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ABSTRAKSI

Sifa  Maharani.  210114076.  Konsep  Mahar  Menurut  Imam  Syafi’i  dan
Relevansinya dengan KHI. Skripsi. Jurusan Ahwal Syakhsiah  Fakultas
Syari’ah  Institut  Agama  Islam Negeri  (IAIN)  Ponorogo.  Pembimbing
Kusniati Rofiah, M.S.I.

Kata Kunci : Konsep Mahar, Relevansi, KHI

Di dalam perkawinan sudah pasti ada  syarat-syaratnya, salah satunya
adalah  maskawin atau mahar  sebagai bentuk pemberian wajib seorang  suami
kepada calon istrinya.  Dari sekian pendapat Imam Madhhab  hanya pendapat dari
Imam Syafi’i yang tidak memberikan batas minimal mengenai mahar dan juga
tidak menjadikan rukun nikah, sedangkan Imam Madhhab yang lain seperti  Imam
Maliki, Imam Abu Hanifah dan ulama Kufah memberikan batas minimal mahar
yang  harus  diberikan  kepada  mempelai  perempuan.  Imam  Maliki  juga
menjadikannya  rukun  dalam  perkawinan.  Dalam  KHI  kedudukan  mahar  juga
bukan merupakan rukun dari perkawinan. 

Untuk itu peneliti berkeinginan menelitinya dengan merumuskan masalah
sebagai berikut : 1). Bagaimana konsep kedudukan mahar menurut Imam Syafi’i
dan  relevansinya  dengan  KHI?.  2).  Bagaimana  konsep  pembayaran  mahar
menurut Imam Syafi’i dan relevansinya dengan KHI?.

Untuk  menjawab  pertanyaan   di  atas,  penulis  menggunakan  metode
penelitian library research (penelitian kepustakaan), artinya sebuah studi dengan
mengkaji  buku-buku yang ada  kaitannya dengan skripsi  ini  yang diambil  dari
kepustakaan. Semua sumber berasal bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan
permasalahan pada kajian dan juga diambil dari literatur-literatur yang lain yang
sesuai.

Dari pembahasan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa,  pertama, konsep
kedudukan mahar  menurut  Imam Syafi’i  bukan merupakan rukun perkawinan,
tetapi sebagai syarat sah perkawinan. Tidak wajib memberikan mahar kepada istri
jika suami menceraikannya sebelum dukhu>l  dan belum menentukan maharnya.
Artinya apabila istri sudah dicampuri maka wajib menentukan maharnya relevan
dengan KHI yang menyebutkan secara ekplisit bahwa mahar bukan merupakan
rukun dan syarat perkawinan, tetapi sebagai suatu kewajiban suami atas adanya
persetubuhan.  Kedua,  konsep  pembayaran  mahar  menurut  Imam  Syafi’i  yang
membolehkan  penangguhan  pembayaran  mahar  relevan  dengan  KHI  yang
membolehkan penundaan pembayaran mahar sebagian atau seluruhnya jika calon
istri menyetujuinya. Dalam KHI pasal 33 menjelaskan  pembayaran mahar dapat
dilakukan  dengan  tunai  langsung  pada  akad  nikah  dan  juga  dapat  dilakukan
penangguhan  apabila  mempelai  istri  menyetujuinya.  Penangguhan  pembayaran
mahar  dapat  dilakukan  sebagian  atau  seluruhnya  sesuai  kesepakatan  dengan
mempelai istrinya.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui 

jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-

aturan yang disebut Hukum Perkawinan Islam. Hukum Islam juga 

ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun 

secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. 

Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga 

kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan 

keluarga.1 

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

pada Pasal 1 disebutkan: “perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, 

perkawinan itu adalah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita. 

Berarti perkawinan sama dengan perikatan (verbintenis) seperti yang 

disebutkan dalam Pasal 26 KUHPerdata yaitu undang-undang memandang 

soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.2 

                                                             
1 H. Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat (Jakarta: Prenada Media, 2003), 13. 
2 UU No 1 Tahun 1974, Pasal 1, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta: 

Nusantara, 2009), 512. 
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Di dalam perkawinan sudah pasti ada syarat-syaratnya, salah satunya 

adalah maskawin atau mahar. Sebagai bentuk pemberian wajib seorang 

suami kepada calon istrinya. Mahar secara etimologi artinya maskawin. 

Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada 

calon istri sebagai ketulusan hati suami untuk menimbulkan rasa cinta 

kasih bagi calon suami atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon 

suami kepada istrinya. Baik dalam bentuk benda maupun jasa 

(memerdekakan atau mengajarkan) dan sebagainya.3 

Allah Swt berfirman dalam surat an-Nisa ayat 4 yaitu: 

  

    

     

   

    

 
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”4 

 
Pemberian mahar pada masa dulunya sangat berkaitan dengan 

kondisi perempuan yang tidak memiliki hak dan kebebasan, sehingga 

pemberian mahar pun dengan sendirinya diperuntukkan bagi wali si  

perempuan,  sebagai  kompensasi  karena  ia  sudah  membesarkan  dan 

resiko akan kehilangan peran yang dimainkan si anak nantinya di rumah 

                                                             
3 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2003), 86. 
4 Derpartemen Agama RI, Alquran Tajwid dan Terjemahnya (Bandung: Al-Qur’an, 

2009), 77. 
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suaminya.  Hal inilah yang menyebabkan mahar ditafsirkan sebagai harga 

beli seorang perempuan dari walinya. Dulu seorang perempuan yang telah 

menikah dengan seorang pria, maka ia menjadi hak milik penuh suaminya. 

Karenanya, seorang suami memiliki wewenang terhadap istrinya untuk 

menjadikannya apa saja, termasuk berwenang penuh dalam hubungan 

biologis dan segala bentuk perbuatan lain yang berkonotasi merendahkan 

perempuan.5 

Mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai 

perempuan bukan diartikan sebagai pembayaran, seolah-olah perempuan 

yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Pemberian mahar dalam 

syariat Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat martabat kaum 

perempuan yang sejak zaman jahiliah telah diinjak-injak harga dirinya, 

status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjualbelikan 

sehingga perempuan tidak berhak memegang harta bendanya sendiri atau 

walinya dengan semena-mena boleh menghabiskan hak-hak 

kekayaannya.6  

Dalam KHI mahar dijelaskan dalam Pasal 1 huruf d yaitu “mahar 

adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai 

wanita baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak beretentangan 

dengan hukum Islam”. Pengertian tersebut terdapat dalam kitab-kitab  

fikih yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan KHI. Oleh 

karena itu pengertian dalam  KHI pada dasarnya tidak jauh berbeda 
                                                             

5 Ibid., 20. 
6 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 2, Terj. Nor Hasanussin. Cet 1 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 

2006), 40. 
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dengan pengertian menurut ulama sebagaimana yang terdapat dalam kitab 

fikih. 

Imam Maliki mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang 

diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya. 

Imam Syafi’i mendefinisikan sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab 

pernikahan atau persetubuhan, atau lewatnya kehormatan perempuan 

dengan tanpa daya seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi. 

Imam Hambali mendefinisikan mahar sebagai pengganti dalam 

akad pernikahan, baik mahar ditentukan di dalam akad atau ditetapkan 

setelahnya dengan keridaan kedua belah pihak atau hakim atau pengganti 

dalam kondisi pernikahan seperti persetubuhan yang memiliki syubhat 

dan persetubuhan secara paksa.7 

Dalam pandangan Imam Syafi’i, beliau berpendapat bahwa mahar 

yang ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena 

mahar tersebut tidak mesti disebut dan diserahkan pada waktu akad nikah 

berlangsung. Dengan demikian mahar  termasuk dalam syarat 

perkawinan.8 Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa mahar adalah 

rukun dalam perkawinan sebagaimana dalam kitab Jami>’ al Ummaha>t : 

َداقِ  َوالزَّْوَجةُ   َوالزَّْوجُ  ُةَواْلَوِيلُّ غَ اًلصِّ  رَْكُنهُ اْالَ  َوالّصِ  
 

                                                             
7 Wahbah Al-Zuhaili,  Fiqi>h Isla>m wa Adillatuh Jilid 9 Terj. Abdul Hayyie al-Kattani 

(Jakarta: Gema Insani, 2007), 350. 
8 Amir Syarifuddin,  Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana,  2009), 

61. 
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Artinya: Rukun pernikahan adalah s}ighat, wali, calon suami, 
calon istri dan mahar.9 

 
Definisi  tersebut  mengandung  pengertian  bahwa  pemberian  

wajib yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan 

tidak dalam kesepakatan akad nikah atau setelah selesai peristiwa akad 

nikah tidak disebut mahar, tetapi  nafkah. Bila pemberian itu dilakukan 

secara sukarela di luar akad nikah tidak disebut mahar atau dengan arti 

pemberian biasa,  baik  sebelum  akad  nikah  atau  setelah  selesainya  

akad  nikah. Demikian  pula pemberian  yang  dilakukan  laki-laki  dalam  

waktu  akad nikah, namun tidak kepada mempelai perempuan, tidak 

disebut mahar.10 

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

mahar adalah pemberian pihak mempelai laki-laki kepada pihak wanita 

berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan. Bentuk dan 

jenis mahar tidak ditetapkan dalam hukum perkawinan Islam, tetapi kedua 

mempelai dianjurkan untuk bermusyawarah untuk menyepakati mahar 

yang akan diberikan. Apabila mempelai wanita sepakat dengan mahar 

yang ditawarkan oleh pihak mempelai pria bentuk dan jenisnya dapat 

ditetapkan oleh kedua belah pihak. 

Menurut KHI, kedudukan mahar bukan berupakan rukun dan juga 

syarat perkawinan, karena secara eksplisit tidak terdapat pasal yang 

menyatakan hal tersebut. Dalam pasal 34 dalam KHI ditegaskan bahwa 
                                                             

9 Jamaludin Ibn Umar Ibn Hasib Al-Maliki, Jami>’ Al Ummaha>t (Beirut: tp, 570-646 
H), 148. 

10 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan 

UU Perkawinan, (jakarta:kencana. 2009), 84. 
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“kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam 

perkawinan”. Dengan demikian ada perbedaan kedudukan mahar antara 

Imam Syafi’i dan Imam Malik. Sedangkan Kedudukan mahar menurut 

Imam Syafi’i dan dalam KHI adalah sama. 

Selain kedudukan mahar dalam perkawinan, perbedaan pendapat 

para Imam Imam juga terletak pada besarnya mahar yang harus 

dibayarkan oleh calon suami kepada calon istri. Besar kecilnya jumlah 

mahar, jenis dan bentuknya hendaknya berpedoman pada sifat 

kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan oleh Syariat Islam. 

Islam tidak menetapkan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan kemampuan 

pihak mempelai laki-laki.  

Imam Malik  berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu harus 

mencapai seperempat dinar emas atau perak seberat tiga dirham atau 

barang yang sebanding  dengan tiga dirham sedangkan Imam Abu Hanifah 

berpendapat bahwa mahar paling sedikit adalah sepuluh dirham.  

Imam Syafi’i berpendapat bahwa mahar tidak mengenal batas 

tinggi dan besarnya mahar. Segala sesuatu yang dapat menjadikan 

berharga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar.11 Begitu pula 

dengan Syariat Islam juga tidak menetapkan jumlah besar atau kecil 

mahar, karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempit 

rezekinya. Selain itu hampir masyarakat mempunyai adat dan tradisinya 

sendiri. Karena itu Islam tidak menyerahkan mahar oleh sejumlah mahar 

                                                             
11 Tihami dan Sahani, fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2009), 37. 
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itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau tradisi 

keluarganya.12 

Dalam KHI Pasal 31 dikatakan “Penentuan mahar berdasarkan asas 

kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”. Pasal 

ini memberikan penjelasan bahwa jumlah yang dianjurkan dari mahar 

adalah ukuran kesederhanaan sedangkan kesederhanaan sifatnya relatif 

bergantung pada batas kemampuan dan kesanggupan mempelai pria. 

Perkawinan merupakan perjanjian sakral antara calon mempelai 

laki-laki dengan calon mempelai wanita yang hendak membangun rumah 

tangga dengan tujuan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. 

