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BAB III

TINJAUAN UMUM

TENTANG MAHAR MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Mahar

Suku mandailing atau disebut batak mandailing merupakan nama suku

bangsa yang mendiami sebagian Kabupaten Padang lawas Utara dan Kabupaten

Padang Lawas, Sumatera Utara, juga dikategorikan sebagai bagian dari suku

Batak, yang mempunyai beberapa kultur yang masih melekat dalam tradisi

masyarakat hingga saat ini. Diantaranya adalah tradisi pernikahan dengan mahar

secara adat yang dikenal dengan istilah tuor.

Tuor merupakan mahar yang diberikan oleh calon suami  kepada calon

isteri yang ditetapkan dengan perjanjian adat. Sehingga menjadi marwah bagi

seseorang apabila ia mampu memberikan mahar (tuor) dengan jumlah yang besar

bagi calon suami, begitu juga dengan sebaliknya seorang isteri akan merasa amat

berharga jika dibayar dengan mahar (tuor) yang tinggi.

Mahar (tuor) ini menjadi kontroversi belakangan ini di Desa Pagaran

Dolok, yang mana besarnya mahar (tuor) menjadi kendala bagi setiap laki-laki

maupun remaja yang akan melangsungkan pernikahan, tuor pada awalnya adalah

satu keputusan yang bijaksana dalam pandangan hidup leluhur yang bertujuan

untuk kesejahteraan dan kebahagiaan calon mempelai wanita dan laki-laki.

Besarnya nilai tuor belakangan ini bagi segelintir orang menjadi seolah-olah hal

ini menjadi penghambat atau bahkan menjadi kegagalan meminang istri

(melamar), angka 10-100 juta rupiah adalah pasaran tuor di Desa Pagaran Dolok.
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Tuor merupakan sejenis mahar yang menjadi tradisi turun temurun dalam

kehidupan kultur suku mandailing. Mahar (tuor) disamping menjadi hukum yang

tidak tertulis namun mempunyai nilai historis dan sosiologis yang subtantif.

Dalam sistem pernikahan menurut Hukum Islam mahar telah menjadi ketentuan

yang mengikat dan prasyarat dalam pernikahan di Desa Pagaran Dolok.

Mahar menurut bahasa ialah maskawin perempuan, yaitu sesuatu yang

diserahkan oleh suami kepada isterinya yang berupa harta ketika ia

mengawininya1.

Mahar menurut istilah adalah nama bagi sesuatu yang menjadi hak

perempuan disebabkan akad nikah atau hubungan sebadan2.

Mahar secara etimologi ialah maskawin. Sedangkan secara terminology

adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai bukti

ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri

kepada calon suami3.

Sedangkan menurut para ulama mendefenisikan mahar adalah:

a. Mazhab Hanafi mengatakan mahar adalah sebagai sesuatu yang

didapatkan seorang perempuan akibat akad pernikahan ataupun

persetubuhan.

1 Ahmad Al-Hajji al-Kurdi, Hukum-hukum Wanita Dalam Fiqih Islam, (Semarang: Dina
Utama, t.th), h.32

2Ibid.
3 Slamet Abidin dan H. Aminuddin, Fiqh Munakahat 1, (Bandung: CV Pustaka Setia,

1999), Cet, 1, h. 105.
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b. Mazhab Maliki mendefenisikan mahar adalah sebagai sesuatu yang

diberikan kepada seorang isteri sebagai imbalan persetubuhan

dengannya.

c. Mazhab Syafi’i mendefenisikan mahar adalah sebagai sesuatu yang

diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan, atau lewatnya

kehormatan perempuan dengan tanpa daya.4

d. Mazhab Hambali mengemukakan bahwa mahar adalah sebagai imbalan

suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah,

ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun

ditentukan oleh hakim5.

Dengan demikian mahar merupakan suatu kewajiban yang harus

dibayarkan suami kepada isterinya. Kewajiban membayar mahar disebabkan dua

hal yaitu ada akad nikah yang sah dan terjadi senggama sungguhan (bukan karena

zina)6.

Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon isteri, bukan

kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang

lain tidak boleh menjamah atau mengambil apalagi menggunakannya, meskipun

oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan si isteri7. Sebagaimana

firman Allah SWT dalam Surat An-Nisaa: 4.

4 Wahbah Az-Zuhaili, Penerjemah,Abdul Hayyie al-Kattani, Fiqih Islam 9,( Jakarta:
Gema Insani, 2011), Cet. 1, h. 230

5 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, (Jakarta: Siraja, 2003),
Ed.1, Cet. Ke-1, h. 113

6 Ibid, h. 114
7 Abd, Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet, 1, h. 84.
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Artinya:“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi)
sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka
menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang
hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang
sedap lagi baik akibatnya.(Q.S. an-Nisaa’: 4)

Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas

persetujuan kedua pihak, Karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa mahar adalah pemberian pria kepada

wanita sebagai pemberian wajib, bukan sebagai pemberian atau ganti rugi. Mahar

itu adalah memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang dan saling

mencintai antara kedua suami isteri. Dengan syari’at mahar ini bahwa Islam

sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita. Dan mahar itu

memberikan hak dan wewenang untuk mengurus harta wanita dan mengurus

dirinya sendiri8.

Mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada

perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya. Jika isterinya

menerima maharnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan

sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila

isteri dalam memberikan maharnya karena malu, atau takut, maka tidak halal

menerimanya. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa’: 20

8 Djaman Nur, Fiqh Munakahat, (Bengkulu: CV. Toha Putera Group, 1993), Cet, 1. h. 83
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Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain,sedang
kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang
banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang
sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan
tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?”(QS.
An-Nisaa’: 20)

Adapun maksud ayat di atas Ialah: menceraikan isteri yang tidak disenangi

dan kawin dengan isteri yang baru. Sekalipun ia menceraikan isteri yang lama itu

bukan tujuan untuk kawin, Namun meminta kembali pemberian-pemberian itu

tidak dibolehkan9.

B. Dasar Hukum Mahar

Dalam Hukum Islam telah ditetapkan bahwa pemberian mahar dari suami

untuk isterinya adalah wajib dalam pernikahan. Besar kecilnya mahar tersebut

tidak dibatasi. Mahar boleh seribu atau semiliar, tetapi boleh pula seratus atau

lima puluh ribu rupiah, bahkan boleh pula dengan sebuah cincin yang terbuat dari

besi asalkan calon isteri suka dan ikhlas menerimanya10. Fuqaha telah sepakat

bahwa mahar termasuk Syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan

untuk meniadakannya11.

9 Ibid, h. 82
10 Nasaruddin latif, Ilmu Perkawinan, Problematika Seputar Keluarga dan Rumah

Tangga, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2001), Cet. Ke-1, h. 36
11 Ibnu Rusyd, Terjemahan oleh Abdurrahman dan Haris Abdullah, Bidayatul Mujtahid,

(Semarang: Asy-Syifa’, 1990), Jilid 2, Cet. Ke-1, h. 385
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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 :

a. Dalam al-Qur’an, dalam surat An-Nisa’: 4









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. an-Nisaa’: 4)

Maksud dari ayat di atas ialah Pemberian itu ialah maskawin yang besar

kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus

dilakukan dengan ikhlas. Dan ayat ini mewajibkan seorang laki-laki agar

memberikan mahar kepada perempuan yang akan dipersunting menjadi

isterinya12.

Mahar sebagai kewajiban suami yang dibayarkan kepada isteri maka

dalam kaitan ini isteri harus tahu-menahu dan menentukan kadar jumlah, jenis dan

12 Doi A. Rahman I, Penjelasan lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari’ah), (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2002), Ed.1, Cet. 1, h. 211
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lain-lain sampai apakah dia bisa membebaskan sebagian atau seluruh mahar

sebagaimana yang disebutkan dalam ayat di atas13.

