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BAB III

KETENTUAN UMUM TENTANG MAHAR

A. Pengertian Mahar

Secara bahasa Mahar merupakan (المھر) mufrad (tunggal) dari jamaknya

yakni mahurun atau disebut juga (مھور) as-sidaqu yang berarti (الصداق)

maskawin.1 Demikian juga dalam istilah Arab mahar lebih dikenal dengan

nama as-sadaq yang berasal dari kata as-sidq, untuk menunjukkan ungkapan

perasaan betapa kuatnya cinta (keinginan) sang suami terhadap isteri. Kata

mahar ini mempunyai delapan nama yakni: sadaq, mahr, nihla, faridah,

hiba’, ajr, ‘uqr dan ‘alaiq. Beberapa nama tersebut menunjukkan pemberian

khusus dari suami kepada istri sebagaimana dalam bahasa Indonesia disebut

maskawin.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia mahar adalah pemberian wajib

berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai

perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.2

Secara terminologi, mahar adalah pemberian yang wajib dari calon suami

kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan

rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya3 dalam kaitannya

dengan perkawinan. Pemberian itu dapat berupa uang, jasa, barang, ataupun

yang lainnya  yang dianggap bermanfaat oleh orang yang bersangkutan.

1 Ahmad Warson Munawir, Al-munawir: Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka
Progressip, 1997), h. 1363

2 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Balai Pustaka, edisi kedua, 1995), h. 613

3 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2010), h. 84.
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Kemudian mengenai definisi mahar ini dalam Kompilasi Hukum Islam,

juga  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.

Dalam ilmu fiqih mahar atau maskawin mempunyai banyak nama.

Demikian  pula dalam al-Qur’an, maskawin sering disebut dengan sebutan

yang berbeda-beda, kadangkala disebut dengan shadaq, nihlah, faridhah, atau

arjun. Dasar hukum mahar  adalah surat An-Nisa ayat 4, yakni:









Artinya: “Berikanlah kepada wanita-wanita yang kamu  nikahi maskawin
mereka dengan kerelaan”.4

Dengan demikian, istilah shadaqah, nihlah, dan mahar merupakan istilah

yang terdapat dalam Al-Qur’an, tetapi istilah  maskawin lebih di kenal di

masyarakat, terutama di Indonesia.

Dari beberapa pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa mahar

merupakan pemberian wajib yang diserahkan mempelai laki-laki kepada

mempelai perempuan ketika atau akibat dari berlangsungnya akad nikah.

Pemberian yang diberikan kepada mempelai perempuan tidak dalam

kesempatan akad nikah atau setelah selesai peristiwa akad nikah tidak disebut

mahar, tetapi nafaqah. Demikian pula pemberian yang diberikan mempelai

4 Depag RI, Al-Qu’ran dan Terjemahnya, (Semarang: Toha Putra. 2005)
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laki-laki dalam waktu akad nikah namun tidak kepada mempelai perempuan,

tidak disebut mahar.

B. Dasar Hukum Mahar

Mahar sebagai sebuah lembaga dalam hukum perkawinan Islam yang

cukup penting, kehadirannya tentu memiliki landasan hukumnya wajib

dibayarkan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan

baik diberikan secara tunai maupun dihutang pembayarannya. Hal tersebut

didasarkan pada :

1. Al-qur’an









Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu
nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika
mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu
dengan senang hati. Maka makanlah (ambillah) pemberian itu
(sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.(Q.S.: 4 :4)5

Maksud dari ayat ini adalah berikanlah mahar kepada isteri sebagai

pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Jika isteri  sudah

menerima mahar tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia  memberikan

sebagian maharnya kepadamu, maka terimalah dengan baik.6 Hal tersebut

tidak termasuk dosa. Apabila isteri memberikan sebagian maharnya karena

5 Depag RI, Op. cit.,
6 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 7, alih bahasa Drs. Muhammad Thalib, (Bandung: PT Al-

Ma’arif, 1981), h. 54
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takut, malu atau paksaan dan semacamnya, maka tidak halal bagi suami

menerima pemberian itu. Bahkan hal ini dianggap dosa, Allah berfirman :











Artinya : “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain,

sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka
harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari
padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya
kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan
(menanggung) dosa yang nyata”(Q.S.: 4 :20).7