Dalam hal tersebut ajaran Islam menganjurkan kesederhanaan dan niat 

yang ikhlas dalam menerima hakikat perkawinan. Islam mengajarkan agar 

keluarga perempuan tidak menolak laki-laki yang datang untuk melamar 

dengan alasan kemiskinan. Dengan demikian para pemuda tidak boleh 

menunda perkawinan jika telah memiliki kemampuan secara material dan 

biologisnya sebab perkawinan hukumnya menjadi wajib jika sacara 

syahwat tidak ada kekuatan untuk menahan nafsu seksualnya.13 

Dari sekian pendapat Imam Imam hanya pendapat dari Imam 

Syafi’i yang tidak menjadikan mahar sebagai rukun perkawinan, tetapi 

sebagai syarat sah saja. Sedangkan Imam yang lain seperti Imam Maliki 

menjadikan kedudukan mahar sebagai rukun dalam perkawinan. Hal inilah 

yang menjadi daya tarik penulis untuk mempelajari tentang mahar menurut 

                                                             
12 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah Terj. Mahyudin Syaf Juz 5 (Bandung: PT Al-Ma’arif, 

t.th), 54. 
13 Beni Ahmad Saebeni, Fiqh Munakahat (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 286. 
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Imam Syafi’i meliputi cara berhujjah dan dalil yang digunakan serta 

relevansinya dengan KHI yang tidak menjadikan mahar sebagai rukun 

nikah.  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka peneliti 

tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul “Konsep Mahar 

Menurut Imam Syafi’i dan Relevansinya KHI”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kedudukan mahar menurut Imam Syafi’i dan relevansinya 

dengan KHI? 

2. Bagaimana konsep pembayaran mahar menurut Imam Syafi’i dan 

relevansinya dengan KHI? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun hasil yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah 

terjawabnya semua permasalahan yang dirumuskan, yaitu: 

1. Untuk mendeskripsikan kedudukan mahar menurut Imam Syafi’i dan 

relevansinya dengan KHI. 

2. Untuk mendeskripsikan konsep pembayaran mahar menurut Imam 

Syafi’i dan relevansinya dengan KHI. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini meliputi dua hal, yaitu 

kegunaan ilmiah dan kegunaan terapan. Adapun manfaatnya adalah 

sebagai berikut: 
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1. Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan 

secara teoritik mengenai konsep mahar menurut Imam Syafi’i dan 

relevansinya  dengan  KHI di harapkan dapat menjadi pertimbangan 

dan menambah referensi penelitian selanjutnya. 

2. Praktis 

a. Dapat dijadikan bahan acuan atau rujukan bagi siapa saja yang ingin 

menggunakan konsep mahar menurut Imam Syafi’i dan relevansinya 

dengan KHI terhadap perkawinan. 

b. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan penjelasan 

mengenai konsep mahar menurut Imam Syafi’i dan relevansinya 

dengan KHI, selain itu diharapkan penelitian ini dapat dijadikan 

wacana pengetahuan para akademisi khususnya dan masyarakat pada 

umumnya. 

E. Telaah Pustaka 

Dari penelusuran yang peneliti lakukan, ada beberapa literatur yang 

membahas tentang Mahar  yang dilakukan dalam bentuk skripsi, antara 

lain: 

Penelitian oleh Yeni Patmawati yang bejudul “Mahar dalam 

Pernikahan (Studi Komperatif Imam Maliki dan Imam Syafi’i)”. dalam 

penelitian tersebut membahas tentang kedudukan mahar sebagai rukun 

dalam pernikahan yang harus diberikan dalam pernikahan yang menjadi 

syarat wajib dalam pernikahan dan kadar mahar yang harus diberikan 
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kepada calon istri minimal seperempat dinar atau 3 dinar yang diqiyaskan 

dengan potong tangan pencuri, serta istinbath hukum yang digunakan 

adalah qiyas. Sedangkan Imam Syafi’i menempatkan kedudukan mahar 

bukan sebagai rukun dalam pernikahan dan tidak ada batas kadar mahar 

dalam pernikahan. Istinbath hukum yang digunakan Imam Syafi’i adalah 

‘urf atau adat kebiasaan masyarakat.14 

Penelitian Dwi Handayani yang berjudul “Mahar Perspektif  Imam 

Hanafi dan Imam Syafi’i”. dalam penelitian tersebut membahas tentang 

mahar menurut Imam Hanafi dan Syafi’i adalah suatu pemberian calon 

suami kepada calon istri dengan penuh kerelaan tanpa mengharapkan 

imbalan, karena mahar bukanlah harga atau ganti rugi dari suatu yang 

dimiliki laki-laki pada perempuan. Imam Hanafi menganggap bahwa 

mahar itu paling sedikitnya adalah sepuluh dirham atau satu dinar. Selain 

itu menurut Madhhab Hanafi harus sesuatu yang bermanfaat, mempunyai 

nilai dan harga terhadap calon istri.15   

Penelitian Hafidz Alghofiri yang berjudul “Konsep Besarnya 

Mahar dalam Pernikahan menurut Imam Syafi’i” dalam penelitian tersebut 

membahas tentang analisa terhadap ketentuan mahar menurut Imam 

Syafi’i serta argumennya. Hasil penelitiannya adalah dalam masalah 

mahar menurut Imam Syafi’i mahar tidak ada batas minimalnya akan 

tetapinsesuai kadar kemampuan dari sang suami dan kerelaan sang istri. 

                                                             
14 Yeni Patmawati, “mahar Dalam Pernikahan (Studi Komperatif Madzhab Maliki dan 

Madzhab Syafi’i)”, (Skripsi IAIN Ponorogo, 2011). 
15 Dwi Handayani , “Mahar Perspektif  Madzab Hanafi dan Madzhab Syafi’i” (Skripsi 

IAIN Ponorogo, 2011). 
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Argumennya adalah lebih mengutamakan Alquran dan Hadis dalam 

beristinbath. Adapun qawl s}ah}abi> (Umar bin Khattab) dan qawl 

tabi’i>n (ibnu al-musayyab) dan tabi’i tabi’i>n (Robiah) sebagai 

penunjangyang mendekati Alquran dan hadis yang telah diseleksi oleh 

beliau.16 

Penelitian Mohammad ‘Ainul Fikri Kholili yang berjudul “ Studi 

Analisis Tentang Penundaan Pembayaran Mahar Perspektif Imam Malik”. 

Dalam penelitian tersebut membahas tentang pemikiran dan istinbath 

hukum dalam masalah penundaan pembayaran mahar menurut Imam 

Malik. Hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Imam 

Malik berpendapat jika penundaan pembayaran mahar diperbolehkan 

dengan syarat menyebutkan tenggang waktu pembayaran mahar tersebut. 

Imam Malik juga memberikan batasan waktu penundaan pembayaran 

mahar dan juga menganjurkan pembayaran dengan sebagian mahar 

dimuka jika hendak menggauli istrinya. Imam Malik mendasarkan 

pendapatnya tersebut pada praktik amal perbuatan yang dilakukan oleh 

penduduk madinah saat itu.17 

Penelitian Debi Nur Kholis yang berjudul “Penentuan Mahar saat 

Berlangsungnya Akad Nikah Perspektif Kiai Pesantren di Kabupaten 

Magetan”. Skripsi tersebut membahas tentang pandangan dan dasar hukum 

yang digunakan Kiai Pesantren di Kabupaten Magetan terhadap penentuan 

                                                             
16 Hafidz Alghofiri, “Konsep Besarnya Mahar Menurut Imam Syafi’i” (Skripsi IAIN 

Ponorogo, 2017). 
17 Muhammad ‘Ainul Fikri Kholili, “Studi Analisis Tentang Penundaan Pembayaran 

Mahar Pespektif Imam Malik” (Skripsi IAIN Ponorogo, 2013). 
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mahar pada saat akad nikah berlangsung. hasil dari penelitian tersebut 

dapat ditarik kesimpulan bahwa penentuan mahar itu hukumnya wajib 

pada saat berlangsungnya akad nikah karena termasuk dalam syarat. Dasar 

hukum yang di gunakan oleh Kiai Pesantren di Kabupaten Magetan dalam 

penentuan mahar saat berlangsungnya akad nikah tidak terlepas dari 

Alquran dan dari kitab kuning imam Imam Syafi’i.18 

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan sejauh ini belum 

ada karya tulis ilmiah atau skripsi yang membahas mengenai konsep 

mahar menurut Imam Syafi’i dan relevansinya dengan asas kesederhanaan 

dan kemudahan dalam KHI. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis  dan Pendekatan Penelitian 

Ditinjau dari jenis data yang diteliti, jenis penelitian dalam 

skripsi ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian jenis ini 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis.19 Dalam 

penelitian jenis ini, analisis data bersifat induktif berdasarkan pada 

data-data yang diperoleh selama penelitian yang kemudian dibangun 

menjadi sebuah hipotesis atau teori. penelitian jenis ini lebih 

menekankan pada makna dari pada generalisasi.20 

                                                             
18 Debi Nur Kholis, “Penentuan Mahar Saat Berlangsungnya Akad Nikah Perspektif Kiai 

Pesantren di Kabupaten Magetan, 2012). 
19  Aji Damanhuri, Metodologi Penenlitian Muamalah (Ponorogo: STAIN PO Press, 

2010), 23. 
20  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitataif, dan R&D, Cet. 22 (Bandung: 

Alfabeta, 2015), 9. 
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Sedangkan jika ditinjau dari lokasi perolehan data, jenis 

penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), yakni 

penelitian yang berusaha untuk memperoleh data dengan 

menggunakan sumber kepustakaan. Data yang menjadi pusat studi ini 

dikumpulkan melalui data variabel yang bertumpu pada tulisan, 

pemikiran, dan pendapat para tokoh dan pakar yang berbicara tentang 

tema pokok penelitian.21 Artinya, peneliti akan meneliti buku-buku 

yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang di bahas, 

yakni mengenai konsep mahar menurut Imam Syafi’i dan relevansinya 

dengan asas kesederhanaan dan kemudahan dalam KHI. 

Dalam meneliti permasalahan yang dibahas, peneliti 

menggunakan pendekatan normatif, yakni pendekatan dengan 

menjadikan ilmu-ilmu dan teori-teori yang relevan dengan objek 

penelitian sebagai kerangka berfikir dalam melakukan penelitian.22  

2. Data dan Sumber Data 

Sumber data yang di jadikan rujukan oleh peneliti dalam 

skripsi ini dikategorikan menjadi dua sumber data, yaitu: 

1. Sumber Data Primer, yakni sumber data pokok yang berkaitan dan 

di peroleh secara langsung dari obyek penelitian. 23 Sumber primer 

dalam penelitian ini adalah kitab Al-Umm, kitab Fath} al-Mu’i>n, 

Kitab Fath} al-Qari>b dan Kompilasi Hukum Islam. 

                                                             
21  Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 

2004), 1-2. 
22 M. Nur Hakim, Metode Studi Islam, Cet. 2 (Malang: UMM Press, 2005), 16.  
23  Saifudi Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91. 
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2. Sumber Data Sekunder, merupakan sumber data pelengkap yang 

akan di korelasikan dengan data primer, antara lain: 

a. Abd. Rahman Ghazaly, Fikih Munakahat. 

b. Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 

c. Tihami dan Sahani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah 

d. Beni Ahmad Saebeni, Fikih Munakahat 

e. Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh ‘ala Madhahib al-Arba’ah 

f. Ibnu Rusyd, Terjemah Bidayatul Mujtahid 

g. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam  

h. Serta buku-buku yang membahas tentang bab mahar. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka metode 

pengumpulan data yang tepat adalah menggunakan metode 

dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai 

hal-hal atau variable-variabel yang berupa catatan atau tilisan, surat 

kabar, majalah atau jurnal dan sebagainya yang diperoleh dari sumber 

data primer dan sekunder. 24 

4. Teknik Pengolahan Data 

Data penelitian yang sudah dikumpulkan diolah dengan teknik: 

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali dari sumber data yang 

diperoleh terutama dari segi kelengkapanya, kejelasan makna, 

                                                             
24 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2004), 234. 
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keselarasan antara data yang ada relevansinya dengan penelitian.25 

Dalam hal ini penulis akan mengambil data yang akan dianalisis 

dengan rumusan masalah saja. 

b. Organizing, yakni mengatur dan menyusun data untuk 

menghasilkann bahan penyusunan laporan penelitian dengan baik 

dan sistematis. 

c. Verifikasi, yakni melakukan analisis lanjutan terhadap hasil 

pengorganisasian dengan kaidah, dalil-dalildan teori sehingga 

diperoleh kesimpulan akhir yang jelas dan obyektif. 

5. Analisis Data 

Untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam rangka 

mempermudah pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan metode: 

a. Deskriptif yaitu dengan memaparkan sedetail mungkin pendapat 

Imam Syafi’i tentang kerangka teori dan pemikirannya serta 

konsep mahar dalam KHI sehingga di peroleh sebuah kesimpulan. 

b. Deduktif  yaitu pembahasan yang diawali dari teori yang bersifat 

umum kemudian digunakan untuk mengkaji data yang bersifat 

khusus. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan memahami masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang 

terbagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisannya sebagai 

berikut: 

                                                             
25 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 41.  
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Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang merupakan pola 

dasar yang menggambarkan seluruh penelitian ini yang memuat latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, merupakan konsep mahar menurut Imam Syafi’i yang 

meliputi biografi Imam Syafi’i, dilanjutkan dengan pendapat Imam Syafi’i 

tentang kedudukan, besar mahar serta mahar berupa non materiil serta 

dasar hukum yang digunakan. 

