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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Relevan 

     Pengkajian terhadap Mahar dan Bhoka Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi 

Pada masyarakat Muna di Kelurahan Bonggoeya Kota Kendari), sesungguhnya 

pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang penulis temukan dan akan di 

uraikan berikut ini : 

1. Tesis Aris Nur Qadar Ar Razak “Praktek Mahar dalam Perkawinan Adat 

Muna (Studi di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara)”19 Tesis ini mengkaji 

tentang praktek mahar dalam perkawinan Adat Muna, mahar dan bentuk serta 

kategorinya mahar dalam pernikahan adat Muna sejalan dengan Hukum Islam 

yang bertentangan adalah penetapan dan kepemilikan mahar itu sendiri. Akan 

tetapi di dalam pernikahan adat Muna terkandung nilai musyawarah yang 

tinggi. 

2. Tesis Suriata “Analisis Nilai-Nilai Budaya Karia dan Implikasinya dalam 

Layanan Bimbingan dan Konseling”.20 Tesis ini mengungkapkan delapan nilai 

utama Karia yang diuraikan kedalam prosesi budaya Karia antara lain : 

Kafoloku (pemahaman diri dan tingkah laku), Kabhansule (pemahaman peran), 

Kalempagi (pertumbuhan dan perkembangan), Katandano Wite (rendah hati 

dan amanah), dan Linda (aktualisasi diri). 

                                                                 
19

 Aris Nur Qadar Ar Razak, “Praktek Mahar Dalam Perkawinan Adat Muna Studi di 

Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara” ,( Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015) 
20

 Suriata, Analisis Nilai-Nilai Budaya Karia dan Implikasinya dalam Layanan 

Bimbingan Konseling, (Makassar: Uin Makassar, 2013) 
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3. Journal Ita Meiarni “Tindak Tutur Ilokusi Upacara Adat Perkawinan 

Masyarakat Muna Sulawesi Tenggara” (Studi Penelitian Etnografi 

Komunikasi)21. Journal ini mengkaji tentang tindak tutur ilokusi dalam 

perkawinan adat Muna yang di lakukan oleh tokoh adat Muna baik delegasi 

laki- laki maupun delegasi perempuan. 

4. Journal Rahmat Sewa Suraya “Tradisi Haroa Pada Etnik Muna :Fenomena 

Budaya dalam Kehidupan Beragama di Era Global”.22 Journal ini mengkaji 

tentang tradisi Haroa yang biasa dilakukan pada malam 27 rajab (isra mi‟raj), 

malam 15 Sya‟ban (nisfu sya‟ban), 1 ramadhan (awal puasa), 15 ramadhan 

(malam qunut), 17 ramadhan (nuzul Qur‟an), 21-29 ramadhan (lailatul qadar), 

idul fitri, 6 syawal, 10 muharram, 12-17 rabiul awal (pecan mauled Nabi), 

konsep tradisi ini didominan oleh dua faktor yaitu keyakinan dan kepercayaan 

agama masyarakatnya dan legalisasi kekuasaan dan sistem pemerintahan 

(kerajaan) 

5. Journal Hardiman.”Sejarah dan Bahasa Figuratif dalam Tradisi Katoba pada 

Masyarakat Muna”.23 Journal ini mengkaji tentang keberadaan tradisi katoba 

terkait dengan awal masuk Islam di Muna pada masa pemerintahan La Ode 

Abdul Rahman (bergelar Sangia Lathugo). Hingga saat ini tradisi katoba masih 

cukup kuat karena sudah melembaga dalam sistem kebudayaan Muna. Tradisi 

ini dilaksanakan pada anak usia 7-11 tahun yang dipandu oleh imam desa. 

                                                                 
21

 Ita Meiarni ,”Tindak Tutur Ilokusi Dalam Upacara Adat Perkawinan Masyarakat 

Muna Sulawesi Tenggara (Studi Penelitian Etnografi Komunikasi)”, (Universitas Negeri Jakarta, 

2017) 
22

 Rahmat Sewa Suraya, “Tradisi Haroa Pada Etnik Muna:Fenomena Budaya dalam 

Kehidupan Beragama di Era Global”, (FIB Universitas Halu Oleo Kendari, 2014) 
23

 Hardiman, “Sejarah dan Bahasa Figuratif dalam Tradisi Katoba pada Masyarakat 

Muna”,(IAIN Manado, 2017) 



12 
 

 

Dalam proses katoba terjadi interaksi verbal antara imam desa dengan anak-

anak, interaksi tersebut selain tercermin bahasa sehari-hari anak hadir pula 

kemasan bahasa figuratif agar memudahkan anak-anak untuk memahami pesan 

atau nasehat-nasehat katoba yang disampaikan. 

6. Journal La Tarifu dan La Ode Hariman Halika, “Pergeseran Nilai Ritual 

Kaghombo dalam Tradisi Masyarakat Muna”.24 Journal ini mengkaji tentang 

ritual kaghombo sebagai salah satu ritual masyarakat muna yang mempunyai 

nilai ritual sangat penting bagi kehidupan masyarakat Muna karena memuat 

asfek sosial, religius, filosofis dan kesejarahan.dalam perkembangannya 

dipengaruhi oleh berbagai asfek internal dan eksternal, asfek inernal meliputi 

kepercayaan, agama dan perkembangan pendidikan. Asfek eksternal meliputi 

ekonomi. Ritual ini dilakukan kepada gadis yang sedang dalam pingitan, ritual 

ini dilakukan sebagai proses pematangan dan pensucian diri dalam menghadapi 

kehidupan sehari-hari dan kehidupan rumah tangga 

7. Journal Asliah Zainal “Ritual Persiapan Reproduksi Perempuan dalam 

Masyarakat Muna Sulawesi Tenggara (Sebuah Tinjauan Antropologis)”.25 

Journal ini mengungkap bagaimana ritual karia menunjukan sebuah ritual 

persiapan reproduksi bagi perempuan dalam masyarakat Muna Sulawesi 

Tenggara. 

                                                                 
24

 La Tarifu dan La Ode Herman Halika, Pergeseran Nilai Ritual Kaghombo dalam 

Tradisi Masyarakat Muna”,(Universitas Halu Oleo Kendari, 2018) 
25

 Asliah Zainal, Ritual Persiapan Reproduksi Perempuan dalam Masyarakan Muna 

Sulawesi Tenggara (Sebuah Tinjauan Antropologis), (Shautut Tarbiyah, IAIN Kendari, 2012) 
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8. Journal Abdul Asis “Enkulturasi Nilai-Nilai Budaya dalam Upacara Karia 

Pada Masyarakat Muna”.26 Journal ini mengkaji tentang Karia adalah salah 

satu upacara inisiasi masyarakat Muna yang telah berlangsung secara turun-

temurun dan hanya dilakukan oleh kaum perempuan saat usia beranjak dewasa. 

Pelaksanaan tersebut merupakan kewajiban orang tua yang harus dipenuhi 

sebelum anak gadisnya dinikahkan. 

9. Journal Erwin “Makna Simbolik Benda Pinangan (Kafeena) dalam Pernikahan 

Adat Etnis Muna (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Lapole Kecamatan 

Maligano Kabupaten Muna)”.27 Journal ini mengkaji tentang uraian dalam 

proses pernikahan etnis Muna dengan sistem pernikahan kawin pinang (angka 

mata) menunjukan adanya benda-benda yang mengiringi prosesi peminangan 

(Kafeena)  

10. Journal Erwin Harianto, Suharty Roslan dan Sarpin “Fenomena Kawin Lari 

(Pofileigho) Pada Masyarakat Muna di Kelurahan Tampo Kecamatan 

Napabalano Kabupaten Muna”.28 Journal menganalisis alasan-alasan 

terjadinya kawin lari pada masyarakat Muna dan untuk mengetahui dan 

menganalisis proses proses penyelesaian kawin lari pada masyarakat Muna.  

Merujuk dari sepuluh hasil penelitian terdahulu tersebut diatas, maka 

penulis menyampaikan dari segi perbedaan dan persamaannya yakni : 

                                                                 
26

 Abdul Asis, Enkulturasi Nilai-Nilai Budaya dalam Upacara Karia Pada Masyarakat 

Muna (Walasuji; Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar, 2014) 
27

Erwin, Makna Simbolik Benda Pinangan (Kafeena) dalam Pernikahan Adat Etnis Muna 

(Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Lapole Kecamatan Maligano Kabupaten Muna),  (Jurnal 

Ilmu Komunikasi UHO, Vol.1 No. 3, 2016) 
28

Erwin Harianto dkk,  Fenomena Kawin Lari (Pofileigho) Pada Masyarakat Muna di 

Kelurahan Tampo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna, (Jurnal Neo Societal Vol. 1 No. 2, 

2016) 
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(1) Perbedaannya : Sepuluh penelitian berbeda dari sudut sistematika 

penyusunan kalimat dalam judul yakni, penelitian Aris Nur Qadar Ar 

Razak “Praktek Mahar dalam Perkawinan Adat Muna (Studi di 

Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara)”, Suriata “Analisis Nilai-Nilai 

Budaya Karia dan Implikasinya dalam Layanan Bimbingan dan 

Konseling”,  penelitian Ita Meiarni “Tindak Tutur Ilokusi Upacara Adat 

Perkawinan Masyarakat Muna Sulawesi Tenggara” (Studi Penelitian 

Etnografi Komunikasi). Penelitian. Penelitian Rahmat Sewa Suraya 

“Tradisi Haroa Pada Etnik Muna :Fenomena Budaya dalam Kehidupan 

Beragama di Era Global”. Penelitian Hardiman.”Sejarah dan Bahasa 

Figuratif dalam Tradisi Katoba pada Masyarakat Muna”. Penelitian La 

Tarifu dan La Ode Hariman Halika, “Pergeseran Nilai Ritual Kaghombo 

dalam Tradisi Masyarakat Muna”. Penelitian Asliah Zainal “Ritual 

Persiapan Reproduksi Perempuan dalam Masyarakat Muna Sulawesi 

Tenggara (Sebuah Tinjauan Antropologis)”. Penelitian Erwin “Makna 

Simbolik Benda Pinangan (Kafeena) dalam Pernikahan Adat Etnis Muna 

(Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Lapole Kecamatan Maligano 

Kabupaten Muna)”. Peneletian Erwin Harianto, Suharty Roslan dan 

Sarpin “Fenomena Kawin Lari (Pofileigho) Pada Masyarakat Muna di 

Kelurahan Tampo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna”. 