Berdasarkan ayat di atas, mahar merupakan hak isteri yang wajib

dipenuhi, karena sesungguhnya farj (kelamin perempuan) itu tidak boleh

dinikmati kecuali dengan mahar yang ditetapkan, baik yang disebutkan

dalam akad nikah atau tidak disebutkan, karena mahar bukan sebagai

perbandingan dalam merasakan kemanfaatan farji, sebab Allah

menjadikan kemanfaatan pernikahan sebagai pemenuhan syahwat dan

kelestarian keturunan yang bisa diwujudkan dengan persekutuan suami

isteri sehingga Allah memerintahkan kepada suami untuk memberikan

mahar kepada isterinya.8

Al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 4 ini diperkuat oleh surat an-

Nisa’ ayat 24 dan 25 yang bunyinya :





7 Depag RI, Op. cit., h. 119
8 Wahbah Zuhaili , At-Tafsir Al-Munir, Juz IV, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 240
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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”.(Q.S.: 4 :20)9

Pada ayat ini ditegaskan bahwa kehalalan memperoleh kenikmatan dari

seorang isteri yang dinikahi menjadi sempurna apabila telah diberikan haknya

berupa mahar.

9 Depag RI, Op. cit., h. 120-121
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…
Artinya: …“Maka nikahi mereka dengan seizin walinya dan berilah mas

kawinnya menurut yang sepatutnya…”(Q.S.: 4 :25 ).10

Ayat tersebut menegaskan bahwa dalam menunaikan kewajiban

membayar mahar adalah didasarkan pada kemampuan calon pengantin pria

menurut kemampuan yang ada secara pantas.

1. Hadist

عن سھل بن سعد أن ا لنبي صلي ا هللا علیھ وسلم جا ءتھ ا مر ا ة فقا لت یا رسول هللا اني 

فقا ل یا رسل ا هللا زوجنیھا ان لم , فقا م رجل,وھبت نفسي لك فقا مت قیا ما طویال و

یكن لك بھا حا جة فقا ل رسول هللا صلي اهللا علیھ وسلم ھل عندك من شیئ تصدقھا 

ایا ه ؟ فقا ل ما عند ي اال ازاري ھذا فقال رسول اهللا صلي اهللا علیھ وسلم ان 

فقال ا لتمس ولو , فقا ل ما أجد شیئا, رلك فا لتمس شیئا أعطیتھا از ارك جلست الازا

فقا ل لھ النبي صلي اهللا علیھ وسلم ھل معك , خا تما من حد ید فا لتمس فلم یجد شیئا 

لسورةیسمیھا فقا ل النبي صلي اهللا علیھ . نعم سورة كذا: من القر ا ن شیئ ؟ قال 

)بخا ري ومسلمروا ه ال(وسلم قد زو جتكھا بما معك من القران 

Artinya: “Dari Sahl bin Sa’ad bahwasanya Nabi SAW. pernah didatangi oleh
seorang perempuan, lalu berkata: “Ya Rasulullah …, sesungguhnya saya
menyerahkan diri kepada tuan”. Lalu ia berdiri lama sekali kemudian
tampil seorang laki-laki dan berkata: “Ya …, Rasulullah. Kawinkanlah
saya kepada perempuan ini seandainya tuan tidak berhasrat kepadanya”.
Rasulullah menjawab: “Apakah kamu mempunyai sesuatu untuk
membayar mahar kepadanya ?”. Jawabnya: “Saya tidak punya apa-apa
kecuali sarung yang sedang saya pakai”. Nabi bersabda lagi: “Jika sarung
tersebut engkau berikan kepadanya, tentu engkau duduk tanpa berkain
lagi. Karena itu carilah sesuatu”. Lalu ia berkata saya tidak mendapatkan
apa-apa. Maka Rasulullah SAW. bersabda kepadanya:”Carilah meskipun
hanya sebuah cincin dari besi”. Laki-laki itu pun mencoba mencarinya
namun tidak mendapatkan apa-apa. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi

10 Ibid.,
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kepada laki-laki tadi: “Adakah padamu sesuatu ayat al-Qur’an?”.
Jawabnya: “Ada yaitu surat anu surat anu”. Lalu Nabi bersabda:
“Sekarang kamu berdua saya nikahkan dengan mahar Al-Qur’an yang
ada padamu”.(HR.Bukhari dan Muslim)”.11

Hadits tersebut di atas menunjukkan kewajiban mahar atas seorang suami.

