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BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR

A. Pengertian Mahar

Mahar (صداق) secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi,

mahar ialah “ Pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai

ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang

istri kepada calon suaminya”1.

Mahar adalah harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri yang

harus diberikan oleh sang suami; baik karena akad maupun persetubuhan

hakiki2.

Dalam kamus Al-Munawwir, kata mahar artinya maskawin3. Dalam

kamus besar bahasa Indonesia mahar adalah pemberian wajib berupa uang

atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika

dilangsungkan akad nikah4.

Mahar merupakan suatu pemberian dalam perkawinan dari mempelai

lelaki kepada mempelai perempuan dan khusus menjadi harta miliknya

sendiri. Secara umum kata lain yang dipergunakan untuk mahar di dalam Al-

1 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta : Kencana, 2010), Cet. ke-4, Ed. ke-
1, h. 84.

2 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, ahli bahasa oleh Abdul Hayyie al-
Kattani,dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011), Cet. 1. h. 230.

3 Achmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap,
(Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), h. 1363.

4 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,
(Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), Cet. ke-1, Edisisi ke-4, h. 856.
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Qur’an adalah “Ajr” (اجر) berarti penghargaan serta hadiah yang diberikan

kepada pengantin putri. Sesungguhnya “Ajr” (اجر) adalah sesuatu yang

diberikan dan tak dapat hilang. Kata “ Shadaqah” (صداق) juga dipergunakan di

dalam Al-Qur’an untuk menekankan pemberian/nafkah dalam kehidupan

keluarga. Kata “Faridhah” dalam Al-quran, yang secara harfiah adalah nafkah

yang diwajibkan atau suatu bagian yang telah ditekankan5.

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

mahar sebagai harta yang harus dikeluarkan oleh suami dalam akad

pernikahan sebagai imbalan persetubuhan, baik dengan penentuan maupun

dengan akad. Sedangkan sebagian mazhab Hanafi mendefinisikannya sebagai

sesuatu yang didapatkan seseorang perempuan akibat akad pernikahan

ataupun persetubuhan6.

Mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diberikan

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

mendefinisikan sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau

persetubuhan, atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya,

seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi7.

Mazhab Hambali mendefinisikan sebagai pengganti dalam akad

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

dengan keridhaan kedua bela pihak atau hakim. Atau pengganti dalam kondisi

5 Abdur Rahman I. Doi, Perkawinan Dalam Syariat Islam, (Jakarta : PT Rineka Cipta,
1992), Cet. Ke-1, h. 63-64.

6 Wahbah Az-Zuhaili, Op. Cit. h. 230.

7 Loc. Cit.
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pernikahan, seperti persetubuhan yang memiliki syubhat, dan persetubuhan

secara paksa.

Mahar adalah Pemberian seorang suami kepada istrinya pada waktu

berlangsungnya akad atau sebab akad sebagai pemberian wajib. Mahar juga

didefinisikan sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri

dalam rangka akad perkawinan antara keduanya, sebagai lambang kecintaan

calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon istri untuk menjadi

istrinya8.

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

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

Mahar dalam istilah arab disebut ash-shadaaq yang berasal dari kata

ash-shidq, untuk menunjukkan ungkapan perasaan betapa kuatnya cinta

(keinginan) sang suami terhadap istri. Kata ini mempunyai delapan nama yang

yang terangkum dalam syair berikut :

عقر عالئقصداق و مھر نحلة و فریضة حباء و اجر ثم 

“Mahar itu mempunyai delapan nama, yakni : shadaaq, mahr, nihlah,
faridhah, hiba’, ajr, ‘uqr, dan ‘alaiq”9.

Imam Syafi’i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib

diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai

seluruh anggota badannya.

8 Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam, (Jakarta :
Kencana, 2012), Ed. Revisi, h. 285.

9 Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, Subul As-Salam Syarah Bulughul
Maram, ahli bahasa oleh Muhammad isnan, Ali Fauzan, Darwis, (Jakarta : Darus Sunnah Press,
2012), Cet. ke-7, h.706.
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Dalam kitab Fiqih Lima Mazhab mahar didefinisikan satu di antara

hak istri yang didasarkan atas kitabullah, Sunnah Rasul dan ijma’ kaum

Muslimin10.

Kata mahar dalam al-Qur’an di antaranya menggunakan kata saduqah,

yaitu dalam surah An-Nisa’ (4) 4,




“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai
pemberian dengan penuh kerelaan”. (QS. An-Nisa’: 4)

Istilah mahar digunakan dalam hadits ‘Aisyah yang diriwayatkan oleh

Imam yang empat kecuali al-Nasai yaitu :

ثَنَا دُ َحدَّ ْھِريِّ َعنْ ُموَسىْبنِ ُسلَْیَمانَ َعنْ ُجَرْیجٍ اْبنُ أَْخبََرنَاُسْفیَانُ أَْخبََرنَاَكثِیرٍ ْبنُ ُمَحمَّ الزُّ

ِ َرُسولُ قَالَ قَالَتْ َعائَِشةَ َعنْ ُعْرَوةَ َعنْ  ُ َصلَّىهللاَّ إِْذنِ بَِغْیرِ نََكَحتْ اْمَرأَةٍ أَیَُّماَوَسلَّمَ َعلَْیھِ هللاَّ