Diantara keistimewaan ajaran Islam dibanding ajaran-ajaran agama lain

dan sistem yang dianut oleh manusia dalam pernikahan adalah Islam mewajibkan

kepada calon suami untuk menyerahkan mahar. Sebaliknya, kaum non muslim

mewajibkan kepada perempuan untuk menyerahkan mahar kepada laki-laki,

walaupun mereka menyebutkan dengan istilah lain.

Allah SWT mewajibkan secara pasti kepada calon suami memberikan

mahar kepada calon isteri dan mengharamkan bagi suami untuk menggunakan

mahar tadi walaupun sedikit, sesudah pernikahan tanpa seizin isterinya14.

Firman Allah SWT surat an-Nisa’ ayat 20-21 :















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

13 Ahmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995),
Ed. 1, Cet. Ke-1, h. 86

14 Sayyid Muhammad Rasyd Ridha, Risalah Hak dan Kewajiban Wanita, (Jakarta:
Pustaka Qalami, 2004), Cet. Ke-3, h. 34-35
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?Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu
telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan
mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.
(QS. An-Nisaa’: 20-21)

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. Dan menjelaskan tidak boleh mengambil

kembali walupun sedikit tanpa kerelaan istri.

b. Dalam hadits sebagai dasar mahar Rasulullah SAW bersabda:

نْ مَ :الَ قَ .َعلَْیِھ َوَسلَّمْ هللاُ يِّ َصلىَّ بِ ى النَّ لَ إِ ةُ أَ رَ امْ تِ ءَ اجَ :الَ قَ ,دٍ عْ سَ نِ بْ لِ ھْ سَ نْ عَ 

َ َصلَّى هللاُ يُّ بِ النَّ ھُ لَ الَ قَ فَ ا.نَ : أَ لٌ جُ رَ لَ َل اقَ ا؟ فَ ھَ جُ وَّ زَ تَ یَ  نْ ا مِ مً اتَ خَ وْ لَ ا وَ ھَ طِ عْ ْم: أَ َعلَْیِھ َوَسالَّ

رواه  ابن ماجھ)(.نِ رأَ لقُ اْ نَ مِ كَ عَ ا مَ مَ لىَ ا عَ ھَ كَ تُ جْ وَّ زَ دْ : قَ الَ قَ . يَ عٍ مَ سَ یْ : لَ الَ قَ فَ .دٍ یْ دِ حَ 

Artinya: “Dari sahl bin sa’ad ia berkata: seorang perempuan datang
kepada Nabi SAW lalu is berkata, siapa yang mau menikah? Salah
seorang laki- laki menjawab, saya, maka rasulullah SAW berkata:
“berilah ia (mahar) walaupun sebuah dari cincin besi, orang
tersebut berkata “saya tidak memilikinya, maka rasulullah SAW
orang tersebut berkata “saya tidak memilikinya, maka rasulullah
SAW bersabda: “aku menikahkanmu dengannya (dengan mahar)
hapalan al- qur’an yang kau miliki”. (H.R Shahih Ibnu Majah)15.

15Al-Hafizh Abi Abdullah bin Muhammad bin Yazid Al-Qazwiini, Shahih Ibnu Majah,

(tt: Dar Ahya Al-Kitab Al- ‘Arabiyah, 275 M), Juz 1, h. 608
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Firman Allah Swt dan hadits Nabi Saw di atas menunjukkan bahwa mahar

sangat penting meskipun bukan sebagai rukun nikah, namun setiap suami wajib

memberi mahar sebatas kemampuannya. Ayat tersebut juga menjadi indikasi

bahwa agama Islam sangat memberi kemudahan dan tidak bersifat memberatkan.

Dengan demikian sebaiknya di dalam pemberian maskawin diusahakan sesuai

dengan kemampuannya.

c. Ijma’

Selain dalil nash dan as-sunnah, dasar hukum tentang

diwajibkannya mahar adalah Ijma’ (kesepakatan ulama’). Para

ulama’sepakat bahwa mahar dalam pernikahan adalah wajib. Hal ini

sebagaimana tertera dalam kitab “al-fiqh al-islam wa-adillatuhu”,

.اال تفاق على المسلمین ویشرع (مطلب) المھر في الزواج

Artinya:“Kaum muslimin sepakat atas disyariatkannya (diwajibkannya)

mahar dalam pernikahan”16.