Mahar merupakan kewajiban yang harus ditunaikan meskipun untuk mahar ini

tidak harus berwujud barang yang bernilai tinggi bahkan berupa cincin besi pun

sudah boleh dan memenuhi syarat sahnya nikah, atau bahkan mengajarkan al-

Qur’an pun boleh menjadi mahar dan memenuhi syarat apabila memang sebatas

itu kemampuan seorang calon mempelai pria. Hadits ini diperkuat oleh hadits

‘Aisyah yang diriwayatkan oleh imam empat kecuali Nasa’i:

قال رسول اهللا صلي اهللا علیھ وسلم ایما امراة نكحت : ئشة رضي اهللا عنھا قلت وعن عا 

بغبر اذ ن و لیھا فنكا حھا با طل فان د خل بھا فلھا ا لمھر بما ا ستحل من فر جھا فا 

اخر جھ اال ر بعة اال النسا ئ و (ن ا شتجروا فا لسلطا ن و لي من اال و لي لھا 

)ا ن و ا لحا كم صححھ ابو عو انھ و ابن حب

Artinya: “Dari ‘Aisyah ra berkata: Rasulullah saw. Bersabda: “Apabila
perempuan menikah tanpa izin walinya maka  nikahnya batal, apabila ia
digauli maka ia berhak menerima mahar sebagai penghalalan farjinya.
Maka apabila wali mereka enggan menikahkan, maka pemerintahlah wali
bagi mereka yang tidak memiliki wali”.(Dikeluarkan oleh Imam empat
kecuali Nasa’I dan disahkan oleh Abu ‘Awanah dan Ibnu Hibban dan
Hakim)”.12

2. Ijma’

Selain dalil nash dan as-sunnah, dasar hukum tentang di wajibkannya

mahar adalah Ijma’ (kesepakatan ulama’). Para ulama’ sepakat bahwa mahar

11 Al-Bukhari, Al-Sindi, Shahih Al-Bukhari Bihasiyat Al-Imam Al-Sindi, Juz 3, (Beirut:
Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah), h. 428

12 Al San’ani, Subul as Salam, juz III, (Dar Ihya, 1960), h .117 -118
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dalam pernikahan adalah wajib. Hal ini sebagaimana tertera dalam kitab “al-

fiqh al-islam wa-adillatuhu” yang berbunyi sebagai berikut :

حوا جمع ا لمسلمو ن علي مشرو عیھ الصد اق في ا لنكا 

Artinya: “ Kaum muslimin sepakat atas disyariatkannya (diwajibkannya) mahar
dalam pernikahan”.13

Macam-macam mahar

Pelaksanaan akad nikah adakalanya didahului dengan pemberian mahar,

adakalanya mahar diserahkan sekaligus pada saat akad nikah, bisa juga mahar

diterimakan sesudah akad nikah dilaksanakan. Akan tetapi pernah juga mahar

terjadi di zaman Rasulullah SAW pada waktu akad nikah dilaksanakan, mahar

belum diberikan, belum ditentukan kadarnya dan berapa banyaknya mahar yang

harus diberikan oleh seorang calon suami, sehingga para ulama’ menyimpulkan

bahwa penyerahan mahar itu bisa dilakukan secara tunai (kontan), bisa juga

ditunda (dihutang) penyerahannya. Adapun mengenai macam-macamnya, ulama’

fiqh sepakat bahwa mahar itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

a. Mahar Musamma

Yaitu mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan

yang disebutkan dalam redaksi akad.14 Sesuatu apapun yang disebutkan

dalam redaksi akad (yang berhubungan dengan pemberian) disebut mahar

musamma.

Mahar musamma diartikan pula sebagai maskawin (pemberian) yang

disebutkan ketika akad nikah / sesudah akad nikah, dengan syarat antara

13 Wahbah Zuhaily, Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr.), h. 253

14 Muhammad Jawad Mughniyah, Opcit, h. 75
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suami isteri saling merelakan, atau suami menyetujui untuk menjelaskan

pemberiannya ketika akad, atau suami menyebutkannya dihadapan isteri

setelah akad.15

Ulama fiqh sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, mahar musamma

harus diberikan secara penuh apabila :

1) Telah bercampur (bersenggama).16

Allah SWT berfirman :











Atinya : “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang
lain, sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di
antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu
mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah
kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang
dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata”(Q.S.: 4
:20).17

Yang dimaksud “mengganti isteri dengan isteri yang lain” pada

ayat tersebut adalah menceraikan isteri yang tidak disenangi dan menikah

dengan isteri yang baru. Meskipun menceraikan isteri yang lama itu

bukan tujuan nikah, meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak

dibolehkan.

