَّ ِيف اْلبَـْيتِ َوَال تـَُقبِّْح َوَال 

Artinya:
Dari Mu’awiyah al-Qusyairi berkata: Saya bertanya kepada Rasullah
Saw: Wahai Rasulullah, apa hak seorang isteri salah satu dari kami,
Rasulullah menjawab: “Memberi makannya apabila kamu makan,
memberi pakaiannya apabila kamu berpakaian, janganlah memukul
wajah, dan jangalah menjelek-jelekkannya dan janganlah bertengkar
kecuali di rumah.” (HR. Abu Daud).

Terjadi perbedaan pendapat mengenai kewajiban isteri/ hak suami

mengenai kewajiban seorang isteri ditinjau dari pelayannya. Menurut

sebagian ulama salaf dan ulama khalaf mewajibkan pelayanan isteri untuk

kemaslahatan keluarga. Sebagaimana Abu Tsaur mengatakan bahwa, wajib

bagi isteri untuk membantu suaminya dalam setiap urusan.72

Menurut sebagian ulama mazhab Maliki, isteri itu wajib mengerjakan

pekerjaan rumah tangganya, dan melihat dari kedudukannya. Jika ia kaya,

maka menggunakan pelayan, dan jika dari golongan sederhana, maka ia

berkewajiban melaksanakan sendiri seperti membentangkan kasur. Kalau

dari kalangan selain itu, maka berkewajiban mengatur rumah tangga,

mencuci, memasak dan lain sebagainya. Sebagian ulama menolak atas

wajibnya isteri untuk memberikan pelayanannya dalam permasalahan ini.

Sebagian dari ulama tersebut adalah Imam Malik, Imam al-Syafi’i, Imam

Abu Hanifah. Pendapat ketiga ulama tersebut sama dengan para ulama

zahiri, mereka mengatakan bahwa sesungguhnya akad nikah menuntut

kesenangan, bukan untuk memberi pelayanan atau memberikan manfaat-

71 Abu Daud Sulaiman ibn Asy’ats al-Sijistani, Sunan Abi Daud, Op. Cit. hal. 329.
72 Hind Mahmud al-Khauli, Amal al-Mar’ah Dhawabithuh, Ahkamuh, Tsamaratuh;

Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah, (Damaskus: Dar al-Farabi, 1421 H/ 2001 M), hal. 66-67.
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manfaat. Mereka mengatakan, hadits-hadits yang disebutkan menunjukkan

sukarela dan akhlak-akhlak mulia. Menurut mereka hadits-hadits tentang

pelayanan isteri terhadap suami menunjukkan kesukarelaan.73

Adapun pendapat ulama mengenai kewajiban suami/ hak isteri dalam

hal memberikan nafkah, para fuqaha’ berpendapat bahwa suami wajib

memberikan nafkah jika sudah dipenuhinya syarat-syarat kepemilikan hak

terhadap nafkah. Untuk memiliki hak atas nafkah, beberapa syarat berikut

harus dipenuhi; (1) Akad nikah dilaksanakan secara sah. (2) Isteri

menyerahkan dirinya kepada suami. (3) Isteri menyediakan diri bagi suami

untuk menikmati kesenangan dengan dirinya. (4) Isteri tidak menolak untuk

pindah sesuai dengan keinginan suami. (5) Keduanya termasuk orang yang

layak untuk dapat menikmati kesenangan dalam hubungan suami isteri.74

Mazhab Zhahiri berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah yaitu

ketika sudah melukukan hubungan suami isteri. Manakalah terjadi

hubungan suami isteri, maka nafkah wajib ditunaikan. Mereka menganggap

bahwa nafkah tetap diberikan kepada isteri yang belum berusia baligh dan

isteri yang membangkangnya tanpa memperhatikan syarat-syarat yang

ditetapkan oleh para ulama fiqih selain mereka. Lebih lanjut, ulama

Zhahiriyah berpendapat bahwa isteri yang tidak menerima nafkah dari

suaminya tetap menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan tidak boleh

menolak permintaan suami untuk digauli. Isteri harus sabar menerima

kenyataan ketidakmampuan suaminya. Sebagian ulama berpendapat bahwa

73 Ibid, hal. 67.
74 Ibid, hal. 68.
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jika suami mengalami kesulitan mengenai nafkah, isteri diperintahkan untuk

mengambil utang dan tetap bersamanya dengan sabar. Menurut pendapat

Mazhab Hanafi, suami yang tidak sanggup memberikan nafkah dan pakaian

kepada isterinya, tidak berhak mendapat pelayanan, tetapi hendaknya isteri

diberi kesempatan untuk mencari kehidupan. Adapun pendapat Maliki,

Hanbali, dan Syafi’i mengenai hal tersebut membolehkan isteri meminta

pembatalan pernikahan lantaran suaminya tak sanggup memberikan

nafkah.75

Dari berbagai pendapat di atas, kiranya seorang suami/ isteri

memahami kekurangan pasangannya masing-masing, agar dapat menjalin

kehidupan yang harmonis sehingga tercipta keluarga yang sakinah,

mawaddah, wa rahmah.

Salah satu contoh adalah prinsip hubungan suami-isteri dalam kehidupan

berumah tangga, sebagaiaman ditegaskan dalam al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat

19:

….
……..

Artinya:
…. dan bergaullah dengan mereka (istrimu) secara patut…. (QS. Al-
Nisa’ [4]: 19).76

Dalam bingkai rumah tangga, pasangan suami dan isteri masing-masing

memiliki hak dan kewajiban. Suami sebagai pemimpin, berkewajiban menjaga

isteri dan anak-anaknya, baik dalam urusan agama atau dunianya, menafkahi

mereka dengan memenuhi kebutuhan makanan, minuman, pakaian dan tempat

75 Ibid, hal. 69-90.
76 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, Op. Cit, hal. 80.
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tinggalnya. Tanggungjawab suami yang tidak ringan di atas diimbangi dengan

ketaatan seorang isteri pada suaminya. Kewajiban seorang isteri dalam urusan

suaminya setahap setelah kewajiban dalam urusan agamanya. Hak suami di

atas hak siapapun setelah hak Allah dan Rasul-Nya, termasuk hak kedua orang

tua. Mentaatinya dalam perkara yang baik menjadi tanggungjawab terpenting

seorang isteri.

Ketaatan isteri pada suami adalah surga sebagai jaminannya. Dari Abu

Hurairah Rasulullah bersabda:

ِإَذا َصلَّْت اْلَمْرأَُة َمخَْسَها، َوَصاَمْت َشْهَرَها، َوَحِفَظْت فـَْرَجَها، َوَأطَاَعْت َزْوَجَها؛ 
.77ِقيَل َهلَا اْدُخِلي اْجلَنََّة ِمْن َأيِّ أَبـَْواِب اْجلَنَِّة ِشْئتِ 

Artinya:
Jika seorang wanita melaksanakan shalat lima waktunya, melaksanakan
puasa pada bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya, dan mentaati
suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja ia kehendaki.
(HR Ibnu Hibban).

Suami adalah surga atau neraka bagi seorang isteri. Keridhaan suami

menjadi keridhaan Allah. Isteri yang tidak diridhai suaminya karena tidak taat

dikatakan sebagai wanita yang durhaka dan kufur nikmat. Rasulullah pernah

bersabda bahwa beliau melihat wanita adalah penghuni neraka terbanyak:

َأ َيْكُفْرَن بِاِهللا؟ قَاَل: َيْكُفْرَن :رِْيُت النَّاُر فَِإَذا َأْكثـَُر َأْهِلَها النَِّساُء َيْكُفْرَن. ِقْيلَ أُ 
َر َوَيْكُفْرَن اِإلْحَسانَ  َلْو َأْحَسْنَت ِإَىل ِإْحَداُهنَّ الدَّْهَر ُمثَ رََأْت ِمْنَك َشْيًئا ,اْلَعِشيـْ
78.يـْرًا َقطُّ قَاَلْت: َما رَأَْيُت ِمْنَك خَ 

Artinya:

77 Muhammad ibn Hibban ibn Ahmad Abu Hatim al-Tamimi, Shahih ibn Hibban, (Beirut:
Muassasah al-Risalah, 1414 H/ 1993), juz. 4, hal. 211.

78 Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ja’fi, Shahih al-Bukhari, juz. 2, hal
321. Lihat juga Abu al-Husein Muslim ibn al-Hajjajj Muslim al-Qusyairi al-Nisaburi, Shahih
Muslim, (Beirut: Dar Afaq al-Jadidah, 1407 H/ 1987 M), juz. 2, hal. 368.
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Diperlihatkan neraka kepadaku. Ternyata mayoritas penghuninya adalah
para wanita yang kufur. Ada yang bertanya kepada beliau: “Apakah para
wanita itu kufur kepada Allah?” Beliau menjawab: “Tidak, melainkan
mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suaminya.
Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang dari mereka satu
masa, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu (yang tidak
berkenan di hatinya) niscaya ia akan berkata: “Aku sama sekali belum
pernah melihat kebaikan darimu.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam hadits yang lain, dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda:

ْو ُكْنُت آُمُر َأَحًدا َأْن َيْسُجَد َألَحٍد َألَمْرُت اْلَمْرأََةَ أْن َتْسُجَد لَِزْوِجَها َوَال تـَُؤدِّي لَ 
َها ُكلََّها َحىتَّ َلْو  َها ُكلَُّه َحىتَّ تـَُؤدَِّي َحقَّ َزْوِجَها َعَليـْ اْلَمْرأَُة َحقَّ اهللا َعزَّ َوَجلَّ َعَليـْ

.79َلىَظْهِر قـََتٍب َألْعطَْتُه ِإيَّاهُ َسَأَهلَا نـَْفَسَها َوِهَي عَ 
Artinya:
Kalau aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang
lain, maka aku akan memerintahkan para isteri untuk sujud kepada
suaminya, disebabkan karena Allah telah menetapkan hak bagi para
suami atas mereka (para isteri). (HR Abu Daud dan Tirmidzi).