اتٍ ثََالثَ بَاِطلٌ فَنَِكاُحھَاَمَوالِیھَا تََشاَجُروافَإِنْ ِمْنھَاأََصابَ بَِمالَھَافَاْلَمْھرُ بِھَاَدَخلَ فَإِنْ َمرَّ

ْلطَانُ فَال 11الَھَولِيَّ َال َمنْ َولِيُّ سُّ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, telah
mengabarkan kepada kami Sufyan, telah mengabarkan kepada kami Ibnu
Juraij, dari Sulaiman bin Musa dari Az Zuhri dari Urwah, dari Aisyah, ia
berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap wanita
yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya adalah batal."
Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Apabila ia telah
mencampurinya maka baginya mahar karena apa yang ia peroleh darinya,
kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang
yang tidak memiliki wali”.

10 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab ahli bahasa oleh Maskur A.B, Afif
Muhammad, Idrus Al-Kaff, (Jakarta : PT Lentera Basritama, 2000), h.364.

11 Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, Subul Al-Salam, (Kairo : Dar Ihya’ al-
Turas al-Araby, 1960), Juz 3, Jilid 2, h. 117-118.
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Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon

mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak

bertentangan dengan hukum Islam12.

B. Dasar Hukum Mahar

Dasar hukumnya adalah wajib atas orang laki-laki bukannya

perempuan. Dalil-dalil wajibnya mahar adalah sebagai berikut ini :

1. Al-Qur’an

Di dalam Al-Qur’an dijelaskan yaitu firman Allah SWT dalam surah

an-Nisa’ (4) : 4,











“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”. (QS. An-Nisa’ : 4)

Ayat ini mewajibkan atas seorang muslim agar memberikan mahar

kepada wanita yang akan dipersunting menjadi istrinya13. Dilihat dari asbabun

nuzul surat An-Nisa’ ayat 4 di atas bahwa dalam Tafsir Jalalain terdapat

penjelasan sebagai berikut :

12 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia. (Jakarta : Pt. RajaGrafindo Persada, 1998),
Ed. 1, Cet. Ke-3, h.101.

13 Abdur Rahman I. Doi, Perkawinan Dalam Syariat Islam, (Jakarta : PT Rineka Cipta,
1992), Cet. Ke-1, h. 66.
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Diketengahkan oleh Ibnu Hatim dari Abu Salih katanya : “Dulu jika

seorang laki-laki mengawinkan putrinya, diambil maskawinnya tanpa

memberikan kepadanya”. Maka, Allah melarang mereka berbuat yang

demikian, sehingga menurunkan surat An-Nisa’ ayat 4 ini14.

Pembicaraan dalam ayat di atas diarahkan kepada para suami. Artinya:

“dan berikanlah kepada wanita-wanita yang telah kalian ikat dengan mahar

suatu pemberian, sebagai lambang kasih sayang yang mendasari hubungan

kalian berdua. Pemberian tersebut sebagai tanda cinta dan eratnya hubungan,

di samping jalinan yang seharusnya meliputi rumah tangga yang kalian

bangun15.

Selanjutnya ayat 4 dari surat An-Nisa’ ini diperkuat lagi dengan surat

An-Nisa’ (4) : 24,






















14 Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuti, Tafsir Jalalain, (Kairo :
Dar al-Fikr, tt), h. 71.

15 Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, (Semarang : CV. Toha Putra, 1984),
Juz II, h. 330.
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“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. An-
Nisa’ : 24)

Dari surat An-Nisa’ayat 24 di atas dapat dipahami bahwa istri-istri

yang telah dicampuri, berikanlah kepadanya mahar yang sempurna sebagai

suatu kewajiban.  Selanjutnya firman Allah dalam surat An-Nisa’ (4) 25,





......
“Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah
maskawin mereka menurut yang patut”....(An-Nisa’: 25)

Ayat 25 surat An-Nisa’ di atas menjelaskan bahwa menikahi seorang

perempuan harus seizin tuan/walinya dan diwajibkan kepada mempelai laki-

lakinya untuk memberikan kepada wanita yang dinikahinya mahar/maskawin

yang patut.

2. Sunnah

Rasulullah SAW. menjelaskan dalam hadits yang berbunyi :

ثـََنا َمحَّاٌد َعْن َأِيب َحازٍِم َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد قَاَل أََتْت النَِّيبَّ  ثـََنا َعْمُرو ْبُن َعْوٍن َحدَّ َحدَّ
َهَبْت نـَْفَسَها لِلَِّه َولَِرُسولِِه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اْمرَأٌَة فـََقاَلْت ِإنـََّها َقْد وَ 

َوَسلََّم فـََقاَل َما ِيل ِيف النَِّساِء ِمْن َحاَجٍة فـََقاَل َرُجٌل َزوِّْجِنيَها قَاَل َأْعِطَها ثـَْوبًا قَاَل َال 
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َما َمَعَك ِمْن اْلُقْرآِن قَاَل َكَذا َأِجُد قَاَل َأْعِطَها َوَلْو َخاَمتًا ِمْن َحِديٍد فَاْعَتلَّ َلُه فـََقالَ 
16وََكَذا قَاَل فـََقْد َزوَّْجُتَكَها ِمبَا َمَعَك ِمْن اْلُقْرآنِ 

