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Abstract: 'Urf is a habitual tradition that occurs in a society that can be used
as a legal basis in Islam. Each region, tribe has different customs. Usul Fiqh
scholars divide 'urf into three parts: 1). in terms of reach Al-'Urf al-Amm and
Al-'Urf al-Khashsh. 2). in terms of validity, Al-'urf ash-Sahih ('Urf the Valid)
and Al-'Urf al-Fasidah ('Urf damaged/wrong). 3). In terms of objects, 'Urf
lafdzi/qauli and 'Urf amali. The validity of 'Urf from the perspective of
Madzahib al-Arba'ah, according to the Hanafiyah and Malikiyah scholars,
makes the 'Urf (tradition) living among the Medina experts the basis for
establishing law and prioritizing it over the hadith on Sunday, compared to
the scholars of 'Syafi'iyyah and Hanabilah. Dowry is a voluntary gift that is a
symbol of his sincerity, honesty, and commitment in marrying a woman. In
general, the dowry is in the form of property, goods, and services that do not
conflict with Islamic law, the dowry can also be in the form of a man's work
that benefits the woman. More importantly, the dowry in the form of goods,
which can last a long time and cause peace for the woman is obligated to be
given by the groom to the woman at the time of ijab qabul.
Keyword: 'Urf and Dowry, Habit, Dowry.
PENDAHULUAN
Islam adalah agama yang sempurna, ajarannya mencakup semua sisi
kehidupan (the complete of relegion), tidak ada satupun permasalahan yang
tidak diatur dalam agama Islam, walaupun masalah tersebut kecil atau
sepele. Agama Islam merupakan agama yang memberi rahmat bagi seluruh
alam.1 Salah satunya adalah permasalahan pernikahan, diatur secara syarat
dan rukunnya, baik dalam persoalan keturunannya, kecantikannya,
kekayaannya dan ilmu agamanya, dan banyak persoalan hak dan kewajiban
suami istri sudah diatur juga terdapat rambu-rambunya, salah satunya
masalah mahar dalam pernikahan.
1

QS. al-Anbiya, [21] : 107.
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Demikian juga masyarakat Indonesia yang memiliki berbagai macam
suku bangsa, adat istiadat dan budaya yang kaya akan norma-norma
kehidupan. Adat adalah suatu gagasan yang terdiri dari nilai-nilai
kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan yang pertama kali masuk
sebelum masuknya agama. Ketentuan tentang hak dan kewajiban suami istri
diatur dalam hukum Islam dalam rangka mewujudkan kehidupan rumah
tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah yang menjadi pilar utama
terbentuknya masyarakat yang beradab. Sebagaimana al-Qur’an surat ArRum: 2 :
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan

dijadikan-Nya

diantaramu

rasa

kasih dan

sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir.2
Dalam ayat tersebut, memberikan amanat bahwa diciptakannya istri
adalah agar suami dapat membangun keluarga yang sakinah bersama
pasangannya. Ketenangan dalam berkeluarga dapat tercapai apabila diantara
keduanya terdapat kerjasama timbal-balik yang serasi, selaras, dan
seimbang.3 Hal yang sama juga berlaku dengan mahar yang menjadi salah
satu rukun akad nikah dalam Islam. Mahar adalah pemberian suka rela yang
merupakan simbol dari ketulusan, kejujuran dan komitmennya dalam
menikahi seorang perempuan.4 Imam

Syafi’i mengatakan bahwa mahar

adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada
perempuan untuk dapat hubungan yang sah.5
Istri menerima maharnya harus dengan keadaan yang tidak terpaksa,
karena mahar merupakan syarat yang sah dalam pernikahan. Bahkan Imam
2

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya Dilengkapi Asbabul Nuzul,
(Bandung: Sygma Exagrafika, 2007), 406.
3
Suad Kauman dan Nipan, Membimbing Isteri Mendampingi Suami (Yogyakarta: Mitra
Usaha, 1997), 8.
4
Ahmad Kasyful Anwar, Pondasi Keluarga Sakinah (Jakarta: Titik Koma, 2017), 34.
5
Sahibul Ardi, an-Nahdhah (Kalimantan Selatan: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan
Kemasyarakatan), 259.
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Malik menyatakannya sebagai rukum nikah, maka hukum memberikannya
adalah wajib.6 Berhukum makruh menikah bagi seorang yang belum
berkeinginan untuk menikah dan mampu menafkahi istrinya. Sebagaimana
al-Qur’an surat An-Nur: 33:
“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian
(diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan
budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah
kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan
pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang
dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak
wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini
kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa
yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”7
Menikah haram hukumnya bagi seorang yang akan melalaikan istrinya
dalam hal jima’ dan nafkah atau karena tidak mampu dalam hal tersebut.8
Salah satu bentuk pemuliaan Islam kepada seorang wanita adalah pemberian
mahar saat menikahinya. Mahar adalah harta yang diberikan pihak calon
suami kepada calon istrinya untuk dimiliki sebagai penghalal hubungan
mereka.9
Permasalahan yang sering muncul di masyarakat yang berkembang
khususnya di bidang hukum Islam. Seiring dengan perkembangan zaman
yang

