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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 menyebutkan bahwa 

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seoarang pria dan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 1 Sedangkan dalam 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum 

Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan 

untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 2 Dalam 

suatu pernikahan tidak akan terlepas dengan yang dinamakan mahar karena mahar 

adalah suatu hal yang tidak terpisahkan dari pernikahan tersebut. Sebagaimana 

Firman Allah Swt., dalam QS.an-Nisã:4/4 

  …”            …“… 

Terjemahanya : 

“…Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) 

sebagai    pemberian dengan penuh kerelaan…”3 
 

Ditegaskan pula dalam Firman Allah Swt., QS.an-Nisã:4/24 

 …”        “... 

                                                                 
1
 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1  

2
 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 1(Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementerian 

Agama Prov. Su ltra, 2012), h. 138 
3
 Kemeterian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat 

Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Jakarta: PT. Sinerg i Pustaka Indonesia, 2012), h. 
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“…Berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai 
suatu   kewajiban…”.4 
 

 Ayat tersebut menegaskan bahwa mahar adalah suatu ketentuan yang 

wajib diberikan dari suami kepada istrinya. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa 

ajaran Islam sangat memperhatikan serta menghargai kedudukan seorang wanita 

dengan memberi hak kepadanya yaitu salah satu diantaranya adalah hak untuk 

menerima mahar (maskawin). Mahar ini hanya diberikan kepada calon istri dari 

calon suaminya bukan kepada wanita lain atau keluarga yang dekat dengannya.5 

Pemberian dari seoarang suami berupa mahar (maskawin) yang besar kecilnya 

ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, Karena pemberian itu harus dilakukan 

dengan ikhlas, bukan karena terpaksa atau ada paksaan. Hal inipun sesuai sabda 

Nabi Muhammad Saw sebagai berikut: 

 ٌَّ ٍِ َسْعٍذ أَ ِم ْث ْٓ ٍْ َس ٍْ أَثِٙ َحبِصْو َع ٌِ َع ٍْ سُْفَٛب ٌْٛع َع ِك َٔ ب  َٙ َحذَّثََُ َحذَّثََُب َْٚح
َسهََّى لَبَل ِنَشُجٍم  َٔ  ِّ ْٛ ُ َعهَ ِ َصهَّٗ اَّللَّ ّٙ ٍْٚذ)انَُّجِ ٍْ َحِذ ْٕ ثَِخبتٍَى ِي نَ َٔ َج  َّٔ سٔاِ ). (تََض

 6(انجخبس٘
Artinya :  

“Telah menceritakan kepada kami (Yahya), telah menceritakan kepada 

kami (Waki‟)dari Sufyan dai (Abu Hasim) Dari Sahl bin Sa‟d bahwasannya 
Rasulullah Saw berkata kepada semua pemuda: menikahlah walaupun 

maharnya hanya dengan cincin besi”.(H.R. Bukhari) 
 
Banyak pengertian yang menjelaskan mengenai mahar namun tidak 

ditentukan besar dan kecilnya jumlah mahar yang harus diberikan kepada istri 

yang dinikahinya. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 31 disebutkan bahwa 

                                                                 
4
 Ibid, h. 106 

5
 Abd. Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Prenada Kencana, 2003), h. 83-84 

6
 S>}ah}ih{ Al-Bukhari, Bab nikah, No. 4753 
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"Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang 

dianjurkan oleh ajaran Islam”.7  

Lain halnya dengan mahar dalam pernikahan etnis Muna yang selalu 

berbeda besarannya mahar itu yang diukur melalui bhoka sesuai dengan status 

sosial masyarakat itu. Secara garis besarnya, tradisi pernikahan suku Muna 

dibedakan antara golongan bangsawan dan masyarakat jelata. Status  sosial dalam 

suku Muna dapat dibedakan menjadi empat golongan yaitu golongan Kaomu, 

Walaka, Anangkolaki, dan Maradika. Status sosial ini memiliki pengaruh 

signifikan dalam pernikahan adat Muna. Penentuan mahar menunjukan 

keberadatan manusia dilingkungan sosial, hal ini diyakini karena konsep mahar 

yang ditentukan tersebut memiliki kandungan nilai-nilai filisafis didalamnya 

sehingga hal ini harus ditaati dan dilaksanakan.8 

Begitu pula dengan maskawin atau mahar telah ditentukan oleh masyarakat 

Muna untuk semua golongan, baik golongan yang sama maupun antara golongan 

yang tidak sama. Maskawin atau mahar harus dibayarkan kepada orang tua 

perempuan yang akan di nikahinya. Orang yang menerima maskawin itu tidak 

boleh menyimpannya sendiri, tetapi uang itu harus dibagi dengan anggota 

keluarga perempuan.  

Konsep kebudayaan dan upacara adat setiap etnis tentu berbeda-beda, 

karena di setiap etnis itu mempunyai tata cara yang berbeda. Sehingga di setiap 

etnis akan mempunyai cara tersendiri untuk melakukan ritual pernikahan, 

khususnya etnis Muna yang ada di Kelurahan Bonggoeya.  