15 Wahbah Zuhaily, Op. cit., h. 265-266
16 Slamet Abidin dan Aminudin, Fiqh Munakahat I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999),

h. 116

17 Depag RI, Op. cit, h. 119.
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2) Apabila salah satu dari suami isteri meninggal sebelum bersenggama.18

Demikian menurut ijma’ mahar musamma juga wajib dibayar

seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan isteri dan ternyata

nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti isterinya ternyata

mahram sendiri atau dikiranya perawan ternyata janda atau hamil dari

bekas suami lama. Akan tetapi, kalau isteri dicerai sebelum bercampur

hanya wajib dibayar setengahnya.

Sebagaimana firman Allah SWT :
















Artinya : “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum bercampur
dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan
maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu
tentukan itu”.”(Q.S : 2 : 237).19

Yang dimaksud “mengganti isteri dengan isteri yang lain” pada

ayat tersebut adalah menceraikan isteri yang tidak disenangi dan menikah

dengan isteri yang baru. Meskipun menceraikan isteri yang lama itu

18 Slamet Abidin dan Aminuddin, Op. cit .,h. 117.

19 Depag RI, Op. cit, h. 58
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bukan tujuan nikah, meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak

dibolehkan.

3) Apabila suami isteri itu sudah sekamar (khalwat) dan tidak ada udzur

syar’i (seperti puasa wajib, sedang haid atau sedang sakit) ini menurut

pendapat Abu Hanifah. Akan tetapi, Imam Syafi’i, Malik dan Dawud

berbeda pendapat. Mereka menegaskan, bahwa wanita berhak menerima

mahar penuh dengan sebab dicampuri, tidak dengan sebab sudah sekamar

saja.

b. Mahar Mitsil

Yaitu mahar yang tidak disebut kadarnya, pada saat sebelum ataupun

ketika akad nikah. Bila terjadi demikian, mahar itu mengikuti maharnya

saudara perempuan cakon pengantin wanita, apabila tidak ada maka mitsil

itu beralih dengan ukuran wanita yang lain yang sederajat dengan dia.20

Mahar mitsil juga terjadi apabila dalam keadaan sebagai

berikut :

1) Bila tidak disebutkan kadar dan besarnya mahar ketika berlangsung akad

nikah, kemudian suami telah bercampur dengan isteri, atau meninggal

sebelum bercampur.

2) Kalau mahar musamma belum dibayar, sedangkan suami telah

bercampur dengan isteri dan ternyata nikahnya tidak sah syarat-syarat

mahar.

20 Slamet Abidin dan Aminudin, Op. cit, h. 120.
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Adapun mahar yang diberikan kepada calon isteri, harus memenuhi

syarat sebagai berikut :

a) Harta atau bendanya berharga, tidak sah mahar dengan yang tidak

memiliki harga apalagi sedikit, walaupun tidak ada ketentuan

banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi, apabila mahar sedikit

tetapi memiliki nilai, maka tetap sah.

b) Barang itu suci dan bisa diambil manfaat, tidak sah mahar dengan

khomar, babi atau darah, karena semua itu haram.

c) Barang itu bukan barang ghasaban. Ghasab artinya mengambil

barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud

untuk memilikinya karena  berniat untuk mengembalikan kelak.

Memberikan mahar dengan barang hasil ghasaban adalah tidak sah,

tetapi akadnya tetap sah.

d) Bukan barang yang tidak jelas keadaannya (harus jelas

keadaannya). Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang

tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.21

Mekanisme pembayaran mahar para ulama madzhab sepakat bahwa mahar

boleh dibayar kontan dan boleh pula dihutang, baik sebagian maupun seluruhnya,

dengan syarat harus diketahui secara detail. Misalnya si laki-laki mengatakan

“saya mengawinimu dengan mahar seratus ribu, yang lima puluh ribu saya bayar

kontan sedang sisanya dalam waktu setahun.” Atau bisa juga diketahui secara

global, misalnya pengantin laki-laki mengatakan bahwa, “maharnya saya hutang

21 Abdur Rahman Al-Jaziri , op. cit., h. 90 -103.
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dan akan saya bayar pada saat kematian saya atau pada saat saya menceraikanmu”

(Imam Syafi’i melarang mahar seperti ini). Akan tetapi apabila benar-benar tidak

dapat diketahui, misalnya ia mengatakan,”Saya bayar hingga orang yang

bepergian kembali”, maka batasan waktu yang demikian itu dianggap tidak ada.22

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa pembayaran mahar seperti itu sah

dilakukan secara kontan atau hutang, seluruhnya atau sebagian sampai waktu

yang dekat atau lama atau yang terdekat di antara dua masa yaitu talak dan wafat.