(2) Persamaannya : Dari penelitian penelitian tersebut diatas sama-sama 

membahas tentang budaya adat Muna.  
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(3) Adapun judul penelitian yang di bahas adalah, Mahar dan Bhoka dalam 

Persfektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Muna di Kelurahan 

Bonggoeya Kota Kendari).  

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji lebih mendalam bagaimana 

mahar dalam pernikahan adat Muna dan bagaimana pandangan hukum Islam 

terhadap pelaksanaan Mahar dalam pelaksanaan pernikahan adat Muna.  

B. Kajian Teori/Konseptual 

1. Mahar (Maskawin) 

a. Definisi Mahar (Maskawin) 

a) Secara bahasa (etimologi) 

Secara bahasa mahar (ُش ْٓ ًَ  merupakan mufrad (tunggal) dari (اَْن

jamaknya yakni muhûrun (ٌس ْٕ ُٓ ذَاُق) atau juga disebut as}-s}idãqu (ُي  (اَنّصِ

yang berarti maskawin.29 Demikian juga dalam istilah Arab mahar lebih 

dikenal dengan nama as-s}adãq yang berasal dari kata as-s}idq, untuk 

menunjukan ungkapan perasaan betapa kuatnya cinta (keinginan) suami 

terhadap istrinya. Kata mahar ini mempunyai delapn nama yakni : 

s}adãq, mahr, nih}lafarîd}ah, h}ibã‟, ajr, „uqr, dan „alãiq.30 Kata 

tersebut menunjukan pemberian khusus dari suami kepada istri 

sebagaimana dalam bahasa Indonesia disebut maskawin 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mahar adalah pemberian 

wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki- laki kepada 

                                                                 
29

Ahmad Warson Munawir, Almunawir: Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka 

Progresip, 1997), h. 1363 
30

As-San‟ãni, Subul  As-Sãlãm, Juz II, (Beirut: Dãr al-Kutub al-„Ilmiyah, 2006), h. 151 
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mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.31 Mahar adalah 

nama suatu benda yang wajib di berikan oleh seorang pria terhadap 

seorang wanita yang di sebut dalam akad nikah sebagai pernyataan 

persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai 

suami isteri.32 

b) Secara istilah (terminologi) 

Pengertian mahar secara istilah, Abdurrahman Al-Jaziri dalam 

kitab Al-Fiqh ala Mazahibil Arba‟ah  yang dikutip oleh Jamaan Nur 

dalam buku Fiqih Munakahat menyatakan mahar adalah suatu benda 

yang wajib diberikan oleh seorang pria kepada seorang wanita yang 

disebutkan dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria 

dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami istri. 33 

Abd Somad dalam bukunya Hukum Islam mengartikan bahwa 

mahar adalah sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon 

istri dalam rangka akad perkawinan antara keduanya, sebagai lambang 

kecintaan calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon istri 

untuk menjadi istrinya.34  

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa 

mahar merupakan pemberian yang wajib bagi seorang calon mempelai 

                                                                 
31

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, edisi kedua, 1995),h.613 
32

Djamaan Nur, Fiqih Munakahat (Cet. I; semarang: CV Toha Putra Group, 1993), h. 81 
33

Jamaan Nur, Fiqih Munahakat, (Semarang: Toha Putra, 1993), h. 81 
34

Abd. Somad, Hukum Islam “Phenomena Prinsip Syariah dalam Hukum 

Indonesia”,(Jakarta: Kencana, 2010), h. 299 
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pria kepada calon mempelai wanita yang jumlah bentuk dan jenisnya 

disepakati oleh kedua belah pihak.35  

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas dapat dipahami bahwa 

mahar merupakan pemberian wajib yang penuh kerelaan hati dan cita-cita 

untuk membina keluarga serta rumah tangga bersama istrinya.  

b. Dasar Hukum Mahar 

Islam sangat memperhatikan dan sangat menghargai kedudukan seorang 

perempuan dengan memberi hak kepadanya diantaranya adalah hak untuk 

menerimaa mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami 

kepada calon istri, bukan kepada perempuan lain atau siapapun walau dekat 

dengannya. Orang lain tidak boleh menggunakannya meskipun oleh suaminya 

sendiri kecuali dengan ridho dan kerelaan istrinya sendiri.  

     Firman Allah Swt dalam QS. an-Nisa/4:4 

َءاتُٕاْ ِشٓٚ ٗ ب ٱنَُِّسبَٓء َٔ َُِْٓٛ ٗ ب يَّ ُّ ََۡفٗسب فَُكهُُِٕ  ُۡ ٖء ّيِ ۡٙ ٍَ نَُكۡى َعٍ َش  فَإٌِ ِطۡج
ٗۚ
ٍَّ َِۡحهَٗخ ِٓ تِ

  َصذُلََٰ

Terjemahnya : 

“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.”36 

Maksud dari ayat tersebut di atas adalah anjuran memberikan mahar 

kepada perempuan yang dinikahinya. Mahar merupakan hak mutlak bagi 

perempuan, bukan hak ayah, ibu atau saudara laki- laki dari perempuan 

tersebut. Kemudian, apabila mereka memberikan mahar setelah mereka 

                                                                 
35

Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 30, (Bandung: Nuansa 

Aulia, 2008), h. 10 
36

Kementerian Agama RI al-Qur‟an dan Terjemahnya…, h. 100 
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memilikinya tanpa pemaksaan tanpa malu dan tanpa tipu daya, maka 

pemberian itu boleh diambil, tanpa ada halangan ataupun dosa. 37 

Perintah untuk memberikan mahar juga terdapat dalam Firman Allah 

Swt  QS. an-Nisã/4:25 

…               … 

Terjemahnya : 
  “…Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah 

maskawin mereka menurut yang patut…38 
 

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abû Salamah bin 

„Abdurrahmãn menerangkan bahwa Nabi selalu memberikan mahar atau 

S}adãq kepada istri- istri beliau. Sebagaimana hadits berikut : 

ٍِ اَََُّّ لَب َل  ًَ ْح ٍِ َعْجِذانشَّ خَ ْث ًَ ٍْ اَثِٗ َسهَ ِّ : َع ْٛ ُ َعهَ ِّٗ َصهَّٗ اَّللَّ ُج انَُّجِ ْٔ َسبَْنُت َعب ئَِشخَ َص

َسهََّى َسهََّى َكْى ,َٔ َٔ  ِّ ْٛ ِ َصهَّٗ اَّلّلُ َعهَ ِل اَّللَّ ْٕ ٌَ َصذَاُق َسُس ٌَ َصذَالُُّ : لَبنَْت  ؟َكب َكب

ْٙ ُْتَ ِّ ثِ اِج َٔ ب ألْص ََشًّ َٔ لَِّٛخً  ْٔ ِٖ َيب انَُّشُّ:  لَبنَْت.َعْشَشحَ اَ لَبنَْت َِصُف " ال"لُْهُت " ؟اَتَذِْس

ٍَْى بئٍَخ ِدْس ًِ ُس ًْ لٍَِّٛخ فَتِْهَك َخ ْٔ ِّ  ,اَ اِج َٔ َسهََّى ألْص َٔ  ِّ ْٛ ُ َعهَ ِ َصهَّٗ اَّللَّ ِل اَّللَّ ْٕ َٓزَ َصذاَق َسُس  فَ

 39(سٔاِ يسهى)
Artinya : 

“Dari Abû Salamah bin Abdurrahmãn r.a sesungguhnya ia berkata : “Aku 
pernah bertanya kepada Aisyah r.a “Berapakah maskawin Rasulullah Saw? 

Ia menjawab maskawin Rasulullah Saw kepada istri-istrinya adalah sebesar 
dua belas “uqiyah” atau satu Nasy”. Aisyah r.a bertanya Tahukah satu 
nasy? Abû Salamah menjawab :”tidak”. Aisyah r.a berkata : Yaitu setengah 

uqiyah sama dengan 500 dirham. Itulah maskawin Rasulullah Saw kepada 
istrinya”. (HR. Muslim)  

 
 Kewajiban membayarkan mahar pada hakikatnya tidak hanya untuk 

mendapatkan kesenangan namun lebih kepada penghormatan dan pemberian 

                                                                 
37

Sayyid Sabiq, Fiqih…, h. 413 
38

Kementerian Agama RI al-Qur‟an …, h.107 
39

Imãm Muslim Ibn al-Hajjãj, Sahîh Muslim, Juz V, (Beirut: Dãr al-Fikr, Cet. II, 2008), h. 

652 
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dari calon suami kepada calon istri sebagai awal dari sebuah pernikahan dan 

sebagai tanda bukti cinta kasih seorang laki- laki.40 

c. Bentuk dan Syarat mahar 

Pada umumnya mahar biasanya berbentuk materi baik berupa uang atau 

harta berharga lainnya, namun dalam syariat Islam memungkinkan mahar 

dalam bentuk yang lainnya, seperti jasa untuk melakukan sesuatu. 

Sebagaimana yang difirmankan Allah Swt dalam QS.al-Qas}has}/28:27  

                          

                        

     

Terjemahnya : 
 “Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan 

kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa 
kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh 
tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak 

hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku 
termasuk orang- orang yang baik".41 

 
Adapun syarat yang harus dipenuhi ketika mahar itu berbentuk barang adalah :  

1. Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya.  

2. Barang itu miliknya sendiri secara penuh dalam arti dimiliki zatnya dan 

juga manfaatnya. 

3. Barang itu memenuhi syarat untuk diperjualbelikan dalam arti banrang 

yang tidak boleh diperjualbelikan maka tidak boleh dijadikan mahar.  