Bab ketiga, konsep mahar dalam KHI dari yang meliputi sejarah 

penyusunan KHI, dasar-dasar hukum KHI, kedudukan mahar dalam KHI 

serta pembayaran mahar dalam KHI. 

Bab keempat, merupakan analisis tentang konsep kedudukan 

mahar  menurut Imam Syafi’i dan relevansinya dengan KHI dan konsep 

pembayaran mahar menurut Imam Syafi’i dan relevansinya dengan KHI.  

Bab kelima, merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang 

meliputi kesimpulan dan saran. Penyusunan skripsi ini terdiri dari 

kesimpulan dengan pemaparan berdasarkan data yang diperoleh dan 

analisis yang dilakukan serta saran sebagai bahan pikiran dari penyusun 

yang semoga bermanfaat bagi pembaca. 
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BAB II 

KONSEP MAHAR MENURUT IMAM SYAFI’I  

 

A. Biografi Imam Syafi’i 

Nama lengkap Imam Syafi’i adalah Muhammad bin Idris bin al-

Abbas bin Utsman bin Syafi’i bin as-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin 

Hasyim bin Muthalib bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah 

bin Ka’ab bin Luay bin Ghalib, Abu Abdillah al-Quraisyi Asy-Syafi’i al-

Maliki, Keluarga dekat Rasulullah dan putra pamannya. Muthalib adalah 

saudara Hasyim ayah dari Abdul Muthalib Kakek Rasulullah SAW. Dan 

Kakek Imam Syafi’i berkumpul (bertemu nasabnya) pada Abdi Manaf bin 

Qushay, kakek Rasulullah yang ketiga. 

Idris, ayah Syafi’i tinggal di tanah Hijaz, ia keturunan Arab dari 

kabilah Quraisy. Kemudian ibunya yang bernama Fatimah al-Azdiyyah 

adalah berasal dari salah satu kabilah di Yaman yang hidup dan menetap 

di Hijaz. Semenjak kecil Fatimah merupakan gadis yang banyak beribadah 

memegang agamanya dengan kuat dan sangat taat dengan Rabb-nya. Dia 

dikenal cerdas dan mengetahui seluk beluk Alquran dan Sunnah baik 

us}u>l maupun furu>’ (cabang).1 

Kebanyakan ahli sejarah berpendapat Imam Syafi’i lahir di kota 

Gaza Palestina. Pendapat ini pula yang dipegang oleh mayoritas fuqoha 

dan pakar sejarah ulama fikih. 

                                                             
1 M. Hasan al-Jamal, Biografi 10 Imam Besar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, t.th ), 59. 
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Mengenai tahun kelahirannya, para ahli sejarah sepakat bahwa 

Imam Syafi’i lahir pada tahun 150 H. Di tahun ini pula wafat ulama besar 

bernama Imam Abu Hanifah. Berkenaan dengan kelahiran sang Imam, 

sebagian Ulama menambahkan bahwa Imam Syafi’i lahir di malam 

wafatnya abu Hanifah. Tidak lama setelah Imam Syafi’i lahir, ayahnya 

meninggal. Saat itu umur Imam Syafi’i belum menginjak dua tahun. 

Kemudian ia dibesarkan dan dididik oleh ibunya. Dia melihat bahwa jika 

tetap tinggal di Gaza maka sambungan nasabnya kepada Quraisy akan 

hilang disamping itu akan terhalangi untuk mendapatkan pendidikan yang 

layak. Maka ibunya memutuskan membawa Imam Syafi’i ke kota Makkah 

dan di tinggal disebuah kampung dekat Masjidil Haram yang disebut 

kampung al-khayf. 

Semenjak masa kanak-kanak Imam Syafi’i  adalah  seorang putra 

yang cerdas yang dan cemerlang yang selalu giat belajar ilmu-ilmu 

keislaman. Dengan kelebihannya Imam Syafi’i dengan mudah dapat 

menghafal Alquran, menghafal hadit dan menuliskannya, beliau juga 

sangat tekun mempelajari kaidah-kaidah nahwu bahasa arab. Disamping 

mempelajari pengetahuan di Mekkah Imam Syafi’i mengikuti latihan 

memanah, dalam memanah ini Imam Syafi’i mempunyai kemampuan di 

atas teman-temannya. Dia memanah sepuluh kali, yang salah sasaran 

hanya sekali saja. Kemudian ia dia menekuni bahasa Arab dan Syair 

hingga membuat dirinya menjadi anak paling pandai dalam bidang 
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tersebut. Setelah menguasai keduanya Imam Syafi’i lalu menekuni dunia 

fikih dan akhirnya menjadi ahli fikih terkemuka di masanya.2 

Dalam masalah ilmu fikih Imam Syafi’i belajar kepada Imam 

Muslim ibn Khalid az-Zanny, seorang guru besar dan mufti di kota 

Mekkah sampai memperoleh ijazah berhak mengajar dan memberi fatwa, 

selain itu Imam Syafi’i juga mempelajari berbagai cabang ilmu agama 

lainnya seperti ilmu hadist dan ilmu alquran. Untuk ilmu hadis ia 

berguru pada Ulama hadis. 

Imam Syafi’i meninggalkan kota Mekkah menuju Madinah untuk 

belajar kepada Imam Malik ibn Annas, seorang Ulama fuqaha’ termashur 

di sana pada saat itu. Kemudian ia melanjutkan pelajarannya bersama 

Imam Malik diusainya yang kedua puluh tahun sampai gurunya meninggal 

dunia pada 179 H/796 M. Pada saat wafatnya Imam Malik, Imam Syafi’i 

sudah meraih reputasi sebagai fuqaha’ yang masyhur di Hijaz dan 

berbagai tempat lainnya. Imam Syafi’i adalah profil Ulama yang tidak 

pernah lelah dalam menuntut ilmu, semakin dirasakannya semakin banyak 

yang tidak diketahuinya. Ia kemudian meninggalkan Madinah menuju Irak 

untuk berguru kepada Ulama besar disana antara Imam Abu Yusuf dan 

Imam Muhammad ibn Hasan. Keduanya adalah sahabat Imam Abu 

Hanifah, dari kedua Imam itu Syafi’i memperoleh pengetahuan yang 

lebih luas mengenai cara-cara hakim memeriksa dan memutuskan perkara, 

                                                             
2 Syaikh Ahmad Farid, 60 Biografi Ulama Salaf  (Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2006), 

355. 
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cara menjatuhkan hukuman, serta berbagai metode yang ditetapkan oleh 

para mufti disana yang tidak pernah dilihatnya di Hijaz. 

Dalam perkembangan Madhhab Syafi’i, Imam Syafi’i adalah 

orang yang langsung mempopulerkan Madhhab nya seperti di Irak dan 

Mesir. Di Irak dia menyusun kitab dan langsung dibacakan kepada murid- 

muridnya  yang  disebut  qawl  qadi>m.  Di  Mesir  dia  juga  melakukan  

hal seperti itu, sampai dia wafat pada tahun 204 H yang disebut dengan 

qawl al-jadi>d.3 

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu pada tahun 186 H 

Imam Syafi’i kembali ke Mekkah dan mengembangkan ilmunya serta 

berijtihad secara mandiri dalam menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya 

dengan berpindah-pindah tempat. Ia juga mengajar di Baghdad (195 – 197 

H) dan Mesir (198-204 H). Dengan demikian beliau sempat membentuk 

kader-kader dalam bidang hukum Islam.4 

Diantara Kitab yang termasuk dari hasil karyanya adalah : 

a. Kitab al-Umm 

Sebuah kitab tebal yang terdiri dari empat jilid dan berisi 128 

masalah. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata “jumlah kitab (masalah) dalam 

kitab al-Umm  lebih dari 140 bab. Dimulai dari kitab T}aharah 

(masalah bersuci) kemudian kitab as-S}ala>h (masalah shalat). Begitu 

seterusnya yang beliau susun berdasarkan bab-bab Fikih. Kitabnya yang 

                                                             
3 Munawir Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab (Jakarta: Bulan Bintang, 

1995), 260. 
4 Ahmad asy-Syurbasy, Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab, Terj. Sabil Huda dan 

H. A. Ahmadi (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 149. 



21 
 

diringkas oleh al-Muzani yang kemudian dicetak bersama al-Umm.  

b. Kitab ar-Risa>lah al-Jadi>dah 

Sebuah kitab yang telah dicetak dan di tah}qi>q (diteliti) oleh 

Syaikh Ahmad Syakir yang diambil dari riwayat ar-Rabi’ bin Sulaiman 

dari Imam Syafi’i.  Kitab ini terdiri dari satu jilid besar. Di dalamnya 

berbicara tentang Alquran dan penjelasannya, beliau mengemukakan 

bahwa banyak dalil mengenai keharusan berhujjah dan berargumentasi 

dengan hadis. 

Beliau juga menghapus masalah nasikh dan mansukh dalam 

Alquran dan hadist, menguraikan ‘ilal (‘illat/cacat) yang terdapat pada 

bagian hadis dan alasan dari kehasuran mengambil hadis ahad sebagai 

hujjah dan dasar hukum, serta apa yang boleh di perselisihkan dan tidak 

boleh diperselisihkan didalamnya.        

Selain kedua kitab yang telah disebutkan ada beberapa kitab lain 

yang dinisbatkan kepada Imam Syafi’i seperti kitab al-Musnad, as-

Sunan ar-Ra>d ‘ala> Barahimah, Minha>h ash Sha>fi’i, Ah}ka>m  

Al-Qur’an dan lain lain.5      

B. Pengertian dan Dasar Hukum Mahar Menurut Imam Syafi’i 

Kata “mahar” berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda 

bentuk abstrak atau  masdar,  yakni “mahran” atau kata kerja, yakni 

fi’il dari “mahara-yahmuru-mahran”. Lalu dibekukan dengan kata benda 

mufrad yakni al-mahr dan kini telah menjadi bahasa Indonesia dengan 

                                                             
5 Ali Shodiqin, Ushul Fiqh (Yogyakarta: t.tp, t.t), 137. 
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kata yang sama yakni mahar atau karena kebiasaan pembayaran dengan 

emas maka mahar diidentikkan dengan maskawin. 

Di kalangan fuqaha, di samping kata mahar,  juga digunakan 

istilah lainnya, yakni s}adaqah, nih}lah dan fari>d}ah yang maksudnya 

adalah mahar. Dengan demikian istilah mahar merupakan pemberian yang 

dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang 

hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dari jenisnya, besar dan 

kecilnya dalam Alquran maupun Hadis.6 

Secara umum kata lain yang digunakan untuk mahar dalam 

Alquran adalah “Ajr” yang berarti penghargaan serta hadiah yang 

diberikan kepada calon istri. Sedangkan kata s}adaqah juga digunakan 

untuk menekankan pemberian/nafkah dalam kehidupan keluarga. 

Kemudian kata fari>d}ah yang secara harfiah adalah nafkah yang 

diwajibkan atau suatu bagian yang ditekankan. Mahar merupakan suatu 

hadiah sesuai dengan kerelaan suami kepada istrinya pada waktu 

berlangsungnya perkawinan.7 

Mahar secara teminologi adalah pemberian wajib dari calon suami 

kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan 

rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya atau pemberian 

yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya baik dalam 

bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajarkan dan lain 

sebagainya). 

                                                             
6  Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 260. 
7 Abdul Rahman, Perkawinan dalam Syariat Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 67. 
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Islam sangat memerhatikan dan menghargai wanita dengan 

memberi hak kepadanya diantaranya adalah hak untuk menerima mahar. 

Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada 

wanita lain atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya, meskipun 

oleh suaminya sendiri, kecuali dengan izin dan kerelaan istri.8 

Imam Syafi’i mendefinisikan sebagai sesuatu yang diwajibkan 

sebab pernikahan atau persetubuhan, atau lewatnya kehormatan 

perempuan dengan tanpa daya seperti akibat susuan dan mundurnya para 

saksi.9 

Dalam  tradisi  Arab  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  kitab-

kitab fikih, mahar itu meskipun wajib, namun tidak mesti diserahkan 

waktu berlangsungnya akad nikah dalam arti boleh diberikan waktu 

akad nikah dan boleh pula sesudah berlangsungnya akad nikah itu. Bila 

pemberian itu dilakukan  secara  sukarela  di luar  akad  nikah  tidak  

disebut  mahar  atau dengan  arti  pemberian  biasa,  baik  sebelum  

akad  nikah  atau  setelah selesainya   pelaksanaan   akad   nikah.   

Demikian   pula   pemberian   yang diberikan mempelai laki-laki dalam 

waktu akad nikah namun tidak kepada mempelai perempuan, tidak 

disebut mahar. 