C. Syarat Mahar

Fuqaha sepakat bahwa harta yang berharga dan maklum patut dijadikan

mahar, yaitu emas, perak, uang takaran timbangan, uang kertas, dan lain-lain sah

dijadikan mahar karena ia berhasil material dalam pandangan syara’.

Sebagaimana pula mereka sepakat bahwa sesuatu yang tidak ada nilai material

dalam pandangan syara’ tidak sah untuk dijadikan mahar seperti babi, bangkai dan

khamr.

16 Wahbah Zuhaily, Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz 9, h.

253
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Dalam hal ini Asy-syairazi juga berpendapat, diperbolehkan mahar dengan

sesuatu yang bermanfaat seperti pengabdian, pengajaran Al-Qur an, dan lain-lain

dari hal-hal yang bermanfaat dan diperbolehkan berdasarkan Firman Allah SWT:













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 dan jika kamu cukupkan sepuluh
tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak
hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku
Termasuk orang- orang yang baik”.(QS. Al-Qashas: 27)

Berdasarkan keterangan di atas, mahar yang diberikan kepada calon isteri

harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. 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.

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 ialah 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.
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d. Tidak ada kesamaran, jika terdapat unsur ketidakjelasan maka tidak sah

dijadikan mahar, seperti mahar berupa hasil panen kebun pada tahun

yang akan datang atau sesuatu yang tidak jelas, seperti mahar rumah

yang tidak ditentukan17.

Syarat-syarat lain untuk benda yang dapat dijadikan sebagai mahar yaitu:

a. Benda yang suci atau benda yang kotor tetapi mungkin disucikan.

b. Milik suami, tidak benda yang bukan miliknya.

c. Ada manfaatnya

d. Sanggup menyerahkannya

e. Diketahui bendanya, sifat dan jumlah yang dijadikan mahar18.

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

harta perdagangan atau benda lainnya yang mempunyai harga. Mahar itu harus

jelas atau harus diketahui bentuk maharnya tersebut.

D. Kadar (Jumlah) Mahar

Nilai atau batasan jumlah mahar tersebut, banyak atau sedikitnya tidak

dibatasi dalam jumlah tertentu. Yang penting sesuatu tersebut adalah sesuatu yang

mempunyai nilai atau harga, maka layak untuk dijadikan sebagai mahar,

walaupun sedikit.

17Abdul Aziz Muhammad Azzam, Penerjemah, H.Abdul Majid Khon, Fiqh Munakahat,
(Jakarta: Amzah, 2009), Cet. 1, h.184

18 Ramayulis Tuanku Khatib, Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Kalam
Mulia, 1996), Cet. Ke-3, h. 40
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Sebagaimana kadar atau jumlah mahar hukum Islam itu tidak ditentukan

jumlahnya atau kadarnya, bahkan dalam Islam dijelaskan tidak boleh berlebih-

lebihan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda sebagai berikut:

ي فِ ةً مَ رُ كْ مَ انَ كَ وْ لَ اھَ نَّ إِ , فَ اءِ سَ النِّ قَ دَ ا صَ وْ لُ اغَ تُ َال :ابِ طَّ الخَ نُ بْ رَ مَ عُ الَ : قَ الَ , قَ اءِ فَ جْ العَ يْ بِ أَ نْ عَ 

ٌد َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم.مْ كُ َال وْ أَ انَ كَ , هللاِ دَ نْ ى عِ وَ قْ تَ وْ ا, أَ یَ نْ الدُّ  اْمَرأَةً قَ دَ صْ ا أَ مَ َو أََحقَُّكْم بِھَا ُمَحمَّ

ةَ قَ دَ صَ لُ ثَقِّ یُ لَ لَ جُ الرَّ نَّ إِ , وَ ةً یَ وقِ أُ ةَ رَ شْ عَ ىْ تَ نَ ثْ نِ مِ رَ ثَ كْ أَ ھِ ا تِ نَ بَ نْ مِ ةٌ أَ رَ امْ تِ قَ دِ صْ أُ َال , وَ ھِ ائِ سَ نِ نْ مِ 