Hak suami berada di atas hak siapapun manusia termasuk hak kedua

orang tua. Hak suami bahkan harus didahulukan oleh seorang isteri daripada

ibadah-ibadah yang bersifat sunnah. Rasulullah Saw bersabda:

80.هِ َال حيَِلُّ لِْلَمْرأَِة َأْن َتُصوَم َوَزْوُجَها َشاِهٌد ِإالَّ بِِإْذنِِه َوَال تَْأَذَن ِيفْ بـَْيِتِه ِإالَّ بِِإْذنِ 

Artinya:
Tidak boleh bagi seorang perempuan berpuasa sementara suaminya ada
di rumah kecuali dengan izinnya, dan tidak boleh baginya meminta izin
di rumahnya kecuali dengan izinnya. (HR Bukhari dan Muslim).

Dalam hak berhubungan suami-isteri, jika suami mengajaknya untuk

berhubungan, maka isteri tidak boleh menolaknya:

79 Abu Daud Sulaiman ibn Asy’ats al-Sijistani, Op. Cit. hal. 332. Lihat Muhammad ibn Isa
Abu Isa al-Tirmidzi, Op. Cit. 110.

80 Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ja’fi, Shahih al-Bukhari, Op. Cit, hal.
324. Lihat juga Abu al-Husein Muslim ibn al-Hajjaj Muslim al-Qusyairi al-Nisaburi, Op. Cit. ha.
371.
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َها اْلَمالَِئَكُة َحىتَّ ُتْصِبحَ  81.ِإَذا بَاَتِت اْلَمْرأَُة َهاِجَرًة ِفرَاَش َزْوِجَها َلَعَنتـْ

Artinya:
Jika seorang suami memanggil isterinya ke tempat tidur, kemudian si
isteri tidak mendatanginya, dan suami tidur dalam keadaan marah, maka
para malaikat akan melaknatnya sampai pagi. (HR. Muslim).

Di antara kewajiban seorang isteri atas suaminya juga adalah, hendaknya

seorang isteri benar-benar menjaga amanah suami di rumahnya, baik harta

suami dan rahasia-rahasianya, begitu juga bersungguhnya-sungguh mengurus

urusan-urusan rumah. Berkhidmat kepada suami dengan melayaninya dalam

segala kebutuhan-kebutuhannya adalah di antara tugas seorang isteri. Bukan

sebaliknya, isteri yang malah dilayani oleh suami. Hal ini didukung oleh

firman Allah, sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Nisa [4] ayat 34. Ibn

Qayyim al-Jauziyyah berdalil dengan ayat di atas, jika suami menjadi pelayan

bagi isterinya, seperti dalam memasak, mencuci, mengurus rumah dan lain-

lain, maka itu termasuk perbuatan munkar, karena berarti dengan demikian

sang suami tidak lagi menjadi pemimpin. Justru karena tugas-tugas isteri dalam

melayani suami, Allah pun mewajibkan para suami untuk menafkahi isteri

dengan memberinya makan, pakaian dan tempat tinggal. Bukan juga

sebaliknya, isteri yang malah menafkahi suami dengan bekerja di luar rumah

untuk kebutuhan rumah tangga.82

Di antara keagungan syariat Islam adalah menempatkan segala sesuatu

pada tempatnya, termasuk suami diwajibkan untuk membimbing isterinya pada

81 Ibid, hal. 373.
82 Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Zad al-Ma’ad, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), juz. 5,

hal. 188-199.
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jalan kebaikan, sedangkan isteri diwajibkan mentaatinya. Begitu pula dengan

hal dunia laki-laki dan wanita, maka Islam menjadikan laki-laki di luar rumah

untuk mencari nafkah bagi keluarganya, sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

83.َوَهلُنَّ َعَلْيُكْم رِْزقـُُهنَّ َو ِكْسَوتـُُهنَّ بِاْلَمْعُرْوفِ 

Artinya:
Dan hak para isteri atas kalian (suami) agar kalian memberi mereka
nafkah dan pakaian dengan cara yang ma’ruf. (HR. Muslim).

Di sisi lain, tempat wanita dijadikan di dalam rumah untuk mengurusi

anak, mendidiknya, mempersiapkan keperluan suami serta urusan rumah

tangga dan lainnya. Nabi menggambarkan hal ini dalam sabdanya:

84.ِيفْ بـَْيِت َزْوِجَها َوَمْسُؤْوَلٌة َعْن َرِعَيِتَهارَاِعَيةٌ َواْلَمْرأَُة 

Artinya:
Dan wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia akan dimintai
pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan
Muslim).

Demikianlah di antara hak dan kewajiban antara suami istri. Hak dan

kewajiban ini berfungsi sebagai wujud pembagian tugas antara domestik rumah

tangga dan di luar rumah, demik tercapai maksud dan tujuan pernikahan

tersebut, yaitu sakinan, mawaddah, wa rahmah.

5. Jenis-jenis Pernikahan yang Terlarang

a. Nikah Syighar

Definisi nikah ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Saw:

83 Abu al-Husein Muslim ibn al-Hajjaj Muslim al-Qusyairi al-Nisaburi, Op. Cit. ha. 374.
84 Muhammad ibn Isma’il Abu Abdillah al-Bukhari, Op. Cit, hal. 326. Lihat juga Abu al-

Husein Muslim ibn al-Hajjaj Muslim al-Qusyairi al-Nisaburi, Op. Cit. ha. 376.
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َوالشَِّغاُر َأْن يـَُقْوَل الرَُّجُل لِلرَُّجِل: َزوِّْجِين ابـَْنَتَك َوأَُزوُِّجَك ابـَْنِيت َأْو َزوِّْجِين ُأْخَتَك 
85.َوأَُزوُِّجَك ُأْخِيت 

Artinya:
Nikah syighar adalah seseorang yang berkata kepada orang lain,
“Nikahkanlah aku dengan puterimu, maka aku akan nikahkan puteriku
dengan dirimu.” Atau berkata, “Nikahkanlah aku dengan saudara
perempuanmu, maka aku akan nikahkan saudara perempuanku dengan
dirimu.” (HR. Muslim).

Dalam hadits lain, beliau bersabda:

86.َال ِشَغاَر ِيف ْاِإلْسَالمِ 

Artinya:
Tidak ada nikah syighar dalam Islam. (HR. Muslim).

Hadits-hadits shahih di atas menjadi dalil atas haram dan tidak

sahnya nikah syighar. Nabi Saw tidak membedakan, apakah nikah

tersebut disebutkan mas kawin ataukah tidak.

b. Nikah Tahlil

Nikah tahlil yaitu menikahnya seorang laki-laki dengan seorang

wanita yang sudah ditalak tiga oleh suami sebelumnya. Lalu laki-laki

tersebut mentalaknya. Hal ini bertujuan agar wanita tersebut dapat dinikahi

kembali oleh suami sebelumnya (yang telah mentalaknya tiga kali) setelah

masa ‘iddah wanita itu selesai. Nikah semacam ini haram hukumnya dan

termasuk dalam perbuatan dosa besar. Rasulullah Saw bersabda:

87.َلَعَن َرُسْوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلُمَحلَِّل َواْلُمَحلََّل َلهُ 

Artinya:

85 Abu al-Husein Muslim ibn al-Hajjaj Muslim al-Qusyairi al-Nisaburi, Op. Cit. hal. 395.
86 Ibid, hal. 396.
87 Abu Daud Sulaiman ibn Asy’ats al-Sijistani, Op. Cit. juz. 3, hal. 232. Lihat Muhammad

ibn Isa Abu Isa al-Tirmidzi, Op. Cit. juz. 2, 192.
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Rasulullah Saw melaknat muhallil dan muhallala lahu. (HR. Abu Daud dan
Tirmidzi).

Muhallala lahu adalah seorang suami yang telah mentalak tiga

isterinya kemudian menyuruh seorang laki-laki untuk menikahi mantan

isterinya lalu mentalaknya agar ia dapat menikahi mantan isterinya kembali

setelah masa ‘iddah-nya selesai.

c. Nikah Mut’ah

Nikah mut’ah disebut juga nikah sementara atau nikah terputus. Yaitu

menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam jangka waktu

tertentu; satu hari, tiga hari, sepekan, sebulan, atau lebih. Para ulama sunni

telah sepakat tentang haram dan tidak sahnya nikah mut’ah. Apabilah telah.

Telah diriwayatkan dari Sabrah al-Juhani Ra, ia berkata:

َعِة َعاَم اْلَفْتِح ِحْنيَ َدَخْلَنا َمكََّة، ُمثَّ ملَْ  أََمَرنَا َرُسْوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم بِاْلُمتـْ
َها َها َحىتَّ نـََهانَا َعنـْ 88.َخنْرُْج ِمنـْ

Artinya:
Rasulullah pernah memerintahkan kami untuk melakukan nikah muth’ah
pada saat fath al-Makkah ketika memasuki Kota Makkah. Kemudian
sebelum kami meninggalkan Makkah, beliau pun telah melarang kami
darinya (melakukan nikah mut’ah). (HR. Muslim).