                                                                 
40

Syaik Muhammad Amîn al-Kurd iy, Tanwîr al-Qulu>b, (Beirut: Dãr al-Kutub al-

“Ilmiyah, 1995), h. 384 
41

Kementerian Agama RI, al-Qur‟an …, h. 547 
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4. Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan, dalam 

arti barang tersebut harus sudah ada ditangannya pada saat diperlukan. 42  

Menurut Tihami dan Sobari Sahrani dalam bukunya yang berjudul Fiqih 

Munakahat menjelaskan tentang syarat-syarat mahar sebagai berikut : 

1. Harta berharga, tidak sah mahar dengan yang tidak berharga meskipun 

tidak ada penentuan banyak mahar, sesuatu yang bernilai tetap sah disebut 

mahar. 

2. Barangnya suci serta dapat diambil manfaat, tidak sah mahar dengan 

memberi khamar, babi atau darah karena itu semua haram dan tidak 

berharga. 

3. Barang yang dijadikan mahar bukan barang gasab. Gasab artinya 

mengambil barang milik orang lain tanpa izin namun tidak bermaksud 

untuk memilikinya karena bermaksud akan mengembalikannya kelak.  

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

memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan 

jenisnya.43 

Al-Qur‟an menentukan jenis mahar harus berupa benda atau jasa tertentu 

yang harus dibayarkan seorang suami kepada istrinya. Adapun mengenai 

status hukum mahar para fuqahã sependapat bahwa mahar itu termasuk 

                                                                 
42

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), h.95 
43

Tihami dan Sobari Sahran i, Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2010), h. 39-40 
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syarat sahnya nikah, dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk 

meniadakannya.44 

Dalam syariat Islam tidak membatasi jumlah minimal atau maksimalnya 

hanya di anjurkan untuk diringankan. Kemaslahatan bersifat umum adalah 

keringanan maskawin karena itu mendatangkan kemaslahatan yang besar 

kepada kedua belah pihak bagi suami istri dan juga masyarakat.  

Islam telah mengangkat kedudukan wanita dan memberinya hak untuk 

bisa memiliki dan mewajibkan untuknya mahar ketika menikah, dengan 

menjadikan hal tersebut sebuah hak baginya dari laki- laki sebagai tanda 

kemuliaan baginya, keagungan untuk dirinya serta perasaan akan 

kebahagiaannya. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa maskawin wajib 

hukumnya diberikan kepada istri setelah akad nikah dilakukan sebagai 

keridhoan seorang istri untuk digauli suaminya.  

d. Nilai Jumlah Mahar  

Islam tidak menetapkan besar kecilnya nilai suatu mahar yang harus 

diberikan dari calon suami kepada calon istri, hal ini disebabkan adanya 

perbedaan status sosiaal masyaaraakat. Disamping itu masyarakat mempunyai 

dan kebiasaan yang berbeda, oleh karena itu masalah mahar diserahkan 

berdasarakan kemampuan masing-masing orang sesuai kemampuan 

masyarakat itu sendiri.  

Muhammad Syahrur juga menyebutkan bahwa pemberian mahar adalah 

termasuk bagian dari batas-batas hukum Allah sedangkan nilainya sesuai 
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dengan adat istiadat kebiasaan manusia dalam lingkungan tertentu dan 

tertgantung oleh kemampuan manusia. Bagi pihak yang mampu memberikan 

emas, maka ia berhak memberikannya. Tetapi bagi pihak yang kekurangan, ia 

tetap wajib memberikan mahar meskipun berupa cincin besi. 45 Sebagaimana 

dijelaskan dalam hadits Rasulullah Saw yang berasal dari Sahl bin Sa‟ad 

sebagai berikut : 

َسهََّى لَبَل ِنَشُجٍم  َٔ  ِّ ْٛ ُ َعهَ ِ َصهَّٗ اَّللَّ ّٙ ٌَّ انَُّجِ ٍِ َسْعٍذ أَ ِم ْث ْٓ ٍْ َس ْٕ )َع نَ َٔ َج  َّٔ تََض

ٍْٚذ ٍْ َحِذ  46(سٔاِ انجخبس٘. )(ثَِخبتٍَى ِي
Artinya :  

 Dari Sahl bin Sa‟d bahwasannya Rasulullah Saw berkata kepada semua 
pemuda: menikahlah walaupun maharnya hanya dengan cincin besi.(H.R. 

Bukhari) 
 

 Hal terpenting adalah bahwa mahar tersebut haruslah sesuatu yang bisa 

diambil manfaatnya, baik berupa uang atau sebentuk cincin yang saangat 

sederhana sekalipun, atau pengajaran tentang al-Qur‟an dan lainnya, sepanjang 

telah disepakati bersama antara kedua belah pihak.47 Islam hanya 

menganjurkan kepada kaum perempuan agar tidak berlebih- lebihan dalam 

meminta jumlah maahar kepada suami, sebagaaimana hadits Nabi Saw yang 

berbunyi : 

َسهََّى لَبَل  َٔ  ِّ ْٛ ُ َعهَ َّٙ َصهّٗ اَّللَّ ٌَّ انُّجِ ٍْ َعبئَِشخَ اَ ٌَّ اَْعَظَى انَُِكبحِ ثََشَكخً : َع اِ

َْٚسُشِ ُيؤََخً   48(سٔاِ احًذ)اَ

Artinya : 
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Muhammad Syahrur, al-Kitab Wa al-Qur‟an: Qirã‟ah Mu‟as}hirah, Penerjemah 

Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Sukses Offset, Cet. II, 2007), h.242 
46

Albukhari, S>}ah}ih{ Al-Bukhari, h.447 
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Dari Aisyah bahwasannya Nabi Saw bersabda: Sesungguhnya 

perkawinan yang paling besar berkahnya adalah yang paling murah 
maharnya.(H.R. Ahmad) 
 

Anjuran diatas merupakan perwujudan dari prinsip menghindari kesukaran 

atau kesusahan (raf‟ al-haraj) dan mengutamakan kemudahan (al-taysîr). Dua 

prinsip ini merupakan prinsip universal dalam menjalankan keseluruhan syari‟at 

Islam. Hanya saja dalam melaksanakan hukum pernikahan prinsip tersebut jauh 

lebih ditekankan, dalam arti mempersulit terwujudnya suatu pernikahan dan 

membebani laki- laki dengan sesuatu yang tidak kuat untuk mereka pikul. Disisi 

lain Islam sangat akomodatif terhadap kondisi dan kemampuan manusia. Tidak 

dapat dipungkiri mereka berbeda dalam hal pendapatan, kebiasaan, tradisi dan lain 

lain.49 

Islam tidak menyukai penentuan mahar yang terlalu berat yang sulit untuk 

dijangkau oleh seorang laki- laki karena dapat membawa akibat negative antara 

lain : 

1. Menjadi hambatan berlangsungnya nikah bagi laki- laki dan perempuan. 

2. Mendorong dan Memaksa pihak laki- laki untuk berhutang. 

3. Mendorong terjadinya kawin lari.50  

Menurut pendapat ulama tidak ada perbedaan pendapat tentang jumlah 

atau batas maksimal mahar, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam hal 

batasan minimal. 
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Imam As-Syafi‟i berpendapat dalam kitabnya Al-Umm bahwa batasan 

minimal mahar yang harus diberikan kepada istri yaitu yang boleh dibuat mahar 

adalah sedikitnya yang dipandang harta oleh manusia , dan kalaupun rusak maka 

ada nilai harga (ganti rugi) baginya dan apa yang diperjualbelikan oleh manusia 

diantara sesama mereka.51 

Golongan Hanafi menyebutkan jumlah mahar sedikitnya sepuluh dirham 

dan golongan Maliki sebanyak tiga dirham.52 

Pada intinya yang harus diperhatikan adalah jangan sampai ada 

keterpaksaan antara kedua belah pihak, baagi yang tidak mempunyaai 

kemampuan untuk memberikan mahar dalam jumlah yang sangat besar maka 

hendaaklah jangan dipaksakan. 

e. Macam-Macam Mahar 

Mahar adalah suatu yang wajib diberikan meskipun tidak dijelaskan 

bentuk dan nilainya pada waktu akad nikah. Mahar dari segi dijelaskan atau 

tidak ketika akad nikah, mahar itu terbagi menjadi dua macam yaitu :  

a. Mahar Musammã 

Mahar Musammã adalah mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar 

dan besarnya ketika akad nikah.53 Mahar musammã terbagi menjadi dua 

yakni : 

1) Mahar mu‟ajjal ( ْم  yaitu mahar yang segera diberikan kepada  ( ُيعَجَّ

istrinya. 
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2) Mahar mu-ajjal ( ْم  yaitu mahar yang ditangguhkan pemberiannya ( ُيَؤجَّ

kepada istrinya.54 

Mahar Musammã sebaiknya diserahkan langsung secara tunai pada 

waktu akad nikah agar tidak ada lagi kewajiban suami untuk memberikan 

mahar semasa hidupnya atau semasa pernikahannya. Namun dalam keadaan 

tertentu mahar dapat diserahkan secara tunai atau secara cicilan. Bila mahar 

tidak dalam bentuk tunai kemudian terjadi putus perkawinan setelah 

berlangsung hubungan kelamin, ketika akad maharnya dalam bentuk 

musammã, maka kewajiban suami yang menceraikan adalah mahar secara  

penuh sesuai dengan bentuk dan jumlah yang ditentukan dalam akad nikah. 

Namun ketika putus pernikahan sebelum terjadi hubungan kelamin, 

sedangkan jumlah maahar sudah ditentukan, maka kewajiban mantan suami 

hanyalah separuh dari jumlah yang ditetapkan waktu akad nikah, kecuali yang 

separuh itu sudah dimanfaatkan oleh wali mantan istrinya. 55 Sebagaimana 

firman Allah Swt dalam QS.al-Baqarah/2:237 
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Terjemahnya :  

“Jika kamu menceraikan Isteri-isterimu sebelum kamu bercampur 
dengan mereka, padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan 
maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang Telah kamu 

tentukan itu, kecuali jika Isteri-isterimu itu mema'afkan atau 
dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan 

kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan 
keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala 
apa yang kamu kerjakan”.56 

 
Para fuqãha sepakat bahwa dalam pelaksanaan mahar musammã harus 

diberikan secara penuh apabila : 

1) Telah bercampur (bersenggama), tentang hal ini Allah Swt berfirman 

dalam QS. an-Nisa/4:20-21 

                       

                          

                       

       

Terjemahnya : 
“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain ,   

sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka 
harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari 
padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali 

dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang 
nyata ? 