meluas

di

masyarakat,

prinsip-prinsip

dan

fiqh

munakahat

kontemporer secara kreatif dipraktikkan di masa kekinian. Sehingga perlu

6

Ibid., 259.
Kementerian Agama RI, Al-Qur‟An dan Terjemahannya dilengkapi Asbabun Nuzul,
(Bandung: Sygma Exagrafika, 2007), 354.
8
Abu Hafizhah, Ensiklopedia Fiqih Islam (al-Bayyinatul Ilmiyyah Fil Mas-Alatil
Fiqhiyyah), 730-731.
9
Ahmad Sarwat, Seri Fiqih Islam Kitab Nikah (Kampus Syariah: Abu Al-Fatih, 2009), 61.
7
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melihat bagaimana realitas pelaksanaan fiqh pernikahan terkait mahar atau
maskawin dalam pelaksanaan saat ini dalam konteks hukum Islam.
Pada umumnya mahar berupa harta, barang dan jasa yang tidak
bertentangan dengan hukum Islam, di samping itu, mahar juga bisa berupa
perkerjaan (yang dikerjakan oleh laki-laki) yang manfaatnya untuk si wanita.
Tetapi, yang utama adalah mahar dalam bentuk barang, yang bisa bertahan
lama dan menyebabkan ketenangan bagi wanita. Islam mewajibkan bagi
calon mempelai laki-laki untuk memberikan mahar kepada calon mempelai
wanita saat proses ijab qabul pihak laki-laki wajib memberikan mahar atau
maskawin kepada mempelai wanita. Hal ini Sebagaimana al-Qur’an surat anNisa ayat 4 :
"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi)
sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka
menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang
hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang
sedap lagi baik akibatnya."10
Ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang laki-laki diwajibkan
memberikan mahar kepada wanita yang akan dinikahinya. Seorang wanita
berhak mendapatkan mahar dari calon suaminya. Namun, namun alangkah
baiknya permintaan mahar ini berupa mahar yang sederhana sesuai
kesanggupan dan tidak membebani calon suami. Sebaliknya, untuk calon
suami dengan penghasilan di bawah rata-rata, maka sebaiknya mahar
disesuaikan dengan kemampuannya. Dalam suatu hadits, Rasulullah Saw,
bersabda:
ُس ُر ه َُّن ُمؤْ نَة
َ ا َ ْع
ِ س
َ اء بَ َر َكةُ ا َ ْي
َ ِظ ُم اَلن
"Wanita yang paling besar berkahnya ialah wanita yang paling mudah
(murah) maharnya." (H.R. Ahmad, Al-Hakim dan Al-Baihaqi).

10

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah..., 77.
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Meskipun wanita sebaiknya meringankan maharnya, bukan berarti
pihak laki-laki memberi mahar seenaknya. Dan yang menjadi fenomena
menarik adalah marak dalam pernikahan-pernikahan saat ini selalu
digunakan mahar uang.
Seiring dengan latar belakang tersebut, maka penting untuk
mengadakan penelitian berupa library research (penelitian kepustakaan)
untuk mengetahui kehujjahan tinjauan ‘urf terhadap mahar perspektif
Madzahib al-Arba’ah pernikahan Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik
mengkaji lebih dalam mengenai tinjauan ‘urf mahar pernikahan.
METODE PENELITIAN
Metode merupakan suatu cara yang digunakan untuk mencapai
tujuan.11 Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah yang
dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu
hingga menjadi ilmu pengetahuan.12 Jenis penelitian ini menggunakan
penelitian kepustakaan (library research) yaitu suatu penelitian dengan
memusatkan perhatian yang bersumber datanya diperoleh dari pustaka,
buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan
yang diteliti.13 Sumber tersebut diambil dari karya ilmiyah tentang ‘urf dan
mahar pernikahan perspektif Madzahib al-Arba’ah. Untuk menunjang dan
melengkapi fakta yang ditemukan dalam penelitian pustaka.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian
kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena
tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan
cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks
khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.14

54

Amos Neolaka, Penelitian dan Statistik (Bandung: Remaja Rosdakarya,2014), 2.
Suryana, Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif
(Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 20.
56
Sofyan A.P. Kau, Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan
Skripsi dan Tesis (Yogyakarta: Mira Pustaka, 2013), 155.
14
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2017), 6.
55
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Untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada yaitu menganalisis tinjauan
kehujjahan ‘urf terhadap mahar pernikahan. penelitian ini menggunakan
metode deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan mendekripsikan secara
sistematik, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, situasi-situasi atau
kejadian-kejadian, suatu gejala, peristiwa yang terjadi sekarang, dengan
mengambil masalah atau pusat perhatian pada masalah aktual sebagaimana
adanya pada saat penelitian dilakukan.15
PEMBAHASAN
‘Urf dalam Islam
Dari segi kebahasaan (etimologi) al-‘Urf berasal dari kata yang terdiri
dari huruf ‘ain, ra’, dan fa’ yang berarti kenal. dari kata ini muncul kata
ma’rifah (yang dikenal), ta’rif (definisi), kata ma’ruf (yang dikenal sebagai
kebaikan), dan kata ‘urf (kebiasaan yang baik).16 Atau diartikan sebagai
“Sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”.17
Adapun dari segi terminologi, kata ‘Urf mengandung makna.
ْ ظ تَعا َ َرفُ ْوا ءا
ٌ  ا َ ْو َل ْف,ع َب ْي َن ُه ْم
ََاص الَ تَاَلَّفَهُ َوال
َ َ س َوسا َ ُر ْوا علَ ْي ِه ِم ْن ُك ِّل فِ ْع ٍل شا
ُ َ ما َ اعْتاَدَه ْالنّا
َ ِطالَقُه ُ علَي م ْعنى خ
.َيتَ َبادَ ُر َغي َْرهُ ِع ْندَ ِس َما ِع ِه
“Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam
bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata
yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam
pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak
memahaminya dengan pengertian lain”18
Menurut istilah ahli syara’, tidak ada perbedaan antara ‘urf dan adat.
Adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia berjual beli dengan tukar