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah bersabda:

يَا أَيـَُّها النَّاُس! ِإينِّ َقْد ُكْنُت أَِذْنُت َلُكْم ِيف ْاِالْسِتْمَتاِع ِمَن النَِّساِء، َوِإنَّ اَهللا َقْد َحرََّم 
89.َذِلَك ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمةِ 

Artinya:
Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya aku pernah mengizinkan kalian
untuk bersenang-senang dengan wanita (nikah mut’ah selama tiga hari). Dan

88 Abu al-Husein Muslim ibn al-Hajjaj Muslim al-Qusyairi al-Nisaburi, Shahih al-Muslim,
Op. Cit. ha. 397.

89 Ibid, hal. 399.
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sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal tersebut (nikah muth’ah)
selama-lamanya hingga hari kiamat. (HR. Muslim).

d. Nikah dalam Masa ‘Iddah

Berdasarkan firman Allah Swt:

ُلَغ اْلِكَتاُب َأَجَلهُ  …َوَال تـَْعزُِموا ُعْقَدَة النَِّكاِح َحىتَّٰ يـَبـْ
Artinya:
Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa ‘iddah-
nya... (QS. Al-Baqarah [2]: 235).

e. Nikah Dengan Wanita Kafir Selain Yahudi dan Nasrani

Berdasarkan firman Allah:




















Artinya:
Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka
beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita
musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan
orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka
beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik,
walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah
mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan
ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka
mengambil pelajaran. (QS. Al-Baqarah [2]: 221).90

90 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, Op. Cit, hal. 27.
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f. Nikah dengan Wanita-Wanita Yang Diharamkan karena Senasab atau

Hubungan Kekeluargaan karena Pernikahan. Berdasarkan firman Allah

Swt:

























Artinya:
Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan;
saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang
perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan
dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-
saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara
perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang
dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu
belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak
berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak
kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua
perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau;
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Nisa’
[4]: 23).91

g. Nikah Dengan Wanita Sepersusuan. Hal berdasarkan ayat di atas.

h. Nikah yang Menghimpun Wanita dengan Bibinya, Baik Dari Pihak Ayahnya

Maupun Dari Pihak ibunya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw:

ِتَها َوالَ بـَْنيَ اْلَمْرأَِة َوَخالَِتَها 92.الَ ُجيَْمُع بـَْنيَ اْلَمْرأَِة َوَعمَّ

91 Ibid, hal. 62.
92 Abu al-Husein Muslim ibn al-Hajjaj Muslim al-Qusyairi al-Nisaburi, Shahih al-Muslim,

Op. Cit.hal. 367.
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Artinya:
Tidak boleh dikumpulkan antara wanita dengan bibinya (dari pihak ayah), tidak
juga antara wanitadengan bibinya (dari pihak ibu). (HR. Muslim).

i. Nikah dengan Isteri yang Telah Dithalak Tiga

Wanita diharamkan bagi suaminya setelah thalak tiga. Tidak dihalalkan bagi

suami untuk menikahinya hingga wanitu itu menikah dengan orang lain dengan

pernikahan yang wajar (bukan nikah tahlil), lalu terjadi perceraian antara

keduanya. Maka suami sebelumnya dibolehkan menikahi wanita itu kembali

setelah masa ‘iddah-nya selesai. Berdasarkan firman Allah:











Artinya:
Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah thalak yang kedua), maka
perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.
Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi
keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya
berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum
Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui. (QS. Al-Baqarah
[2]: 230).93

Wanita yang telah dithalak tiga kemudian menikah dengan laki-laki lain dan

ingin kembali kepada suaminya yang pertama, maka ketententuannya adalah

keduanya harus sudah bercampur (bersetubuh) kemudian terjadi perceraian, maka

setelah ‘iddah ia boleh kembali kepada suaminya yang pertama. Dasar harus

dicampuri adalah sabda Nabi Saw:

َلَتكِ َال، َلَتُه َوَيُذْوِقى ُعَسيـْ 94.َحىتَّ َتُذْوِقى ُعَسيـْ

Artinya:

93 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, Op. Cit, hal. 17.
94 Ibid, hal. 354. Lihat juga Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ja’fi, Shahih

al-Bukhari, Op. Cit, hal. 326.
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Tidak, hingga engkau merasakan madunya (bersetubuh) dan ia merasakan
madumu. (HR. Bukhari dan Muslim).

j. Nikah Pada Saat Melaksanakan Ibadah Ihram

Orang yang sedang melaksanakan ibadah ihram tidak boleh menikah,

berdasarkan sabda Nabi Saw:

95.اَْلُمْحرُِم الَ يـَْنِكُح َوالَ َخيُْطبُ 

Artinya:
Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah atau melamar. (HR. Muslim dan
Tirmidzi).

k. Nikah dengan Wanita yang Masih Bersuami

Berdasarkan firman Allah:


.....

Artinya:
Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-
budak yang kamu miliki… (QS. Al-Nisa’ [4]: 24).96

l. Nikah dengan Wanita Pezina

Berdasarkan firman Allah:








Artinya:
Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina,
atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini
melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang
demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin. (QS. Al-Nur [24]: 3).

95 Abu al-Husein Muslim ibn al-Hajjaj Muslim al-Qusyairi al-Nisaburi, Shahih Muslim, Op.
Cit. ha. 419. Lihat juga Lihat Muhammad ibn Isa Abu Isa al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, Op. Cit.
juz. 2, hal. 231.

96 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, Op. Cit, hal. 62.
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Seorang laki-laki yang menjaga kehormatannya tidak boleh menikah dengan

seorang pelacur. Begitu juga wanita yang menjaga kehormatannya tidak boleh

menikah dengan laki-laki pezina. Hal ini berdasarkan firman Allah:










Artinya:
Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang
keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik
adalah untuk laki-laki yang baik dan laki- laki yang baik adalah untuk
wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa
yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan
dan rezki yang mulia (surga). (QS. Al-Nur [24]: 26).97

Namun apabila keduanya telah bertaubat dengan taubat yang nashuha

(benar, jujur dan ikhlas) dan masing-masing memperbaiki diri, maka boleh

dinikahi. Ibnu ‘Abbas Ra pernah berkata mengenai laki-laki yang berzina

kemudian hendak menikah dengan wanita yang dizinainya, beliau berkata, “Yang

pertama adalah zina dan yang terakhir adalah nikah. Yang pertama adalah haram

sedangkan yang terakhir halal.” (HR. Baihaqi).

m. Nikah dengan Lebih dari Empat Wanit

Berdasarkan firman Allah:






....

Artinya:
Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah

97 Ibid, hal. 280.
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wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat…. (QS. Al-
Nisa’ [4]: 3).98

Ketika ada seorang sahabat bernama Ghailan ibn Salamah masuk

Islam dengan isteri-isterinya, sedangkan ia memiliki sepuluh orang isteri,

maka Nabi memerintahkan untuk memilih empat orang isteri, beliau

bersabda:

.99أَْمِسْك أَْربـًَعا َوفَارِْق َسائَِرُهنَّ 
Artinya:
Tetaplah engkau bersama keempat isterimu dan ceraikanlah
selebihnya. (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Juga ketika ada seorang sahabat bernama Qais bin al-Harits

mengatakan bahwa ia akan masuk Islam sedangkan ia memiliki delapan

orang isteri. Maka ia mendatangi Nabi dan menceritakan keadaannya. Maka

Nabi bersabda:

100.ْختَـْر ِمنـُْهنَّ أَْربـًَعاا

Artinya:
Pilihlah empat orang dari mereka. (Abu Daud dan Ibnu Majah).

Demikianlah beberpa jenis pernikahan yang dilarang oleh Islam. Allah

tidak membiarkan para hamba-Nya hidup tanpa aturan. Bahkan dalam masalah

pernikahan, Allah dan Rasul-Nya menjelaskan berbagai pernikahan yang

98 Ibid, hal. 62.
99 Lihat Muhammad ibn Isa Abu Isa al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, Op. Cit. juz. 2, 192.

Lihat juga Muhammad ibn Yazid Abu Abdillah al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, Op. Cit, juz. 2, hal
311.

100 Abu Daud Sulaiman ibn Asy’ats al-Sijistani, Sunan Abi Daud, Op. Cit, juz. 2, hal. 227.
Lihat juga Muhammad ibn Yazid Abu Abdillah al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, Op. Cit, juz. 2, hal
311.
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dilarang dilakukan. Oleh karenanya, wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk

menjauhinya.

B. Kajian Teori tentang Mahar dalam Pernikahan

1. Pengertian Mahar

Secara etimologi, mahar berasal dari bahasa arab yaitu (مھر) bentuk

mufrad sedang bentuk jamaknya adalah (مھور) yang berarti Maskawin.101

Secara terminologi sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq, mahar adalah

pemberian wajib dari suami kepada istri sebagai jalan untuk menjadikan istri

berhati senang dan ridha menerima kekuasaan suaminyakepada dirinya.102

Sedangkan menurut Imam Syafi’i mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan

oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh

anggota badannya.103

Sebagian ulama Hanafiah mendefinisikan mahar sebagai berikut:

104ما تستحقه املرأة بعقد النكاح أو الوطء

Artinya:
Mahar adalah sesuatu yang berhak dimiliki oleh wanita sebab adanya
akad nikah atau watha’i.

Sedang menurut ulama Malikiyah mahar adalah:

ا 105ما جيعل للزوجة يف نظري االستمناع 

Artinya:

101 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Hidayah Agung), hal. 431.
102 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/ 1983 M), juz. 3, hal. 22.
103 Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1406 H/

1986 M), juz. 4, hal. 94.
104 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al- Islami wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1405 H/

1985 M),juz. 9, hal. 6758.
105 Ibid, hal. 6759.
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Mahar adalah sesuatu yang dibayarkan kepada istri sebagai imbalan atas
jasa pelayanan kebutuhan biologis.

Menurut mazhab Syafi’i:

106.ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا

Artinya:
Sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya akad nikah atau watha’ atau
karena merusak keperawanan wanita secara paksa.

Mazhab Hanbli:

107.يف عقد النكاح يعينها بينهما أو احلاكميلفطتعويض 

Artinya:
Sebagai imbalan yang disebutkan dalam akad nikah dengan persetujuan
kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa mahar adalah

pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik

berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum

Islam.108

Dari pengertian-pengertian mahar di atas dapat disimpulkan bahwa

mahar adalah pemberian yang diberikan suami kepada istri sebagai pemberian

wajib dalam ikatan perkawinan yang sah serta pertanda atas kerelaan mereka

untuk hidup sebagai suami istri.