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu 
Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan 
mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang 

kuat”.57 
2) Jika salah satu dari suami istri meninggal, demikian menurut ijma‟ 

(kesepakatan ulama) 
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3) Mahar musammã wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur 

dengan istri dan ternyata nikahnya rusak karena sebab-sebab tertentu, 

misalnya istri adalah termasuk mahram sendiri atau istri awalnya dikira 

perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama.58 

Syarat-syarat tersebut tentunya berlaku bagi mahar yang di tangguhkan 

pembayarannya, sebab dibayar tunai maka suami telah terbebas dari 

kewajibannya terhadap pemberian maskawin kepada istri.  

b. Mahar Mit|sil (sepadan) 

Mahar mit|sil yaitu mahar yang tidak disebutkan jenis dan jumlahnya 

pada waktu akad nikah, maka kewajibannya adalah membayar mahar 

sebesar yang diterima perempuan lain dalam keluarganya. 59 

Menurut Sayyid Sãbiq mahar mit|sil diukur berdasarkan mahar perempuan 

lain yang sama dengannya dari segi umurnya, kecantikannya, hartanya, akalnya, 

agamanya, kegadisannya, kejandaannya, dan negerinya sama ketika akad nikah 

dilangsungkan serta semua yang menjadi perbedaan atas hak mahar. Apabila 

terdapat perbedaan maka beda pula maharnya. Seperti janda yang mempunyai 

anak, janda tanpa anak dan gadis, maka berbeda pula maharnya 60 

Mahar mit|sil diwajibkan dalam tiga kemungkinan : 

a. Dalam keadaan suami tidak menyebutkan sama sekali mahar atau 

jumlahnya ketika berlangsungnya akad nikah.  
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b. Suami menyebutkan mahar musammã, namun mahar tersebut tidak 

memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti mahar 

dengan minuman keras. 

c. Suami menyebutkan mahar musamma, namun kemudian suami istri 

berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat 

terselesaikan.61 

Untuk menentukan jumlah jumlah dan bentuk mahar mit|sil tidak ada 

ukuran pasti. Biasanya disesuaikan dengan kedudukan istri di tengah-tengah 

masyarakat atau dapat pula disesuaikan dengan perempuan yang sederajat atau 

dengan saudaranya sendiri.  

f. Pelaksanaan Pembayaran Mahar 

Mahar boleh dibayarkan dengan tunai , diutang dan dibayarkan semuanya 

setelah akad nikah, atau dibayarkan dengan dua cara sekaligus yaitu sebagian 

dibayar tunai dan sebagian lagi diangsur, semua cara tersebut sama-sama 

dibolehkan oleh syari‟at sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.  

Akan tetapi pemberian mahar di awal itu adalah tindakan yang lebih baik 

dan secara hukum dipandang sunnah memberikan mahar sebagian terlebih 

dahulu.62 Mahar adalah sesuatu yang sebaiknya diadakan dan dijelaskan bentuk 

dan harganya pada waktu akad nikah. Pada lazimnya mahar memang dibayarkan 

atau diserahkan bersamaan pada peristiwa akad nikah, namun Islam tidak 

menentukan wajib demikian, dalam artian walaupun tidak disebutkan pada waktu 

akad nikah tetapi tetap saja menjadi kewajiban seorang suami untuk menunaikan 
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selama masa pernikahan sampai putus pernikahannya yaitu perceraian atau 

kematian. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. an-Nisã /4:24 

 …     …    

Terjemahnya: 
 “…Berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu 

kewajiban…”63 
 
 Menurut Amir Syarifuddin sehubungan dengan tidak adanya ketentuan 

wajib tentang kapan mahar itu harus dibayarkan, maka suatu pemberian yang 

diserahkan oleh mempelai laki- laki kepada mempelai perempuan yang tidak 

dalam kesempatan akad nikah tidak disebut mahar tetapi nafaqah. Kemudian bila 

pemberian dilakukan dengan sukarela diluar akad nikah juga tidak disebut mahar, 

namun hanya pemberian biasa baik sebelum akad nikah atau setelah pelaksanaan 

akad nikahnya.64 

 Istri berhak atas pembayaran seluruhnya apabila benar-benar telah terjadi 

persetubuhan antara mereka. Dan apabila diantara mereka terjadi perceraian 

sebelum bersetubuh, maka hak istri atas mahar hanya separuhnya saja. Hal ini 

sebagaimana yang di firmankan Allah Swt dalam QS. an-Nisã : 4/20 

                        

                        

Terjemahnya : 

 “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain,sedang 
kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang 

banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang 
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sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan 

yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata”.65 
 

Ayat yang lain Allah berfirman pada QS. al-Baqarah/2:237 

                       

                              

                         

      

Terjemahnya : 
“Jika kamu menceraikan Isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan 

mereka, padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka 
bayarlah seperdua dari mahar yang Telah kamu tentukan itu, kecuali jika 

Isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang 
ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan 
janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah 

Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan”.66 
 

Mengenai hal kapan mahar wajib dibayar secara keseluruhan ulama 

Hanafiyah, Malikiyah, Syafi‟iyah dan Hanabilah sepakat tentang dua syarat yaitu : 

1. Setelah terjadi hubungan kelamin (senggama) 

2. Matinya salah seorang diantara keduanya setelah berlangsungnya akad  

Selain hal tersebut terdapat perbedaan pendapat antar ulama Hanafiyah 

dan Hanabilah. Mereka berpendapat bahwa kewajiban mahar itu dimulai dari 

khalwat} meskipun belum berlaku hubungan kelamin, dalam artian status sudah 

disamakan dengan bergaulnya suami istri dalam banyak hal. 67 
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Imam Maliki juga menentukan kewajiban membayar mahar apabila 

seorang suami melakukan khalwat} dengan istrinya dalam waktu yang cukup 

lama (setahun) sekalipun dia belum mencampuri istrinya. Menurut imam Syafi‟i 

tindakan suami istri ditempat sepi tidak berpengaruh apa-apa terhadap mahar 

maupun kewajiban-kewajiban lainnya kecuali memang benar-benar melakukan 

hubungan seksual dalam arti yang sebenarnya.68 

g. Pemegang Mahar 

Pada masa jahiliyah para ayah atau saudara laki- laki meyakini bahwa 

mereka mempunyai kekuasaan atas anak atau saudara perempuannya, namun 

setelah Islam datang maka hilanglah kebiasaan adanya kekuasaan para ayah 

atau saudara laki- laki terhadap perempuan.69 

Islam mewajibkan pemberian mahar sebagai simbol bahwa suami 

memberikan penghargaan kepada istrinya yang selalu bersedia menjadi 

pendampingnya dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu mahar menjadi 

mutlak bagi istri dan tidak seoraangpun selain dirinya, baik suaminya sendiri, 

kedua oraang tuanya maupun sanak keluarganya memiliki hak untuk 

menggunakannya taanpa seizin dan dasar kerelaan sepenuhnya dari istri. 

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

…”                         

Terjemahnya : 

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) 
sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka 
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menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang 

hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang 
sedap lagi baik akibatnya”.70 

 

Terdapat pengecualian dalam hal pemegang mahar sebagaimana 

pendapat Sayyid Sãbiq yang menyebutkan bahwa jika istri masih kecil maka 

ayahnya yang berhak menyimpan hartanya atau maharnya, tetapi jika istri 

tidak punya ayah atau disebabkan telah meninggal dunia dan sebagainya, 

maka wali lainnya yang berhak mengurusnya dan menyimpannya. 71 

Bagi perempuan janda maharnya hanya boleh disimpan oleh walinya 

jika ia mengizinkannya. Jika perempuan tersebut dewasa maka dialah yang 

berhak menggunakan hartanya. Begitu pula bagi gadis dewasa dan sehat 

akalnya, maka ayahnya tidak berhak memegangnya kecuali dengan izinnya. 72  

2. Bhoka 

Bhoka adalah satuan nilai mata uang untuk mengukur status sosial 

masyarakat.73 Dalam masa pemerintahan Sugi Manuru (Raja keenam), terjadi 

perubahan-perubahan dalam sistem pemerintahan , kenegaraan, 

kemasyarakatan, dan keamanan, jumlah penduduk semakin bertambah 

begitupula dengan kader-kader pemimpin yang masing-masing mempunyai 

hak menjadi raja. Sugi Manuru memandang keadaan ini akan menimbulkan 

perebutan kekuasaan dan kegamaan negeri. Untuk megatasi hal tersebut maka 

Sugi Manuru mengatur kehidupan masyarakat menurut fungsinya, oleh 

karena itu Sugi Manuru menciptakan stratifikasi sosial masyarakat yang akan 
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berpengaruh juga terhadap penentuan bhoka atau mahar dalam adat 

pernikahan suku Muna. Sugi Manuru juga dikenal sebagai peletak pertama 

dasar hukum adat di Muna sehingga ia diberi gelar Mepasokino Adhatino 

Wuna artinya raja penetap hukum adat di Muna. Ia pula yang menetapkan 

sistem atau tata kelola pemerintahan dengan membagi anak keturunannya 

dalam tiga kategori yaitu anak-anaknya yang yang berbakat dalam ilmu 

pemerintahan disebut dengan kaum kaomu. Anak-anaknya yang memiliki 

kemampuan dibidang hukum, agama dan kemasyarakatan disebut dengan 

kaum walaka, dan anak keturunannya yang berbakat dibidang pertanian, 

peternakan dan perburuan disebut kaum anangkolaki. Disamping tiga 

kelompok itu adapula kelompok ke empat yang disebut kaum maradika 

mereka berasal dari keturunan delapan wilayah yaitu empat kamokula dan 

empat mieno.74 

Pembagian anak keturunan Sugi Manuru kemudian dikenal tiga 

golongan masyarakat di Muna, Kaomu diberi tugas pemimpin pemerintahan 

atau raja, pemimpin agama atau pemimpin keamanan. Walaka mendapat 

tugas menyusun peraturan dan tata tertib kehidupan masyarakat, dan 

anangkolaki bertugas mengelola lahan pertanian, peternakan.75 

Pembagian kelompok-kelompok masyarakat itu pada dasarnya 

dilakukan Sugi Manuru dalam rangka tata kelola negeri. Kalangan Kaomu, 20 

bhoka itu adalah kalangan ulil amri. Lalu ada kalangan ulama, ada 

masyarakat biasa. Kalangan 10 bhoka itu seperti DPR, jaksa, seperti hakim 
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adalah bhonto bhalano dan mintarano bitara. Ini sebenarnya adalah proses 

penataan pemerintahan, hanya saja dianggap oleh para sejarahwan di Muna 

bahwa Sugi Manuru membgi-bagi kelompok masyarakat. Kalau semua mau 

jadi kepala desa, semua mau jadi DPR jadi tidak ada stratifikasi, semua 

hanyalah pembagian peran. Jadi sebenarnya adalah manusia-manusia yang 

difungsikan sesuai dengan keunggulannya, sesuai kemampuannya. Kalau 

kemampuannya berkebun maka hanya fitu bhoka dua suku (7 bhoka dua 

suku), kalau kemampuannya memimpin agama maka 10 bhoka 10 suku. 