Hal ini tergantung pada ‘urf dan adat istiadat yang berlaku di setiap negara Islam.

Mahar itu harus dibayar kontan, manakala tradisi yang berlaku adalah seperti itu.

Selanjutnya ulama Hanafiyah mengatakan kalau mahar itu dihutang

dengan syarat harus ada batasan waktu yang jelas atau pasti (tidak mengandung

spekulasi yang kecil). Misalnya si suami mengatakan, “aku nikahi engkau dengan

mahar seribu yang pembayarannya dilakukan sampai waktu aku mempunyai

kelapangan atau sampai berhembus angin, atau sampai turun hujan dari langit”.

Penundaan itu tidak sah, karena ada spekulasi yang keji atau pembatasan waktu

yang tidak pasti. Demikian pula seandainya mahar itu dihutang tanpa

menyebutkan waktu pembayarannya. Misalnya suami mengatakan “separo saya

22Dalam al-Fushul al-Syar’iyyah, disebutkan bahwa menghutang mahar dengan
membayarnya dalam waktu paling dekat antara mati dan jatuhnya talak adalah tidak sah karena
ketidakjelasannya. Tetapi kemudian dinyatakan bahwa hal itu sebenarnya sah. Sebab dalam
mahardimungkinkan ketidakjelasan, sesuatu yang tidak boleh terjadi pada jual beli. Sebab mahar
pada hakekatnya bukan barang pengganti. Oleh karena itu, dalam mahar cukup dengan
menyaksikan, menerima, atau mengajarkan sesuatu dari al-Qur’an yang dikuasainya. Tambahan
pula, sebenarnya waktu pembayaran antara dua waktu itu (mati atau cerai) adalah sesuatu yang
diketahui, walaupun keduapuluh pihak tidak mengetahuinya secara pasti. Salah satu diantara
perceraian atau mati itu pasti terjadi. Lebih dari itu, perkawinan boleh saja dilakukan tanpa
menyebut mahar dan dengan cara melimpahkan kepada seseorang yang ditunjuk.
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bayar kontan dan separonya lagi saya hutang”, maka hutang tersebut dinyatakan

batal dan mahar harus dibayar secara kontan.23

Apabila secara jelas terdapat kesepakatan untuk membayar mahar secara

kredit (hutang), maka hal itu dapat dilakukan, karena kesepakatan itu hal yang

sharih, sedangkan ‘urf bersifat dalalah yang bersifat sharih itu lebih kuat dari pada

yang bersifat dalalah.

Apabila tidak ada kesepakatan untuk membayar mahar secara kontan atau

hutang, maka dilaksanakan sesuai dengan adat yang berlaku di negerinya, karena

hal-hal yang sudah dikenal sebagai adat sama kedudukannya dengan hal-hal yang

ditetapkan sebagai syarat.

Apabila tidak ada adat istiadat yang menentukan untuk membayar mahar

secara kontan atau hutang, maka mahar harus dibayar kontan, karena yang tidak

disebutkan bayar belakangan (hutang), hukumnya sama dengan bayar kontan,

karena pada dasarnya mahar itu wajib hukumnya dibayar secara kontan setelah

sempurnanya akad, lagi pula itu merupakan salah satu efek dari akad. Apabila

dihutang secara terus terang atau sesuai adat kebiasaan, maka boleh dilakukan

menurut asalnya, karena nikah itu adalah akad tukar menukar, maka yang

diharapkan adalah kesamaan dan kesepakatan kedua belah pihak.

Ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah membolehkan untuk menunda

pembayaran mahar baik seluruhnya maupun sebagian sampai pada batas waktu

tertentu, karena mahar itu adalah imbalan dari tukar menukar. Apabila secara

mutlak mahar itu disebutkan (tidak dijelaskan kontan atau hutang), maka mahar

23 Wahbah al-Zuhaili, Op. cit., h. 6787.
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harus dibayar secara kontan. Apabila ditunda pembayarannya sampai batas waktu

yang tidak diketahui seperti sampai datangnya si Zaid atau sampai turunnya hujan

dan lain-lain, maka hal itu tidak sah, karena waktunya tidak diketahui. Apabila

ditunda dan tidak disebutkan waktunya, menurut ulama Hanabilah mahar itu sah.

Sedangkan batas waktu pembayarannya adalah bila terjadi perceraian atau

kematian. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyyah mahar itu fasid dan isteri berhak

menerima mahar mitsil.24

Ulama Malikiyah merinci lagi hukum pembayaran mahar secara hutang.