2. Dasar Hukum Mahar

Ketentuan adanya mahar dalam perkawinan, ditetapkan dengan sejumlah

dalil atau nash baik dari al-Qur’an maupun hadis Nabi dan juga ijma’

106 Ibid, hal. 6759.
107 Ibid, hal. 6759.
108 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 30- 33.
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dikalangan para ulama. Perintah pembayaran mahar ini di dasarkan atas firman

Allah Swt dalam surat al-Nisa’ ayat 4 yang berbunyi:109








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
ambillah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik
akibatnya. (QS. Al-Nisa’ [4]: 4).

Ketika mengomentari ayat ini, para ulama tafsir tidak terlalu banyak

berbeda pendapat. Di dalam Tafsir al-Baghawi dijelaskan bahwa khitab

(sasaran) dari surat al- Nisa ayat 4 bertujuan kepada wali nikah, karena pada

zaman dahulu ketika seorang ayah menikahkan anaknya dan menerima mahar

dari mempelai laki-laki, mereka tidak memberikan mahar tersebut kepada

anaknya sama sekali. Sedangkan yang lain berpendapat berdasarkan hadis Nabi

yang melarang akan asyghar (asyghar adalah seorang ayah menikahkan anak

perempuannya yang satu kemudian menikahkan anak perempuan yang lain,

akan tetapi keduanya dinikahkan tanpa mahar). Khithab tersebut ditujukan

kepada suami yang diperintahkan untuk memberikan mahar kepada calon

109 Adapun sebab turunnya ayat ini sebagaimana Abu Hatim meriwayatkan bahwa Abu
Shaleh berkata, “Dulu jika seseorang menikahkan anaknya, maka dia mengambil mahar yang
diberikan suaminya untuk anaknya. Lalu Allah menurunkan firman-Nya surat al-Nisa’ [4] ayat 4.
Dengan adanya sebab turun ayat ini memberikan pengertian bahwa ayat tersebut turun bekenaan
dengan seseorang yang mengambil mahar menantu yang seharusnya ia berikan untuk mempelai
wanita. Dengan adanya ayat tersebut, maka menghapus tradisi yang ada pada masyarakat tersebut.
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istrinya, dan pendapat ini yang paling kuat karena khitab yang sebelumnya

menyatakan kepada orang yang menikahi.110

Diperkuat dengan pendapat al-Mawardi yang mengatakan bahwa khithab

ayat tesebut terbagi dua yaitu: pertama, kepada calon suami. Hal ini

berdasarkan pendapat kebanyakan para ulama tafsir. Kedua, kepada wali

perempuan, karena pada zaman jahiliyah wali berkuasa penuh akan mahar anak

perempuannya, maka Allah menyuruh agar mahar tersebut diberikan kepada

mereka (anak perempuan mereka).111

Sedangkan di dalam buku Majma’ al-Bayan dikatan bahwa khithab

tersebut bertujukan kepada mempelai laki-laki, yaitu suatu perintah dari Allah

Swt kepada calon suami agar memberikan mahar kepada mereka untuk

dihalalkannya hubungan suami-istri, dan mengembalikan setengahnya apabila

diceraikan sebelum melakukannya, tanpa harus ada permintaan dari istri dan

juga tidak ada pertengkaran, karena harta yang setengah tersebut diambil

secara hukum dan tidak disebut dengan pemberian yang diberikan dengan

sukarela, berdasarkan pendapat Ibnu ‘Abbas, Qatadah dan Ibnu Jarir.112

Ayat tersebut menjelaskan tentang mahar, dan terdapat tiga kata kunci

yang harus diperhatikan, yaitu: pertama, khitab dari mahar yang menunjukkan

kepada suami; kedua: صدقا تھن maksudnya adalah mahar. Kata mahar terdapat

banyak persamaan dengan kata di antaranya, faridhah yang terdapat di dalam

110 Abu Muhammad al-Husain ibn Mas’ud ibn Muhammad al-Farra’ al-Baghawi, Tafsir al-
Baghawi, (Kairo: Dar al-Ma’rifah, 1407 H/ 1987 M), juz. 2, hal. 403.

111 Abu Al-Hasan bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri, al-Nukat wa al-Uyun,
(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1412 H/1992 M), juz. 3, hal. 323.

112 Abu Ali al-Fadhl bin al-Hasan al-Thabarsi, Majma’ al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an,
(Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), juz. 1, hal. 438.
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surah al-Baqarah ayat 236, nihlah (QS. Al-Nisa’ ayat 4), al-Ajr (QS. Al-Thalaq

ayat 10), hibah, dan thaul. Dari kata-kata tersebut yang paling populer

dipergunakan adalah kata “al-mahru,” yaitu pemberian calon suami kepada

sang isteri sebagai tanda tanggungjawab suami di dalam kehidupan rumah

tangga dengan memberikan nafkah. Selain itu, juga sebagai tanda kemuliaan

seorang isteri, dengan diangkat derajatnya dari tidak diberikan mahar ketika

zaman jahiliyah menjadi harus diberikan; ketiga: نحلة artinya adalah dengan

sukarela, atau seorang suami memberikan mahar kepada istrinya harus dengan

rasa ikhlas tanpa harus terpaksa, maka tidak ada alasan bagi suami untuk

menggunakan mahar yang sudah diberikan kepada istrinya. Menurut Quraish

Shihab dalam tafsirnya mengatakan bahwa nihlah itu artinya pemberian yang

tulus tanpa mengharapkan sedikitpun imbalan. Kata ini juga dapat berarti

“agama,” “pandangan hidup,” sehingga maskawin yang diserahkan itu

merupakan bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami yang diberikannya

tanpa mengharapkan imbalan, bahkan diberikannya karena didorong oleh

tuntunan agama atau pandangan hidupnya.113

Dalil-dalil di atas menjelaskan suatu kewajiban bagi seorang calon suami

untuk membayar mahar kepada calon istri dan menjadi haram baginya untuk

menggunakan mahar tersebut kecuali atas kerelaan hati isteri, karena isteri

adalah pemilik hartanya sendiri, sedangkan suami tidak mempunyai hak

terhadapnya karena sudah diberikan dengan penuh kerelaan dan apabila istri

113 Qureish Shihab, Wawasan al-Qur’an, Op. Cit, hal. 207.
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merelakan hartanya untuk dipergunakan oleh suami, maka suami harus

menggunakan sebaik mungkin, dengan manfa’at yang baik.114

Selanjutnya kewajiban membayar mahar tidak ada pengecualiaannya

meskipun perempuan yang dinikahi adalah budak atau perempuan yang status

sosialnya jauh lebih rendah dari laki-laki. Sebagaimana tercantum pada surat

al- Nisa’ ayat 25:

























Artinya
Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup
perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh
mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki.
Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian
yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan
berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-
wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang
mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya, dan apabila mereka telah
menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang
keji (zina), maka atas mereka separoh hukuman dari hukuman wanita-
wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu,
adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri
(dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik
bagimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Nisa’
[4]: 25).

114 Ibid, hal. 208-209.
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Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar diatur dalam beberapa

pasal yaitu: Pasal 30, menjelaskan bahwa bahwa calon mempelai pria wajib

membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan

jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Pasal 31, menjelaskan bahwa

penentuan mahar bedasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang

dianjurkan oleh Islam. Pasal 32, menjelaskan bahwa mahar diberikan langsung

kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Pasal 33,

menjelaskan bahwa penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. Apabila calon

wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk

seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya

menjadi hutang calon mempelai pria.115

Islam mengatur mengenai pemberian sesuatu terhadap istri. Biasanya ini

dikenal dengan mahar yaitu pemberian berupa barang (harta benda) bergerak

ataupun benda tidak bergerak yang diberikan oleh suami kepada sang istri.

Meskipun mahar itu wajib, namun dalam penentuannya tetaplah harus harus

mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan. Maksudnya, bentuk

dan harga mahar tidak boleh memberatkan calon suami dan tidak pula boleh

mengesankan asal ada atau apa adanya, sehingga calon isteri merasa

dilecehkan atau disepelekan. Hal ini dimaksudkan supaya ada keseimbangan

antara keluarga calon isteri dan keluarga calon suami. Oleh sebab itu, posisi

maskawin dalam perkawinan memiliki nilai filosofisnya, yaitu sebagai

pemberian rasa takut terhadap sikap pengambilan talak secara cepat, sehingga

115 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo,
2004), hal. 147.
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keberlangsungan bahtera rumah tangga tetap terjaga. Selain itu juga, maskawin

memiliki nilai filosofis yaitu sebagai penunjukan kecintaan sang laki-laki

terhadap wanitanya.116

Dari aspek sosiologis, hukum Islam bersifat universal sehingga ia

mengatur segala aspek kehidupan manusia. Namun bagaimanapun ia tidak bisa

terlepas dari pengaruh budaya atau adat dari suatu daerah tertentu dimana

hukum Islam itu berkembang. Oleh karenanya ia perlu mengembangkan

pemahaman yang melihat kepada alternatif-alternatif (solusi) yang diyakini

merupakan tujuan dari hukum Islam dalam merealisasikan kemaslahatan hidup

manusia di dunia dan di akhirat yang diyakini merupakan tujuan dari hukum

Islam dalam merealisasikan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di

akhirat.117

Pada dasarnya mahar merupakan salah satu syari’at dalam agama Islam.

Namun pada perkembangannya (salah satunya karena mayoritas penduduk

Indonesia adalah Muslim), syari’at ini lama-kelamaan menjadi adat dalam

pernikahan di hampir seluruh daerah di Indonesia. Mahar adalah hukumnya

wajib ada. Namun, bentuk dan jumlahnya merupakan adat. Dengan demikian,

menjadi wajar jika mahar di suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Misal,

ada suatu daerah maharnya harus emas, ada daerah yang boleh menggunakan

uang atau benda lain. Mahar sangat terpengaruh oleh terhadap tingkat

pendidikan, strata sosial serta paras dari mempelai wanita, mahar juga

berpengaruh dengan kultur budaya lokal.