15
Sofyan A.P. Kau, Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan
Skripsi dan Tesis (Yogyakarta: Mira Pustaka, 2013), 155-156.
16
Abd. Rahman Dahlan, Usul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2010), 209.
17
Satria Effendi, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2017), 140.
18
Abd. Rahman Dahlan, Usul., 209.
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menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti
kebiasaan manusia menyebutkan al-walad secara mutlak berarti anak lakilaki, bukan anak perempuan.19
‘Urf

adalah kebiasaan dari perilaku masyarakat dalam kehidupan

sehari-hari yang kemudian menjadi adat istiadat secara turun temurun baik
yang berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang umum ataupun yang
khusus.20 Dinyatakan bahwa setiap masyarakat di berbagai tempat di dunia
ia pasti memiliki ‘urf adat istiadat yang dijadikan sarana atau alat untuk
mengatur dan menjaga ketertiban hidup dalam rangka memudahkan
kepentingan mereka.21
Pembagian ‘Urf dalam Islam
Para Ulama’ Ushul membagi ‘urf menjadi tiga bagian, jika ditinjau dari
segi jangkauannya,‘urf dibagi menjadi dua:
1. Al-‘Urf al-Amm yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi
sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.22 Seperti
mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita,
membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa
perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh, dan sebagainya.
2. Al-‘Urf al-Khashsh yaitu kebiasaan yang berlaku secara khusus pada
masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja.23 Misalnya mengadakan
halal bi halal yang biasa dilakukan oleh negara Indonesia yang beragama
Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadlan,
sedang pada negara Islam yang lain tidak dibiasakan.

19

Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam (Jakarta: Pustaka Amani,
2003), 117.
20
Pujiono, Hukum Islam Dinamika Perkembangan Masyarakat (Yogyakarta: Mitra
Pustaka, 2012), 96.
21
Romli, Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam (Depok:
Kencana, 2020)
22
Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, 210.
23
Ibid., 210.
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Jika ditinjau dari segi keabsahannya, al-‘urf dapat pula dibagi menjadi
dua :
1. Al-‘urf ash-Shahih (‘Urf yang Absah) adalah kebiasaan yang berlaku di
masyarakat

yang

menghilangkan

tidak

bertentangan

kemaslahatan,

dan

dengan

tidak

nash,

pula

tidak

membawa

kemadharatan.24 Dengan kata lain ‘urf yang tidak mengubah ketentuan
yang haram menjadi halal, atau sebaliknya.25 Seperti mengadakan
pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik dan
telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan
dengan syara’.
2. Al-‘Urf

al-Fasidah

(‘Urf

yang

rusak/salah)

adalah

kebiasaan

masyarakat yang tertentangan dengan dalil syara’. Bila memang
diperlukan ‘urf fasid, maka harus memperhatikan dalam menetapkan
hukum dan keputusan, karena kebiasaan yang berlaku di masyarakat
berarti telah menjadi kebutuhan dan kebaikan atau kemaslahatan
mereka.26 Misalnya mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau
sebuah tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima,
karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan Islam.
Para Ulama’ bersepakat, bahwa al-‘urf al-fasidah tidak dapat menjadi
landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu,
dalam rangka meningkatkan permasyarakatan dan pengamalan hukum
Islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara yang ma’ruf,
diupayakan mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan
ajaran Islam, dan menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai
dengan syari’at Islam.27
Jika dilihat dari segi objeknya, al-‘Urf dibagi kepada kebiasaan yang
menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan :

24

Pujiono, Hukum Islam Dinamika, 98.
Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, 210.
26
Pujiono, Hukum Islam Dinamika, 98.
27
Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, 211.
25
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1. ‘Urf lafdzi/ qauli adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan
lafal/ ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga
makna ungkapan itulah yang dipahami masyarakat, misalnya,
ungkapan daging yang diartikan daging sapi, padahal arti daging
mencakup seluruh jenis daging.28
2. ‘Urf amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan
perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan
masyarakat melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil
barang kemudian membayar di kasir tanpa adanya suatu akad ucapan
yang dilakukan keduanya.29
Kehujjahan ‘Urf Perspektif Madzahib al-Arba’ah
Pada dasarnya, semua Ulama’ sepakat bahwa kedudukan al-‘urf ashshahihah sebagai salah satu dalil syara’. Akan tetapi, diantara mereka
terdapat perbedaan dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil.30
Ulama Hanafiyah menggunakan istihsan dalam berijtihad, dan salah satu
bentuk istihsan itu adalah istihsan Al-‘urf (Istihsan yang menyandar pada ‘urf).
Oleh ulama’ Hanafiyah,’urf itu didahulukan atas qiyas khafi dan juga
didahulukan atas nash umum, dalam arti: ’urf itu men-takhsis umum nash.
Ulama’ Malikiyah menjadikan ‘urf atau tradisi yang hidup di kalangan ahli
Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya
dari hadis Ahad.31 Dalam hal ini Ulama’ Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang
paling banyak menggunakan al-‘urf sebagai dalil, dibandingkan dengan
ulama’ Syafi’iyyah dan Hanabilah.32
Adapun Fuqaha’ yang menjadikan ‘urf sebagai landasan hukum berdasar
pada:
1. Firman Allah Swt, dalam al-Qur’an surat al-A’raf ayat 199:33
28