                                                                 
7
 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 1 

8
 Wawancara dengan Bapak Harudin Tokoh Adat Muna Pada Tanggal 25 Februari 2018  
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Dalam istilah ahli fiqih, disamping perkataan “mahar” juga dipakai 

perkataan : “S}hãdãq”, nih}lah; dan farîd}hah” dalam bahasa Indonesia dipakai 

dengan perkataan maskawin. Dalam fikih Islam dan hukum perkawinan di 

Indonesia tidak menentukan jumlah atau kadar mahar. Di dalam KHI pasal 31 

disebutkan “Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan 

yang dianjurkan oleh ajaran Islam”.9 Karena tidak adanya ketentuan jumlah mahar 

tersebut maka adat („urf) sebagai salah satu sumber hukum nasional dan sebagai 

dalil hukum dalam metodologi hukum Islam dapat dijadikan sebagai rujukan 

dalam mengatur masalah mahar atau maskawin.  

 Hubungannya dengan persoalan tersebut di atas, peneliti melakukan 

observasi awal pada prosesi pernikhan masyarakat Muna yang ada di Kelurahan 

Bonggoeya Kota Kendari. Pada observasi awal tersebut menunjukan bahwa pada 

prosesi pernikahan adat Muna terdapat tata cara tersendiri dalam menentukan 

besaran mahar. Ketentuan mahar pada masyarakat suku Muna berdasarkan pada 

status golongan masyarakat tersebut,  sehingga dapat dibedakan antara golongan 

bangsawan dan masyarakat biasa, perbedaan kadar mahar antara golongan 

bangsawan dan golongan masyarakat biasa dapat dilihat dari status sosial, yaitu 

golongan Kaomu (golongan bangsawan), Walaka ( golongan adat, hukum, 

legislatif ), Anangkolaki ( golongan yang menguasai perdagangan, pertanian) dan 

kaum Maradika ( rakyat jelata). Artinya mahar yang dibayarkan akan berbeda 

walaupun pernikahannya dilakukan dengan sesama suku Muna walaupun strata 

                                                                 
9
Kompilasi Hukum Islam, Pasal 31 
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status sosialnya berbeda ataupun pernikahannya itu dilakukan dengan suku yang 

berbeda.10 

Stratifikasi sosial yang ada pada masyarakat Muna awalnya terjadi pada 

masa kerajaan Muna yakni raja Keenam yaitu Raja Sugi Manuru kepada anak-

anaknya berdasarkan posisi serta peran meraka pada masyarakat yaitu golongan 

kaomu (menguasai bidang pemerintahan), walaka (menguasai bidang adat), 

anangkolaki (menguasai bidang perdagangan) dan maradika yaitu masyarakat 

biasa.11 

 Pernikahan dalam masyarakat Muna sangat unik berbeda dengan 

pernikahan suku lainnya yang ada di Indonesia. Sistem pernikahan adat Muna 

sudah ada sejak dahulu sebelum Islam masuk di wilayah Muna. Setelah datangnya 

Islam dan diterimanya Islam oleh seluruh rakyat Muna, sistem pernikahan yang 

terdahulunya tetap tidak berubah terutama yang berhubungan dengan mahar (mas 

kawin). Yang berubah hanya prosesi ijab qabulnya saja yang mengikuti ajaran 

Islam sebagai pernikahan dalam Islam.  

Persoalan mahar adalah merupakan hal yang sangat penting pada prosesi 

pernikahan adat Muna. Artinya jika persoalan mahar telah selesai dan berhasil 

ditentukan maka seluruh tahapan pernikahan akan berjalan dengan lancar, tetapi 

sebaliknya jika pembicaraan mahar tidak memperoleh sepakat maka dapat 

dipastikan proses pernikahan akan batal atau tersendat. Hal tersebut didasari oleh 

pemahaman masyarakat Muna yang menganggap penentuan mahar menunjukan 

                                                                 
10

Wawancara dengan Ibu Irawati La Satu,(Tokoh adat Muna, pada Tanggal 13  Desember 

2017) 
11

 Wawancara dengan bapak La Ode Muhammad Hasilun, Tokoh adat Muna pada tanggal 

12 April 2018) 
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keberadatan manusia dilingkungan sosial. Begitu sakralnya pemahaman tentang 

mahar maka jumlah dan jenis mahar merupakan hal mutlak yang tidak boleh 

diganti oleh jenis atau benda apapun juga selain yang ditentukan oleh adat.12hal 

ini tentunya sangat berbeda dengan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum 

Islam pasal 31 “Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan 

yang dianjurkan oleh ajaran Islam”.13 

Hasil observasi awal penulis lakukan (tanggal 13 dan 26 desember 2017) 

dengan mewawancarai beberapa tokoh adat yaitu M. Saidi, dan Irawati Lasatu. 