“Telah menceritakan kepada kami Amru bin 'Aun Telah menceritakan
kepada kami Hammad dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd ia berkata;
Seorang wanita mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata
bahwasanya, ia telah menyerahkan dirinya untuk Allah dan Rasul-Nya
shallallahu 'alaihi wasallam. Maka beliau bersabda: "Aku tidak berhasrat
terhadap wanita itu." Tiba-tiba seorang laki-laki berkata, "Nikahkanlah aku
dengannya." Beliau bersabda: "Berikanlah mahar (berupa) pakaian
padanya." Laki-laki itu berkata, "Aku tidak punya." Beliau pun bersabda
kembali, "Berikanlah meskipun hanya berupa cincin besi." Ternyata ia pun
tak punya. Kemudian beliau bertanya, "Apakah kamu memiliki hafalan Al
Qur`an?" laki-laki itu menjawab, "Ya, surat ini dan ini." Maka beliau
bersabda: "Aku telah menikahkanmu dengan wanita itu, dengan mahar
hafalan Al Qur`anmu." (HR. Bukhari)

Hadits di atas menjelaskan bahwa seorang suami wajib memberikan

mahar kepada istri meskipun tidak dalam bentuk materi atau barang yang

bernilai tinggi bahkan berupa cincin besi pun boleh dijadikan mahar dan telah

memenuhi syarat sahnya nikah, atau bahkan mengajarkan Al-Qur’anpun

dibolehkan untuk mahar dan telah memenuhi syarat sahnya nikah apapila

hanya itu kemampuan calon suami.

3. Ijma’

Disamping dalil-dalil Al-Qur’an dan As-Sunnah, dasar diwajibkannnya

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

diwajibkannya mahar dalam pernikahan. Sedangkan kewajibannya sebab akad

atau sebab wath’i (bersetubuh)17. Hal ini dapat dilihat dalam kitab Al-Hawi Al-

Kabir sebagai berikut :

16 Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, (Riyadh :
Baitul Afkar Ad-Dauliyah lin nisyri, 1998), h.998.

17 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat,
(Jakarta : AMZAH, 2009), h. 177.
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18واجمعت االمم على ان صدق الزوجات مستحق

“Para ummat sepakat bahwa memberikan mahar kepada istri adalah wajib”.

C. Bentuk Mahar

Boleh dijadikan maskawin apa saja yang dapat dimiliki dan dapat

ditukarkan, kecuali benda-benda yang diharamkan Allah, seperti khamar,

daging babi, dan sebagainya. Begitu pula benda-benda yang tidak bisa

dijadikan hak milik19.

Ada pula mahar yang berbentuk upah yaitu seorang laki-laki

mengawini seorang wanita yang maharnya diberikan dengan cara; laki-laki

mengambil mengambil upah dari sesuatu pekerjaan kepada pihak istri.

Perkawinan dengan mahar berupa upah ini disebut nikah bil ijaarah20.

Mahar yang seperti ini dibolehkan oleh agama. Dasarnya perbuatan

Nabi SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW membolehkan seorang laki-laki

mengawini seorang wanita dengan maharnya mengajarkan ayat-ayat Al-

Qur’an kepada calon istrinya. Rasulullah SAW bersabda :

ثـََنا َمحَّاُد ْبُن َزْيٍد َعْن َأِيب َحازٍِم َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد َرِضَي اللَُّه  ثـََنا أَبُو النـُّْعَماِن َحدَّ َحدَّ
ْوَم َعْنُه َأنَّ اْمرَأًَة أََتْت النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََعَرَضْت َعَلْيِه نـَْفَسَها فـََقاَل َما ِيل اْليَـ 

18 Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basry, Al-Hawi al-Kabir,
(Beirut : Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1994), Juz 9, h. 392.

19 Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta : Bulan
Bintang, 1993), Cet. Ke – 3, h.84.

20 Ibid. h. 85.
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ِيف النَِّساِء ِمْن َحاَجٍة فـََقاَل َرُجٌل يَا َرُسوَل اللَِّه َزوِّْجِنيَها قَاَل َما ِعْنَدَك قَاَل َما ِعْنِدي 
َشْيٌء قَاَل َأْعِطَها َوَلْو َخاَمتًا ِمْن َحِديٍد قَاَل َما ِعْنِدي َشْيٌء قَاَل َفَما ِعْنَدَك ِمْن 

21آنِ اَل فَـَقْد َملَّْكُتَكَها ِمبَا َمَعَك ِمْن اْلُقراْلُقْرآِن قَاَل َكَذا وََكَذا قَ 

“Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man Telah menceritakan kepada
kami Hammad bin Zaid dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'dari radliallahu
'anhu, bahwa seorang wanita mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam
dan menawarkan dirinya pada beliau, maka beliau pun bersabda: "Hari ini
aku tak berhasrat pada wanita." Tiba-tiba seorang laki-laki berkata, "Wahai
Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya." Maka beliau bertanya: "Apa yang
kamu miliki (untuk dijadikan sebagai mahar)?" ia menjawab, "Aku tidak
punya apa-apa." Beliau bersabda: "Berikanlan ia (mahar) meskipun hanya
cincin besi." Laki-laki itu berkata, "Aku tak punya apa-apa." Akhirnya
beliau bertanya: "Apa yang kamu hafal dari Al Qur`an?" laki-laki itu
menjawab, "Surat ini dan ini." Beliau bersabda: "Aku telah menikahkanmu
dengan wanita itu dan sebagai maharnya adalah hafalan Al Qur`anmu."(HR.
Bukhari).