116 Iskandar Usman, Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja
GrafindoPersada, 1994), hal. 117.

117 Ibid, hal. 118.
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Namun demikian, syari’at mahar di dalam Islam memiliki hikmah yang

cukup dalam, seperti: pertama, untuk menghalalkan hubungan antara pria dan

wanita, karena keduanya saling membutuhkan. Kedua, untuk memberi

penghargaan terhadap wanita, dalam arti bukan sebagai alat tukar yang

mengesankan pembelian. Ketiga, untuk menjadi pegangan bagi isteri bahwa

perkawinan mereka telah diikat dengan perkawinan yang kuat, sehingga suami

tidak mudah menceraikan isterinya sesukanya. Keempat, untuk kenangan dan

pengikat kasih sayang antara suami isteri.118

3. Jenis-jenis Mahar

Ulama fiqih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu mahar

musamma dan mahar mitsil (sepadan). Adapun penejelasannya sebagai berikut:

a. Mahar Musamma

Mahar musamma adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-

laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad. Para ulama

mazhab sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam mahar tersebut.119

Ulama fiqih sepakat bahwa dalam pelaksanaan mahar musamma, harus

diberikan secara penuh apabila;120

1. Apabila telah bercampur (bersenggama). Tentang hal ini Allah Swt

berfirman:

118 Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia:
StudiKritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2006), hal 66.

119 Jawwad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, Terj. Afif Muhammad, (Jakarta: Basrie Press,
1994), hal. 74.

120 Ibid, hal. 76-77.
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Artinya
Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain,
sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka
harta yang banyak, maka kamu jangan mengambil kembali darinya
barang sedikit pun. (QS. Al-Nisa’ [4]: 20).

2. Salah satu dari suami istri meninggal. Demikian menurut ijma’. Mahar

musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah

bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-

sebab tertentu, seperti ternyata istinya mahram sendiri, atau dikira

perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan

tetapi, kalau istri dicerai sebelum bercampur, hanya wajib dibayar

setengahnya, berdasarkan firman Allah Swt:





....

Artinya:
Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum bercampur dengan
mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya,
maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu…
(QS. Al-Baqarah [2]: 237).

Berdasarkan bentuk atau cara pembayarannya, mahar musamma

dibagi menjadi dua: (1) Mahar mu’ajjal, yaitu mahar yang segera diberikan

kepada istrinya. Atau bahasa lain, dibayar dengan cara tunai. (2) Mahar

muakhar, yaitu mahar yang pemberiannya ditangguhkan. Atau bahasa lain,
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dengan cara hutang atau mencicil. Hal ini sesuai dengan persetujuan kedua

belah pihak.121

b. Mahar Mitsil (sepadan)

Mahar mitsil, yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat

sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur

(sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat

dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya.122

Mahar mitsil juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut:123

1. Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika

berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan

istri, atau meninggal sebelum bercampur. Jika mahar musamma belum

dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata

nikahnya tidak sah. Kemudian dalam permasalahan mahar mitsil ini

ulama berbedan pendapat tentang dua hal: pertama, jika isteri menurut

penentuan mahar, sedangkan kedua isteri mempersengketakannya.

2. Jika suami meninggal sebelum ia menentukan mahar, apakah isteri

berhak menerima, mahar atau tidak? Apabila isteri menuntut

penentuan mahar bagi dirinya, maka segolongan fuqaha’ berpendapat

bahwa ia berhak memperoleh mahar mitsil dan tidak ada pilihan lain

bagi suami. Jika suami menceraikan isteri sesudah memberikan

ketentuan mahar, maka segolongan fuqaha’ mengatakan bahwa isteri

121 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, (Yogyakarta:
Liberty, 1999) , hal. 59.

122 Jawwad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, Op. Cit, hal. 78.
123 Ibid, hal. 79-51.
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memperoleh separuh mahar. Golongan lainnya mengatakan bahwa

isteri tidak memperoleh sesuatu apapun, karena dasar penentuan

mahar tidak terdapat pada waktu akad nikah dilaksanakan pendapat ini

dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan pengikutnya. Imam Malik

dan pengikutnya mengatakan bahwa suami boleh memilih salah satu

dari tiga hal, yaitu: ia boleh menceraikan isterinya tanpa menentukan

mahar, atau menentukan mahar mitsil dan isteri harus mau

menerimanya. Perbedaan pendapat antara fuqaha’ yang mewajibkan

mahar mitsil atas suami tanpa memberikan pilihan jika ia menceraikan

isterinya sesudah menentukan mahar dengan pendapat fuqaha’ yang

tidak mewajibkan demikian adalah perbedaan mereka dalam

memahami surat al-Baqarah ayat 237 di atas. Perbedaan tersebut

apakah ayat itu diartikan dengan keumuman terhapusnya mahar, baik

thalak tersebut karena persengketaan antara suami-isteri tentang

penentuan mahar, ataupun thalak tersebut.
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4. Syarat-syarat dan Kadar Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat

sebagai berikut:124

a. Harta atau bendanya berharga.

Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada

ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit,

tapi bernilai maka tetap sah.

b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat.

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

haram dan tidak berharga.

c. Barangnya bukan barang ghasab

Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya,

namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk

mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab

tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.

d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya

Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas

keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya. Imam Syafi’i mengatakan

bahwa mahar itu tidak boleh kecuali dengan sesuatu yang ma’lum (diketahui

keadaan dan jenisnya).

124 Abdurrahman al Jaziri, al-Fiqh a’la Madzahib al-Arba’ah, Op. Cit, juz. 4, hal. 107-108.
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Mahar itu tidak disyaratkan harus berupa emas atau perak, tetapi boleh

dengan selainnya yang mempunyai nilai. Seperti halnya dengan benda-benda

(materi) boleh mahar dengan menggunakan non materi yang bermanfaat seperti

mengajarkan al-Qur’an.

5. Mahar dan Permasalahannya

a. Kadar Mahar

Mengenai besarnya mahar, para fuqaha’ telah sepakat bahwa mahar

itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berbeda perpendapat tentang

batas terendahnya. Imam Syafi’i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan fuqaha

Madinah dari kalangan tabi’in berpendapat bahwa mahar tidak ada batas

terendahnya. Segala sesuatu yang berharga bagi sesuatu yang lain dapat

dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari

kalangan pengikut Imam Maliki. Sebagian fuqaha’ lain berpendapat bahwa

mahar itu ada batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya

mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat Dinar emas murni,

atau perak seberat tiga Dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding

dengan berat emas dan perak tersebut. Imam Abu Hanifah berpendapat

paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham. Riwayat lain ada yang

mengatakan lima Dirham, adalagi yang mengatakan empat puluh Dirham.125

Menurut Ibnu Rusyd, penyebab terjadinya perbedaan pendapat ini ada

dua hal yaitu: pertama, ketidakjelasan akad nikah yang berfungsi sebagai

sarana tukar menukar berdasarkan kerelaan mereka menerima ganti, baik

125 Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-
Muqtashid, (Kairo: Mathba’ah Mustafa, 1409 H/ 1989 M), juz, 1, hal 431-433.
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sedikit atau banyak, seperti halnya dalam jual beli, dan fungsinya sebagai

suatu ibadah yang sudah ada ketentuannya. Sebab ditinjau dari satu sisi,

dengan mahar seorang laki-laki dapat memiliki “jasa” seorang wanita untuk

selamanya. Dengan demikian, perkawinan mirip dengan pertukaran. Tetapi

ditinjau dari adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan

maskawin, maka maskawin itu mirip dengan ibadah. Kedua, adanya

pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar

dengan pengertian hadis yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas

yang menghendaki adanya pembatasan adalah seperti pernikahan itu ibadah,

sedang ibadah itu sudah ada ketentuannya.126

Mengenai hadis yang pengertiannya menghendaki tidak adanya

pembatasan maskawin adalah hadis Sahal bin Sa’ad yang telah disepakati

keshahihannya. Para ulama berpendapat bahwa sabda Nabi Saw “carilah

walau hanya cincin besi”, merupakan dalil bahwa maskawin itu tidak

mempunyai batasan minimalnya. Karena jika ada batas minimalnya, tentu

beliau menjelaskannya.127

b. Rusaknya Mahar

Rusaknya mahar 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 seperti khamar, babi dan barang-

barang haram lainnya, sedangkan mahar yang rusak karena sulit dimiliki

atau diketahui pada dasarnya disamakan dengan jual beli.