Definisi  tersebut  mengandung  pengertian  bahwa  pemberian  

wajib yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan 

                                                             
8 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 

37. 
9
 9 Wahbah Al-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 9 Terj. Abdul Hayyie al-Kattani 

(Jakarta: Gema Insani, 2007), 350. 
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tidak dalam kesepakatan akad nikah atau setelah selesai peristiwa akad 

nikah tidak disebut mahar, tetapi  nafkah. Bila pemberian itu dilakukan 

secara sukarela di luar akad nikah tidak disebut mahar atau dengan arti 

pemberian biasa,  baik  sebelum  akad  nikah  atau  setelah  selesainya  

akad  nikah. Demikian  pula pemberian  yang  dilakukan  laki-laki  dalam  

waktu  akad nikah, namun tidak kepada mempelai perempuan, tidak 

disebut mahar.10 

Mahar dalam hukum Islam, merupakan salah satu ciri khas hukum 

perkawinan Islam,  pemberian mahar pada masa dulunya sangat berkaitan 

dengan kondisi perempuan yang tidak memiliki hak dan kebebasan, 

sehingga pemberian mahar pun dengan sendirinya diperuntukan bagi 

wali si  perempuan,  sebagai  kompensasi  karena  ia  sudah  membesarkan  

dan resiko akan kehilangan peran yang dimainkan si anak nantinya di 

rumah suaminya. Hal inilah yang menyebabkan mahar ditafsirkan sebagai 

harga beli seorang perempuan dari walinya. Dulu seorang perempuan yang 

telah menikah dengan seorang pria, maka ia menjadi hak milik penuh 

suaminya. Karenanya, seorang suami memiliki wewenang terhadap 

istrinya untuk menjadikannya apa saja, termasuk berwenang penuh dalam 

hubungan biologis dan menikahkan dengan pria lain serta segala bentuk 

perbuatan lain yang berkonotasi merendahkan perempuan.11 

                                                             
10 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2009), 

84. 
11 Ibid., 20. 
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Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

mahar adalah pemberian pihak mempelai laki-laki kepada pihak wanita 

berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan. Bentuk dan 

jenis mahar tidak ditetapkan dalam hukum perkawinan Islam, tetapi kedua 

mempelai dianjurkan untuk bermusyawarah untuk menyepakati mahar 

yang akan diberikan. Apabila mempelai wanita sepakat dengan mahar 

yang ditawarkan oleh pihak mempelai pria bentuk dan jenisnya dapat 

ditetapkan oleh kedua belah pihak. 

Dasar hukum adanya mahar dalam perkawinan terdiri atas dasar 

hukum yang diambil dari Alquran dan dasar hukum dari Hadis tentang 

kewajiban pembayaran mahar oleh mempelai laki-laki kepada mempelai 

perempuan. 

1. Dasar Hukum mahar dari Alquran 

Dalam Alquran surat An-Nisa’ ayat 4. Allah Swt berfirman: 

  

    

     

   

    

 
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”12 
 

                                                             
12 Departemen Agama RI, Alquran Tajwid dan Terjemahnya (Bandung: Al-Qur’an, 

2009), 77. 
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Ayat di atas menyebut kata mahar dengan istilah s}aduq yang 

dimaknakan sebagai pemberian yang penuh keikhlasan. Menamai 

maskawin dengan nama tersebut di atas diperkuat oleh lanjutan ayat 

yakni nih}lah. Kata ini berarti “pemberian yang tulus tanpa 

mengharapkan sedikitpun imbalan”. Ia juga dapat berarti agama, 

pandangan hidup, sehingga maskawin yang diserahkan itu merupakan 

bukti kebenaran dan ketulusan hati sang   suami   yang   

diberikannya   tanpa   mengaharapkan   imbalan,   bahkan 

diberikannya karena didorong oleh tuntutan agama atau pandangan 

hidupnya. 

Kerelaan istri menyerahkan kembali maskawin itu harus benar-

benar muncul dari lubuk hatinya. Karena ayat di atas, setelah 

menyatakan tibna yang maknanya mereka senang hati, ditambahkan 

dengan kata nafsan/jiwa, untuk menunjukkan betapa kerelaan itu 

muncul dari lubuk jiwanya yang dalam, tanpa tekanan, penipuan, dan 

paksaan dari siapapun. Dari ayat  ini dipahami adanya kewajiban 

suami membayar  maskawin buat istri dan bahwa maskawin itu  adalah 

hak istri secara penuh. 

Dalam ayat  ini  Allah  mengharamkan orang  beriman untuk  

memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi 

lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak 

dibenarkan oleh syariat. boleh melakukan transaksi terhadap harta 
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orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling rida, saling 

ikhlas.13 

Dalam surat An-Nisa’ ayat 25 Allah Swt berfirman: 

  

  

   

Artinya: “oleh karena itu, kawinkanlah dengan seizing tuan 
mereka dan berikanlah maskawin mereka menurut yang 
patut”.14 

Dalam ayat di atas digunakan istilah ajr.  Istilah tersebut yang 

makna aslinya adalah upah, dalam konteks ayat tersebut bermakna 

mahar atau maskawin bagi hamba sahaya perempuan yang hendak 

dinikahi, yang disamping harus atas izin tuannya juga harus dibayar 

maharnya.  Dengan demikian dalam konteks hak atas mahar tidak ada 

perbedaan antara hamba sahaya dan perempuan merdeka. Ayat tersebut 

dapat pula dipahami bahwa dari sisi kesetaraan gender Islam telah 

melakukannya dengan adil, terutama dalam upaya membebaskan kaum 

perempuan dari ketertindasan sosial maupun budaya. 

Demikian pula dalam surat An-Nisa’ ayat 20-21. Allah Swt 

berfirman: 

  

   

  

   

                                                             
13 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, vol.2 (Jakarta: Lentara Hati, tth), 329-330. 
14 Departemen Agama RI, Alquran Tajwid dan Terjemahnya, 82. 
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Artinya: “dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan 
istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada 
seseorang diantara nereka harta yang banyak, maka 
janganlah kamu mengambilnya kembali darinya barang 
sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali 
dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) 
dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya 
kembali padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) 
dengan yang lain sebagai suami istri. Mereka (istri-istrimu) 
telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.15

 

 

Ayat-ayat di atas menunjukan bahwa mahar itu tidak ditetapkan 

jumlah minimalnya. Segram tepung, cicin besi dan dua pasang sandal 

itu sudah cukup untuk disebut sebagai mahar. Dan berlebih-lebihan 

dalam mahar dimakruhkan karena  yang  demikian  tidak  banyak  

memberikan  berkah, bahkan  seringkali  menyulitkan.  Jika  seorang  

wanita  telah menyetujui ilmu seorang laki-laki dan hafalan seluruh 

atau sebagian Alquran sebagai mahar maka yang demikian itu 

diperbolehkan.16 

Agama Islam mencintai manusia yang tidak melampaui batas 

dalam memberikan mahar dan tidak berlebihan. Karena Islam tidak 

                                                             
15 Departemen Agama RI, Alquran Tajwid dan Terjemahnya, 81. 
16 Syaikh Hasan Ayyub,  Fikih Keluarga,  Cetakan Ke Empat ( Jakarta:  Timur, 2004), 

68. 
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menganjurkan mahar yang berlebihan,  mahar  mubah (boleh) apabila 

kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan hal tersebut tidak 

menjadi masalah akan  tetapi  apabila  salah  satu diantara  keduanya 

keberatan bahkan menggagalkan pernikahan maka makruh hukumnya. 

Dalam surat Al- Baqarah ayat 237 disebutkan: 

   

    

   

    ….. 

Artinya: “jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu 
bercampur dengan mereka padahal sesunggunya kamu 
sudah menentukan maharnya maka bayarlah seperdua dari 
mahar yang telah kamu tentukan itu”17 
 

Ayat-ayat Alquran tersebut merupakan dalil sebagai dasar hukum 

yang kuat bahwa laki-laki wajib membayar mahar kepada perempuan 

yang hendak dinikahinya dengan ikhlas agar hak perempuan sejak awal 

telah ditegakkan. 

2. Dasar Hukum Mahar dari Hadis 

18َة اَْيَسُر ُمْؤنَة َأنَّ اَْعَظُم ألنَِّكاُح بـَرَكَ   

Artinya: “Sesungguhnya perkawinan yang paling besar berkahnya 
adalah yang paling murah maharnya.”(H.R Ibn Hanbal) 
 
Hadits di atas menunjukkan kewajiban mahar sekalipun sesuatu 

yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi Saw bahwa 

beliau meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Apabila mahar tidak 
                                                             

17 Departemen Agama RI, Alquran Tajwid dan Terjemahnya, 38. 
18 Abu Abdullah Ahmad Ibn Hanbal, Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal, Kitab an-Nikah 

(Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 39. 
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wajib tentu Nabi Saw pernah meninggalkannya walaupun sekali dalam 

hidupnya yang menunjukkan tidak wajib. Akan tetapi beliau tidak pernah 

meninggalkannya, hal ini menunjukkan kewajibannya. 

C. Kedudukan Mahar menurut Imam Syafi’i 

Menurut Imam Syafi’i rukun pernikahan secara lengkap adalah 

sebagai berikut: 

a. Calon istri 

b. Calon suami 

c. 2 saksi 

d. Wali 

e. S}ighat.19 

Imam Syafi’i berpendapat bahwa mahar yang harus ada dalam 

setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut 

tidak mesti disebut dalam akad nikah dan tidak mesti diserahkan pada 

waktu akad berlangsung. Dengan demikian mahar itu termasuk dalam 

syarat sah perkawinan.20 

Sesuai dengan yang dikatakan Madhhab Syafi’i disunnahkan untuk 

menyebutkan mahar di dalam akad nikah. Sekalipun dalam perkawinan 

budak. Madhhab Syafi’i berpendapat dalam kitab Fath} al-Qari>b. 

                                                             
19 Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al Waibari, Fath} al-Mun’i>m, Terj. Abu 

Hidayah, Juz 3 (Surabaya: Al-Hidayah, t.th), 17. 
20 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 61. 
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َالِءالنَِّكاِح َعِن اْلَمْهِر َوُهوََكًذِلَك َوَاْشَعرُقـَْولُُه ُيْسَتَحبُّ ِجبََوارٍِاخْ 

 21  

Artinya: “Yang dimaksud bahwa perkawinan mushanif telah 
memberikan pengertian bahwa lafad disunnahkan adalah memberikan 
pengertian dengan bolehnya meniadakan suatu perkawinan dari 
adanya mahar”. 

 
Imam Syafi’i berargumen dengan Firman Allah surat Al-

Baqarah ayat 236 

    

   

   

   

   

  

  

  

   

       

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

Mahar berasal dari bahasa Arab yang mempunyai beberapa nama. 

Kata s}ida>q mengandung perintah bagi orang yang telah memberikan 

                                                             
21 Muhammad Ibnu Qasim al-Goza, Fath} al-Qari>b (Indonesia: Darul al-Ikhya’, t.th), 

43. 
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ketentuan mahar baik sebelu atau sesudah dukhu>l, karena hal tersebut 

yang diwajibkan seseorang atas dirinya sendiri. Seorang suami tidak boleh 

menahan sebagian hartanya, kecuali suami yang menceraikannya sebelum 

dukhu>l. 

Kata mahar juga mengandung arti kewajiban akad nikah meskipun 

ia tidak menyebutkan mahar dan belum menjima’nya. Mahar yang tidak 

disebutkan dalam akad dan akan menjima’nya maka suami wajib 

memberikan mahar sepadan.22 

Allah Swt berfirman dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 237. 

   

    

   

    ….. 

 
Artinya: “jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu 
bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah 
menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar.”23 
 

Mahar hukumnya wajib karena faktor akad meskipun suami tidak 

menyebutkan nilai mahar dan belum menggauli istrinya. Di mungkinkan 

mahar itu tidak wajib untuk kecuali seseorang mewajibkannya atas dirinya 

sendiri dan dia telah menggauli istrinya meskipun dia tidak menyebutkan 

mahar. Oleh karena itu perintah mahar itu mengandung tiga kemungkinan 

                                                             
22 Imam Syafi’i, Al-Umm Juz 5 (Beirut: Darul Fikri, t.th), 52. 
23 Departemen Agama RI, Alquran Tajwid dan Terjemahnya, 38. 
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makna ini, maka makna yang paling kuat untuk dipegang adalah yang di 

tunjukkan oleh Alquran, Sunnah atau Ijma’.24 

Imam Syafi’i berargumen dengan Firman Allah dalam surat Al-

Baqarah ayat 236 

    

   

   

    

  

   

  

   

   

    

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

Maksudnya akad nikah hukumnya sah meskipun tanpa 

menyebutkan mahar. Alasannya adalah karena talak tidak jatuh kecuali 

pada istri yang telah dinikahi. Oleh karena boleh melakukan akad nikah 

tanpa menyebutkan mahar, maka hal itu menjadi dalil perbedaan antara 

nikah dan jual beli. Jual beli tidak sah kecuali dengan harta yang definitif, 

                                                             
24 Imam Asy-Syafi’i, Al-Umm Terj. Misbah Jilid 9 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 327. 
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sedangkan akad nikah itu sah dengan ucapan nikah dan bahwa mahar tidak 

dapat merusak akad nikah. 