Menurut mereka, jika mahar itu berupa benda tertentu dan ada di tempat mereka

melangsungkan akad, seperti rumah, pakaian, hewan, maka wajib diserahkan

mahar itu kepada wanita atau walinya pada hari akad, tidak boleh ditunda setelah

akad walaupun wanita itu rela menundanya. Jika disyaratkan penundaan mahar

pada waktu akad. Maka akad itu fasid kecuali jika waktunya singkat seperti dua

hari atau lima hari. Boleh wanita merelakan penundaan mahar tanpa ada syarat,

tapi menyegerakannya adalah hak pria.

Apabila mahar itu berupa benda tertentu, tapi tidak ada di negeri tempat

mereka melangsungkan akad, maka nikahnya sah jika penyerahan maharnya

ditunda dalam waktu dekat, apabila tidak terjadi perubahan-perubahan lagi.

Namun apabila ada perubahan maka nikahnya fasid. Apabila maharnya berupa

benda yang tidak tertentu, misalnya uang, barang yang tidak jelas takaran atau

timbangannya, maka boleh ditunda pembayarannya baik semua maupun sebagian

dan boleh ditunda sampai dukhul jika diketahui waktunya, seperti waktu panen

24 Nurjannah, op.cit, h. 50.
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atau musim panas atau musim panen buah. Mahar juga boleh ditunda

pembayarannya sampai suami mempunyai kelapangan rizki. Hal ini bisa saja

terjadi meskipun isterinya kaya dan suami mempunyai suatu barang yang masih

berada pada orang lain atau gaji yang belum dibayar. Namun jika isterinya miskin,

tidak sah akad nikah dengan penundaan mahar seperti di atas. Boleh juga

menunda pembayaran mahar apabila wanita itu sangat mencintai calon suaminya.

Dalam hal ini kondisinya sama dengan menunda pembayaran mahar

sampai si suami ada kelapangan rizki.25 Namun mahar itu tidak boleh ditunda

hanya lantaran isteri sedang sakit. Madzhab Maliki berpendapat bahwa kalau

mahar itu telah tersedia separuhnya, agar dibayarkan saat itu juga dan setengah

mahar lagi di waktu kemudian dengan kata-kata yang jelas.26

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

mekanisme pembayaran mahar itu dapat digolongkan menjadi tiga bagian :

1. Pembayaran secara kontan, yaitu penyerahan mahar seluruhnya kepada

pengantin perempuan sesuai dengan yang ditentukan pada waktu akad

nikah. Dengan demikian pengantin laki-laki boleh menggauli isterinya

setelah menyerahkan mahar seluruhnya.

2. Pembayaran secara hutang, yaitu penyerahan mahar yang tidak

dilaksanakan pada waktu akad nikah hingga suami lebih dulu menggauli

isterinya, sedang ia belum memberikan mahar kepadanya. Hal yang seperti

ini tentu bisa terjadi apabila isteri rela menerimanya.

25 Wahbah al-Zuhaili, Op.cit, h. 6788.
26 Abdurrahman I. Doi, Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan, (Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 1996), h. 299.
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3. Pembayaran secara kontan sebagian dan hutang sebagian, yaitu suami

menyerahkan mahar kepada isterinya sebagian dari jumlah yang

ditentukan pada waktu akad nikah, dan sebagian lagi ditangguhkan yaitu

dibayar kemudian sampai batas waktu yang diketahui atau pasti.

Sedangkan penundaaan mahar yang dibolehkan ada dua syarat, yaitu :

1. Waktu harus diketahui (tertentu). Apabila waktunya tidak diketahui,

seperti penundaan sampai mati atau bercerai maka akadnya fasid dan

wajib difasakh, kecuali jika laki-laki itu sudah dukhul dengan perempuan

itu, sehingga ia harus membayar mahar mitsil.

2. Batas waktunya tidak terlalu lama, seperti lima puluh tahun atau lebih,

karena hal itu diduga akan menghilangkan mahar. Dukhul dengan

menggugurkan mahar berarti merusak pernikahan.

C. Hikmah disyariatkannya Mahar

Pemberian mahar kepada wanita bukanlah harga dari wanita dan bukan

pula sebagai pembelian wanita itu dari orang tuanya, akan tetapi pensyariatan

mahar tersebut merupakan salah satu syarat yang dapat menghalalkan

hubungan suami isteri, yaitu hubungan timbal balik dengan senang hati dan

penuh kasih sayang dengan meletakkan status kepemimpinan dalam rumah

tangga secara tepat dan bertanggung jawab.