126 Ibid, hal. 434.
127 Ibid, 435.
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Dalam hal ini terdapat lima persoalan pokok, yaitu: pertama, barang

yang tidak boleh dimiliki. Dalam hal barangnya tidak boleh dimiliki seperti,

khamar, babi dan barang haram lainnya, maka Abu Hanifah berpendapat

bahwa akad nikahnya tetap sah apabila telah memenuhi mahar mitsil, akan

tetapi Imam Malik berpendapat bahwa akad nikahnya rusak dan harus

dibatalkan (fasakh) sebelum dukhul. Tetapi apabila tidak dukhul, maka akad

nikahnya menjadi tetap dan istri memperoleh mahar mitsil.128

Kedua, penggabungan mahar dengan pemberian. Tentang

penggabungan mahar dengan pemberian, ulama juga berbeda pendapat,

misalnya dalam hal seorang yang menikahi wanita dengan mensyaratkan

bahwa pada mahar yang diterima terdapat pemberian untuk ayahnya. Imam

Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa syarat tersebut dapat

dibernarkan dan maharpun sah. Sedangkan Imam Syafi’i berpendapat

bahwa mahar tersebut rusak dan istri memperoleh mahar mitsil. Adapun

Imam Malik berpendapat bahwa apabila syarat tersebut dikemukakan pada

waktu akad nikah, maka pemberian tersebut menjadi milik pihak

perempuan. Sedangkan apabila syarat itu dikemukakan setelah akad nikah,

maka pemberiannya menjadi milik ayahnya.129

Ketiga, penggabungan mahar dengan jual beli. Mengenai

penggabungan mahar dengan jual beli, ulama fiqh berbeda pendapat seperti,

jika pengantin perempuan memberikan baju kepada pengantin laki-laki,

kemudian pengantin laki-laki memberikan uang untuk membayar baju

128 Jawwad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, Op. Cit, hal. 365.
129 Ibid, hal. 366.



74

tersebut dan sebagai mahar, tanpa menyebutkan mana yang harga dan mana

yang sebagai mahar, maka Imam Malik dan Ibnu Qasim melarangnya. Akan

tetapi Ashab dan Imam Abu Hanifah membolehkannya. Sedangkan Imam

Syafi’i tidak memberikan pendapat yang tegas dalam masalah ini. Kadang ia

membolehkan jika istrinya rela sedang jika tidak rela, maka bagi perempuan

tersebut berhak atas mahar mitsil.130

Keempat, cacat pada mahar. Para fuqaha’ berselisih pendapat

mengenai cacat yang terdapat pada mahar. Jumhur ulama berpendapat

bahwa akad nikah tetap sah. Namun mereka berselisih pendapat dalam hal

apakah harus diganti dengan harganya atau dengan barang yang sebanding

atau juga dengan mahar mitsil. Imam Syafi’i terkadang menetapkannya dan

terkadang menetapkan mahar mitsl. Imam Malik dalam suatu pendapat

menetapkan harus dimuka harganya, dan menurut pendapat lain barang

hendaklah diganti dengan yang sebanding.131

c. Mahar Bersyarat

Fuqaha’ berselisih pendapat tentang seorang laki-laki yang mengawini

seorang perempuan dengan memberi persyaratan bahwa apabila ia tidak

mempunyai isteri lain, maka maharnya adalah seratus ribu Rupiah, tetapi

jika ia memiliki isteri lain, maka maharnya dua ratus ribu Rupiah. Jumhur

fuqaha’ memperbolehkannya, tetapi mereka berselisih pendapat tentang

kadar mahar yang wajib dalam masalah ini. Sebagian fuqaha’ berpendapat

bahwa syarat tersebut dibolehkan dan isteri memperoleh mahar sesuai

130 Ibid, hal. 366-367.
131 Ibid, hal. 367.
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dengan yang disyaratkan. Imam Syafi’i berpendapat bahwa apabila isteri

memperoleh mahar mitsil. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat

bahwa apabila suami mempunyai isteri lain, maka isteri memperoleh dua

ratus ribu Rupiah. Tetapi jika tidak mempunyai istri lain, maka memperoleh

mahar mitsil. Mengenai gugurnya mahar, suami bisa terlepas dari

kewajibannya untuk membayar mahar seluruhnya apabila jika disebabkan si

perempuan mengajukan fasakh karena suami miskin atau cacat, dan suami

mengajukan fasakh karena si perempuan itu cacat.132

6. Diskursus Ulama tentang Kedudukan Mahar dalam Pernikahan

Terkait status hukum mahar, para ulama berbeda pendapat. Menurut Abu

Hanifah, dari mazhab Hanafi, mahar adalah kewajiban tambahan dalam akad

nikah, sama statusnya dengan nafkah. Berbeda dengan kehadiran kedua calon

mempelai waktu akad nikah yang merupakan kewajiban sah akad, mahar tidak

harus ada ketika melakukan akad nikah. Karena itu, tanpa kehadiran kedua

mempelai akad nkah tidak dapat dilaksanakan, sementara jika tanpa mahar

akad nikah dapat dilaksanakan. Adapun dasar wajib mahar, khususnya setelah

dukhul adalah al-Nisa (4) ayat 24:
















132 Ibid, hal. 369.
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Artinya:
Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali
budak-budak yang kamu miliki. (Allah telah menetapkan hukum itu)
sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang
demikian, (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini
bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati
(campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan
sempurna), sebagai suatu kewajiban. Dan Tiadalah mengapa bagi kamu
terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah
menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha
Bijaksana. (QS. Al-Nisa’ [4]: 24).

Akad nikah adalah akad pertukaran manfaat antara suami dan isteri.

Akad nikah merupakan syarat pertama untuk menukar manfaat, dan untuk

mendapat manfaat tersebut suami wajib membayar mahar. Karena itu, jika

akad nikah sudah terjadi (sah) berarti mahar wajib dibayar. Logikanya, surat al-

Nisa ayat 24, an tabtaghu bi amwalikum, yaitu mencari hak memiliki untuk

mendapat manfaat dengan harta. Maka fungsi kata bi pada kalimat bi

amwalikum dalam ayat ini menunjukkan memiliki hak untuk mendapatkan

manfaat dengan jalan mengganti, yaitu dengan membayar mahar.133

Sejalan dengan itu, seorang suami yang menthalak isteri sebelum

melakukan hubungan seksual (dukhul) tidak wajib membayar mahar, sebab

dengan thalak tersebut berarti si suami menghilangkan transaksi pokok.

Dengan hilangnya transksi pokok, suami pun tidak wajib membayar. Dengan

kata lain, hilang/ putusnya unsur yang mewajibkan suami membayar,

kewajiban membayar menjadi hilang dengan sendirinya. Tetapi bukan dengan

sendirinya tidak wajib ada akad nikah.134

133 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al- Islami wa Adillatuhu, Op. Cit, juz. 9, hal. 6759.
134 Ibid, hal. 6761.
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Mengenai thalak sebelum dukhul, awalnya Abu Yusuf berpendapat wajib

setengah mahar, tetapi kemudian berubah pendirian, dan sependapat dengan

Imam Abu Hanifah (gurunya) dan Muhammad al-Syaibani (murid lain dari

Abu Hanifah), wanita tersebut berhak mendapat mut’ah, sebab kewajiban

mahar sesuai kepantasan (mitsli) adalah sesudah akad nikah dan terjadi dukhul.

Adapun jumlah mut’ah yang harus dibayar tidak lebih dari separoh mahar

(pendapat ini sama dengan pandangan al-Syafi’i). Sementara jika dithalak

sebelum dukhul dan ketika akad tidak disebut mahar, mantan suami wajib

membayar mut’ah, berdasarkan surat al-Baqarah ayat 236:











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. (QS. Al-Baqarah
[2]: 236).

Ada pun jumlah mut’ah tersebut adalah lima Dirham (setengah dari

jumlah mahar minimal), meski pun ditulis hadis yang membolehkan nilai

mahar seharga baju besi, rukuh, penutup kepala (khimar), atau kain selimut

berdasar, berdasar hadis riwayat Ibn ‘Abbas.135

135 Ibid, hal. 6762.
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Sejalan dengan Abu Hanifah, menurut al-Kasani juga dari mazhab

Hanafi, mahar merupakan ganti kepemilikkan manfa’at. Dengan terjadinya

transaksi (ijab dan qabul), suami berhak mendapat manfa’at dari isteri. Untuk

mendapat hak manfa’at ini, maka suami harus membayar mahar.136 Adapun

Imam Malik berpendapat bahwa mahar merupakan rukun nikah, dan sebagai

konsekuensinya jika memakai sighat hibah, maka mahar harus disebutkan

ketika akad nikah. Jika tidak, maka nikahnya tidak sah.137

Dalam Kitab al-Muwaththa’, karangan Imam Malik disebutkan beberapa

kasus yang terkait dengan mahar berupa hadis dan atsar. Pertama, disebutkan

bahwa seorang laki-laki yang menikahi wanita dan menyentuhnya (massaha)

meskipun wanita yang bersangkutan mengidap penyakit kusta atau gila, mahar

harus dibayar. Kedua, kasus seorang laki-laki yang menikah dengan seorang

wanita, tetapi meninggal sebelum sempat menyentuhnya, ternyata Abdullah bin

Umar menetapkan, bahwa wanita tersebut tidak berhak mendapat mahar.

Ketiga, ketetapan Umar bin Abdul Aziz yang diriwayatkan Imam Malik,

bahwa seorang laki-laki yang belum dewasa kalau mempunyai harta wajib

membayar mahar, namun boleh juga dibayarkan oleh bapaknya. Jika terjadi

perceraian sebelum suami menyentuh isteri, dan wanita tersebut masih

berstatus gadis, berhak mendapat setengah mahar. Pandangan ini menurut

Imam Malik sejalan dengan tuntutan Surah al-Baqarah (2) ayat 237, ditambah

dengan sejumlah riwayat yang secara prinsip menetapkan bahwa kalau suami

136 Ibid, hal. 6762-6763.
137 Sedangkangkan ketiga imam mazhab selain Imam Malik berpendapat mahar termasuk

syarat sahnya nikah, sehingga tidak diperbolehkan mengadakan persetujuan untuk meniadakannya.
Lihat Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-
Muqtashid, Op. Cit, juz. 2, hal. 432.
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sudah menyentuh isteri menjadikan wajib membayar mahar. Maksud

menyentuh dalam kalimat ini bukan arti hakikat, tetapi kiasan, yakni

melakukan hubungan seksual antara suami isteri. Maksud penegasan ini adalah

agar jangan sampai terjadi salah paham, bahwa hanya dengan menyentuh

menyebabkan wajib membayar mahar.138

Dalam kitab al-Mudawwanah, ditulis tentang mahar yang harus dibayar

suami. Misalnya disebutkan, mahar yang harus dibayar suami meskipun hanya

menyentuh isteri adalah sebagai denda atau uang ganti (uang kompensasi)

untuk walinya. Dari pandangan Mazhab Maliki tersebut dapat disimpulkan dan

sekaligus sebagai penjelasan bahwa sentuhan suami (dalam arti majazi, dengan

maksud hubungan badan) merupakan syarat wajibnya membayar mahar.