Pujiono, Hukum Islam Dinamika Perkembangan, 97.
Ibid.
30
Ibid., 212.
31
Amir Syarifuddin, Usul Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 399.
32
Dahlan, Usul... 212.
33
Satria Effendi, Ushul Fiqih, (Jakarta: Prenadamedia, 2005), 153.
29
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“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf,
serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.34” (QS. al-A’raf ayat
199)
Para ulama’ Ushul fikih difahami sebagai sesuatu yang baik dan
menjadi kebiasaan yang baik di masyarakat berdasarkan itu, maka ayat
itu dipahami untuk mengerjakan sesuatu yang dianggap baik hingga telah
menjadi tradisi dalam masyarakat.
2. Pada dasarnya, syariat Islam dari awal banyak mengakui adat yang baik
dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan al-Qur’an
dan sunnah. Kedatangan Islam bukan menghapus tradisi yang menyatu
dalam masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan
serta adapula yang dihapuskan, misal adat kebiasaan yang diakui,
kerjasama dagang dengan cara berbagi untung atau al-Mudlarabah.
Praktek seperti ini sudah berkembang pada masyarakat Arab sebelum
Islam dan kemuadian diakui oleh Islam, sehingga menjadi hukum Islam.
Berdasarkan kenyataan ini, para Ulama menyimpulkan bahwa adat
istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bila
memenuhi beberapa persyaratan.35
Mahar Dalam Pernikahan Perspektif Madzahib al-Arba’ah
Istilah al-sadaq yang berarti maha bagi perempuan terdapat dalam
firman Allah: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu
nikahi)” sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka
menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar dengan senang hati, maka
makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik
akibatnya.
Mahar menurut pengertian para Ulama mempunyai rumusan yang
berbeda-beda meski maknanya sama. Ulama Hanafiyyah menyatakan bahwa
mahar adalah sejumlah harta yang menjadi hak istri karena akad nikah atau
34
35
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terjadinya

senggama

dengan

sesungguhnya.

Ulama

29

Malikiyyah

mendefenisikannya dengan sesuatu yang menjadikan istri halal untuk
digauli. Ulama Syafiiyyah menyatakan mahar adalah sesuatu yang wajib
dibayarkan karena akad nikah atau senggama. Sedangkan Ulama Hanabilah
menyatakan mahar itu adalah imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan
secara jelas saat akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan
kedua belah pihak maupun ditentukan oleh hakim.36
Allah Swt, telah mewajibkan pemberian sesuatu kepada perempuan,
yaitu mahar Allah Swt, memberi penekanan khusus pada sifat dasar
pemberian ini sebagai nihlah. Dalam bahasa Arab, terminologi nihlah berarti
pemberian tanpa syarat atau disebut dengan hadiah. Pemberian yang
menjadi kewajiban seorang laki-laki kepada calon istrinya, baik dalam
jumlah besar atau kecil ini disebut sebagai “hadiah simbolik”. Sedangkan
pemahaman bahwa mahar kepada perempuan tak lebih sebagai tindakan
jual beli adalah pemahaman yang bukan berasal dari Islam melainkan
produk adat istiadat dari masyarakat yang berbeda-beda.37 Kewajiban Suami
membayar mahar untuk istri merupakan hukum asli dalam pernikahan.
Pernikahan tidak akan sah secara syariat tanpa ada mahar. Karena mahar
merupakan ganti dari hak menikmati istri.38
Sejarah Mahar dalam Islam
Islam juga mengangkat posisi kaum perempuan dalam kehidupan
keluarga jika ia berstatus sebagai anak. Tidak ada perbedaan perlakuan
orang tua kepada anak laki-laki atau anak perempuannya. Mereka mendapat
hak yang sama baik dalam hal nafkah, pakaian, pendidikan, maupun
perlindungan.
Selanjutnya dalam aspek pernikahan yang merupakan pintu gerbang
dalam pembentukan suatu keluarga, derajat kaum perempuan juga
36
Apriyanti, “Historiografi Mahar dalam Pernikahan” An-Nisa’a: Jurnal Kajian Gender
dan Anak, Vol 12, No 2 (Desember 2017), 164.
37
Muhammad Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer,
(Yogyakarta: Sukses Offset, 2007), 242.
38
Wahbah Az-Zuhailiy, Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 9 (T.T: Darul Fikir, T.T) 97.
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dimuliakan. Pernikahan merupakan sunnatullah yang dibutuhkan oleh setiap
manusia dalam rangka menyalurkan kebutuhan biologis secara benar
sehingga melahirkan generasi penerus guna memakmurkan kehidupan di
dunia. Untuk memasuki tahap tersebut khususnya saat peminangan, orang
tua atau wali harus meminta izin terlebih dahulu kepada anak perempuan
yang akan dinikahkannya tersebut. Jika ia belum pernah menikah (gadis)
maka keizinannya ditandai dengan diamnya saat dimintai izin. Akan tetapi
jika ia sudah pernah menikah (janda) maka izinnya harus berupa pernyataan,
tidak cukup hanya dengan diamnya. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW
pernah menyatakan;
“Muaz ibn Fadhalah bercerita pada kami, Hisyam bercerita dari Yahya dari
Abi Salamah bahwa Abu Hurairah telah bercerita kepada mereka bahwa Nabi
SAW pernah bersabda; Janganlah kamu menikahkan (anak perempuan) yang
janda sampai kamu meminta pendapatnya dan jangan juga kamu menikahkan
anak gadis (perawan) sampai kamu meminta izinnya. Mereka (para sahabat)
bertanya, Ya Rasulullah bagaimana (bentuk) izinnya itu? (Rasulullah)
menjawab, (izinnya itu) dalam bentuk diam”(Al-Bukhari, 1981).
Begitu pula saat akan dilangsungkan pernikahan, Islam menganjurkan
kepada calon suami untuk memberi sesuatu yang bernilai harta kepada
perempuan yang akan dinikahinya guna menunjukkan maksud baiknya
tersebut. Pemberian sesuatu ini bisa didasari oleh permintaan calon istri atau
keluarganya.39 Pemberian tersebut, yang menurut mayoritas Ulama
merupakan pemberian wajib suami saat akan menikahi seorang perempuan,
dinamakan mahar.
Dalam Islam mahar yang telah diberikan oleh suami merupakan hak
penuh istri. Tidak ada seorangpun, baik suami, orang tua, maupun
kerabatnya, yang bisa mengambil mahar dengan semena-mena. Kecuali istri
atau perempuan tersebut memberikannya dengan sukarela. Sebagaimana
Aisyah ra menyatakan bahwa siapapun tidak boleh memakai atau mengambil
39
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mahar kecuali dengan izin istri. Terlebih lagi kalau istri tersebut anak yatim,
maka mengambil dan memakan maharnya diharamkan.
Pemberian mahar ini merupakan bukti upaya Islam dalam meninggikan
harkat kaum perempuan yang sebelumnya hanya dipandang sebelah mata.
Sehingga semenjak saat itu dengan adanya mahar kaum perempuan tidak
bisa dengan seenaknya saja dinikahi oleh orang lain. Setiap laki-laki yang
berniat menjadikan seorang perempuan sebagai istrinya, maka ia harus
mempersiapkan sesuatu yang bernilai guna diberikan kepada istrinya saat
akad nikah.
Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bagaimana kompleksnya
persoalan dan masalah yang dihadapi oleh kaum perempuan dari masa ke
masa. Dari yang semula berada dalam kondisi terhina, terkebelakang, dan
mendapat perlakuan yang tidak baik, sampai akhirnya mendapat kemuliaan
dengan Islam. Kedatangan Islam memberi warna tersendiri bagi kaum
perempuan, sehingga sampai sekarang keberadaan kaum perempuan dalam
berbagai aspek kehidupan tidak lagi tertinggal dan terhinakan.40
Dasar Hukum Mahar dalam Islam
Adapun dasar hukum mengenai wajibnya mahar:
1. Al-Qur'an, surat an-Nisa' : 4 :
"Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu
nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.” (an-Nisa':4)41
Maksudnya pemberian dari Allah Swt, sebagai permulaan ataupun
hadiah ayat ini ditujukan kepada para suami menurut kebanyakan
Fuqaha’. Ada iuga yang berpendapat, ditujukan kepada para wali karena
pada masa Jahiliyah mereka mengambilnya dan mereka menamakannya
sebagai nihlah. Hal ini merupakan dalil bahwa mahar merupakan simbol
bagi kemuliaan seorang perempuan, dan keinginan untuk berpasangan.
40
41
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Allah Swt, berfirman, dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 24 :
“............. maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara
mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai
suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang
kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. an-Nisa’
: 24)
2. Hadits: Nabi Saw, berkata bagi orang yang ingin menikah,
“Carilah, walaupun hanya sekadar cincin yang terbuat dari besi.”
Juga ditetapkan dari Nabi Saw, Bahwa perkawinan beliau tidak
pernah terlepas dari mahar. Disunnahkan menentukan mahar dalam akad
karena pernikahan Rasulullah Saw, tidak pernah terlepas dari penentuan
mahar, karena penentuan ini dapat mencegah permusuhan. juga agar
jangan sampai menyerupai pernikahan perempuan yang menyerahkan
dirinya kepada Nabi Saw.
3. Kaum muslimin telah sepakat bagi ditetapkannya mahar dalam
pernikahan.
Hikmah diwajibkannya mahar adalah menunjukkan pentingnya dan
posisi akad ini, serta untuk menghormati dan memuliakan perempuan.
juga memberikan dalil bagi pembinaan kehidupan perkawinan yang
mulia