وَ أَْو َعَرَق اْلقِْربَِة. , ةِ بَ رْ قِ الْ قَ لَ عَ إِلَْیكِ تُ فْ لِّ كُ قَْد : ولَ قُ یَ . ھِ سِ فْ ي نَ فِ ةٌ اوَ دَ ا عَ ھَ لَ ونَ كُ ى یَ تَّ , حَ ھِ تِ أَ رَ امْ 

ِة., أَْو َعَرُق اْلقِْربَ ةِ بَ رْ قِ الْ لَُق ا عَ مَ ىرِ دْ أَ ًدا, َمالِ وْ مَ َرُجَال َعَربِیًّا تُ نْ كُ 

Artinya:“Dari Abu Al-Ajfa’, ia berkata: Umar Ibnu Khaththab berkata,
“Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memberi mahar wanita. Jika
hal itu sesuatu yang dimuliakan di dunia dan menambah ketaqwaan
kepada Allah, maka Rasulullah adalah yang lebih utama melakukannya.
Akan tetapi, Rasulullah tidak pernah menentukan jumlah mahar bagi
isteri-isterinya dan tidak pula pada puteri-puteri beliau lebih dari 12
dirham atau 28 gram emas. Dan jika ada seorang laki-laki yang berlebih-
lebihan dalam memberikan mahar kepada seorang wanita, maka akan
timbul permusuhan dalam hatinya, sampai seorang laki-laki tersebut
mengatakan, ‘Saya telah banyak dibebani untuk memberimu mahar yang
besar sebagai ikatan perjodohan.” (HR Ibnu Majah)19.

Banyaknya jumlah mahar akan menjadikan suami benci terhadap isterinya,

ketika ia ingat besarnya mahar yang harus dipenuhinya. Karena itu wanita yang

paling mulia dan diberkahi Allah adalah wanita  yang paling sedikit maharnya,

seperti yang telah diterangkan dalam hadits di atas, kemudian mahar akan

membawa berkah bagi sang isteri dan dapat menimbulkan rasa cinta kasih dari

suaminya.

E. Macam-macam Mahar

19Shahih Ibnu Majah, op.cit. h. 607
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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.

Ulama fiqih sepakat bahwa mahar itu terbagi dua macam, sebagai berikut:

a. Mahar Musamma (mahar yang disebutkan)

Mahar musamma adalah mahar yang sudah disebutkan bentuk ,

wujud atau nilainya secara jelas dalam akad. Inilah mahar yang umum

berlaku dalam suatu pernikahan. Selanjutnya kewajiban suami untuk

memenuhi selama hidupnya atau selama berlangsungnya pernikahan.

Suami wajib membayar mahar tersebut yang wujud atau nilainya sesuai

dengan apa yang disebutkan dalam akad pernikahan tersebut20.

Ulama fiqih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, mahar musamma harus

diberikan secara penuh apabila :

a) Telah bercampur (bersenggama). Tentang hal ini Allah SWT

berfirman:

20 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009),
Cet. Ke-3, h. 89
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Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain,
sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara
mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil
kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan
mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan
dengan (menanggung) dosa yang nyata ?”. (QS. An-Nisaa’: 20).

Maksud dari ayat di atas Ialah: menceraikan isteri yang tidak disenangi

dan kawin dengan isteri yang baru. Sekalipun ia menceraikan isteri yang lama itu

bukan tujuan untuk kawin, Namun meminta kembali pemberian-pemberian itu

tidak dibolehkan.

b) Salah satu dari suami istri meninggal. Demikian menurut ijma’.

Mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami

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

sebab tertentu, seperti ternyata istrinya 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 :
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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 : 237)

Adapun penjelasan ayat di atas Ialah suami atau wali. Kalau Wali

mema'afkan, maka suami dibebaskan dari membayar mahar yang seperdua,

sedang kalau suami yang mema'afkan, maka dia membayar seluruh mahar.

c) 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.