Juga berdasarkan perbuatan Nabi Syu’aib AS. dalam menikahkan

putrinya dengan Nabi Musa As. sebagai mana yang terdapat dalam Al-Qur’an

surat Al-Qashash (28) 27,














“Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan
kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu
bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun
Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak

21 Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, (Riyadh :
Baitul Afkar Ad-Dauliyah lin nisyri, 1998), h.1019.
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memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk
orang- orang yang baik".(QS. Al-Qashash : 27)

Syari’at para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. dapat dijadikan

syari’at pula oleh ummat Muhammad, asal tidak bertentangan dengan syari’at

yang di bawah oleh Nabi Muhammad SAW22.

Adapun Mahar sebagaimana yang terjadi dalam “nikah syigar”

dilarang oleh Agama sebagaimana yang ditegaskan dalam hadits Nabi SAW :

ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي َأْخبَـرَنَا َمحَّاُد ْبُن َزْيٍد َعْن َعْبِد الرَّْمحَِن السَّرَّاِج َعْن نَاِفٍع َعْن اْبنِ  و َحدَّ
23َم نـََهى َعْن الشَِّغارِ ُعَمَر َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ 

“Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan
kepada kami Hammad bin Zaid dari Abdurrahman As Sarraj dari Nafi' dari
Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang
melakukan nikah syighar”. (HR. Bukhari Muslim).

Yang dimaksud nikah syighar adalah “perkawinan tukaran” yaitu dua

orang laki-laki, masing-masingnya mempunyai wanita yang dibawah

perwaliannya. laki-laki yang pertama mengawinkan wanita yang dibawah

perwaliannya dengan laki-laki yang kedua, dengan syarat laki-laki yang kedua

mengawinkan pula dengannya wanita yang berada di bawah perwaliannya,

yang maharnya adalah faraj masing-masing wanita itu24.

D. Macam-Macam Mahar

22Kamal Mukhtar, Op. Cit. h. 85.
23 Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj, Shahih Muslim, (Riyadh : Baitul Afkar Ad-

Dauliyah lin nisyri, 1998), h. 557.

24Kamal Mukhtar, Op. Cit. h. 85.
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Ulama fiqih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu mahar

Musammah dan mahar mitsil.

1. Mahar Musamma

Yang dimaksud mahar dengan mahar musamma ialah mahar yang telah

ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sighat aqad25. Mahar musamma

terbagi kepada dua, yaitu :

a) Mahar mu’ajjal

Adapun yang dimaksud dengan mahar mu’ajjal ialah mahar yang

segera diberikan kepada istrinya26. Sunah hukumnya memberikan

maskawin kepada istri dengan segera, berdasarkan hadits :

َوَة َعْن ُشَعْيٍب يـَْعِين اْبَن َأِيب  ثـََنا أَبُو َحيـْ ثـََنا َكِثُري ْبُن ُعبَـْيٍد احلِْْمِصيُّ َحدَّ َمحْزََة َحدَّ
َثِين ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن ثـَْوبَاَن َعْن َرُجٍل ِمْن  َثِين َغْيَالُن ْبُن أََنٍس َحدَّ َحدَّ

َأنَّ َعِليا َلمَّا تـََزوََّج فَاِطَمَة بِْنَت َرُسوِل اللَِّه َأْصَحاِب النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
َا َفَمنَـَعُه َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى اللَُّه عَ  َلْيِه َوَسلََّم َوأَرَاَد َأْن َيْدُخَل ِ

َحىتَّ يـُْعِطيَـَها َشْيًئا فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه لَْيَس ِيل َشْيٌء فـََقاَل َلُه النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه 
َاَوَسلََّم َأْعِطَها ِدْرَعكَ  ثـََنا َكِثٌري يـَْعِين اْبَن ُعبَـْيٍد َفَأْعطَاَها ِدْرَعُه ُمثَّ َدَخَل ِ َحدَّ

َوَة َعْن ُشَعْيٍب َعْن َغْيَالَن َعْن ِعْكرَِمَة َعْن اْبِن َعبَّاٍس ِمثْـَلهُ  ثـََنا أَبُو َحيـْ 27َحدَّ

“Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid Al Himshi, telah
menceritakan kepada kami Abu Haiwah dari Syu'aib bin Abu Hamzah,
telah menceritakan kepadaku Ghailan bin Anas, telah menceritakan
kepadaku Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, dari seorang laki-
laki sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa Ali tatkala
menikahi Fathimah binti Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan

25 Kamal Mukhtar, Loc.Cit., h.87.
26 Ibid., h.87.

27Abu Daud, Sunan Abu Daud, (Beirud Libanon : Darul Hadits, 1988), Juz.2, h. 247.
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hendak bercampur dengannya (menggaulinya), Rasulullah shallallahu
'alaihi wasallam melarangnya hingga ia memberikan sesuatu kepadanya.
Kemudian ia berkata; wahai Rasulullah, aku tidak memiliki sesuatu.
Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya: "Berikan
baju besimu kepadanya!" kemudian Ali memberikannya kepada
Fathimah, kemudian ia bercampur dengannya (menggaulinya). Telah
menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada
kami Abu Haiwah, dari Syu'aib dari Ghailan dari Ikrimah dari Ibnu
Abbas seperti itu” .(HR. Abu Daud)

Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan perintah untuk

memberikan mahar kepada istri sebelum berhubungan, karena hal itu

sangat berpengaruh bagi perasaan wanita, dan ini juga diketahui banyak

orang.

b) Mahar mu-ajjal

Mahar muajjal adalah mahar yang ditangguhkan pemberiannya

kepada istri28.

Ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, wajib hukumnya

membayar mahar musamma apabila :

1) Telah terjadi dukhul antara suami istri. Tentang hal ini dijelaskan dalam

Al-Qur’an surat An-Nisa’ (4) : 20,











“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

28Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta : Bulan
Bintang, 1993), Cet. Ke – 3, h.87.
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kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan
mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan
dengan (menanggung) dosa yang nyata ?” (QS. An-Nisa’ : 20).

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila telah terjadi dukhul antara

suami istri, maka suami tidak dibolehkan lagi untuk mengambil kembali

mahar yang telah diberikan sedikitpun. Yang dimaksud dengan

“mengganti istri dengan istri yang lain” pada ayat diatas adalah

menceraikan istri yang tidak disenangi dan menikah lagi dengan istri yang

baru. Sekalipun ia menceraikan isteri yang lama itu bukan tujuan untuk

kawin, namun meminta dan mengambil kembali pemberian-pemberian itu

tidak dibolehkan.

2) Salah satu dari suami istri meninggal. Demikian menurut Ijma’.

3) Mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah

bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab

tertentu, seperti ternyata istrinya mahramnya sendiri29. Akan tetapi, kalau

istri dicerai sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya,

berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah (2)

237,













29 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta : Kencana, 2010), Cet. ke-4, Ed.
ke-1, h. 92-93.
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“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 : 237).

2. Mahar Mitsil

Mahar mitsil ialah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah

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

nikah jumlah mahar itu belum lagi ditetapkan bentuknya30. Dibolehkannya

mahar mitsil ini berdasarkan firman Allah SWT. dalam Al-Qur’an surat

Al-Baqarah (2) : 236,







“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu
menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan
mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya”. (QS. Al-Baqarah
: 236)

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan

istrinya sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlah mahar tertentu

30 Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta : Bulan
Bintang, 1993), Cet. Ke – 3, h.89.
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kepada istrinya itu. Dalam hal ini, maka istri berhak menerima mahar

mitsil31.

Apabila perceraian terjadi sebelum berhubungan (qabla dukhul)

dan besarnya mahar belum ditentukan, maka suami wajib membayar

mahar mitsil32. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yaitu :

َوَعْن َعْلَقَمَة َعْن اْبِن َمْسُعوٍد  : أَنَُّه َسَأَل َعْن َرُجٍل تـََزوََّج اْمرَأًَة ، وَملَْ يـَْفِرْض َهلَا 
َا َحىتَّ َماَت ، فـََقاَل اْبُن َمْسُعوٍد : َهلَا ِمْثُل َصَداِق ِنَساِئَها ،  َصَداقًا ، وَملَْ يَْدُخْل ِ

َها اْلِعَدُة ، َوَهلَا اْلِمريَاُث فـََقاَم َمْعِقُل ْبُن ِسَناٍن َال وَْكَس ، َوَال َشَطَط ، َوَعَليْـ 
- اْألَْشَجِعيُّ فـََقاَل : َقَضى َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم .ِيف ِبْروََع بِْنِت َواِشٍق 

َا اْبُن َمْسُعوٍد  َرَواهُ -اْمرَأٌَة ِمنَّا  َأْمحَُد َواْألَْربـََعُة َوَصحََّحُه ِمْثَل َما َقَضْيت فـََفرَِح ِ
33التـِّْرِمِذيُّ َوَحسََّنُه َمجَاَعةٌ 

“Dari Alqamah, dari Ibnu Mas’ud, bahwa dia pernah ditanya tentang
seorang laki-laki yang menikah dengan seorang wanita, ia belum
menentukan maskawin dan belum menggaulinya, hingga laki-laki itu
meninggal dunia. maka Ibnu Mas’ud berkata, “Ia berhak mendapatkan
maskawin seperti layaknya wanita lainnya, tidak kurang dan tidak lebih,
ia wajib beriddah dan memperoleh warisan. muncullah Ma’qil bin sinan
Al-Asyja’i dan berkata, “Rasulullah shalallahu Alaihi wa sallam pernah
menetapkan terhadap Barwa’ binti Wasyiq – salah seorang perempuan
dari kami – seperti yang engkau tetapkan, “ maka gembiralah Ibnu
Mas’ud dengan ucapan tersebut ( HR. Ahmad dan Al-Arba’ah. Hadits
shahih menurut At-Tirmidzi dan hasan menurut sekelompok ahli
hadits)”.

Mahar mitsil wajib diberikan kepada istri dalam beberapa kondisi

berikut ini :

31 Abdul Rahman Ghozali , Op. Cit., h. 94-95.

32Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003),
h.105.