Kenapa Sugi manure menciptakan strata? Ini karena sudah terkontaminasi 

dengan pemikiran-pemikiran kolonial, bukan pemikiran murni di Muna. Dia 

adalah managemen pemerintahan.76 

Golongan-golongan ini bagi sebagian tokoh adat Muna adalah 

pembagian peran dan fungsi masing-masing, ketiga-tiganya dianalogikan 

sebagai badan manusia. Kepala sebagai reprentasi kaomu adalah sumber pikir 

dan perintah, hati yang mewakili walaka sebagai sumber rasa dan pelindung, 

dan anggota badan yang diwakilkan kepada anangkolaki dan maradika 

sebagai sumber datangnya rejeki untuk kehidupan badan secara keseluruhan. 

Analogi tersebut merupakan gambaran satu kesatuan solidaritas dalam 

masyarakat, bahwa masyarakat akan kuat dan sehat jika masing-masing 

anggotanya sadar dan tahu menempatkan diri pada peran dan fungsi masing-
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masing. Sebagaimana anggota tubuh mempunyai peran dan fungsi yang 

saling menopang dan melengkapi satu sama lain.77 

Sugi Manuru memandang masyarakat sama dengan tubuh manusia yang 

terdiri atas tiga bagian besar yaitu kepala, badan dan anggota. 78 Atas dasar 

inilah stratifikasi sosial di Muna terdiri atas lima golongan: 

Pertama, menetapkan strata bagi anak-anaknya yang terdiri atas tiga 

golongan yaitu  (1) kaomu yang diasosiasikan sebagai kepala ialah anak laki-

laki Sugi Manuru dengan permaisuri; (2) walaka sebagai badan yaitu anak 

perempuan Sugi Manuru yang menikah dengan pendatang; (3) anangkolaki 

atau maradika yang diasosiasikan sebagai anggota yaitu anak laki- laki Sugi 

Manuru dengan istri selir.79 

Kedua,menetapkan strata bagi seluruh masyarakat yaitu masyarakat 

yang mendiami empat kampung yaitu yang dikepalai oleh kino digolongkan 

sebagai maradikano ghoera. Empat ghoera tersebut adalah ghoerano 

Tongkuno, ghoerano Barangka, ghoerano Wapepi dan ghoerano Lindo.80 

Ketiga, warga masyarakat yang mendiami empat kampung yang 

dikepalai oleh mino digolongkan sebagai maradikano papara. 

Dengan strata tersebut dikenal dengan lima tingkatan yaitu kaomu, 

anangkolaki, atau maradika, maradikano ghoera dan maradikano papara.81 

Menurut Sugi Manuru sebagaimana tubuh manusia yang tidak dapat 
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dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, demikian juga strata dalam 

masyarakat masing-masing mempunyai fungsinya saling tergantung antara 

satu dengan yang lainnya, oleh karena itu diciptakannya norma noporompu 

mina seise, nopogaa mina nakogholota (bersatu tidak menyatu, bercerai tanpa 

antara) artinya masing-masing mempunyai hak dan kewajiban, tugas, 

tanggung jawab dan peranan. Namun semua saling membutuhkan dan saling 

mendukung.82 

Menurut Muhammad Hasilun golongan yang berbakat dalam hal 

pembangunan, pemerintahan dan ilmu, golongan ini disebut dengan golongan 

Kaomu. (2) golongan yang berbakat dibidang hukum, agama, dan 

kemasyarakatan dinamakan golongan Walaka. (3) golongan yang berbakat 

dibidang pertanian, peternakan dan perburuan dinamakan golongan 

Anangkolaki. (4) golongan rakyat jelata yang dinamakan golongan 

Maradika.83 

Asal mula bhoka pada zaman kerajaan Sugi Manuru yang menetapkan 

dengan mengambil uang recehan dalam suatu tempat kemudian diambil 

dengan genggaman tangan lalu dibuka genggaman tangan raja Sugi Manuru 

yang bersisi uang recehan dengan jumlah empat ringgit dua sen, itulah yang 

menjadi dasar awal penetapan mahar dalam adat Muna untuk mengukur strata 

sosial seseorang dalam masyarakat Muna. 

Pada zaman dahulu, untuk pernikahan diharapkan untuk mencari 

pasangan atau jodohnya pada golongan yang sama. Sangat dilarang keras jika 
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terjadi pernikahan berbeda golongan karena dikhawatirkan akan punah status 

atau strata sosial pada golongan masyarakat tersebut.  

Pada masyarakat Muna semua adat yang bersangkut paut dengan 

pernikahan maka akan dinilai dengan bhoka, seperti halnya dalam 

peminangan antara golongan yang satu dengan golongan yang lainnya tentu 

akan berbeda jumlah bhoka yang akan di berikan kepada keluarga mempelai 

perempuan sebagaimana perincian sebagai berikut : 

1. Pada golongan Kaomu  

Hal ini berlaku bagi para La Ode dan Wa Ode atau dari seorang La Ode 

kepada seorang gadis Walaka,yakni lima bhoka = Rp.12 dan sebentuk 

cincin emas sebagai hadiah untuk seorang yang dipinangnya yang disebut 

Kafeena, jika hal ini sudah disetujui oleh sang gadis maka Kafeena 

dianggap sebagai bukti pertunangan.84 Pada hari yang telah ditentukan 

dibawa lagi sebesar 10 bhoka = Rp.24 sebagai tanda sara (sara-

sara=maskawin; tanda sara berarti bukti perkawinan). Uang ini diberikan 

kepada ayah si gadis yang disebut Kantaburi atau Kaangkafi, jumlah 

tersebut dibagi dua yaitu Rp.12 untuk orang tua si gadis dan Rp.12 untuk 

saudara laki- laki si gadis bagian ini disebut Halanolalo atau Fumaano 

Finimoghane (Fumaano = uang makan, Finimoghane = saudara laki-

laki).85 

2. Pada golongan Walaka dan Maradika 
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Cara peminangan golongan walaka dan maradika sama hanya 

jumlah yang harus dibayarkan berbeda, bila seorang pemuda ingin 

mengawini seorang gadis tertentu dan ia belum pernah kerumah gadis 

tersebut, ia mencari kenalan yang sudah sering kerumah gadis itu untuk 

memperkenalkannya. Akan tetapi jika sudah sering kerumah gadis tersebut 

dan orang tua gadis tersebut sudah mengetahui maksud dan tujuannya, 

maka ia minta lagi bantuan kepada seorang teman atau orang yang 

dipercayakan untuk memberikan hadiah atau Kafeena atau Kabenthano 

pongke (kabhentano pongke artinya „lobang telinga‟ yang berarti agar si 

gadis mengerti akan maksudnya), hadiah ini terdiri atas uang senilai 1 

ringgit = 2,50 atau sebhoka sekupa, pada para walaka; 1,30, sedangkan 

pada anangkolaki; Rp. 0,70, pada maradikano ghoera; Rp. 0,30, pada 

maradikano poinokontu lakonosau Rp. 0,70. Kadangkala uang tersebut 

diserahkan kepada ayah si gadis lalu ayah si gadis bertanya kepadanya 

apakah uang itu akan diterima atau tidak, bisa juga uang itu diterima ayah 

si gadis sambil berkata “bicaralah sendiri terlebih dahulu dengan putriku”, 

bila „ya‟ maka uang itu diberikan kepadanya.  

 Jumlah uang yang dibawa oleh para walaka Rp. 5, pada 

anangkolaki Rp. 2,40, pada maradika ghoera Rp. 1,30, pada keturunan 

budak Rp. 1,30 dan pada poinokontu lakonosau tidak dibayarkan apa-apa 

artinya  pada mereka Kafeena ini tidak dibayar, akan tetapi mereka segera 

membayar maskawinnya.86 
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 Bhoka dalam pernikahan adat Muna dengan melihat penjelasan 

diatas adalah jumlah nilai uang untuk menentukan status sosial seseorang 

dalam membayar maskawin, dengan melihat status sosial orang tersebut 

maka akan tahu berapa jumlah yang harus dibayarkan ketika mulai dari 

peminangan sampai pernikahan. Berikut ini tabel bhoka sesuai dengan 

status sosial calon pengantin. 

Tabel 1. Nilai adhati balano jika wanita Muna dinikahi bukan dari 
golongannya. 

 

No Kedudukan mempelai wanita Nilai (bhoka, suku) 

1 Wanita kaomu dinikahi walaka semua 
golongan 

35 

2 Wanita kaomu dinikahi masyarakat 

biasa 

75 

3 Wanita walaka semua golongan dinikahi 
kaomu 

20 

4 Wanita walaka semua golongaan 

dinikahi masyarakat biasa 

35 

5 Wanita masyarakat biasa dinikahi 
kaomu 

20 

6 Wanita masyarakat biasa dinikahi 

keturunan mieno Tongkuno 

15 

7 Wanita masyarakat biasa dinikahi 
walaka biasa 

10,10 

Sumber: La Fariki, 2011 

Tabel 2. Nilai adhati balano wanita Muna dinikahi oleh pria bukan suku 
Muna 

 

No Kedudukan Nilai adhati balano 
(bhoka,suku) 

Nilai adhati balano yang 
diserahkan mempelai 

pria (bhoka) 

1 Kaomu  20 110 

2 Walaka 
keturunan mieno 

Tongkuno 

 
15 

 
80 

3 Walaka biasa 10,10 80 

4 Masyarakat 
biasa 

7,2 dan 3,2 40 

Sumber: La Fariki, 2011 
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3. Hukum Islam dan Ruang Lingkupnya 

a. Pengertian Hukum Islam 

Istilah Hukum Islam terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa 

Arab yakni kata Hukum dan kata Islam. Kata Hukum berarti ketentuan dan 

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

benda yang berasal dari kata kerja “Salima” selanjutnya menjadi Islam 

yang berarti kedamaian, kesejahteraan, keselamatan dan penyerahan diri 

kepatuhan.87 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam secara etimologis 

adalah segala macam ketentuan atau ketetapan mengenai satu hal dimana 

ketentuan itu telah di atur dan di tetapkan oleh agama Islam.  