Para ulama mazhab sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam

mahar tersebut21, karena adanya Firman Allah SWT surat an-Nisaa’ ayat 20:

21 Muhammad Jawad Mugniyah , Penerjemah, Masykur A.B, Afif Muhammad, Fiqih
Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera,2001), Cet. Ke-7, h. 75
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Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain,
sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta
yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya
barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan
jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata”.
(QS. an-Nisaa’ ayat 20)

Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang batas minimalnya. Syafi’i,

Hambali dan Imamiyah berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dalam mahar.

Segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar.

Sementara itu Hanafi mengatakan bahwa jumlah minimal mahar adalah 10

dirham. Kalau suatu akad dilakukan dengan mahar kurang dari itu, maka akad

tetap sah dan wajib membayarnya 10 dirham. Maliki mengatakan jumlah minimal

mahar adalah 3 dirham. Kalau akad dilakukan dengan mahar kurang dari jumlah

tersebut, kemudian terjadi percampuran, maka suami harus membayar 3 dirham.

Tetapi bila belum mencampuri, dia boleh memilih antara membayar 3 dirham

(dengan melanjutkan pernikahan) atau men-fasakh akad, lalu membayar separuh

mahar musamma22.

b. Mahar Mitsil (Sepadan)

Mahar mitsil adalah 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,

22 Ibid
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agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial,

kecantikan dan sebagainya. Seperti jika saudara perempuannya

sekandung yang sama sifat-sifatnya menikah dengan mahar Rp

1.000.000, maka mahar perempuan tersebut juga harus sama dengan

jumlah mahar saudaranya23.

Bila terjadi demikian (mahar itu tidak disebut besar kadarnya pada

saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan), maka mahar itu mengikuti

mahar saudara perempuan pengantin wanita (bibi, bude, anak perempuan

bibi/bude). Apabila tidak ada, maka mahar mitsil itu beralih dengan ukuran

wanita lain yang sederajat dengan dia.

Mahar mitsil juga terjadi dalam keadaan berikut:

a) Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika

berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan

istri, atau meninggal sebelum bercampur.

b) Jika mahar musamma belum dibayar sedangkan suami telah

bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut nikah

tafwidh. Hal ini menurut jumhur ulama dibolehkan. Firman Allah SWT:










23Ibid
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Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu
menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka
dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan
suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut
kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula),
Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan
ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.(QS. Al-Baqarah:
236).

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya

sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlah mahar tertentu kepada istrinya

itu. Dalam hal ini, maka istri berhak menerima mahar mitsil.

F. Hikmah 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

kehidupan rumah tangga secara layak. Sebagaimana terdapat dalam Firman Allah

Swt :
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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”.

(QS.An-Nisa’: 34).

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. 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,
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apabila wanita dibebani harus memberi mahar dan mencari rezeki dikhawatirkan

akan menimbulkan beban baru dan dapat merendahkan martabat atau kehormatan

wanita.

G. 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 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 ada24.

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

24 Fiqih Lima Mazhab, op.cit, h. 368
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menyebutkan waktu pembayarannya. Misalnya suami mengatakan “separo saya

bayar kontan dan separonya lagi saya hutang”, maka hutang tersebut dinyatakan

batal dan mahar harus dibayar secara kontan25.

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

25Wahbah al-Zuhaili, op. cit., h. 6787
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mutlak mahar itu disebutkan (tidak dijelaskan kontan atau hutang), maka mahar

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.

Ulama Malikiyah merinci lagi hukum pembayaran mahar secara hutang.

Menurut mereka, jika mahar itu berupa benda tertentu dan ada ditempat 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
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dan boleh ditunda sampai dukhul jika diketahui waktunya, seperti waktu panen

atau musim panas atau musim panen buah.

Mahar juga boleh ditunda pembayarannya sampai suami mempunyai

kelapangan rezeki. 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 rezeki26. 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

jelas27. Sedangkan penundaan mahar yang dibolehkan ada dua syarat, yaitu :

a. 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.

b. 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.

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

Grafindo Persada, 1996), h. 299