bersamanya.

Memberikan

niat

yang

baik

bagi

maksud

menggaulinya secara baik dan keberlangsungannya perkawinan. Dengan
adanya maharnya, seorang perempuan dapat mempersiapkan semua
perangkat perkawinan yang terdiri dari pakaian dan nafkah. Mahar
sebagai suatu kewajiban bagi laki-laki bukannya perempuan, selaras
dengan prinsip syariat bahwa seorang perempuan sama sekali tidak
dibebankan kewajiban nafkah, baik sebagai seorang ibu, anak perempuan,
ataupun

seorang

istri.

Sesungguhnya

yang

dibebankan

untuk

memberikan nafkah adalah orang laki-laki, baik yang berupa mahar
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maupun nafkah kehidupan, dan yang selainnya karena orang laki-laki
lebih mampu untuk berusaha dan mencari rezeki.42
Pembagian Mahar dalam Islam
Ulama fikih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu mahar
musamma dan mahar mitsil (sepadan).43
1. Mahar musamma yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar
dan besarnya ketika akad nikah, atau mahar yang dinyatakan kadarnya
pada waktu akad nikah.
Ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, mahar
musamma harus diberikan secara penuh apabila:
a. Telah bercampur (bersenggama), dalam hal ini Allah Swt. Berfirman
dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 20:
“Dan jika kamu hendak mengambil istri (baru) menggantikan istri
(lama Yang kamu ceraikan) sedang kamu telahpun memberikan
kepada seseorang di antaranya (istri Yang diceraikan itu) harta Yang
banyak, maka janganlah kamu mengambil sedikitpun dari harta itu.”
(QS. an-Nisa’ : 20)44
b. Salah satu dari suami istri meninggal. Demikian menurut Ijma’ Ulama’.
Mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami
telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan
sebab-sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau
dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama.
Akan tetapi, kalau istri dicerai sebelum bercampur, maka mahar wajib
dibayar hanya setengahnya, berdasarkan firman Allah Swt, dalam alQur’an surat al-Baqarah ayat 237:
“Dan jika kamu ceraikan mereka sebelum kamu sentuh (bercampur)
Dengan mereka, padahal kamu sudah menetapkan kadar maskawin

42

Wahbah Al-Zuhailiy, Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 9 (T.T: Darul Fikir, T.T), 231-234.
Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Prenadamedia, 2019), 66.
44
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untuk mereka, maka mereka berhak mendapat separuh dari maskawin
Yang telah kamu tetapkan itu.”45
2. Mahar Mitsil (sepadan) Ialah mahar yang tidak disebut besar kadarnya
pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan, atau mahar yang
diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga
terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status
sosial, kecantikan dan sebagainya.
Bila terjadi demikian (mahar itu tidak disebut besar kadarnya pada
saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan), maka mahar itu mengikuti
maharnya saudara perempuan pengantin wanita (bibi, budhe, anak
perempuan bibi/budhe). Apabila tidak ada, maka mitsil itu beralih dengan
ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.
Ketentuan tentang pemberian mahar sebagai berikut :
a. Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika
berlangsung akad nikah. Kemudian suami telah bercampur dengan
istri, atau meninggal sebelum bercampur.
b. Jika mahar musamma belum dibayar, sedangkan suami telah
bercampur dengan istri dan ternyata nikmatnya tidak sah.
Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut
nikah tafwidh. Hal ini

menurut

Jumhur Ulama’ diperbolehkan.