Dengan demikian jika seseorang melakukan akad nikah dengan 

mahar yang tidak diketahui atau berupa sesuatu yang haram maka 

sesungguhnya perkawinan tersebut ditetapkan dengan ucapan dan pihak 

perempuan berhak atas mahar standar jika dia telah digauli. Mahar tidak 

wajib dibayarkan apabila suami menjatuhkan talak sebelum digauli. 

Alasannya adalah karena mahar itu wajib akibat akad dan persetubuhan 

meskipun suami tidak menyebutkan mahar.25   

Akad nikah itu sah tanpa ketentuan s}ida>q (fari>d}ah al-

s}ida>q) maksudnya bahwa talak tidak akan pernah jatuh kecuali pada 

orang yang telah mengadakan akad nikah. Jika boleh mengadakan akad 

nikah tanpa mahar maka hukum nikah tetap sah. 26 

Menurut penjelasan Imam Syafi’i di atas jelas bahwa mahar bukan 

merupakan rukun dari akad pernikahan tetapi hanya syarat yang harus 

dipenuhi dalam suatu perkawinan. 

D. Pembayaran Mahar Menurut Imam Syafi’i 

Pelaksanaan membayar mahar bisa dilakukan sesuai dengan 

kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat. Mahar 

boleh dilaksanakan atau diberikan dengan kontan atau hutang, apakah mau 

dibayar kontan sebagian dan hutang sebagian yang lain. Maka 

                                                             
25 Imam Asy-Syafi’i, Al-Umm Terj. Misbah Jilid 9, 329. 
26 Imam Syafi’i, Al-Umm Juz 5 (Beirut: Darul Al-Fikri, t. th), 51. 
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disunnahkan membayar kontan sebagian.berdasarkan sabda Rasulullah 

Saw. 

ًعْن اْبِن َعَباِس ان النيب ص م منع عليا ان يدخل بفاطمة 

فـََقاَل َفاَْيَن ِدْرُعَك . َما ِعْنِدي َشْيئٌ : فقال . حيت يعتيها شيئا

َها َها ِا�َّ 27 اْحلُْطِمْيُة؟ َفاُْعِطيـْ   

 

Artinya: “dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW melarang Ali 
mengumpuli Fatimah sampai Ia memberikan sesuatu kepadanya. 
Lalu jawabnya: saya tidak punya apa-apa. Maka sabdanya: 
dimanakah baju besi Huthamiyyahmu? Lalu diberikanlah baju itu 
kepada Fatimah. 
 
H}adi>th di atas menunjukkan bahwa larangan itu dimaksudkan 

sebagai tindakan yang lebih baik dan secara hukum dipandang sunnah 

memberikan mahar sebagian terlebih dahulu. 

Imam Syafi’i membolehkan penangguhan keseluruhan atau 

sebagian mahar sampai jangka waktu yang diketahui karena mahar adalah 

pengganti dalam akad saling memberi ganti, jika di mutlakkan 

penentuannya pasti ada jalan keluar. Jika ia di tangguhkan sampai jangka 

waktu yang tidak diketahui hukumya tidak sah karena merupakan sesuatu 

yang tidak diketahui. Jika di tangguhkan tanpa menyebutkan waktunya 

menurut Imam Syafi’i mahar fasi>d dan ia tidak berhak mendapatkan 

mahar mithil. 

Penangguhan pembayaran mahar terdapat dua syarat: 

                                                             
27 Abu Abdullah ar-Rahman Ibn Syu’aib an-Nasa’i, Sunan an-Nasa’i, Kitab an-Nikah 

(Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 123. 
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1. Jangka waktunya diketahui. Jika jangka waktu tidak diketahui seperti 

penangguhan sampai jangka waktu datang kematian atau perpisahan 

maka akad menjadi rusak dan wajib untuk dibatalkan. Kecuali si laki-

laki-laki menggauli si perempuan maka saat itu diwajibkan membayar 

mahar mithil. 

2. Jangan sampai jangka waktu jauh sekali seperti melebihi 50 tahun 

karena hal ini dapat membuat hilangnya mahar. Melakukan 

persetubuhan dengan tujuan membuat mahar hilang dapat merusak akad 

perkawinan.  

Jika suami tidak dapat membayar mahar dengan cepat maka 

menurut Imam Syafi’i si istri memiliki hak untuk meminta pembatalan 

nikah ketika itu, ia memiliki hak untuk membatalkan perkawinannya 

sebelum dan sesudah persetubuhan. 28 

E. Besar Mahar menurut Imam Syafi’i 

Mahar atau maskawin adalah harta pemberian dari mempelai lelaki 

kepada mempelai perempuan yang merupakan hak istri dan sunnah yang 

disebutkan ketika akad berlangsung. 

Pemberian suatu mahar wajib guna membuktikan kesetiaan suami 

terhadap istrinya dalam hal ini tergantung pada kemampuan suami itu 

sendiri sebagaiman dijelaskan oleh Rasul.29 

30ُمْؤنَةً  أََيَسرُهُ  بـَرََكةً  النََّكـاحِ  أَْعَظمَ  ِإنَّ  .   

                                                             
28 Wahbah Al-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid, 250. 
29 Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 222. 
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Artinya: Pernikahan yang paling besar keberkahannya ialah 
yang paling mudah maharnya. 

Menurut Imam Syafi’i mahar tidak mengenal batas tinggi dan 

rendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadikan berharga bagi yang lain 

dapat dijadikan mahar.31 Pemberian mahar dalam ukuran sedang lebih 

disukai. Lebih baik jika seseorang tidak memberikan mahar kepada 

istrinya melebihi mahar Rasulullah Saw kepada istri-istrinya, dan yang 

dibayarkan untuk putri-putri beliau yaitu lima ratus dirham sebagai upaya 

mencari berkah dengan cara meneladani setiap perkara yang dikerjakan 

Rasulullah Saw.32 

Sedangkan firman Allah yang dijadikan Imam Syafi’i menentukan 

tidak ada batas minimal mahar adalah: 

 

Dalam firman Allah Swt dalam surat an-Nisa’ ayat 20 

  

   

  

   

    

  

       

Artinya: “ dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan 

isteri yang lain [280], sedang kamu telah memberikan kepada 

seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah 

                                                                                                                                                                       
30 Abu Abdullah Ahmad Ibn Hanbal, Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal, Kitab an-Nikah 

(Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 39. 
31 Tihami dan Soharo Sahrani, Fikih Munakahat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 

37. 
32 Ibid., 332. 
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kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah 

kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang 

Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?” 33 
 

Menunjukkan bahwa tidak ada batasan minimal dalam mahar, baik 

sedikit atau banyak karena Allah tidak menyebutkan larangan terhadap 

qinta>r  yang berarti harta yang banyak serta tidak  batasan minimal. Hal 

itu ditunjukkan oleh sunnah Nabi dan Qiyas terhadap Ijma’ dalam masalah 

ini. Jadi, batasan minimal boleh dibayarkan sebagai mahar sama dengan 

batasan minimal sesuatu yang dijadikan manusia sebagai harta benda. Apa 

yang dianggap dirusak oleh seseorang milik orang lain itu memiliki nilai 

dan apa yang biasa diperjualbelikan diantara manusia.34 

Dapat dipahami dengan jelas dalam Alquran bahwa laki-laki yang 

menikahi dan telah menggauli itu wajib membayar mahar sesuai dengan 

kesepakatan. Allah Swt juga menetapkan ketentuan mahar bagi hamba 

sahaya yang akan menikah dengan seizin tuannya. 

 

 

Allah berfirman  dalam Alquran surat al-Ahzab ayat 50. 

   

  

   

  

  

                                                             
33 Departemen Agama RI, Alquran Tajwid dan Terjemahnya, 81. 
34 Imam Asy-Syafi’i, Al-Umm Terj. Misbah Jilid 9, 329. 
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Artinya: “dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya 
kepada Nabi kalau Nabi mau Mengawininya sebagai 
pengkhususan bagimu bukan untuk semua orang mukmin”35 

 
Maksud dari ayat di atas adalah ketentuan tersebut khusus bagi 

Nabi saw dengan jalan hibah tanpa mahar dan ketentuan tersebut bukan 

untuk umat muslim yang lainnya. Jadi perkawinan yang terjadi tanpa 

mahar adalah sah. Apabila perempuan menuntut maharnya maka suami 

harus memberikan mahar mithil.  Demikian pula jika suami telah 

menggaulinya sedangkan suami belum menetapkan mahar baginya maka 

dia berhak atas mahar mithil. Tidak terlepas kemungkinan bahwa suami 

menikahi seorang perempuan tanpa mahar kemudian ia menceraikannya 

sebelum terjadi persetubuhan maka  perempuan yang dinikahi itu berhak 

atas mut’ah. Demikianlah Allah Swt membebaskan mahar terhadap suami 

dari kewajiban mahar jika dia menjatuhkan talah sebelum menggauli 

istrinya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah istrinya itu perempuan 

merdeka atau budak.36 

Sabda Nabi saw yang digunakan Imam Syafi’i dalam menjelaskan 

tidak adanya batas mahar. 

َوَما الَعَالِئق َ� َرُسْوَل هللا ؟ قَاَل ماَ تـََرا َضى : اَدُّوا الَعَالِئِق ِقْيلَ 

37ِبِه اَألْهُلْونَ     
 

                                                             
35 Departemen Agama RI, Alquran Tajwid dan Terjemahnya, 424. 
36 Ibid., 337. 
37 Ad-Daruquthni, Al-Mizan (Beirut: Darul fikri, t.th), 244. 
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Artinya: “tunaikanlah penghubung-penghubung itu! Ada 
yang bertanya “apa yang dimaksud dengan penghubung-
penghubung itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, 
“sesuatu yang sama-sama diterima dengan rela oleh para 
keluarga”  

 
Kata ‘ala>q tidak digunakan selain sesuatu yang bisa dijadikan 

benda meskipun sedikit. Kata ma>l  dan kata ‘ala>q tidak digunakan 

selain untuk sesuatu yang memiliki nilai yang diperjualbelikan, dan 

apabila dirusak oleh seseorang maka dia harus membayarkan nilainya 

meskipun sedikit serta sesuatu yang tidak dibuang oleh manusia dari harta 

benda mereka seperti fulu>s dan semisal itu. Yang kedua adalah setiap 

manfaat dan harganya seperti penyewaan rumah yang semakna dengan 

rumah yaitu yang halal sewanya. 

Allah swt menyerahkan hak menetapkan mahar kepada suami. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa penetapan mahar itu dengan kerelaan istri 

karena penetapan mahar itu keharusan suami terhadap istri. Mahar tidak 

berlaku bagi suami dan istri kecuali dengan kesepakatan keduanya. Allah 

tidak membuat batasan dalam ukuran mahar. Allah swt menunjukkan 

bahwa ukuran mahar adalah sesuai yang disepakati diantara kedua 

mempelai, sebagaimana harga jual beli adalah yang disepakati pelaku jual 

beli.  

F. Mahar Non Material Menurut Imam Syafi’i 

Imam Syafi’i  memberikan definisi yang terbuka  dan jelas 

tentang mahar,  yakni  sesuatu (bisa harta maupun jasa) yang wajib 

diberikan oleh suami kepada istri untuk menghalalkan seluruh anggota 
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badannya.7  Prinsip bagi Imam Syafi’i yaitu asal sesuatu yang 

dijadikan mahar itu bernilai dan berharga, maka boleh digunakan 

sebagai maskawin, maka jelas bahwa mahar berupa jasa atau manfaat 

(non materi) diperbolehkan.  

Kitab al-Umm karya Imam Syafi’i menjelaskan masalah 

maskawin sebagai berikut: setiap barang yang bisa dijual atau 

disewakan dengan suatu harga,  maka  barang  tersebut  bisa  dijadikan  

maskawin.  Sebaliknya  bila barang  itu  tidak  mempunyai  harga  dan  

tidak  bisa  dijual,  maka  barang tersebut tidak layak menjadi 

maskawin. Suatu barang tidak boleh dijadikan maskawin, kecuali 

diketahui adanya, dan benda itu halal dijual baik dengan tunai atau 

dengan ditangguhkan. 