Karena itu, mahar tidak wajib ada ketika melakukan akad nikah seperti ini

adalah sah. Karena mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan Imam Malik

mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah

wajib. Mahar itu wajib diberikan kepada istri, sebagai jalan untuk menjadikan

istri senang dan ridha menerima kekuasaan suami kepada dirinya.139

Imam Syafi’i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib

diberikan oleh laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh

anggota badannya. Jika istri telah menerima maharnya, kemudian ia

memberikan sebagian maharnya kepada suaminya tersebut tanpa paksaan dan

tipu muslihat, maka si suami boleh menerima mahar tersebut. Apabila akad

dilaksanakan dengan menyebutkan mahar, kemudian si suami menjatuhkan

138 Malik bin Anas, al-Muwaththa’, (Beirut: Dar al-fikr, 1407 H/ 1987 M), hal. 303.
139 Malik bin Anas, al-Mudawwanah al-Kubra, (Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/ 1984 M), hal.

374.
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thalak sebelum melakukan hubungan seksual maka gugurlah separuh mahar.140

Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 237:














Artinya:
Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan
mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka
bayarlah seperdua dari mahar yang Telah kamu tentukan itu, kecuali jika
isteri-isterimu itu mema’afkan atau dima’afkan oleh orang yang
memegang ikatan nikah, dan pema’afan kamu itu lebih dekat kepada
takwa, dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu.
Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan. (QS.
Al-Baqarah [2]: 237).

Jika suami belum membayarkan apapun kepada wanita yang kepadanya

dia harus membayar mahar, lalu dia menceraikan sebelum melakukan

hubungan seksual, maka dia wajib membayar separuh mahar kepada wanita

tersebut. Kalau dia sudah menyerahkan seluruhnya, dia boleh meminta kembali

separuhnya bila mahar tersebut masih ada, dan separuh penggantinya yang

senilai dengan mahar yang dulu diberikannya telah habis.141

Hal ini juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam yakni pada pasal

35 ayat (1) dan (3) yang berbunyi sebagai berikut: (1) Seorang suami yang

menthalak istrinya qabla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah

ditentukan dalam akad nikah”. (3) Apabila perceraian terjadi qabla al dukhǔl

140 Jawwad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, Op. Cit, hal. 374.
141 Ibid, hal. 374-375.



81

tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar

mitsil”.142

Dari keterangan dan dasar hukum tersebut di atas dapat disimpulkan

apabila terjadi perceraian qabla al dukhǔl, suami wajib membayar separuh dari

mahar apabila maharnya sudah ditetapkan dan suami hanya membayar mahar

mitsil apabila mahar belum ditetapkan.

Menurut Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali, mahar adalah hak pertama

isteri yang menjadi kewajiban suami. Mahar dengan kadar kepantasan adalah

wajib dalam perkawinan, tetapi tidak harus ada ketika melakukan akad. Suami

wajib membayar mahar jika sudah menyentuh isterinya. Sebaliknya, suami

belum wajib membayar jika belum menyentuh. Dasar kewajiban membayar

mahar adalah hadis Nabi yang menyuruh suami membayar mahar kepada isteri

jika sudah menyentuh. Dengan menyebut adanya kewajiban membayar mahar

jika sudah berhubungan berarti mahar belum wajib dibayar sebelum melakukan

hubungan (mafhum mukhalafah). Dengan demikian, kewajiban membayar

mahar bukan pada waktu transaksi, tetapi setelah terjadi sentuhan/ hubungan.

Karena itu, kalau fasakh (perceraian) terjadi sebelum menyentuh, suami tidak

wajib membayar mahar jika fasakh terjadi sesudah dukhul tetapi tertipu.

Namun Ibnu Qudamah tidak memberikan penjelasan rinci tentang maksud

tertipu di sini. Tetapi dugaan sementara adalah tertipu dari segi keturunan atau

keperawanan. Sebab Ibnu Qudamah misalnya menulis, jika dalam satu

perkawinan disyaratkan perawan tetapi ternyata yang bersangkutan janda dapat

142 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit, hal. 148.
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menjadi alasan khiyar. Jika dithalak sebelum dukhul, maka mahar wajib

dibayar setengah. Ibnu Qudamah menegaskan bahwa isteri berhak menolak

berhubungan dengan suami karena alasan suami belum membayar mahar.

Dengan demikian, pada prinsipnya pandangan Hanbali ini sama dengan

mazhab lain, bahwa mahar tidak harus ada ketika melakukan akad nikah.143

7. Mahar dalam Bentuk Jasa

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau

barang berharga lainnya. Syari’at Islam memungkinkan mahar itu dalam

bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang jumhur

ulama. Mahar dalam bentuk jasa ini ada landasannya dalam al-Qur’an dan

demikian pula dalam hadis Nabi. Contoh mahar dalam bentuk jasa dalam al-

Qur’an adalah menggembala kambing selama delapan tahun.144 Hal ini

sebagaimana telah terjadi ketika Nabi Musa As menikahi salah seorang putri

Nabi Syu’aib As dengan maskawin bekerja selama delapan tahun sebagaimana

firman Allah Swt dalam surat al-Qashash ayat 27:











Artinya:
Berkatalah Dia (Syu’aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan
kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa
kamu bekerja denganku delapan tahun. Jika kamu cukupkan sepuluh
tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu. Maka aku tidak

143 Muwaffiquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad Ibn Muhammad bin Qudamah
bin Miqdam ibn Abdullah al-Maqdisi, al-Mughni, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), juz. 3,
hal. 409-410.

144 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan
Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 91.
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hendak memberati kamu, dan kamu insya Allah akan mendapatiku
termasuk orang-orang yang baik. (QS. Al-Qashash [28]: 27).

Hadis yang menyatakan bahwa mahar itu merupakan kewajiban yang

harus dipikul oleh setiap calon suami yang akan menikahi calon istrinya, yaitu

hadis tentang mahar yang hanya berupa tindakan atau bentuk usaha yang bisa

mendatangkan manfaat, sebagaimana termaktub dalam hadis di bawah ini:

ًئا. َفَذَهَب ُمثَّ َرَجَع َهْل ِعْنَدَك ِمْن َشْيٍء؟ قَاَل: َال َواِهللا، يَا َرُسْوَل اِهللا. َفقاَل: اْذَهْب ِإَىل أَْهِلَك، فَاْنظُْر َهْل جتَُِد َشيْ 
اَمتًا ِمْن َحِدْيٍد. َفَذَهَب ُمثَّ َرَجَع، فـََقاَل: َال َواِهللا، يَا فـََقاَل: َال َواِهللا، َما َوَجْدُت َشْيًئا. فـََقاَل َرُسْوُل اِهللا: اْنظُْر َوَلْو خَ 

بِِإزَارَِك، ِإْن لَِبْسَتُه ملَْ َيُكْن َرُسْوَل اِهللا، َوَال َخاَمتًا ِمْن َحِدْيٍد، َوَلِكْن َهَذا ِإزَارِي فـََلَها ِنْصُفُه. َفقَاَل َرُسْوُل اِهللا: َما َتْصَنُع 
ُسْوُل ِهللا ُمَوالًِيا ْيٌء، َوِإْن لَِبَسْتُه ملَْ َيُكْن َعَلْيَك ِمْنُه َشْيٌء. َفَجَلَس الرَُّجُل َحىتَّ ِإَذا طَاَل َجمِْلَسُه قَاَم، فـََرآُه رَ َعَليـَْها ِمْنُه شَ 

ا َجاَء قَاَل: َماَذا َمَعَك ِمَن اْلُقْرآِن؟ قال: َمِعْي ُسْوَرُة َكَذا وَ  َدَها–ُسْوَرة َكَذا فََأَمَر ِبِه َفُدِعَي، فـََلمَّ َفقَاَل: تـَْقَرُؤُهنَّ َعْن -َعدَّ
145.َظْهِر قـَْلِبَك؟ قَاَل: نـََعْم. قَاَل: اْذَهْب، فـََقْد َملَّْكُتَكَها ِمبَا َمَعَك ِمَن اْلُقْرآنِ 

Artinya:

Apakah engkau punya sesuatu untuk dijadikan mahar?” “Tidak demi
Allah, wahai Rasulullah,” jawabnya. “Pergilah ke keluargamu, lihatlah
mungkin engkau mendapatkan sesuatu,” pinta Rasulullah. Laki-laki itu
pun pergi, tidak berapa lama ia kembali, “Demi Allah, saya tidak
mendapatkan sesuatu pun,” ujarnya. Rasulullah bersabda: “Carilah
walaupun hanya berupa cincin besi.” Laki-laki itu pergi lagi kemudian
tidak berapa lama ia kembali, “Demi Allah, wahai Rasulullah! Saya tidak
mendapatkan walaupun cincin dari besi, tapi ini sarung saya, setengahnya
untuk wanita ini.” “Apa yang dapat kau perbuat dengan izarmu? Jika
engkau memakainya berarti wanita ini tidak mendapat sarung itu. Dan
jika dia memakainya berarti kamu tidak memakai sarung itu.” Laki-laki
itu pun duduk hingga tatkala telah lama duduknya, ia bangkit. Rasulullah
melihatnya berbalik pergi, maka beliau memerintahkan seseorang untuk
memanggil laki-laki tersebut. Ketika ia telah ada di hadapan Rasulullah,
beliau bertanya, “Apa yang kamu hafal dari al-Qur’an?” “Saya hafal
surah ini dan surah itu,” jawabnya. “Benar-benar engkau menghafalnya
di dalam hatimu?” tegas Rasulullah. “Iya,” jawabnya. “Jika demikian,
baiklah, sungguh aku telah menikahkan engkau dengan wanita ini dengan
mahar berupa surah-surah al-Qur’an yang engkau hafal,” kata Rasulullah.
(HR. Bukhari dan Muslim).