Sebagaimana surat al-Baqarah ayat 236:
“Tidaklah kamu bersalah dan tidaklah kamu menanggung bayaran
maskahwin) jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu sentuh
(bercampur)

Dengan

mereka

atau

(sebelum)

kamu

menetapkan

maskahwin untuk mereka” (QS. al-Baqarah : 236)46
Ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan
istrinya sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlah mahar

45
46

Ibid, 38
Ibid, 38
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tertentu kepada istrinya itu. Dalam hal ini, maka istri berhak menerima
mahar mitsil.
Kadar (jumlah) Mahar dalam Islam
Mengenai besarnya mahar, para Fuqoha’ telah sepakat bahwa bagi
mahar itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih pendapat
tentang batas terendahnya.
Imam Syafi’i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan Fuqoha’ Madinah dari
kalangan Tabi’in berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batas
terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain
dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari
kalangan pengikut Imam Malik.
Sebagian Fuqoha’ yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas
terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar
itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga
dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak
tersebut.
Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah
sepuluh dirham. Riwayat lain ada yang mengatakan lima dirham, ada lagi
yang mengatakan empat puluh dirham.47
Syarat-syarat mahar
Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut:
a. Harta/bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga,
walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi
apabila mahar sedikit tetapi bernilai, maka tetap sah.
b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan
khamr, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.

47

Ibid., 64.
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c. Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik
orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya
karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar
dengan barang hasil ghasab tidak sah. Tetapi akadnya tetap sah.
d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan
memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan
jenisnya.48
‘Urf dalam Islam
Pengertian ‘Urf
Dari segi kebahasaan (etimologi) al-‘Urf berasal dari kata yang terdiri
dari huruf ‘ain,ra’, dan fa’ yang berarti kenal.dari kata ini muncul kata
ma’rifah (yang dikenal), ta’rif (definisi), kata ma’ruf (yang dikenal sebagai
kebaikan),dan kata ‘urf (kebiasaan yang baik).
Adapun dari segi terminologi,kata ‘urf mengandung makna.
ْ ظ تَعا َ َرفُ ْوا ءا
ٌ  ا َ ْو لَ ْف, ع بَ ْي َن ُه ُه ْم
ََاص ال
َ َ س َوسا َ ُر ْوا علَ ْي ِه ِم ْن ُك ِّل فِ ْع ٍل شا
ُ َ ما َ اعْتاَدَه ْالنّا
َ ِطالَقُهُ علَي م ْعنى خ
.

تَاَلَّفَهُ َوالَ يَتَبَادَ ُر َغي َْرهُ ِع ْندَ ِس َما ِع ِه

Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia,dan mereka mengikutinya dalam
bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka,ataupun suatu kata
yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu,bukan dalam pengertian
etimologi,dan ketika mendengar kata itu,mereka tidak memahaminya dengan
pengertian lain.49
Pembagian ‘Urf dalam Islam
Adapun Klasifikasi ‘urf ditinjau dari segi obyeknya ada dua,yaitu ‘urf
lafzhi dan ‘urf amali.
1. ‘Urf lafzhi ialah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan tertentu
dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang
dipahami dan terlintas dipikiran masyarakat.
48

Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, 63.
Dahlan, Usul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2010), 209.
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masyarakat Arab menggunakan kata ”walad” untuk anak laki-laki.
Padahal, menurut makna aslinya kata itu berarti anak laki-laki dan anak
perempuan.
2. ‘Urf amali ialah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan
biasa muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat melakukan
jual beli dengan tanpa akad (bai’ al-ta’athi), sewa menyewa perabot
rumah, kebiasaan masyarakat membeli kado pada acara ulang tahun.
Klasifikasi ’Urf ditinjau dari ruang lingkupnya baik perkataan atau
perbuatan dibagi menjadi dua, yaitu ‘Urf ‘amm dan ‘Urf khas.
1. ‘Urf Amm ialah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh
masyarakat dan seluruh daerah.
2. ‘Urf Khas ialah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat
tertentu. Seperti kebiasaan masyarakat Jawa merayakan lebaran ketupat,
sekatenan,atau kebiasaan masyarakat Bengkulu merayakan tabot pada
bulan Muharram.
Klasifikasi ‘Urf ditinjau dari segi diterima atau ditolaknya ‘urf dibagi
dua,yaitu ‘Urf sahih dan ‘Urf fasid.
1. ‘Urf Sahih ialah ‘Urf yang tidak bertentangan dengan salah satu dalil
syara’, tidak bertentangan dengan maslahah mu’tabarah (kemaslahatan
yang diakui) dan tidak mendatangkan mafsadah (kerusakan) yang nyata.
’Urf sahih adalah 'urf yang baik baik dan dapat diterima karena tidak
bertentangan dengan syara’. seperti mengadakan pertunangan sebelum
akad nikah.atau kebiasaan masyarakat bersalaman dengan teman sesama
jenis kelamin kala bertemu.
2. ‘Urf Fasid ialah ‘urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena
bertentangan dengan syara’. seperti kebiasaan mengadakan sesajian atau
seperti kebiasaan para pedagang mengurangi timbangan.
Hukum ‘Urf yang sahih harus dipelihara dan dilestarikan sebagai
bagian dari hukum Islam. sedangkan ‘urf fasid harus ditinggalkan karena
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bertentangan dengan dalil dan semangat hukum Islam dalam membina
masyarakat.50
Sebelumnya telah dijelaskan,bahwa al-‘urf ada yang berlaku secara
umum (al-‘urf al-‘amm) dan ada pula al-‘urf yang berlaku khusus (al-‘urf alkhashsh) dalam komunitas tertentu saja. Demikian pula,ada al-‘urf shahih
(‘urf yang benar) dan ada pula ‘urf al-fasid (’urf yang salah). Dalam kaitan ini
perlu ditegaskan,bahwa ‘urf yang disepakati seluruh Ulama’ kebelakuannya
adalah ‘urf al-shahih al-‘amm al-muththarid (‘urf yang benar berlaku umum
sejak masa sahabat dan seterusnya dan bersifat konstan), tidak bertentangan
dengan nash syara’ yang bersifat qoth’i dan tidak pula bertentangan dengan
kaidah-kaidah syara’ yang bersifat prinsip. Apabila suatu ‘urf memenuhi
kriteria-kriteria tersebut, maka menurut Ulama Hanafiyyah,’urf tersebut
bukan saja dapat menjadi dalil syara’, tetapi juga dapat mengensampingkan
hukum yang didasarkan atas qiyas, dan dapat pula men-takhshish dalil syara’
lainnya.51
Kehujjahan ‘Urf Perspektif Madzahib al-Arba’ah
Pada dasarnya, semua Ulama’ menyepakati kedudukan al-‘urf ashshahihah sebagai salah satu dalil syara’. Akan tetapi, diantara mereka
terdapat perbedaan dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. 52
Ulama Hanafiyah menggunakan istihsan dalam berijtihad, dan salah satu
bentuk istihsan itu adalah istihsan Al-‘urf (istihsan yang menyandarkan pada
‘urf). Oleh Ulama’ Hanafiyah,’urf itu didahulukan atas qiyas khafi dan juga
didahulukan atas nash umum, dalam arti: ’urf itu men-takhsis umum nash.
Ulama’ Malikiyah menjadikan ‘urf atau tradisi yang hidup di kalangan ahli
Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya
dari hadis Ahad.53 Dalam hal ini Ulama’ Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang

50

Suwarjin, Usul Fiqh , (Yogyakarta: Teras, 2012), 151.
Dahlan, Ushul... 214.
52
Ibid., 212.
53
Amir Syarifuddin, Usul Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 399.
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paling banyak menggunakan al-‘urf sebagai dalil, dibandingkan dengan
Ulama’ Syafi’iyyah dan Hanabilah.54
‘Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan)
yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) di
tengah masyarakat. Setiap perkara yang telah menjadi tradisi di kalangan
masyarakat dipandang sebagai suatu perkara yang baik, maka perkara
tersebut juga dipandang baik di hadapan Allah Swt,. Tindakan menentang
‘Urf yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan
dan kesempitan.55
Menurut Abdul Karim Zaidan ada beberapa persyaratan bagi ‘Urf yang
bisa dijadikan landasan hukum yaitu:
1. ‘Urf itu shohih ,dalam aturan tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran
dan Sunnah.
2. Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan
mayoritas penduduk negeri itu.
3. ‘Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan
dilandaskan kepada ‘Urf itu.
4. ‘Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam
suatu transaksi.
5. ‘Urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum
dikandung nash itu tidak bisa ditetapkan. ‘Urf seperti ini tidak bisa
dijadikan dalil syara’, karena kehujjahan ‘Urfbisa diterima apabila ada
nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.56
Adapun Fuqoha’ yang menjadikan ‘urf sebagai landasan hukum
berdasar pada surat al-A’raf ayat 199 :57
“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta
berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.58” (QS. al-A’raf ayat 199)
54

Dahlan, Usul... 212.
Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), 442.
56
Satra Effendi, M. Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana: 2005), 156
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Pendapat Ulama’ Ushul fikih difahami sebagai sesuatu yang baik dan
menjadi kebiasaan yang baik di masyarakat berdasarkan itu, maka ayat itu
dipahami untuk mengerjakan sesuatu yang dianggap baik hingga telah
menjadi tradisi dalam masyarakat.
Pada dasarnya, syariat Islam dari awal banyak mengakui adat yang
baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan alQur’an dan sunnah. Kedatangan Islam bukan menghapus tradisi yang
menyatu dalam masyarakat, tetapi secara selektif ada yang diakui dan
dilestarikan serta adapula yang dihapuskan. Misalnya adat kebiasaan yang
diakui, kerjasama dagang dengan cara berbagi untung atau al-Mudlarabah.
Praktek seperti ini sudah berkembang pada masyarakat Arab sebelum Islam
dan kemudian diakui oleh Islam, sehingga menjadi dasar hukum Islam.
Berdasarkan kenyataan ini, para Ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat
yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bila memenuhi
beberapa persyaratan.59
Tinjauan ‘Urf Terhadap Mahar Pernikahan
Selanjutnya untuk melihat kejadian pernikahan terhadap mahar
dalam pernikahan yang berlangsung di

masyarakat

Berupa uang,

seperangkat alat sholat kitab suci al-Qur’an, emas, perak, dinar, dirham,
kendaraan yang dipraktekan sesuai kesepakatan kedua mempelai pengantin
di saat rafa’ (pemeriksaan adminitrasi di KUA) berdasarkan macam ‘Urf dari
segi objeknya, keabsahannya maupun jangkauannya, maka mahar dalam
pernikahan jika dilihat dari segi objeknya penggunaan mahar dalam
pernikahan masuk dalam ketegori ‘Urf ‘amali atau adat yang berupa
perbuatan yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan
biasa. Hal ini karena penggunaan mahar dalam pernikahan selalu
dilaksanakan dan telah menjadi kebiasaan atau