Dari keterangan tokoh adat tersebut bahwa bhoka itulah mahar dalam pernikahan 

suku Muna. Begitu pula pemahaman generasi muda pada masa sekarang ini bhoka 

hanya digunakan untuk menentukan nominal mahar yang harus dibayar mempelai 

pria terhadap keluarga mempelai perempuan pada saat pernikahan.  

B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang akan di kaji dalam 

penelitian yang berjudul “Mahar dan Bhoka dalam Perspektif Hukum Islam 

(Studi Pada Masyarakat Muna di Kelurahan Bonggoeya Kota Kendari)”  yang 

akan dijabarkan  ke dalam tiga rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana pandangan masyarakat Muna tentang Mahar dan Bhoka 

2. Mengapa masyarakat Muna berpegang kepada dualisme Mahar dan Bhoka 

3. Bagaimana kedudukan Mahar dan Bhoka dalam pernikahan adat Muna 

ditinjau dari hukum Islam 

 

                                                                 
12

Wawancara dengan Ibu Irawati La Satu, Tokoh adat Muna, pada Tanggal 26  Desember 

2017 
13

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 31, …h. 138 
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C. Definisi Operasional 

 Untuk mengetahui interpretasi yang berbeda di kalangan pembaca dalam 

menilai maksud dan tujuan penulis, maka perlu diberikan batasan pengertian dari 

beberapa kata yang terdapat dalam judul diantaranya: 

1. Bhoka, adalah satuan nilai mata uang untuk mengukur perilaku sesorang. 14 

Bhoka adalah jumlah nilai uang untuk mengetahui status sosial seseorang.15 

Bhoka adalah satuan nilai mata uang untuk mengukur status sosial 

masyarakat.16 

2. Mahar, adalah pemberian wajib suami kepada istri baik berupa uang atau 

barang.17 

3. Hukum Islam, istilah hukum Islam terdiri dari dua kata yang berasal dari 

bahasa Arab yakni kata hukum dan kata Islam. Kata hukum berarti ketentuan 

atau ketetapan. Sedangkan kata Islam terdapat dalam al-Qur‟an  yakni kata 

benda yang berasal dari kata kerja “S}ãlîmã” selanjutnya menjadi Islam yang 

berati kedamaian, kesejahteraan, keselamatan atau penyerahan diri dan 

kepatuhan.18 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Muna tentang Mahar dan Bhoka. 

                                                                 
14

Haruddin, (Wawancara tanggal 25 Februari 2018) 
15

 La Ode Khalifa , (wawancara pada tanggal 23 Agustus 2018) 
16

 La Ode Ali Bata, (wawancara pada tanggal 13 Januari 2018)  
17

Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 393 
18

Mohamad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 

Indonesia (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2007), h. 21 
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b. Untuk mengungkap mengapa masyarakat Muna berpegang kepada dualisme 

Mahar dan Bhoka. 

c. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Mahar dan Bhoka dalam 

pernikahan adat Muna. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat secara teoritis : 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam 

memperkaya wawasan keIslaman dan juga sebagai kontribusi ilmiah bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum Islam pada 

khususnya. Sebagai acuan bagi para tokoh adat, tokoh masyarakat, dan 

seluruh masyarakat suku Muna pada umumnya dalam pelaksanaan mahar 

pada pernikahan khususnya suku Muna yang ada di Kelurahan Bonggoeya 

Kota Kendari. 

b. Manfaat secara praktis : 

Sebagai rujukan bagi masyarakat suku Muna yang ada di Kelurahan 

Bonggoeya Kota Kendari khususnya pihak yang berkepentingan lainnya 

dalam menentukan sikap terhadap pelaksanaan pernikahan.  

E. Gambaran Umum Isi 

Untuk memudahkan pembahasan dengan tujuan agar mudah dipahami, tepat 

serta mendapat kesimpulan yang benar, maka peneliti membagi tesis ini dalam 

beberapa bab sebagai berikut : 

 Bab pertama merupakan pendahuluan dari keseluruhan isi tesis ini yang 

digunakan dalam rambu-rambu atau pedoman untuk pembahasan lebih lanjut. Bab 
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pertama ini menjabarkan latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, 

definisi operasional, tujuan dan manfaat penelitian, dan gambaran umum isi.  

 Bab kedua Kajian pustaka memuat Kajian relevan, Kerangka teori.  

 Bab ketiga metode penelitian memuat jenis dan lokasi penelitian, 

pendekatan penelitian, sumber data, instrument penelitian, metode pengumpulan 

data, tekhnik analisis data, dan pengujian keabsahan data.  

 Bab keempat merupakan pokok bahasan dari tesis yaitu tentang hal-hal yang 

terkandung seputar boka dan mahar dan pernikahan adat Muna, sehingga bisa di 

cari hukumnya menurut hukum Islam. 

 Bab kelima merupakan penutup dari penyusunan tesis ini yang memuat 

tentang kesimpulan dan rekomendasi yang keduanya dirumuskan berdasarkan 

pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