145 Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ja’fi, Shahih al-Bukhari, (Beirut:
Dar Ibn Katsir, 1407 H/ 1987 M), juz. 2 hal. 228. Lihat juga Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj
al-Qusyairi al-Naisaburi, Shahih Muslim, (Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H/ 1988 M), juz. 2, hal. 402.
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Contoh lain adalah Nabi sendiri waktu menikahi Shofiyah yang waktu itu

masih berstatus hamba dengan maharnya memerdekakan Shofiyah tersebut.

Hal ini terdapat dalam hadis:

: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعتق صفية وجعله ابن مالكعن أنس
146.صداقها

Artinya:
Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Saw telah memerdekakan
Shofiyah dan menjadikan kemerdekaan itu sebagai maharnya (waktu
kemudian mengawininya). (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis yang diterima dari Anas dalam kitab Sunan al-Nasa’i tentang

mahar Ummu Sulaim yang berupa masuk Islamnya Abu Thalhah, sebagaimana

dalam hadis:

عن أنس قال: خطب أبو طلحة أم سليم فقالت واهللا ما مثلك يا أبا طلحة 
يرد ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة وال حيل يل أن أتزوجك فإن تسلم 

ت فما مسعت فذاك مهري وما أسألك غريه فأسلم فكان ذلك مهرها قال ثاب
ا فولدت له 147.بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم اإلسالم فدخل 

Artinya:
Muhammad bin Nadhar bin Musawir meriwayatkan kepada kami dia
berkata, Ja’far bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami dari Tsabit dari
Anas dia berkata, Abu Thalhah telah melamar Ummu Sulaim, kemudian
Ummu Sulaim menjawab, “Demi Allah, tidaklah seorang laki-laki seperti
kamu itu pantas ditolak. Tetapi kamu seorang laki-laki kafir sedang saya
seorang wanita muslim, dan tidak halal bagi saya menikah denganmu.
Jika kamu masuk Islam, maka itu adalah mahar untukkku dan saya tidak
meminta kepadamu selain itu. Kemudian dia masuk Islam dan itu sebagai
maharnya. (HR. Al-Nasa’i).

146 Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ja’fi, Shahih al-Bukhari, Op. Cit,
juz. 2 hal. 232. Lihat juga Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Op. Cit,
juz. 2, hal. 409.

147 Ahmad bin Syu’aib al-Khurasani al-Nasa’i, Sunan al-Nasa’i, (Beirut: Dar al-Fikr, 1408
H/ 1988 M), juz. 3, hal. 322.
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Ibnu Hazm dalam kitab al-Muhalla menyindir masalah pengambilan dalil

dengan hadis di atas. Dia berkata: sebenarnya itu terjadi sebelum hijrah Rasulullah

SAW beberapa masa karena Abu Thalhah sudah lama masuk Islam dan dia termasuk

orang Anshar pertama memeluk Islam. Ketika itu, ayat yang mewajibkan untuk

memberikan mahar kepada para wanita belum lagi diturunkan. Begitu juga, tidak

terdapat keterangan di dalam hadis di atas bahwa Rasulullah Saw mengetahui hal

itu.148

Hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa mahar itu boleh dalam jumlah sedikit

dan boleh juga berupa sesuatu yang bermanfaat. Bagi Ummu Sulaim, keislaman Abu

Thalhah adalah lebih berharga daripada harta yang akan diberikan suaminya. Menurut

syari’at, pada dasarnya mahar menjadi hak perempuan dan dia bebas

menggunakannya, jika ia rela menerima mahar dengan ilmu dan agama atau Islamnya

calon suami atau pengajaran al-Qur’an, ini merupakan mahar yang sangat berharga,

berguna dan paling utama. Ummu Sulaim meminta mahar berupa kesediaan masuk

Islam Abu Thalhah demi meninggikan kemuliaan Islam, maka mahar Ummu Sulaim

menunjukkan pengertian bahwa mahar dapat menjadi pengikat kasih-sayang sekaligus

untuk syi’ar Islam dan tujuan dakwahnya. Mahar juga tidak dapat diukur dari sedikit-

banyaknya secara kuantitatif dan sekedar untuk menunjukkan bahwa mahar tidak

harus selalu berbentuk harta atau materi, tetapi mahar dapat berupa non materi seperti

mengajarkan istri membaca al-Qur’an, memerdekakan budak, dan keislaman sebagai

mahar.149

Mengenai mahar jasa ini terdapat perbedaan pendapat ulama seperti

mengajarkan al-Qur’an, hukum-hukum agama, dan pekerjaan sebagai mahar yang

akan diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita. Menurut

148 Abi Muhammad bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm, al-Muhalla, (Beirut: Darul Fikr, 1408
H/ 1988 M), juz. 5, hal. 499.

149 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Op. Cit, juz. 3, hal. 42.
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pendapat Imam Abu Hanifah, mengajarkan al-Qur’an, hukum-hukum agama dan

sebagainya tidak termasuk harta yang tidak boleh mengambil upah darinya, sehingga

tidak sah untuk dijadikan mahar, namun darinya wajib dibayar mahar mitsil. Imam

Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi dengan mengutip Imam Abu Hanifah yaitu

bahwa mengajarkan al-Qur’an sebagai mahar adalah fasad (rusak) dan harus

mengganti mahar mitsil.150 Sedangkan menurut pendapat Imam Malik, mengajarkan

al-Qur’an dan hukum-hukum agama membolehkan dijadikan mahar. Mereka

sependapat dengan pendapat Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal.

Imam Syafi’i dalam kitab al-Umm menjelaskan bahwa membolehkan adanya

mahar dengan menjahit pakaian, membangun rumah, melayani sebulan, atau

mengajarkan al-Qur’an kepada istri, yang merupakan mahar jasa.151 Imam Ahmad

Hambali membolehkan mahar dengan ayat al-Quran atau jasa, agar tidak ada

persetubuhan antara laki-laki dan perempuan sebelum memberikan sesuatu

sebagai maharnya.152

Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 sub d, bahwa mahar adalah pemberian

dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk

barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pasal 30

KHI menegaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada

calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh

kedua belah pihak, sedangkan pasal 33 ayat 1 KHI bahwa penentuan besarnya

150 Imam Kamal bin Muhammad bin Abdurrahim bin al-Humam al-Hanafi, Syarh Fathul
al-Qadir, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, tt), juz. 3, hal. 326.

151 Muhammad bin Idris al-Syafi’i, al-Umm, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H/ 1985 M), hal.
364.

152 Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hambal, (Beirut: Darl al-Fikr, 1405 H/ 1985
M), hal. 401.
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mahar didasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh

ajaran Islam.153

Mahar dalam konteks hukum Islam memang bukan merupakan rukun

maupun syarat dari perkawinan dan hanya sebagai kewajiban dari mempelai

laki-laki semata, apalagi dalam kenyataannya bahwa masyarakat lebih banyak

memberi mahar materi dibandingkan mahar yang berupa non materi.

153 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit, hal. 113-120.
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C. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Untuk menghindari kesamaan objek penelitian, perlu kajian atau telaah

pustaka. Sepanjang penelusuran penulis terhadap penelitian yang pernah

dilakukan adalah:

1. Konsep Mahar dalam Pandangan Mahmud Mohammad Thaha¸oleh

Arief Rahman, tesis konsentrasi Hukum Keluarga Islam, Program

Pascasarjana, UIN Suna Kalijaga, Yogyakarta, tahun 2010. Kesimpulan

besarnya adalah bahwa mahar tidak seharusnya dimasukkan dalam

hukum perkawinan Islam. Mahar merupakan sisa-sisa peninggalan

budaya masa lalu di mana wanita dinikahi dengan tiga cara yaitu:

ditawan, diserobot, dan dibeli. Mahar sudah tidak sepatutnya disertakan

bersama perempuan ketika ia memasuki masa kehormatannya yang

sedang dipersiapkan oleh Islam, ketika dasar-dasar islam telah memasuki

era sekarang.

2. Pelaksanaan Mahar Perkawinan di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten

Aceh Besar Perspektif Hukum Islam, oleh Syamsul Rizal, tesis

konsentrasi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana, UIN Suna

Kalijaga, Yogyakarta, tahun 2010. Kesimpulannya, bahwa mahar bagi

masyarakat Ingin Jaya bukan hanya sekedar untuk melegalkan hubungan

badan, tetapi juga mempunyai fungsi sosial, antara kedua calon mempelai

dan keluarga besarnya.

3. Studi Perbandingan antara Mazhab Syafi’i dengan UU No.1 Tahun 1974

tentang Hak dan Kewajiban Wanita dalam perkawinan, oleh Sumarti,
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tesis konsentrasi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana,

UNISBA, Bandung, tahun 2010. Kesimpulannya, bahwa hak pertama

istri dalam mazhab Syafi’i adalah mahar sebagai pemberian wajib dari

mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai tanda kasih atau sebagai

imbalan dari penyerahan istri terhadap suaminya.

4. Konsep Mahar dalam Pandangan Prof. DR. Khoiruddin Nasution, oleh

Abdullah Halim, tesis konsentrasi Hukum Keluarga Islam, Program

Pascasarjana, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, tahun 2011,

kesimpulannya, bahwa mahar menurut Khoiruddin Nasution adalah

simbol cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan.

Penelusurannya pada stilah mahar yang digunakan oleh ulama

konvensional menunjukkan bahwa istilah mahar merupakan ganti fungsi

ekonomi dan manfaat perempuan pada keluarga dan suaminya. Pendapat

tersebut muncul dikarenakan budaya patriarkhi dan minimnya akses yang

diterima perempuan pada masa Arab jahiliyyah.

Berdasarkan penelusuran peneliti, tidak ditemukan satupun karya

penelitian yang secara spesifik membahas tentang judul yang akan diteliti ini,

yaitu mahar dalam bentuk membacakan hafalan al-Qur’an sebagai mahar yang

ditinjau secara hukum Islam.
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