33 Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, Subul As-Salam Al-Muwasshilatu ila
Bulughul Maram, (Riyadh : Darul ‘Asli Littijarati, 2003), h. 854.
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1. Nikah tafwidh, yaitu jika akad pernikahan sahih. Akan tetapi, tanpa

menyebutkan mahar. Si perempuan dinamakan mufawwidhah dengan

mengkasrahkan huruf “wau (و) ” atau memfathahkannya. Maka jika

huruf “wau (و) ” dikasrahkan, tafwidh dinisbahkan kepada si perempuan,

maksudnya dialah yang menentukan ukuran mahar kepada si suami. jika

“wau (و) ” difathahkan, maka perbuatan dinisbahkan kepada wali. berarti

si perempuan telah menyerahkan perkaranya kepada si suami dan

akadnya dinamakan akad tafwidh34.

2. Apabila tidak disebutkan kadar dan besar mahar ketika berlangsung akad

nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal

sebelum bercampur.

3. Jika mahar musammah belum dibayar sedangkan suami telah bercampur

dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah35.

Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul hukum

perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh munakahat dan undang-undang

perkawinan bahwa mahar mitsil diwajibkan dalam tiga kemungkinan :

1. Dalam keadaan suami tidak ada menyebutkan sama sekali mahar atau

jumlahnya.

34 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, ahli bahasa oleh Abdul Hayyie al-
Kattani,dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011), Cet. 1. h. 245.

35 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta : Kencana, 2010), Cet. ke-4, Ed. ke-
1, h. 94.
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2. Suami menyebutkan mahar musamma, namun mahar tersebut tidak

memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti

maharnya adalah minuman keras.

3. Suami ada menyebutkan mahar musamma, namun kemudian suami istri

berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat

diselesaikan36.

E. Syarat-syarat Mahar

Mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang,

jasa, harta perdagangan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga.

Disyaratkan bahwa mahar harus diketahui secara jelas dan detail, misalnya

sepotong emas, atau sekarung gandum. Kalau tidak bisa diketahui dari

berbagai segi  yang memungkinkan diperoleh penetapan jumlah mahar, maka

menurut seluruh mazhab kecuali Maliki, akad tetap sah, tetapi maharnya batal.

Sedangkan Maliki berpendapat bahwa, akadnya fasid (tidak sah) dan di-faskh

sebelum terjadi percampuran. Tetapi bila telah dicampuri, akad dinyatakan sah

dengan mahar mitsil.

Syarat lain bagi mahar adalah, hendaknya yang dijadikan mahar itu

barang yang halal dan dinilai berharga dalam syari’at Islam. Jadi, kalau mahar

musamma itu berupa khamr, babi atau bangkai dan benda-benda lain yang

tidak bisa dimiliki secara sah, maka maliki mengatakan bahwa bila belum

36 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta : Kencana, 2011), Ed.1, Cet.1, h. 89.
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terjadi percampuran, maka akad dinyatakan sah dan si istri berhak atas mahar

mitsil.

Sementara itu, Syafi’i, Hanafi, Hambali, dan mayoritas ulama mazhab

Imamiyah berpendapat bahwa, akad tetap sah, dan si istri berhak atas mahar

mitsil.  Sebagian ulama mazhab Imamiyah memberi batasan bagi hak istri atas

mahar mitsil dengan adanya percampuran, sedangkan sebagian yang lain,

sependapat dengan empat mazhab, memutlakkannya (tidak memberi

batasan)37.

Kalau mahar musamma tersebut berupa barang rampasan, misalnya si

suami memberi mahar berupa perabot rumah tangga milik ayahnya atau milik

orang lain, maka Maliki berpendapat bahwa, kalau perabot itu adalah barang

yang dikenal oleh mereka berdua, sedangkan keduanya sudah-sudah dewasa,

maka akad dinyatakan fasid dan di-faskh sebelum terjadi percampuran. tetapi

bila sudah dicampuri, akad dinyatakan sah dengan menggunakan mahar mitsil.

Syafi’i dan Hambali menyatakan bahwa akad tetap sah dan si istri

berhak atas mahar mitsil. sementara itu, Imamiyah dan Hanafi berpendapat

bahwa , bagaimanapun akad tetap sah. akan hanya mahar, maka kalau

sipemiliknya memberikan barangnya tersebut. barang itu pulalah yang

menjadi mahar musamma-nya. Tetapi ia tidak memberikannya, maka si istri

berhak memperoleh pengganti berupa barang yang sama. Sebab, dalam kasus

seperti ini, mahar musamma merupakan barang yang bisa (sah) dimiliki,

37 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab ahli bahasa oleh Maskur A.B, Afif
Muhammad, Idrus Al-Kaff, (Jakarta : PT Lentera Basritama, 2000), h.365
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sedangkan ketidaksahannya adalah dari sisi penetapannya. Berbeda dengan

khamr dan babi, kedua barang itu tidak halal dimiliki38.

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat

sebagai berikut :

1. Harta/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.

2. Barangnya suci dan bisa diambil mamfaat. Tidak sah mahar dengan

khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.

3. 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.

4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar  dengan

memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan

jenisnya39.