Pendapat  Imam  Syafi’i  tentang  kebolehan  perempuan  

mengawini laki-laki dengan mahar lelaki itu menjahit kepadanya 

pakaian atau membangun baginya rumah atau melayaninya sebulan 

atau baginya lelaki itu berbuat  suatu  perbuatan  apa  saja  atau  ia  

mengajarkan  Alquran,  Sabda Rasulullah saw 

ثـََنا َعبُدالعزِيزِبُن َاِيب َحازِِمي َعن اَبِيِه َعن  ثـََنا قـَُتيَبُة َحدَّ َحدَّ

َسهٍل بِن َسعد الس�عاِعِديِّ َقاَل َجاَءت ِامَراٌَة ِاَيل َرُسوِل ا�َِّ 

َصلَّي ا��ُ َعَليِه َوَسلََّم فـََقَلت َ� َرُسوُل ا�َِّ ِجئُت اََهُب َلَك 

ُ َعَليِه َوَسلَّم َفَصعََّد نَفِسي قَاَل فـََنَظَر  اِلَيَها َرُسوُل ا�َِّ َصلَّي ا��
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النََّظَر ِفيَها َوَصوَّبَُه ُمثَّ َطءطََا َرُسوُل ا�َِّ َصلَّي ا��ُ َعَليِه َوَسلَّم 

راَُة اَنَُّه َمل يَقِض ِفيَها َشيًعا َجَلَست فَـَقماَم 
َ
ا َرَات امل َراءَسُه فـََلمَّ

اِبِه فـََقاَل َ� َرُسوُل ا�َِّ ان َمل َيُكن َلَك ِ�َا َرُجًل ِمن َاصحَ 

َحاَجٌةفـََزّونيَها فـََقاَل َوَهل ِعنَدَك ِمن َشيٍء قَاَل َالَوا�َِّ َ�َرُسوَل 

ا�َِّ فـََقاَل ِاذَهب ِاَىلَ اَهِلَك َفانظُر َهل جتَُِد َشيًعا َفَذَهَب ُمثَّ 

َشيًعا فـََقاَل َصلى ا��ُ َعَليِه َوَسلَّم  َرَجَع فـََقاَل َالَواّ�ِ َماَوَجدتُ 

انظُر َوَلوَخامتًاِمن َحِديٍد َفَذَهَب ُمثَّ َرَجَع فـََقاَل َالَوا�َِّ َ� َرُسوُل 

ا�ِ� َوًالَخامتًا ِمن َحِديٍدَوَلِكن َهَذا ِاَزارِي قَاَل َسَهل َماَلُه 

ا��ُ َعَليِه َوَسلَّم َما  رداةفـََلَها ِنصُفُه فـََقاَل َرُسوُل ا�َِّ َصلَّي

َتصَنُع ِبؤَِزارَِك ان لَِبستُه َيُكن َعَليَها ِمنُه َشي ًء َوِان لَِبستُه ُمثَّ 

ُل َحىتَّ ِاَذا طًال جملسه َقاَم  َيُكن َعَليَك ِمنُه َشيًء َفَجَلَس اجلَّ

ِه فدعي فـََراَُه َرُسوُل ا�َِّ َصلَّي ا��ُ َعَليِه َوَسلَّم مؤلًيا فَاَمر بِ 

فَـَلمَّا َجاَء قَاَل ماد َمَعَك ِمَن الُقران قًاَل َمِعي ُسورَة َكَذ َو 

َدَها فـََقاَل َتقَرُؤُهنَّ َعن َظهِر قَاَل  نـََعم َقاَل  ُسوَرةل َكَذاَعدَّ

 ِاذَهُب فـََقد ملكتكما ِ�َا َمَعَك ِمن الُقران 
Artinya: “sesungguhnya Rasulullah SAW didatangi oleh 

seorang wanita, kemudian ia berkata. “Ya Rasulullah, sungguh-
sungguh aku berikan diriku untukmu”. Maka wanita itu tetap saja 
berdiri dalam waktu yang lama. Maka berdirilah seorang laki-laki 
kemudan berkata. “Ya Rasulullah, kawinkan dia dengan aku, 
jikaengkau tak berminat terhadap dia”. Maka bersabdalah 
Rasulullah SAW “adakah engkau memiliki sesuatu yang dapat 
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disedekahkan kepadanya?” Laki-laki itu menjawab, “aku tak 
punya sesuatupun selain kainku ini”. Maka Rasulullah berkata 
“Jika kain itu engkau berikan kepadanya maka engkau akan duduk 
tanpa memakai kain. Maka carilah sesuatu yang lain.” Laki-laki 
itu menjawab “aku tidak mendapatkan sesuatupun” maka 
Rasulullah berkata, “carilah, walau hanya sebuah cincin dari 
besi.” Kemudian laki-laki itupun mencari, tetapi ia tak 
mendapatkan sesuatupun. Maka Rasulullah berkata,”adakah 
engkau hafal sesuatu sari Alquran?.” Jawab laki-laki itu, “Ya, 
ayat ini dan ayat ini.”, beberapa ayat disebutkannya. Dan 
Rasulullah berkata, “Telah ku  nikahkan engkau dengan dia 
dengan mas kawin ayat Alquran yang engkau hafal.38 

 

Penjelasan dari kitab di atas adalah Imam Syafi’i 

membolehkan adanya mahar dengan menjahit pakaian, membangun 

rumah, melayani sebulan, atau  mengajarkan Alquran kepada istri,  

yang merupakan mahar  jasa.  39 

Ulama Syafi’iyah mengatakan mahar manfaat adalah sah. 

Kaidahnya menurut mereka adalah setiap sesuatu yang dapat menjadi 

harga dalam jual beli dapat pula menjadi mahar, jika sah membeli 

rumah dengan harga berupa memanfaatkan  suatu  tanah  pertanian  

selama waktu tertentu,  maka begitu pula sah menjadikan manfaat 

tersebut sebagai mahar. Setiap kegiatan yang diupah seperti mengajar 

Alquran, fikih dan sebagainya, atau mengajar keterampilan seperti 

bertenun, menjahit, atau menjahitkan pakaian, atau membangun rumah, 

atau melayani si perempuan, meski ia merdeka, maka semua itu sah 

untuk menjadi mahar, seperti halnya sah untuk menjadi harga jual beli. 

                                                             
38 Imam Malik, Muwatta’. Terj, Adib Bisri Musthofa (Semarang: Asy-Syifa’, 1992). 
39 Ismail Yakub, Terjemah al-Umm, Jilid V, (Jakarta: CV. Faizan, 1984), 287. 
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BAB III 

KONSEP MAHAR DALAM KHI 

 

A. Sejarah Perumusan KHI 

Kompilasi berasal dari bahasa Latin yaitu diambil dari kata 

compilare yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, contohnya 

adalah mengumpulkan berbagai  peraturan  yang  tersebar  dan  

berserakan  dimana-mana.  Istilah  ini kemudian   dikemukakan   menjadi   

compilation   (dalam   bahasa   Inggris)   atau copilatie (dalam bahasa 

Belanda), istilah-istilah tersebut kemudian diserap atau diadopsi ke dalam 

bahasa Indonesia dengan nama “Kompilasi”.1 

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh pengadilan di 

Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan 

Peradilan  Agama.  Meskipun undang-undang tersebut ditetapkan tahun 

1970 namun pelaksanaannya di Pengadilan Agama baru tahun 1983 

setelah penandatanganan surat keputusan   bersama (SKB) ketua 

Mahkamah Agung dan Menteri Agama. 

Selama membina Pengadilan Agama Mahkamah Agung 

memandang adanya beberapa kelemahan, seperti hukum Islam yang 

diterapkan di lingkungan Peradilan Agama yang cenderung simpang siur 

karena adanya perbedaan  pendapat  ulama  dalam  menetapkan  suatu  

hukum  di lingkungan peradilan didasari oleh perbedaan sumber rujukan 

                                                             
1 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika Pressindo, 

Ed. Pertama, 1992), 10. 
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yang dijadikan hakim untuk memutuskan perkara-perkara. Sebagai 

realisasi ketentuan di atas, pada tahun 1974 dikeluarkannya UU No.1 

tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang   ini   merupakan   

kodifikasi   dan   unifikasi   hukum   perkawinan di Indonesia, berlaku bagi 

seluruh warga negara. Sebelum lahirnya undang- undang perkawinan 

pemerintah mencoba menindaklanjuti pesan undang- undang No.14 tahun 

1970, proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama, hingga akhirnya 

rancangan undang-undang Peradilan Agama dapat diajukan dan disahkan 

dan di undangkan tanggal 29 Desember tahun 1989 melalui lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 49. Upaya ini bukanlah semata-mata 

untuk memenuhi ketentuan undang-undang No 14 tahun 1970 tetapi 

untuk memenuhi dan menghadirkan suatu Peradilan Agama seperti yang 

dikehendaki pasal 63 ayat 1 undang-undang perkawinan. Dengan 

demikian Peradilan Agama memiliki kemandirian untuk melaksanakan 

putusannya sendiri. 

Meskipun undang-undang  No 7 Tahun  1989 kompetensi absolut 

telah disebutkan namun masih sangat global untuk itu diperlukan adanya 

kodifikasi dan unifikasi hukum yang memadai, maka berbarengan dengan 

itu  disiapkan  juga  penyusunan  kompilasi  hukum  Islam  dengan  tujuan 

untuk  menyiapkan  pedoman  yang  seragam     bagi  Hakim  Pengadilan 

Agama dan menjadi hukum positif yang harus dipatuhi oleh semua bangsa 

Indonesia yang beragama Islam, dengan demikian tidak ada lagi perbedaan 

keputusan pengadilan agama karena sering terjadi kasus yang sama 
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keputusannya berbeda, ini karena referensi hakim yang berbeda pula dan 

dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan.2 

Perbedaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada 

akhirnya menimbulkan sikap sinis masyarakat  terhadap Peradilan 

Agama dan hukum yang dipergunakannya yakni hukum Islam, selain 

itu wawasan yang digunakan hakim mengenai hukum fikih di Indonesia 

masih terpaku pada mazhab  Shafi’i,  ini  tidak  dapat  disalahkan  pada  

hakim  Peradilan  Agama karena hal ini didukung oleh pemerintah  

melalui surat edaran biro Peradilan Agama No.B./1/735 tanggal 18 

februari 1958 yang merupakan tindak lanjut PP no. 45 tahun 1957.  Dalam 

rangka memberi pegangan kepada hakim Peradilan  Agama  di Mahkamah  

Syar’iyah  di luar  Jawa  dan  Madura  serta sebagian bekas residensi 

Kalimantan Selatan dan Timur yang dibentuk dengan peraturan 

pemerintah Nomor 45 tahun 1957 serta hakim-hakim di peradilan agama 

dan perapatan qadhi yang telah dibentuk sebelum tahun 1957, biro 

peradilan agama menentukan 13 kitab fiqh mazhab Shafi’i, Antara lain: 

a. Al- Baju>ri 

b. Fath al-Mu’i>n 

c. Sharqawi ‘Ala al-Tahri>r  

d. Qulyubi Wa’a>mira>h 

e. Al- Mahalli  

f. Tuhfah 

                                                             
2 Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2003), 126. 
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g. Targhi>h al-Musyta>q 

h. Al-Qawa>nin al-Shar’iyyah 

i. Fath al-Waha>b 

j. Syamsuri Li al-Fara>id 

k. Bughyah al-Murtasidin 

l. Al-Fiqh ‘Ala> al-Madha>hib al-Arba’ah 

m. Mughni Muhta>j .3 

Pada tahun 1976 muncul Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 

1976 yang isinya belum menyeluruh menjelaskan tentang ketentuan 

hukum Islam. Hingga pada akhirnya terbitlah Surat Keputusan Bersama 

(SKB) ketua Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama yang di Prakasai 

oleh Presiden Soeharto untuk penyusunan KHI dengan merancang tiga 

buku hukum yaitu, buku I tentang perkawinan, buku II tentang kewarisan 

dan buku III tentang perwakafan. Hingga pada akhirnya pada tahun 1988 

ketiga buku yang terdapat dalam KHI dilokakaryakan dan pada akhirnya 

tanggal 10 juni 1991 presiden Soeharto menandatangani Instruksi Presiden 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tersebut. Kemudian pada tanggal 

22 Juli 1991 Menteri Agama RI menerbitkan Keputusan Menteri Agama 

Nomor 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 1 

Tahun 1991.4 

 

                                                             
3 Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: 

Logos Wacana Ilmu, 1999), 30. 
4 Ibid,. 
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B. Pengertian dan Kedudukan Mahar dalam KHI 

Dalam KHI mahar dijelaskan dalam Pasal 1 huruf d yaitu “mahar 

adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai 

wanita baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak beretentangan 

dengan hukum Islam”. 5Pengertian tersebut terdapat dalam kitab-kitab  

fikih yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan KHI. Oleh 

karena itu pengertian dalam  KHI pada dasarnya tidak jauh berbeda 

dengan pengertian menurut ulama sebagaimana yang terdapat dalam kitab 

fikih. 

Pengertian mahar dalam KHI bila dilihat tidak terdapat penjelasan 

tertentu tentang bagaimana bentuk barang atau jasa dan berapa jumlah 

uang yang harus diberikan. Dalam pengertiannya semua barang, uang atau 

jasa boleh dijadikan sebagai mahar asalkan tidak bertentangan dengan 

hukum Islam. Sesuatu yang tidak dikatakan tidak bertentangan dengan 

hukum Islam yaitu sesuatu yang diperoleh dari jalan benar serta tidak 

melanggar syariat dalam memperolehnya. 