Al-Qur‟an sebagai sumber Hukum Islam. Dari segi istilah, Hukum 

Islam menurut ajaran Islam seperti yang dikemukakan oleh Abdurrauf, 

hukum adalah peraturan-peraturan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan, 

perintah dan larangan, yang menimbulkan kewajiban dan atau hak. 88 
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b. Ruang Lingkup Hukum Islam 

Ruang lingkup Hukum Islam di bagi menjadi dua bagian besar yaitu 

: 1) hukum yang berkaitan dengan persoalan ibadah, dan 2) hukum yang 

berkaitan dengan persoalan kemasyarakatan. Dengan uraian sebagai 

berikut: 

1) Hukum ibadah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan 

Tuhannya, yaitu iman, shalat, zakat, puasa dan haji 

2) Hukum kemasyarakatan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara 

manusia dengan sesamanya diantaranya : muamalah, munakahat dan 

jinayat. 

a) Muamalah mengatur tentang harta benda (hak, obligasi, kontrak, 

seperti jual beli, sewa menyewa, pembelian, pinjaman, titipan, 

pengalihan hutang dan lain- lain) 

b) Munakahat yaitu hukum yang mengatur tentang perkawinan dan 

perceraian serta akibatnya seperti iddah, nasab, nafkah, waris dan 

lain- lain. Hukum ini juga di kenal dengan sebutan hukum keluarga. 

Dan cakupannya hukum tersebut disebut hukum perdata.  

c) Jinayat yaitu hukum yang mengatur tentang pidana seperti 

mencuri, berzina, mabuk dan lain- lain.  

Selain bagian-bagian itu ada bagian lain yaitu a. Muhkasamat, b. 

Siyar, c. Ahkam as-Sulthaniyah. 
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(a) Mukhasamat yaitu hukum yang mengatur tentang peradilan; 

pengaduan dan pembuktian, yaitu hal-hal yang berkaitan 

dengan hukum acara perdata dan hukum acara pidana.  

(b) Siyar yaitu hukum yang mengatur mengenai urusan jihad atau 

perang, harta rampasan perang, perdamaian, perhubungan 

dengan agama lain dan Negara lain.  

(c) Ahkam as-sultaniyah yaitu hukum yang membicarakan 

persoalan hubungan dengan kepala Negara, kementerian, 

gubernur, tentara dan pajak.89 

Menurut para fuqahã pada umumnya hukum Islam di bagi menjadi dua 

macam yaitu : 

1) Bersifat perintah, larangan, atau pilihan. Golongan ini dinamakan Hukum 

Takhlify yang terbagi lima yaitu wajib, sunah, mubah, makruh dan haram.  

2) Bersifat menunjukan kedaan-keadaan tertentu yang di kualifikasikan sebagai 

sebab atau syarat atau halangan bagi berlakunya hukum. Golongan ini bernama 

Hukum Whadi‟i.90 

c. Prinsip-Prinsip Hukum Islam 

Prinsip dasar atau asas yang lebih kongkrit dalam sejumlah hukum-hukum 

Islam yaitu : 

1) Prinsip akidah yang tertuang dalam lima rukun Islam dan enam rukun iman 

yang  hubungan harus diterapkan oleh setiap muslim dalam kehidupan 

sehari-hari, sehingga manusia itu senantiasa dilandasi dengan akidah 
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Islamiyah termasuk dalam aktivitas penegakan, kegiatan ekonomi, politik 

dan lain- lain. 

2) Prinsip ibadah yang pemaknaannya secara luas bukan hanya ibadah mahda 

semata seperti shalat, puasa, zakat, haji dan lain- lain, melainkan juga 

meliputi muamalah seperti hubungan interaksi ke seluruh makhluk termasuk 

dalam hubungan hukum, keluarga, politik dan lain- lain. 

3) Prinsip syari‟ah (hukum), prinsip ini menunjukan segala kegiatan atau 

aktivitas manusia harus senantiasa di kembalikan kepada hukum sebagai 

dasar utama sehingga dapat terukur.  

4) Prinsip tazkiyah (kesucian) mengandung makna Allah maha suci dan 

akan menerima yang suci pula.  

5) Prinsif khilafah (kepemimpinan) di dalamnya terkandung sifat shiddiq 

(jujur), amanah ( bertanggung jawab), fathanah (cerdas), tabligh 

(professional). 

6) Prinsip milkullah (pemilik mutlak hanya Allah), makna kepemilikan pada 

manusia hanya bersifat penguasaan/pengelolaan sebagai amanah dari 

Allah. 

7) Prinsip a‟dalah (keadilan) di dalamnya terbangun perilaku yang adil 

dalam menempatkan sesuatu secara professional.  

8) Prinsip keseimbangan, yang mengandung makna at-tawazun suatau 

kemampuan sebagai tuntunan untuk senantiasa menyeimbangkan 

kepentingan dunia dan akhirat.  
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9) Prinsip kemaslahatan (al-maslahah) segala kegiatan pada intinya dapat 

memberikan manfaat dan semaksimal mungkin menghindarkan dari 

kemudharatan bagi salah satu pihak termasuk juga pihak lainnya serta 

aman terhadap lingkungan.91 

d. Sumber dan Dalil Hukum Islam 

Istilah sumber hukum berlaku pada al-Qur‟an dan Sunnah karena dari 

keduanya digali makna-makna hukum. Sedangkan yang lainnya seperti ijma, 

qiyas, istihsan, maslahah mursalah, al-„urf dan lain- lain termasuk kategori 

sumber hukum, tetapi sebagai dalil hukum yakni sebagai alat dalam menggali 

hukum-hukum dari al-Qur‟an dan Hadits. Disamping sebagai sumber juga 

berfungsi sebagai dalil pokok hukum Islam karena al-Qur‟an memberi 

petunjuk dan bimbingan dalam memutuskan problematika hukum.  

Adapun sumber hukum Islam adalah sebagai berikut : 

1. Al-Qur‟an 

a) Pengertian al-Qur‟an 

Secara etimologis, al-Qur‟an adalah mashdar dari kata qa-ra-a yang 

artinya bacaan. Sedangkan secara terminologis al-Qur‟an adalah Kalam 

Allah yang mukjiz, diturunkan kepada Nabi dan Rasul penghabisan 

dengan perantaraan Malaikat terpercaya, Jibril, tertulis dalam mushaf 

yang dinukilkan kepada kita secara mutawatir, membacanya merupakan 
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ibadah, yang dimulai dari surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-

Nas.92 

b) Hukum-hukum yang dikandung al-Qur‟an dan Tujuan diturunkan al-

Qur‟an. 

Para ulama fiqih menginduksikan hukum-hukum yang dikandung al-

Qur‟an terdiri atas: I‟tiqadiyah, Khulukiyah, dan Ahkam „amaliyah.93 

Tujuan diturunkannya al-Qur‟an yakni sebagai mukjizat yang 

membuktikan kebenaran Rasulullah, dan juga sebagai petunjuk bagi 

manusia, sebagai sumber syari‟at dan hukum-hukum yang wajib diikuti 

dan dijadikan pedoman bagi umat manusia.94 

c) Penjelasan al-Qur‟an Terhadap Hukum-hukum 

(a) Ijmali (global), yaitu penjelasan yang masih memerlukan penjelasan 

lebih lanjut dalam pelaksanaannya. Seperti masalah  shalat, zakat 

dan kaifiyahnya. 

(b) Tafshili (rinci), yaitu keterangannya jelas dan sempurna, seperti 

masalah akidah, hukum waris dan sebagainya.95 

d) Dalalah al-Qur‟an Terhadap Hukum-hukum 

Dalalah al-Qur‟an terhadap hukum-hukum adakalanya bersifat qathi‟ 

dan bersifat zhanni.96 
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1) Qathi‟ adalah lafal- lafal yang mengandung pengertian tunggal dan 

tidak bisa dipahami makna lain darinya.  

2) Zhanni adalah lafal- lafal dalam al-Qur‟an mengandung pengertian 

lebih dari satu dan memungkinkan untuk ditakwilkan.  

e) Kaidah Ushul Fiqih yang terkait dengan al-Qur‟an 

Para ulama fiqih, mengemukakan beberapa kaidah ushul fiqih yang 

terkait dengan al-Qur‟an. Kaidah-kaidah itu antara lain adalah:97 

(1) Al-Qur‟an merupakan dasar dan sumber utama hukum Islam, 

sehingga seluruh sumber hukum atau metode istinbat hukum harus 

mengacu kepada kaidah umum yang dikandung al-Qur‟an. 

(2) Untuk memahami kandungan al-Qur‟an, mujtahid harus mengetahui 

secara baik sebab-sebab diturunkan al-Qur‟an (asbab al-nuzul). 

(3) Dalam memahami kandungan al-Qur‟an, mujtahid juga dituntut 

untuk memahami secara baik adat kebiasaan orang Arab, baik yang 

berkaitan dengan perkataan dan perbuatan.  