budaya masyarakat

setempat ketika pernikahan di dilangsungkan.
58
59
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Satria Effendi, Ushul Fiqih, (Jakarta: Prenadamedia, 2005), 156.
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Jika dilihat dari segi keabsahannya, maka penggunaan mahar dalam
pernikahan dalam bentuk apapun termasuk dalam ‘urf ash-Shahih karena
berupa sesuatu barang atau benda yang tidak bertentangan dengan syara’.
Disamping itu pemberian mahar dalam pernikahan telah menjadi kebiasaan
di masyarakat yang menurut para Tokoh Agama dan Tokoh Adat setempat
bukan merupakan suatu yang bertentangan dengan Al-Qur’an maupun
Sunnah Rasulullah Saw. Penggunaan mahar dalam pernikahan ini juga
diharapkan

berupa

sesuatu

sesuai

kadar

kemampuan

agar

tidak

menimbulkan madlarat (sesuatu yang memberatkan) bagi calon pengantin,
karena Pada dasarnya penggunaan mahar dalam pernikahan bertujuan untuk
mewujudkan kasih sayang antar calon pengantin. Selanjutnya penggunaan
mahar dalam pernikahan berupa apapun sesuai kesepakatan kedua
mempelai di saat rafa’ (pemeriksaan adminitrasi di KUA) jika dilihat dari segi
jangkauannya, maka menggunakan teori ‘Urf ‘Amm, yaitu adat istiadat yang
berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan, atau kebiasaan tertentu yang
berlaku secara luas di seluruh masyarakat daerah. tradisi ini sudah
berlangsung sejak lama, dan sampai saat ini tradisi ini masih berlangsung
dan masih dilakukan oleh masyarakat setempat. Dalam penggunaan mahar
berupa uang ini tidak hanya sekedar tradisi turun menurun yang baerkaitan
erat dengan masyarakat. Tradisi ini juga mempunyai manfaat untuk kedua
belah pihak mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, antara lain adalah
sebagai perwujudtan cinta dan kasih sayang dari pengantin laki-laki kepada
perempuan, penggunaan mahar berupa uang termasuk dalam Al-’Urf Al-Sahih
dan boleh dilakukan. Hal ini dikarenakan tidak adanya pertentangan diantara
masyarakat maupun hal-hal yang menyalahi ketentuan dalam Al-Qur’an dan
As Sunnah sehingga boleh dilaksanakan, dikarenakan masih ada ‘urf yang
rusak dan salah yang serinng dipraktekkan oleh sepasang calon suami istri
seperti menggunakan cincin mahar pernikahan yang di dalamnya diisi
dengan tetesan darah kedua calon mempelai sehingga kebiasaan ini dianggap
sebagai -‘urf al-Fasidah (kebiasaan yang rusak) dan dilarang dilaksanakan
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dikarenakan darah itu sesuatu yang najis dan berhukum haram sehingga
sesuatu yang najis dan haram harus dihilangkan dari tubuh manusia.
KESIMPULAN
Penutup
Berdasarkan pembahasan di atas, Menurut pandangan penulis,
kehujjahan Urf perspektif Madzahib al-Arba’ah, Para Ulama’ Ushul membagi
‘urf menjadi tiga bagian : 1). dari segi jangkauannya ada dua a. Al-‘Urf al-Amm
yaitu kebiasaan yang bersifat umum, b. Al-‘Urf al-Khashsh yaitu kebiasaan
yang berlaku secara khusus pada masyarakat tertentu. 2). dari segi
keabsahannya, a. Al-‘urf ash-Shahih (‘Urf yang Absah), b. Al-‘Urf al-Fasidah
(‘Urf yang rusak/salah). 3). Dari segi objeknya, a. ‘Urf lafdzi/ qauli adalah
kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal/ ungkapan tertentu untuk
mengungkapkan sesuatu, b. ‘Urf amali adalah kebiasaan masyarakat yang
berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Sedangkan
Ulama’ Malikiyah menjadikan ‘urf atau tradisi yang hidup di kalangan ahli
Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya
dari hadis Ahad. Begitu juga Ulama’ Hanafiyah paling banyak menggunakan
al-‘urf sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama’ Syafi’iyyah dan Hanabilah.
Adapun konsep mahar perspektif Madzahib al-Arba’ah, mahar adakalanya :
Mahar musamma yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan
besarnya ketika akad nikah, atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada
waktu akad nikah. Mahar Mitsil (sepadan) Ialah mahar yang tidak disebut
besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan, atau
mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh
keluarga terdekat. Adapun tinjauan ‘urf terhadap mahar pernikahan
perspektif Madzahib al-Arba’ah, Jumhur Ulama’ sepakat bahwa kedudukan
al-‘urf ash-shahihah sebagai salah satu dalil syara’. Akan tetapi, diantara
mereka terdapat perbedaan dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil.
Ulama Hanafiyah menggunakan istihsan dalam berijtihad, dan salah satu
bentuk istihsan itu adalah istihsan Al-‘urf (Istihsan yang menyandar pada ‘urf).
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Oleh ulama’ Hanafiyah,’urf itu didahulukan atas qiyas khafi dan juga
didahulukan atas nash umum, dalam arti: ’urf itu men-takhsis umum nash.
Ulama’ Malikiyah menjadikan ‘urf atau tradisi yang hidup di kalangan ahli
Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya
dari hadis Ahad.60 Dalam hal ini Ulama’ Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang
paling banyak menggunakan al-‘urf sebagai dalil, dibandingkan dengan
ulama’ Syafi’iyyah dan Hanabilah.
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