Pengertian mahar dalam KHI bila dipelajari lebih mendalam pada 

hakikatnya diartikan sebagai pemberian dalam arti kontrak kebolehan. 

Dimana mahar mempunyai fungsi sebagai sebuah kontrak kebolehan yang 

diartikan seorang suami setelah memberikan mahar kepada istrinya boleh 

serta menjadi halal atasnya menggaulinya istrinya.6 Alasan pengertian 

mahar termasuk kedalam kontrak kebolehan karena KHI sendiri pada 
                                                             

5 KHI, Pasal 1, Undang-undang No 1 Tahun 1976 Tentang Perkawinan dan KHI 
(Bandung: Citra Umbara, 2012), 323. 

6 Abdurrahman al-Jaziri, al-fiqh ala Madzahib arba’ah, 10. 
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dasarnya tidak membatasi kadar mahar sehingga terkesan mahar itu mudah 

dan tidak menyulitkan sehingga bukan sebagai alat tukar jual beli laki-laki 

atas perempuan yang akan dinikahinya. Berkenaaan hak kepemilkan atas 

mahar, murni menjadi hak milik istri bukan wali maupun pihak 

keluarganya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 32 bahwa 

“mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu 

menjadi hak pribadinya.”7 

Mengenai hukum pemberian mahar dalam KHI dijelaskan dalam 

pasal 30 bahwa ”calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada 

calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati kedua 

belah pihak.” 8Sama halnya dengan yang tercantum dalam Alquran 

maupun hadis hukum pemberian mahar adalah wajib atas laki-laki kepada 

perempuan yang dinikahinya. 

Meskipun pada hakikatnya hukum pemberian mahar wajib. Tetapi 

mahar bukanlah sebagai salah satu rukun atau syarat perkawinan. Hal 

tersebut dijelaskan dalam KHI pasal 34 ayat 1 bahwa “kewajiban 

menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan”.9 

Penetapan hukum wajib pemberian mahar oleh laki-laki terhadap 

perempuan memang bukan sebagai rukun nikah tetapi wajib dibayarkan 

sebagai hak dari istri. 

Kata “penyerahan” mengundang berbagai penafsiran, yakni 

pembayaran mahar dengan cara menyerahkan secara langsung kepada 
                                                             

7
 KHI, Pasal 32, Undang-undang No 1 Tahun 1976 Tentang Perkawinan dan KHI, 331. 

8 Ibid,. 
9
 Ibid. 
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calon mempelai perempuan, pembayaran mahar dilakukan secara 

simbolik, pembayaran mahar dilakukan secara tempo atau sama sekali 

tidak menyerahkan mahar namun hanya menyebutkan yang tidak jelas 

secara simbolik kontan atau tempo. 10 

C. Pembayaran Mahar dalam KHI 

Dalam pasal 32 KHI disebutkan bahwa “mahar diberikan langsung 

kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”. 11 

Hal tersebut menunjukkan bahwa mahar diberikan kepada calon istrinya 

bukan kepada wali atau keluarganya, maka dengan demikian setelah 

pemberian mahar kepada calon istri maka mahar tersebut menjadi hak 

milik istri, kecuali istri rida memberikan maharnya kepada orang lain. 

Penyerahan mahar dalam KHI dijelaskan dalam pasal 33 (1) 

“penyerahan mahar dilakukan dengan tunai” kemudian dilanjutkan pada 

ayat (2) “apabila calon mempelai wanita menyetujui,penyerahan mahar 

boleh ditangguhkan  seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum 

ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria”. 

Penjelasan dari pasal tersebut adalah pembayaran mahar dapat dilakukan 

dengan tunai langsung pada akad nikah dan juga dapat dilakukan 

penangguhan apabila mempelai istri menyetujuinya. Penangguhan 

pembayaran mahar dapat dilakukan sebagian atau seluruhnya sesuai 

kesepakatan dengan mempelai istrinya.  

                                                             
10 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, 282. 
11

 KHI, Pasal 32, Undang-undang No 1 Tahun 1976 Tentang Perkawinan dan KHI, 331.. 
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Penangguhan pembayaran mahar tidak menyebabkan rusak atau 

batal dan mengurangi sahnya perkawinan, karena pada dasarnya mahar 

bukan merupakan rukun nikah. Sebagaimana diatur dalam KHI pasal 34 

(2) “kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah 

tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam 

keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.” 

Pada KHI pasal 35 (1) diatur bahwa ”suami yang mentalak 

istrinya qabla al-dukhu>l wajib membayar setengah mahar yang telah 

ditentukan dalam akad nikah”. Dalam pasal tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa suami yang telah menentkan maharnya dalam akad 

nikah maka ketika ia telah mentalak istrinya maka wajib membayar 

setengah dari mahar yang telah ditentukan terbut. Tetapi jika ketika ia 

mentalak istrinya dan belum menentukan maharnya maka suami wajib 

membayar mahar mithil. Sebagaimana dicantumkan dalam KHI pasal 

35 (3) “apabila perceraian terjadi qabla al-dukhu>l tetapi besarnya 

mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mithil.”. 

Mahar  mithil  yaitu  sesuatu  mahar  yang  patut  atau layak sepadan 

dengan kedudukan istri, jadi jumlahnya tidak ditetapkan. Maksudnya   

pada   waktu   pernikahan   tidak menyebutkan mahar dalam akad 

ukuran mahar disamakan dengan mahar wanita yang seimbang ketika 

menikah dari bapaknya,   keluarga   terdekat,   agak   jauh   dari   
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tetangga sekitarnya  dengan  memperhatikan  status  sosial,  kecantikan 

dan sebagainya.12 

D. Konsep Besar Mahar dalam KHI 

Dalam KHI tidak di tentukan berapa batas minimal maupun 

maksimal kadar mahar. KHI hanya menjelaskan dalam pasal 30 “calon 

mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita 

yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati kedua belah pihak”. Dengan 

demikian tidak ada batasan minimal pemberian mahar kepada istri, tetapi 

sesuai dengan kesepakatan kedua mempelai laki-laki dan perempuan. 

Bentuk dan jenis mahar juga di tentukan dalam KHI. Mahar dapat berupa 

barang atau materi maupun jasa atau immateri tergantung kesepakatan.  

Kadar mahar di bahas dalam pasal 31 KHI bahwa “penentuan 

mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan 

agama Islam”.13 Kedua pasal tersebut menjelaskan tentang tidak adanya  

ketentuan kadar mahar dalam KHI. Dalam KHI hanya menyebutkan 

ketentuan kadar mahar berdasarkan konsep kesederhanaan dan kemudahan 

yang dianjurkan oleh agama Islam.  

Kesederhanaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

sebagai salah satu yang tidak kurang maupun tidak terlalu berlebihan, akan 

tetapi sesuai dengan porsi keadaan atau dapat dikatakan sebagai sesuatu 

yang seimbang. 14 Konsep kesederhanaan mahar dalam hukum Islam pada 

dasarnya bermakna bahwa penentuan mahar harus sesuai dengan 
                                                             

12 M. Abdul Mujid dkk, Kamus Istilah Fikih , 185. 
13

 KHI, Pasal 31, Undang-undang No 1 Tahun 1976 Tentang Perkawinan dan KHI, 323. 
14 Daryanto, Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap, 440. 
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kemampuan suami tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu sedikit, serta 

bukan berupa benda yang diharamkan oleh ajaran Islam. 

Kemudahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia lengkap 

diartikan sebagai sesuatu yang ringan, gampang dan tidak menyulitkan.15 

Konsep kemudahan mahar dalam  Hukum Islam memiliki arti bahwa 

mahar yang ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak serta 

harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan sesuai dengan kerelaan 

hatinya dengan syarat barang tersebut bernilai, mudah serta tidak 

berlebihan. Ketentuan mahar yang diberikan harus bernilai karena diantara 

para ulama berpendapat bahwa sesuatu yang tidak bernilai tidak layak 

untuk dijadikan sebagai mahar. 

Khairuddin Nasution menjelaskan jumlah kadar mahar pada 

dasarnya menggunakaan konsep yang sangat fleksibel sebagaimana 

dijelaskan dalam Alqur’an yaitu mahar adalah sesuatu yang ma’ruf. Kata 

ma’ruf diartikan sepantasnya, sewajarnya atau semampunya, atau sesuai 

dengan adat yang berlaku.16 

Kamal Muchtar menjelaskan bahwa agama tidak menetapkan batas 

minimal mahar dan maksimal mahar karena pada dasarnya tingkat 

kemampuan manusia berbeda-beda sehingga tidak ada batasan dalam 

pemberian mahar.  Oleh karena itu, besar dan kecilnya mahar yang 

dikeluarkan oleh laki-laki berdasarkan kemampuan dan kesepakatan 

masing-masing pihak yang menikah dan apasaja yang dapat dimiliki dan 

                                                             
15 Ibid.. 
16 Khoiruddin Nasution, Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Yogyakarta: Academia, 

2001), 167. 
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dapat ditukarkan dapat dijadikan mahar kecuali benda-benda yang 

diharamkan Allah dan benda-benda yang tidak dapat menjadi hak milik.17 

Tidak adanya batasan jumlah mahar dalam KHI pada dasarnya 

memberikan manfaat kepada pihak laki-laki karena tidak memberatkan 

atau menyulitkan pernikahan yang disebabkan oleh penentuan kadar 

mahar.  

Apabila terjadi ketidaksepakatan dalam penentuan mahar maka 

perkawinan dapat dibatalkan. Dalam KHI pasal 37 “apabila terjadi selisih 

pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian 

diajukan ke Pengadilan Agama”.18 

Bila dilihat dari segi sosial-yuridis, konsep kesederhanaan dan 

kemudahan dalam KHI selain untuk mengendalikan praktek mahar yang 

terlalu berlebihan atau terkesan memberatkan bagi salah satu pihak 

khususnya pihak mempelai laki-laki yang berkewajiban memenuhi mahar 

dalam perkawinan mengingat di Indonesia juga belum ada peraturan yang 

mnjelaskan tentang mahar, terutama dalam Undang-undang perkawinan 

No. 1 Tahun 1976 yang sebagai sumber hukum dalam masalah 

perkawinan.  

                                                             
17 Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan  (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1976), 82. 
18

 KHI, Pasal 37, Undang-undang No 1 Tahun 1976 Tentang Perkawinan dan KHI, 323. 
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BAB IV 

ANALISIS KONSEP MAHAR MENURUT IMAM SYAFI’I DAN 

RELEVANSINYA DENGAN KHI 

A. Analisa Konsep Kedudukan Mahar Menurut Imam Syafi’i dan 

Relevansinya KHI 

Salah satu usaha Islam dalam memperhatikan dan menghargai 

kedudukan wanita adalah memberikan hak penuh untuk mendapatkan 

mahar. Di zaman jahiliyyah hak perempuan tidak diberikan dan di sia-

siakan. Wali dari wanita akan semena-mena dalam menggunakan hartanya 

dan tidak memberikan hak kepada wanita untuk menggunakan dan 

mengurus hartanya sendiri. Kemudian Islam datang dengan memberikan 

jalan dan hak bagi wanita dalam memegang hartanya melalui mahar. 

Suami diwajibkan memberikan mahar kepada istrinya bukan kepada ayah 

atau walinya dan bukan pula kepada kerabat atau orang terdekatnya 

sekalipun. Kecuali dengan ridhanya dan kemauannya sendiri. Allah 

berfirman dalam surat An-Nisaa’ ayat 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) 
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pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik 
akibatnya”1 
 

 Mahar merupakan bentuk dari pemberian untuk menunjukkan cinta 

dan kasih sayangnya kepada istri dan untuk mempererat hubungan 

keduanya. Dengan memberikan mahar kepada istri juga menunjukkan 

bahwa suami mampu untuk menghidupi dan memberi nafkah kepada isteri 

serta anak-anaknya kelak. Kemudian istri menerima dengan penuh 

kerelaan menunjukkan bahwa istri siap dan rela kehidupannya dipimpin 

dan diatur oleh suami yang juga sebagai kepala rumah tangganya. Dengan 

demikian kewajiban memberi mahar oleh suami merupakan hak yang 

diperoleh istri. Apabila keduanya saling menerima dan mencapai 

kesepakatan bersama maka diharapkan dapat mengarungi bahtera rumah 

tangga dengan sakinah, mawaddah dan penguh dengan Rahmat dari Allah 

Swt.  

 Apabila suami tidak wajib memberikan mahar kepada istrinya pada 

saat akad nikah atau setelahnya, maka wanita akan merasa tidak dihargai 

dan dilecehkan, karena suami merasa dirinya dapat mendapatkan istri 

tanpa memberikan sesuatu yang berharga dan bersusah payah sehingga 

suatu saat suami akan semena-mena dalam merperlakukan istrinya. 