F. Kedudukan Mahar

Agama Islam memiliki keistimewaan yang di antaranya adalah

memperhatikan dan menjunjung tinggi kedudukan wanita. penghargaan

38 Ibid., h.365-366.
39 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat , (Jakarta : Kencana, 2010), Cet. ke-4, Ed.

ke-1, h.  88.
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tersebut berupa memberikan hak kepada kaum wanita untuk memegang

urusannya yakni menerima mahar. Pada zaman jahiliyah hak wanita

dihilangkan dan disia-siakan. Sehingga para wali dapat dengan semena-mena

memamfaatkan hartanya dengan tidak memberi kesempatan kepada wanita

yang di bawah perwaliannya itu untuk mengurus atau menggunakan hak

miliknya sendiri. Kemudian datanglah Islam yang membawah rahmat

keseluruh alam40.

Demikian juga untuk kaum perempuan, kehadiran Islam

Menghilangkan belenggu tradisi tersebut. Perempuan diberikan hak untuk

mendapatkan mahar, bilamana ia hendak mempersunting seorang perempuan

untuk dijadikan istri. Mahar diberikan langsung kepada perempuan yang

dimaksudkan, bukan kepada wali atau ayahnya atau kepada orang yang

mempunyai hubungan terdekat sekalipun. Selain dari perempuan tersebut,

tidak ada yang boleh mengganggu gugat maharnya itu, kecuali atas izin dan

kerelaannya sendiri41.

Berdasarkan Ijma’, dari masa Rasulullah SAW sampai sekarang,

masalah mahar merupakan suatu yang terpenting dalam sebuah pernikahan.

Bukti dari kepedulian umat Islam mementingkan kedudukan dan keberadaan

mahar adalah, sulit sekali ditemukan adanya adat atau tradisi yang

menghilangkan atau meniadakan mahar dalam perkawinan tersebut. Para

fuqaha’ mengantisifasi hal ini dengan memberikan ancaman hukuman, jika

40 Syamsuddin Muhammad bin Abi Abbas, Nihayah Al-Muhtaj, (Mesir : Mushtafa Al-
Baby Al-Halaby, 1938), Juz 6, h.328

41 Ibid. h. 330.
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terjadi suatu usaha untuk menghilangkan atau menggugurkan hak memberikan

mahar. Seperti yang disebutkan dalam kitab yang berjudul “Maqashid Al-

A’mmah Al-Syari’ah Al-Islami” berikut :

اختلف العلماء في النكاح الذي شرط فیھ عدم المھر بعد اتفاقھم علیھ جواز 

42الصحة العقد بدون ذكره

“Para ulama telah berbeda pendapat pada pernikahan yang mensyaratkan
tidak ada mahar di dalamnya setelah mereka sepakat atas kebolehan
sahnya ‘aqad dengan tidak menyebutkan mahar”.

Dilihat dari kutipan di atas, dapat dipahami bahwa ada perbedaan

pendapat di kalangan para fuqaha’, yaitu ada yang membolehkan dan ada

yang tidak membolehkan berlangsungnya perkawinan dengan meniadakan

mahar dengan sengaja. Namun, hukum tidak menyebutkan bahwa mahar

dalam aqad nikah tersebut adalah boleh, kebolehan tersebut merupakan ijma’

para ulama yang berdasarkan kepada firman Allah SWT dalam surat Al-

Baqarah (2) 236, yaitu :















42 Yusuf Hamid Al-Amin, Maqashid Al-A’mmah Al-Syari’ah Al-Islami, (Beirut : Dar al-
Kutub al-Alamiyah, 1994), h. 427.
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“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu
menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka
dan sebelum kamu menentukan maharnya”... (Al-Baqarah : 236)

Mahar diwajibkan atas suami untuk diberikan kepada istri dengan

didahului oleh akad nikah yang sah. Baik mahar tersebut disebutkan ketika

terjadinya akad nikah maupun tidak disebutkan saat terjadinya akad nikah.

Jika mahar disebutkan saat terjadinya akad nikah, maka mahar tersebut secara

langsung dapat menjadi milik istri yang dapat ia mamfaatkan. Tetapi, jika

tidak disebutkan di dalam akad nikah maka suami wajib membayar mahar

mitsil.

Adapun dalil kewajiban mahar adalah surat An-Nisa’ (4), ayat : 4 dan

juga terdapat dalam hadits Nabi SAW seperti yang telah diuraikan di atas.

Rasulullah SAW menikah beberapa kali dan pernikahan beliau tidak pernah

terlepas dari kewajiban membayar mahar43. Demikian juga ketika beliau

menikahkan empat orang putrinya dan mensyaratkan mahar untuk mereka.

Dengan demikian sangat jelas bahwa kedudukan mahar sangat penting di

dalam suatu pernikahan. Mahar merupakan suatu pemberian dalam pernikahan

dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dan khusus menjadi

harta miliknya sendiri yang dapat ia manfaatkan.

Islam sangat menghargai derajat kaum wanita, karena mahar itu

diberikan sebagai suatu penghormatan dan penghargaan terhadap kaum

wanita. Bahkan ketika terjadi perceraian , mahar tersebut tetap menjadi hak

43 Muhammad Asy-Syaukani, Nailul Authar, ahli bahasa oleh Adib Bishriy Musthofa,
(Semarang : Asy-Syifa’, 1994), jilid 6, h.614.
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milik istri dan suami tidak berhak mengambil kembali mahar yang telah ia

berikan kepada istrinya tersebut.