Dengan adanya kewajiban memberikan mahar kepada isteri, terbentanglah

tanggung jawab yang besar dari suami untuk memberikan nafkah di dalam
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kehidupan rumah tangga secara layak. Sebagaimana terdapat dalam firman

Allah Swt :







Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena
Allah telah melebihkan sebagian dari mereka (laki-laki) atas
sebagian yang lain (wanita) oleh karena itu laki-lakilah yang
menafkahkan hartanya.”(Q.S : 4: 34)27

Hikmah disyariatkan mahar adalah menampakkan kehormatan dan

kedudukan akad, memuliakan dan menghormati wanita, menunjukkan bukti

atas pembangunan kehidupan berumah tangga yang mulia, menyempurnakan

(menjaga) nilai baik atas maksud mencampuri (dukhul) isteri dengan baik dan

melanggengkan kehidupan suami-isteri. Dalam mahar itu sendiri memberikan

kemungkinan bagi isteri adanya kesiapan untuk bersuami berdasarkan sesuatu

yang wajib diterimanya dalam bentuk nafkah.28

Kewajiban memberi mahar hanya bagi laki-laki bukan pihak

perempuan. Menurut dasar atas tasyri’ dijelaskan bahwa perempuan tidak

dikenakan kewajiban dari suatu apapun. Hanya pihak laki-laki yang

diwajibkan memberi nafkah baik itu berupa mahar maupun berupa nafkah

hidup, karena laki-laki mempunyai kemampuan berusaha dan mencari rezeki,

sedangkan wanita adalah menjaga rumah tangga dan mendidik anak, apabila

wanita dibebani harus memberi mahar dan mencari rezeki dikhawatirkan akan

27 Depag RI, Op.cit., h.123.
28 Wahbah Zuhaili, Op.cit. h. 253
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menimbulkan beban baru dan dapat merendahkan martabat atau kehormatan

wanita.

Dengan demikian, syari’at mahar di dalam Islam memiliki hikmah

yang cukup dalam, seperti: 29

1. Untuk menghalalkan hubungan antara pria dan wanita, karena keduanya

saling membutuhkan.

2. Untuk memberi penghargaan terhadap wanita, dalam arti bukan sebagai alat

tukar yang mengesankan pembelian.

3. Untuk menjadi pegangan bagi isteri bahwa perkawinan mereka telah diikat

dengan perkawinan yang kuat, sehingga suami tidak mudah menceraikan

isterinya sesukanya.

4. Untuk kenangan dan pengikat kasih sayang antara suami isteri.

D. Seserahan Masyarakat Sunda Kelulurahan Titian Antui.

Tradisi penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian yang

dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Titian Antui ini tidak bisa disamakan

dengan mahar yang diminta kembali karena banyak perbedaan diantara

keduanya yaitu:

1. Mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri

sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih

bagi seorang isteri kepada calon suaminya,30 sedangkan tradisi seserahan

29 Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi
Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, Cetakan 3, 2006), h. 66.

30 Slamet Abidin dan H. Aminuddin, Opcit, h. 105.
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adalah pemberian sebagai rasa kasih sayang kepada calon isteri sesuai

dengan kemampuan calon suami dan tidak wajib hukumnya.

2. Pemberian mahar calon suami kepada calon isteri sudah jelas perintahnya

dalam al-Qur’an, sedangkan pemberian seserahan tidak ada perintahnya

yang secara jelas mewajibkan.

3. Mahar adalah barang tertentu permintaan calon isteri dan hasil dari

persetujuan isteri, sedangkan harta seserahan tergantung kemampuan dan

kesanggupan calon suami.

4. Mahar digunakan sepenuhnya untuk isteri dan suami boleh menggunakan

mahar atas dasar ijin dari isteri, sedangkan harta seserahan untuk

digunakan bersama dan kebutuhan bersama serta suami boleh

menggunakan harta seserahan tanpa harus ijin dari isteri.

5. Bentuk mahar biasanya adalah barang untuk keperluan isteri, sedangkan

harta seserahan berbentuk perabot rumah tangga dan peralatan dapur.

6. Mahar tidak bisa ditarik kembali atau dicabut kembali apabila sudah

terjadi setubuh (dukhul), sedangkan harta seserahan bisa ditarik kembali

atau dibagi dua walaupun sudah terjadi setubuh (dukhul) tetapi belum

dikaruniani anak hasil dari pernikahannya.