 Dengan demikian Islam mewajibkan seorang suami untuk 

memberikan mahar sebagai simbol kasih sayang dan sebagai suatu 

penghormatan kepada istrinya dengan memberikan sesuatu yang berharga 

                                                             
1
 Departemen Agama RI, Alquran Tajwid dan Terjemahnya (Bandung: Al-Qur’an, 2009), 

77. 
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dengan tulus dari seorang suami sehingga istri juga akan merasa dihargai 

dan dihormati dan pada akhirnya melahirkan keluarga yang rukun dan 

tentram. 

 Menurut Imam Syafi’i mahar sebagai sesuatu yang diwajibkan 

sebab pernikahan atau persetubuhan. Mahar bukanlah rukun dalam 

perkawinan tetapi hanya syarat dalam perkawinan saja, yang seandainya 

tidak diucapkan dalam akad tidak akan membatalkan pernikahan.  

Firman Allah yang digunakan Imam Syafi’i dalam menentukan 

mahar sebagai syarat wajib adalah Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 236 

    

   

   

    

  

   

  

   

   

     

Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, 
jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu 
bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan 
maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah 
(pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut 
kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya 
(pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu 
merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat 
kebajikan.” 2 
 

Imam Syafi’i membagi dila>lah lafaz} menjadi dua macam, yaitu 

dilala>h al-mantu>q  dan dilala>h al-mafhu>m.  Dilala>h mantu>q   
                                                             

2
 Departemen Agama RI, Alquran Tajwid dan Terjemahnya, 38. 
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adalah penunjukkan lafaz nash atas suatu ketetapan hukum (pengertian) 

sesuai dengan apa yang dituturkan langsung oleh lafaz. Sedangkan 

dila>lah mafhu>m  adalah  penunjukan lafaz nash atas suatu ketentuan 

hukum yang didasarkan atas pemahaman yang tersirat dari nash tersebut.  

Hukum yang disebut pada ayat di atas merupakan dila>lah 

mantu>q yang menunjukkan bahwa tidak wajib memberikan mahar 

kepada istri jika suami menceraikannya sebelum dukhul dan belum 

menentukan maharnya. Sebagai pengganti mahar diberi mut’ah 

(pemberian), sehingga mahar bukan merupakan rukun perkawinan karena 

tidak harus disebutkan dan ada pada saat akad nikah. Sedangkan dila>lah  

mafhu>m dalam ayat di atas adalah dila>lah  mafhu>m syarat artinya 

petunjuk lafaz yang memberi penjelasan adanya hukum yang dihubungkan 

dengan syarat supaya dapat berlaku hukum yang sebaliknya. Jadi tidak 

wajib memberikan mahar terhadap istri apabila seorang suami belum 

bercampur dan menentukan maharnya, artinya apabila istri sudah 

dicampuri maka wajib menentukan maharnya. 

Di dalam KHI kedudukan mahar bukan merupakan rukun dan juga 

syarat perkawinan, karena secara eksplisit tidak terdapat pasal yang 

menyatakan hal tersebut. Dalam pasal 34 dalam KHI ditegaskan bahwa 

“kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam 

perkawinan”. Dengan demikian maka pemberian mahar tidak 

mempengaruhi keabsahan dari suatu akad nikah. Karena, kelalaian dalam 

menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak 
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menyebabkan batalnya perkawinan, sehingga apabila mahar tidak di 

sebutkan pada saat akad nikah atau tidak dibayarkan secara tunai tidak 

mempengaruhi akad nikah. 

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa menurut Imam 

Syafi’i kedudukan mahar bukan merupakan rukun nikah yang harus ada 

pada saat akad nikah, tetapi mahar merupakan syarat sah perkawinan 

relevan dengan pasal 34 dalam KHI yang dengan jelas menyebutkan 

bahwa kedudukan mahar bukan merupakan rukun  perkawinan. 

B. Analisis Konsep Pembayaran Mahar Menurut Imam Syafi’i dan 

Relevansinya dengan KHI 

Pelaksanaan membayar mahar bisa dilakukan sesuai dengan 

kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat. Mahar 

boleh dilaksanakan atau diberikan dengan kontan atau hutang, apakah mau 

dibayar kontan sebagian dan hutang sebagian yang lain. 

Imam Syafi’i membolehkan penangguhan keseluruhan atau 

sebagian mahar sampai jangka waktu yang diketahui karena mahar adalah 

pengganti dalam akad saling memberi ganti, jika di mutlakkan 

penentuannya pasti ada jalan keluar. Jika ia di tangguhkan sampai jangka 

waktu yang tidak diketahui hukumya tidak sah karena merupakan sesuatu 

yang tidak diketahui. Jika di tangguhkan tanpa menyebutkan waktunya 

menurut Imam Syafi’i mahar fasi>d dan ia tidak berhak mendapatkan 

mahar mithil. 
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Imam Syafi’i menetapkan batasan minimal mahar mithil yaitu, 

menetapkan batasan minimal mahar mithil yaitu sesuatu yang biasanya 

diinginkan oleh orang laki-laki yang sepertinya (suami) pada seorang 

perempuan yang sepertinya (istri). Menurut Imam Syafi’i yang menjadi 

standar dalam mahar mithil adalah mahar kerabat perempuannya yang 

‘ashabah. Berdasarkan h}adi>th  riwayat ‘al-Qamah, ia berkata, “ada 

orang yang datang mengadu kepada Abdullah (Ibnu Mas’ud) mengenai 

seorang perempuan yang dikawini oleh seorang laki-laki. Kemudian orang 

laki-laki tersebut meninggal dunia, sedangkan ia belum memberikan 

mahar untuknya dan belum menggaulinya”. 

Mahar mithil juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut: 

a. Mahar bukanlah salah satu rukun akad sebagaimana halnya dalam 

jual beli, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad. 

Karena itu akad nikah boleh dilakukan tanpa menyebut mahar, dan 

bila terjadi percampuran, ditentukanlah mahar mithil. Kalau 

kemudian si istri di talak sebelum dicampuri maka dia tidak berhak 

atas mahar, bisa dalam bentuk pakaian, cincin, dan sebagainya. 

Kalau kedua belah pihak setuju dengan pemberian dalam bentuk 

barang tersebut maka barang itulah yang menjadi mut’ah nya. Tetapi 

kalau tidak diperoleh kesepakatan maka hakimlah yang 

menentukannya.  

b. Apabila akad nikah dilaksanakan dengan mahar yang tidak sah 

dimiliki seperti khamar dan babi. 
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c. Percampuran syubhat, artinya dengan mencampuri wanita yang 

sebenarnya tidak berhak dicampuri karena ketidaktahuan pelakunya 

bahwa pasangannya itu tidak boleh dicampuri. Misalnya ada seorang 

laki-laki yang mengawini seorang wanita yang sebenarnya adalah 

saudara perempuan sesusuannya. Dan baru diketahui setelah 

melakukan percampuran. 

d. Apabila memperkosa seorang wanita, maka dia harus membayar 

mahar mitsli tetapi jika wanita tersebut bersedia melakukannya 

(dengan rela) maka laki-laki tersebut tidak harus membayar apapun. 

e. Apabila seorang laki-laki mengawini seorang wanita dengan syarat 

tanpa mahar, maka hukumnya sah dan di wajibkan memberikan 

mahar mithil. 

Dalam KHI pembayaran mahar dijelaskan pasal 32 bahwa “mahar 

diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi 

hak pribadinya”. Hal tersebut menunjukkan bahwa mahar diberikan 

kepada calon istrinya bukan kepada wali atau keluarganya, maka dengan 

demikian setelah pemberian mahar kepada calon istri maka mahar tersebut 

menjadi hak milik istri, kecuali istri rida memberikan maharnya kepada 

orang lain. 

Penyerahan mahar dalam KHI dijelaskan dalam pasal 33 (1) 

“penyerahan mahar dilakukan dengan tunai” kemudian dilanjutkan pada 

ayat (2) “apabila calon mempelai wanita menyetujui,penyerahan mahar 

boleh ditangguhkan  seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum 
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ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria”. 

Penjelasan dari pasal tersebut adalah pembayaran mahar dapat dilakukan 

dengan tunai langsung pada akad nikah dan juga dapat dilakukan 

penangguhan apabila mempelai istri menyetujuinya. Penangguhan 

pembayaran mahar dapat dilakukan sebagian atau seluruhnya sesuai 

kesepakatan dengan mempelai istrinya.  

Penangguhan pembayaran mahar tidak menyebabkan rusak atau 

batal dan mengurangi sahnya perkawinan, karena pada dasarnya mahar 

bukan merupakan rukun nikah. Sebagaimana diatur dalam KHI pasal 34 

(2) “kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah 

tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam 

keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.” 

Pada KHI pasal 35 (1) diatur bahwa ”suami yang mentalak istrinya 

qabla al-dukhu>l wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan 

dalam akad nikah”. Dalam pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

suami yang telah menentkan maharnya dalam akad nikah maka ketika ia 

telah mentalak istrinya maka wajib membayar setengah dari mahar yang 

telah ditentukan terbut. Tetapi jika ketika ia mentalak istrinya dan belum 

menentukan maharnya maka suami wajib membayar mahar mithil. 

Sebagaimana dicantumkan dalam KHI pasal 35 (3) “apabila perceraian 

terjadi qabla al-dukhu>l tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka 

suami wajib membayar mahar mithil.”. Mahar  mithil  yaitu  sesuatu  

mahar  yang  patut  atau layak sepadan dengan kedudukan istri, jadi 
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jumlahnya tidak ditetapkan. Maksudnya   pada   waktu   pernikahan   tidak 

menyebutkan mahar dalam akad ukuran mahar disamakan dengan mahar 

wanita yang seimbang ketika menikah dari bapaknya,   keluarga   terdekat,   

agak   jauh   dari   tetangga sekitarnya  dengan  memperhatikan  status  

sosial,  kecantikan dan sebagainya. 

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa pembayaran 

mahar menurut Imam Syafi’i boleh di tangguhkan sebagian atau 

seluruhnya jika istri menyetujuinya relevan dengan KHI pasal 33 (1) 

bahwa pembayaran mahar boleh ditangguhkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis peneliti  dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Konsep kedudukan mahar menurut Imam Syafi’i relevan dengan KHI.  

Mahar adalah pemberian wajib yang diberikan suami ketika istrinya 

sebagai ganti dari adanya persetubuhan. Kedudukan mahar bukan 

merupakan rukun dalam perkawinan tetapi sebagai syarat sahnya 

perkawinan. Dalil yang digunakan Imam Shafi’i adalah Alquran surat 

Al-Baqarah 236. Hukum yang ada pada ayat tersebut  menunjukkan 

bahwa tidak wajib memberikan mahar kepada istri jika suami 

menceraikannya sebelum dukhu>l dan belum menentukan maharnya. 

Artinya apabila istri sudah dicampuri maka wajib menentukan 

maharnya. Sedangkan dalam KHI disebutkan secara ekplisit bahwa 

mahar bukan merupakan rukun dan syarat perkawinan, tetapi sebagai 

suatu kewajiban suami atas adanya persetubuhan. 

2. Konsep pembayaran mahar menurut Imam Syafi’i relevan dengan KHI, 

karena perumusan KHI berdasarkan kitab-kitab fikih dari Imam Syafi’i 

sehingga konsep mahar menurut Imam Syafi’i relevan dengan KHI. 

Imam Syafi’i membolehkan penangguhan keseluruhan atau sebagian 

mahar sampai jangka waktu yang diketahui karena mahar adalah 

pengganti dalam akad saling memberi ganti, jika di mutlakkan 
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penentuannya pasti ada jalan keluar. Jika ia di tangguhkan sampai 

jangka waktu yang tidak diketahui hukumya tidak sah karena 

merupakan sesuatu yang tidak diketahui. Jika di tangguhkan tanpa 

menyebutkan waktunya menurut Imam Syafi’i mahar fasi>d dan ia 

tidak berhak mendapatkan mahar mithil. Dalam KHI pasal 33 

menjelaskan  pembayaran mahar dapat dilakukan dengan tunai 

langsung pada akad nikah dan juga dapat dilakukan penangguhan 

apabila mempelai istri menyetujuinya. Penangguhan pembayaran mahar 

dapat dilakukan sebagian atau seluruhnya sesuai kesepakatan dengan 

mempelai istrinya. 

B. Saran  

Dari apa yang peneliti uraikan maka dapat diberikan saran-saran 

sebagai berikut : 

1. Dalam Madhab Shafi’i mahar tidak ada batasan minimalnya. Maka 

pemberian mahar hendaknya sesuai dengan kemampuan suami dan atas 

dasar kerelaan istri. 

2. Perlu adanya implementasi asas kesederhanaan dan kemudahan dalam 

KHI dalam masyarakat adat yang masih memberikan hukum adat 

tentang mahar yang masih memberatkan calon suami. 
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