G. Gugurnya Mahar

Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa semua mahar jatuh dari suami

dengan salah satu dari ke empat sebab berikut :

1. Perpisahan yang bukan karena perceraian sebelum si perempuan digauli

dan sebelum terjadi khalwat dengannya.

Semua perpisahan yang terjadi yang selain  perceraian sebelum

terjadi persetubuhan dan khalwat menyebabkan semua mahar gugur, baik

perpisahan tersebut ditimbulkan oleh pihak suami maupun pihak istri.

Seperti seorang perempuan memilih membatalkan perkawinan akibat

adanya cacat pada suaminya.

Begitu juga halnya jika wali si perempuan membatalkan

pernikahan akibat tidak ada kesetaraan suami, maka dalam kondisi yang

seperti ini yang membuat perkawinan terbatalkan sebelum terjadi

persetubuhan membuat semua mahar gugur karena perpisahan dengan

bukan perceraian merupakan pembatalan akad pernikahan. Pembatalan

akad perkawinan sebelum terjadi persetubuhan mewajibkan gugurnya

semua mahar karena pembatalan akad membuatnya kembali ke keadaan

semula, dan menjadikannya seakan-akan dia tidak pernah ada.

2. Khulu’ terhadap mahar sebelum terjadi persetubuhan atau setelahnya.

Jika seorang laki-laki meng-khulu’ istrinya dengan ‘iwad maharnya,
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maka gugur semua maharnya. Jika maharnya tidak diterima, mahar ini

gugur dari suami. Jika mahar ini sudah diterima maka harus

dikembalikan kepada suami.

3. Pembebasan dari semua mahar sebelum terjadi persetubuhan atau

setelahnya. mahar menjadi gugur dengan pembebasan jika si perempuan

merupakan orang yang mampu memberikan sumbangan dan mahar

merupakan utang dalam tanggungan suami. Yaitu uang dan semua jenis

takaran dan timbangan. Tidak ditentukan yang dimaksud dengan zatnya

karena pembebasan adalah pengguguran, dan pengguguran dapat

dilakukan oleh orang yang mampu melakukannya pada sesuatu yang bisa

untuk digugurkan.

4. Istri menghibahkan semua mahar untuk suami, jika dia adalah orang yang

mampu untuk melakukan sumbangan. Si suami menerima hibah istrinya

di dalam majelis, baik hibah tersebut dilakukan sebelum mahar diterima

maupun setelahnya44.

Hibah berbeda dengan pembebasan, dari segi hibah dapat

dikembalikan dalam bentuk utang dan barang, maksudnya tetap dalam

tanggungan seperti uang, atau yang ditentukan dengan penentuan, seperti

baju, atau binatang tertentu. Sedangkan pembebasan tidak dapat

dikembalikan kecuali dalam bentuk utang. Seperti itu juga, mahar gugur

dengan penghibahan, menurut mazhab Maliki. Akan tetapi, mereka

berpendapat, jika seorang perempuan menghibahkan semua maharnya

44 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, ahli bahasa oleh Abdul Hayyie al-
Kattani,dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011), Cet. 1.h. 268-269.



68

kepada suaminya, kemudian dia diceraikan sebelum terjadi persetubuhan,

maka si istri tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan sesuatu pun

kepada suaminya.

Jika si suami ingin menggauli istrinya, si istri harus diberikan

mahar yang paling minimum, yaitu seperempat dinar atau yang sesuai

dengan nilainya. Sedangkan jika si istri menghibahkan mahar setelah

terjadi persetubuhan, si suami tidak diwajibkan memberikan apa-apa

kepada istri karena hak istri untuk mendapatkan mahar telah ditetapkan

dengan persetubuhan yang kemudian dijatuhkan oleh si istri dengan

hibah45.

H. Hikmah Mahar

Hikmah diwajibkannya mahar adalah menunjukkan pentingnya dan

posisi akad ini, serta untuk menghormati dan memuliakan perempuan. Adapun

hikmah mahar adalah:

1. Menunjukkan kemuliaan wanita, karena wanita yang dicari laki-laki

bukan laki-laki yang dicari wanita. Laki-laki yang berusaha untuk

mendapatkan wanita meskipun harus mengorbankan hartanya.

2. Menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada isterinya,

karena maskawin itu sifatnya pemberian, hadiah, atau hibah yang oleh

Al-Qur’an diistilahkan dengan nihlah (pemberian dengan penuh

kerelaan), bukan sebagai pembayar harga wanita.

45 Ibid. h. 270.
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3. Menunjukkan kesungguhan, karena nikah dan berumah tangga bukanlah

main-main dan perkara yang bisa dipermainkan.

4. Menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga

dengan memberikan nafkah, karenanya laki-laki adalah pemimpin atas

wanita dalam kehidupan rumah tangganya. Dan untuk mendapatkan hak

itu, wajar bila suami harus mengeluarkan hartanya sehingga ia harus

lebih bertanggung jawab dan tidak sewenang-wenang terhadap

isterinya46.

46 Saleh Al-Fauzan, Fiqih Sehari-Hari, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 674.