2. As-Sunnah 

a. Pengertian As-Sunnah 

As-Sunnah menurut bahasa berati “perilaku seseorang tertentu, baik 

perilaku yang baik atau yang buruk”. Sedangkan menurut istilah ushul fiqih 

sunnah Rasulullah seperti yang di kemukakan oleh Muhammad „Ajjaj al-

Khatib (Guru besar hadis Universitas Damascus) berarti “Segala perilaku 

Rasulullah yang berhubungan dengan hukum, baik berupa ucapan (sunnah 
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Qauliyah), perbuatan (sunnah Fi‟liyah), atau pengakuan (sunnah 

Taqririyah)”.98 

b. Dalil keabsahan As-sunnah sebagai sumber hukum 

Firman Allah Swt dalam QS. an-Nisa/4:59 

             

              

         

Terjemahnya : 
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(nya), dan ulil amri di antara kamu (pemegang kekuasaan). Kemudian 

jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia 
kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-

benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu 
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.99 
 

Ayat diatas menjelaskan selama pemegang kekuasaan itu berpegang 

kepada Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah.  

Selain ayat tersebut ada juga ayat yang menjelaskan bahwa pada diri 

Rasulullah terdapat keteladanan yang baik. Firman Allah Swt dalam 

QS. al-Ahzab/33:21 
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Terjemahnya : 
  “Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) 
Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut 

Allah”.100 
 

Bahkan dalam ayat yang lain Allah memuji Rasulullah sebagai seorang 

yang agung akhlaknya. Sebagaimana yang di Firmankan Allah Swt 

dalam QS. al-Qalam/68:4 

            

Terjemahnya : 

 “Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.101 

Ayat-ayat diatas secara tegas menunjukan wajibnya mengikuti Rasulullah 

yaitu mengikuti sunnah-sunnahnya. Berdasarkan beberapa ayat tersebut para 

sahabat semasa hidup Nabi dan setelah wafatnya telah sepakat atas keharusan 

menjadikan sunnah Rasulullah sebagai sumber hukum. 102 

c. Pembagian As-Sunnah atau Hadis 

Sunnah atau hadis dari segi sanadnya atau periwayatnya dalam kajian ushul 

fiqih dibagi menjadi dua macam, yaitu: hadis mutawwatir dan hadis 

ahad.103 

d. Fungsi Sunnah terhadap ayat-ayat hukum 

Secara umum fungsi sunnah adalah sebagai bayan (penjelasan), atau tabyin 

(menjelaskan ayat-ayat hukum dalam al-Qur‟an). Firman Allah Swt dalam 

QS.an-Naml/27:44 
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Terjemahnya : 

 “Dikatakan kepadanya: "Masuklah ke dalam istana". Maka tatkala dia 

melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan 
disingkapkannya kedua betisnya. berkatalah Sulaiman: "Sesungguhnya ia 

adalah istana licin terbuat dari kaca". berkatalah Balqis: "Ya Tuhanku, 
Sesungguhnya Aku Telah berbuat zalim terhadap diriku dan Aku berserah 
diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam".104 

 
Beberapa fungsi Sunnah terhadap al-Qur‟an yaitu : 

1) Menjelaskan isi al-Qur‟an, antara lain dengan merinci ayat-ayat global  

2) Membuat aturan-aturan tambahan yang bersifat teknis atas sesuatu 

kewajiban yang disebutkan pokok-pokoknya didalam al-Qur‟an, 

menetapkan hukum yang belum disinggung dalam al-Qur‟an.105
 

Begitu pula segala sesuatu yang terkait dengan hukum Islam pada 

umumnya dan tata cara adat pernikahan dalam Islam pada khususnya 

selalu memberikan kemudahan kepada orang yang akan melaksanakan 

pernikahan tersebut. Islam mengatur dan menghendaki tata cara 

pernikahan semudah mungkin dan tidak mempersulitnya. Ketika gambaran 

hukum Islam di atas tentang pernikahan yang mudah dan tidak di persulit 

di sandingkan dengan problematika pada masyarakat yang selalu 

menginginkan pernikahan di laksanakan dengan pesta yang meriah dan 
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tidak di sesuaikan dengan kemampuan yang ada pada orang yang akan 

melaksanakan pernikahan, ini sudah bertolak belakang.  

Sifat dari hukum Islam adalah menyeluruh yang mengatur segala 

aspek kehidupan, sudah tentu dalam pelaksanaan hukum selalu 

memperhatikan kebaikan-kebaikan masing-masing sesuai dengan adat 

istiadat mereka, tempat mereka tinggal dan iklim yang mempengaruhi. Di 

dalam hukum Islam persoalan adat memiliki aturan tersendiri untuk di 

terapkan yang di kenal dengan „Urf. Memberlakukan hukum Islam sesuai 

dengan kebiasaan berarti memelihara kemaslahatan yang merupakan salah 

satu asas dan prinsip hukum Islam selama „urf itu tidak merubah prinsip 

Syara‟.106  

Tentang dalil hukum Islam, penulis akan menguraikan kembali 

namun tidak secara keseluruhan, akan tetapi beberapa saja yang berkaitan 

dengan yang diteliti dan dapat dijadikan alat untuk menakar hukum. 

Diantaranya sebagai berikut : 

1. Al-„Urf 

a. Pengertian „Urf 

Kata „urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan 

diterima oleh akan sehat. Sedangkan secara terminologi seperti 

dikemukakan Abdul Karim Zaidan yang dikutip oleh Satria Effendi 

dan M.Zein dalam buku Ushul Fiqih : 
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“Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah 

menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa 
perbuatan atau perkataan.107  
 

b. Macam-macam „Urf 

„Urf baik berupa perkataan maupun perbuatan seperti dikemukakan 

Abdul Karim Zaidan terbagi kepada dua macam: 

a) Al-„Urf al-„Am (adat kebiasaan umum) adalah adat kebiasaan 

mayoritas dari berbagai negeri disatu masa.  

b) Al-„Urf al-Khas (adat kebiasaan khusus) adalah adat istiadat yang 

berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu.  

Disamping pembagian diatas „urf dibagi pula kepada: 

a) Adat kebiasaan yang benar, yaitu suatu hal yang baik yang menjadi 

kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang 

haramdan tidak pula sebaliknya. 

b) Adat kebiasaan yang tidak benar (fasid) yaitu sesuatu yang menjadi 

adat kebiasaan yang sampai meghalalkan yang diharamkan Allah. 108 

c. Keabsahan „Urf menjadi Landasan Hukum 

Para ulama sepakat menolak „urf fasid untuk dijadikan landasan hukum. 

Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid bahwa mazhab yang 

dikenal banyak menggunakan „urf sebagai landasan hukum adalah kalangan 

Hanafiyah dan kalangan Malikiyah serta kalangan Hanbaliyah dan syafi‟iyah.  

d. Syarat-syarat „Urf 

Menurut Abdul Karim Zaidan syarat-syarat „urf sebagai berikut: 
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1) „Urf itu harus termasuk „urf yang shahih 

2) „Urf harus bersifat umum 

3) „Urf harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan 

dilandaskan kepada „urf itu 

4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan 

kehendak „urf tersebut.109 

2. Istihsan 

a) Pengertian Istihsan   

Secara etimologi, istihsan berarti “menyatakan dan meyakini baiknya 

sesuatu” tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama Ushul Fiqih dalam 

mempergunakan lafal istihsan.110 Adapun pengertian istihsan menurut istilah 

sebagaimanadisebutkan oleh Abdul Wahab Khalaf : 

“Istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan qiyas jail 
(yang jelas) kepada ketentuan qiyas yang khafi (yang samar), atau 

ketentuan yang kulli (umum) kepada ke tentuan yang sifatnya istisna‟i 
(pengecualian), karena menurut pandangan mujtahid itu adalah dalil 
(alasan) yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut”. 111 

 
Dari pengertian tersebut jelas bahwa istihsan ada dua, yaitu sebagai berikut :  

1) Menguatkan qiyas khafi atas qiyas jail dengan dalil. Menurut ulama 

Hanafiyah bahwa wanita yang sedang haid boleh membaca al-Qur‟an 

berdasarkan istihsan, tetapi haram menurut qiyas. 
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 Qiyas: wanita yang sedang haid itu diqiyaskan kepada orang junub 

dengan illat sama-sama tidak suci. Orang junub haram membaca al-

Qur‟an 

 Istihsan: haid berbeda dengan junub karena haid waktunya lama. 

Oleh karena itu, wanita yang sedang haid dibolehkan membaca al-

Qur‟an, sebab bila tidak, maka haid yang panjang itu wanita tidak 

memperoleh pahala ibadah apapun, sedangkan laki- laki dapat 

beribadah setiap saat. 

2) Pengecualian sebagai hukum Kulli dengan dalil. Misalnya jual beli 

salam (pesanan) berdasarkan istihsan diperbolehkan. Menurut dalil kulli, 

syariat melarang jual beli yang barangnya tidak ada pada waktu akad. 

Alasannya istihsan adalah manusia berhajat kepada akad seperti itu dan 

sudah menjadi kebiasaan mereka. 

Abu al Hasan al Karkhi istihsan adalah penetapan hukum dari seorang 

mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang 

diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena ada alasan yang lebih kuat 

yang menghendaki penyimpangan itu.  

Menurut Ibnul Araby istihsan adalah memilih meninggalkan dalil, 

mengambil ruksah dengan hukum sebaliknya karena dalil itu berlawanan dengan 

dalil yang lain pada sebagian kasus tertentu.  

Ibnu Anbary, ahli fiqih dari mazhab maliky memberi definisi istihsan adalah 

memilih menggunakan maslahat juziyyah yang berlawanan dengan qiyas kulli.112 
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Istihsan merupakan sumber hukum yang banyak dalam terminologi dan istinbath 

hukum oleh dua imam mazhab, yaitu imam Malik dan imam Abu Hanifah. Pada 

dasarnya imam Abu Hanifah masih tetap menggunakan dalil qiyas selama masih 

dipandang tepat.113 

Istihsan pada dasarnya adalah ketika seorang mujtahid lebih cenderung dan 

memilih hukum tertentu dan meninggalkan hukum yang lain disebabkan satu hal 

yang dalam pandangannya lebih menguatkan hukum kedua dari hukum pertama. 