7. Mahar menjadi hak isteri sepenuhnya apabila sudah terjadi setubuh

(dukhul) antara suami isteri, sedangkan seserahan menjdi hak isteri

sepenuhnya apabila hasil dari pernikahannya sudah dikaruniai keturunan

(anak).
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Sedangkan Tradisi membawa harta dan melakukan prosesi lamaran

sekaligus seserahan sebelum menikah yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan

Titian Antui ini ada persamaan antara keduanya yaitu: sama-sama dilaksanakan

sebelum menikah, dan didalam proses tersebut dilakukan pembicaraan antara

keluarga dan kedua belah pihak mempelai sehingga di capai kesepakatan bersama

untuk di teruskan ke prosesi pernikahan sesuai yang ada dalam proses

peminangan dengan syarat-syarat yaitu :

1. Kosong dari perkawinan atau iddah laki-laki lain.

2. Tidak ada hubungan mahram antara calon suami dengan calon istrinya,

baik mahram senasab (keturunan) maupun mahram sesusuan dan tidak

ada hubungan kemertuaan atau bekasnya sebagaimana yang akan

diterangkan nanti.

3. Wanitanya beragama Islam atau kafir kitabi yang asli, bukan kafir watsani

(penyembah berhala atau atheis atau tidak beragama sama sekali. Kecuali

kalau wanita kafir itu diislamkan dahulu baru boleh dikawin).31

Tradisi seserahan yang dilakukan oleh masyarakat titian antui sejak zaman

dahulu, menurut hukum Islam, adalah ‘urf yakni secara bahasa sesuatu yang

dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.32 Sedangkan secara istilah ‘urf

adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi

mereka, baik berupa perkataan atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan.33

Firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-A’raf: 199.

31 Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta), h. 216.
32 Satria Efendi, M. Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 153.
33 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib,

(Semarang: Dina Utama, 1994), h. 387.
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Artinya : “Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf,
serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.” (Qs. Al-A’raf:
199).34

Ayat  di  atas  menegaskan  bahwa kata Al-‘urfi dalam ayat tersebut, di

mana umat manusia disuruh mengerjakannnya karena dipahami sebagai sesuatu

yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat

tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah di

anggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.35

Para ulama yang mengamalkan ‘urf itu dalam memahami dan

mengistimbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk diterimanya

‘urf tersebut yaitu: Adat atau ‘urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal

sehat.

1. Adat atau ‘urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang

yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalanga sebaian besar

warganya.

2. ‘Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada

(berlaku) pada saat itu, bukan ‘urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti

‘urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum.

34 Departemen Agama, op.cit, h. 140.
35 Satria Efendi, M. Zein, Opcit, h. 156.
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3. Adat tidak bertentangan dan melalikan dalil syara’ yang ada atau

bertentangan dengan prinsip yang pasti.36

4. ‘Urf itu harus termasuk ‘urf yang shahih dalam arti tidak bertentangan

dengan ajaran Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah.37

Menurut hemat penulis tradisi pelaksanaan seserahan yang ada di Kelurahan

Titian Antui sesuai dengan ‘Urf dalam Islam yaitu:

1. ‘Urf Shahih yaitu sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak

bertentangan dalil syara’, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan,

dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.38 Tradisi seserahan ini

sudah dikenal dan sebagian besar masyarakat Kelurahan Titian Antui

melaksanakan tradisi ini, dan juga tradisi ini tidak bertentangan dengan

dalil-dalil syara’ ataupun tidak menghalalkan yang haram dan

mengharamkan yang wajib.

2. ‘Urf Fi’li yaitu kebiasaan yang berlaku dalam bentuk perbuatan.39 Tradisi

seserahan yang ada di Kelurahan Titian Antui ini merupakan tradisi yang

berbentuk perbuatan yakni penyerahan perabot rumah tangga pada saat

menjelang pernikahan (seserahan) dan penarikan kembali harta seserahan

pasca perceraian.

3. ‘Urf Khusus yaitu kebiasan yang dilakukan sekelompok orang ditempat

tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan

disembarang waktu. Tradisi seserahan yang ada di Kelurahan Titian Antui

36 Amir Syarifudin, Ushul Fiqh, jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 400-402.
37 Satria Efendi, M. Zein, Opcit, h. 156.
38 Abdul Wahab Khallaf, Opcit, h. 123.
39 Amir Syarifudin, Opcit, h. 391.
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merupakan tradisi khusus karena model tradisi seserahan yang ada hanya

di Kelurahan Titian Antui.