Artinya persoalan khusus yang seharusnya tercakup ada ketentuan yang sudah 

jelas, tetapi tidak memungkinkan dan tidak tepat diterapkan, maka harus berlaku 

ketentuan khusus sebagai pengecualian dari ketentuan umum atau ketentuan yang 

sudah jelas. 

b) Dasar Hukum Istihsan  

Para ulama yang memepertahankan istihsan mengambil dalil dari al-

Qur‟an dan Sunnah yang menyebutkan kata istihsan dalam pengertian 

denotative (lafal yang seakar dengan istihsan). Firman Allah Swt dalam QS. 

az-Zumar/39:18 

                              

              

Terjemahnya : 

“Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di 
antaranya. mereka Itulah orang-orang yang Telah diberi Allah petunjuk 
dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal.114 
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Maksud ayat diatas adalah mereka yang mendengarkan ajaran-ajaran al- 

Qur‟an dan ajaran-ajaran yang lain, tetapi yang diikutinya ialah ajaran-ajaran 

al- Qur‟an karena ia adalah yang paling baik.  

Firman Allah Swt dalam QS. az-Zumar/39:55 

                          

                

Terjemahnya : 

“Dan ikutilah sebaik-baik apa yang Telah diturunkan kepadamu dari 

Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu 
tidak menyadarinya”.115 
 

Ayat tersebut memerintahkan kepada manusia untuk mengikuti yang 

terbaik, dan perintah menunjukan bahwa ia adalah wajib. Disini tidak ada hal 

lain yang memalingkan perintah ini dari hukum wajib. Maka ini menunjukan 

bahwa istihsan adalah hujjah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw : 

 ِ ُْذَاَّللَّ َٕ ِع ُٓ ا َسئِّب فَ ْٔ َيب َسأَ َٔ  ٌٍ ِ َحَس ُْذَاَّللَّ َٕ ِع ُٓ ٌَ َحَسًُب فَ ْٕ ًُ ْسِه ًُ ب َسأَٖ ان ًَ فَ

ٌِء ّٙ ٛ ِّ)سَّ ْٛ (ُيتَّفٌَك اَنَ
116

 
 Artinya :  

 Apa yang dipandang kaum muslimin sebagai suatu yang baik, maka ia 

disisi Allah adalah baik dan apa-apa yang dipandang sesuatu yang buruk, 
maka disisi Allah adalah buruk pula.(Muttafaq „alaih) 

 
Hadis ini menunjukan bahwa apa yang dipandang baik bagi manusia 

dalam pandangan akal sehat mereka, maka demikian pula disisi Allah. Ini 

menunjukkan kehujjahan istihsan.  
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c) Pembagian Istihsan  

Ulama Hanafiah membagi istihsan kepada enam macam, seperti yang 

dijelaskan oleh al-Syatibi,117yaitu: 

1) Istihsan bil an-Nash (Istihsan berdasarkan ayat atau hadis), yaitu 

penyimpangan suatu ketentuan hukum berdasarkan ketetapan qiyas kepada 

ketentuan hukum yang berlawanan dengan yang ditetapkan nash al-kitab 

dan sunnah.  

2) Istihsan bi al-Ijma (istihsan yang didasarkan kepada ijma), yaitu 

meninggalkan keharusan menggunakan qiyas pada suatu persoalan karena 

ada ijma. Hal ini terjadi karena ada fatwa mujtahid atas suatu peristiwa 

yang berlawanan dengan pokok atau kaidah umum yang ditetapkan, atau 

para mujtahid bersikap diam dan tidak menolak apa yang dilakukan 

manusia, yang sebetulnya berlawanan dengan dasar-dasar pokok yang 

telah ditetapkan. Misalnya dalam kasus pemandian umum. 118menurut 

kaidah umum, jasa pemandian umum itu harus jelas, yaitu harus berapa 

lama orang mandi dan berapa liter air yang dipakai. Akan tetapi kalau itu 

dipakai akan menyulitkan banyak orang, oleh sebab itu para ulama sepakat 

menyatakan bahwa boleh menggunakan jasa pemandian umum sekalipun 

tanpa menentukan jumlah air dan lamanya waktu yang dipakai.  

3) Istihsan bi al-Khafi (istihsan berdasarkan qiyas yang tersembunyi), yaitu 

memalingkan suatu masalah dari ketentuan hukum qiyas yang jelas kepada 
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ketentuan qiyas yang samar, tetapi keberadaannya lebih kuat dan lebih 

tepat untuk diamalkan. Misalnya wakaf pertanian. 119 Menurut qiyas jali 

wakaf ini sama dengan jual beli karena lahan telah menggugurkan hak 

pemiliknya dengan memindah tangankan lahan tersebut.  

4) Istihsan bi al-maslahah (istihsan berdasarkan kemaslahatan), misalnya 

kebolehan dokter melihat aiurat wanita dalam proses pengobatan. Menurut 

kaidah umum seseorang dilarang melihat aurat orang lain. Tapi, dalam 

keadaan tertentu seseorang harus membuka bajaunya untuk diagnose 

penyakitnya. Maka, untuk kemaslahatan orang itu, maka menurut kaidah 

istihsan seorang dokter dibolehkan melihat aurat wanita yang berobat 

kepadanya. 

5) Istihsan bi al-„Urf (istihsan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku 

umum), yaitu penyimpangan hukum yang berlawanan dengan ketentuan 

qiyas, karena adanya „urf yang sudah di praktekan dan sudah dikenal 

dalam kehidupan masyarakat. Misalnya seperti menyewa wanita untuk 

meyusui bayi dengan menjamin kebutuhan makan, minum dan 

pakaiannya. 

6) Istihsan bi al-Dharurah (istishan berdasarkan dharurah), yaitu seorang 

mujtahid meninggalkan keharusan pemberlakuan qiyas atas sesuatu 

masalah karena berhadapan dengan kondisi darurat, dan mujtahid 

berpegang kepada ketentuan yang mengharuskan untuk memenuhi hajat 

atau menolak terjadinya kemudharatan.  
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3. Maslahah Mursalah 

a. Pengertian Maslahah Mursalah  

Kata maslahah memiliki dua arti, yaitu: maslahah berarti manfa‟at baik 

secara   baik secara timbangan kata yaitu sebagai masdar, maupun secara 

makna dan maslahah fi‟il (kata kerja) yang mengandung ash-Shalah yang 

bermakna an-naf‟u. dengan demikian, maslahah jika melihat arti ini 

merupakan lawan kata dari mafsadah. Maslahah kadang-kadang disebut pula 

dengan (االستصالح) yang berarti mencari yang baik (االصالح طهت)120 

Menurut istilah ulama ushul ada bermacam-macam ta‟rif yang diberikan 

diantaranya: menurut Imam Ar-Razi mendefinisikan mashlahah yaitu 

perbuatan yang bermanfaat yang telah ditujukan oleh syari‟ (Allah) kepada 

hamba-Nya demi memelihara dan menjaga agamanya, jiwanya, akalnya, 

keturunannya dan harta bendanya.121 Imam Al-Ghazali mendefinisikan: 

Maslahah pada dasarnya adalah meraih manfaat dan menolak dan menolak 

mudarat. Maksudnya adalah menjaga maqasid as-syari‟ah yang lima yaitu: 

agama, jiwa, akal, nasab dan harta. Ia pun menegaskaskan bahwa setiap 

perkara yang ada salah satu unsur dari maqasid as-syari‟ah maka disebut 

maslahah.122 Jika sebaliknya tidak mengandung unsur maqasid as-syari‟ah 

maka ia mafsadat. 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa maslahah adalah merupakan suatu metode ijtihad dalam rangka 

menggali hukum (istinbath) Islam, namun tidak berdasarkan pada nash 
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tertentu, namun berdasarkan kepada pendekatan maksud diturunkannya hukum 

syara‟ (maqasid as-syari‟ah). 

b. Syarat-syarat Maslahah Mursalah  

Adapun syarat-syarat maslahah mursalah sebagai berikut: 

a) Maslahah itu harus hakikat bukan dugaan, ahlul hilli wal aqli dan 

mereka yang mempunyai disiplin ilmu tertentu bahwa memandang 

bahwa pembentukan hukum itu harus didasarkan kepada maslahah 

hakikiyah yang dapat menarik manfaat bagi manusia dan dapat menolak 

bahaya dari mereka. 

b) Maslahah harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk 

orang-orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam 

jumlah sedikit. 

c) Maslahah itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju 

oleh syari‟. Maslahah tersebut harus dari jenis maslahah yang telah 

didatangkan oleh syari‟. Seandainya tidak ada dalil tertentu yang 

mengakuinya, maka maslahah tersebut tidak sejalan dengan apa yang 

telah dituju oleh Islam. 

c. Macam-macam Maslahah Mursalah  

Maslahah dari segi pembagiannya dapat dibedakan kepadaa dua macam, 

yaitu dilihat dari segi tingkatan dan eksistensinya. Dari segi tingkatan 

terbagi tiga bagian yaitu: 
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1) Maslahah dharuriyah (Primer)  

Maslahah dharuriyah adalah perkara-perkara yang menjadi tempat 

tegaknya kehidupan manusia, yang bila ditinggaalkan rusak kehidupan 

manusia. Perkara-perkara ini dikembalikan kepada lima perkara yang 

merupakan perkara pokok yang harus dipelihara yaitu:  

 Jaminan keselamatan jiwa (al-muhafadzoh alan-nafs) 

 Jaminan keselamatan akal (al-muhafadzoh alal-aql) 

 Jaminan keselamatan keluarga dan keturunan (al-muhafadzoh alan-

nasl) 

 Jaminan keselamatan harta benda (al-muhafadzoh alal-maal) 

 Jaminan keselamatan agama/kepercayaan (al-muhafadzoh alad-diin) 

2) Maslahah Hajjiyah (Sekunder) 

Maslahah hajjiyah adalah semua bentuk perbuatan dan tindakan yang 

tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada masalah 

dharuriyah), yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud 

tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan.  

3) Maslahah tahsiniyah atau kamaliyah (pelengkap/tersier) 

Maslahah tahsiniyah adalah mempergunakan semua yang layak dan 

pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik  dan dicakup 

oleh bagian mahasinul akhlak. Kemaslahatan ini mengacu kepada 

keindahan dan sifatnya hanya untuk kebaikan dan kesempurnaan. 

Tahsiniyah juga masuk kepada lapangan ibadah, adat, muamalah, dan 

bidang uqubah. Misalnya kewajiban bersuci dari najis, menutup aurat, 
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memakai pakaian yang baik-baik ketika akan shalat mendekatkan diri 

kepada Allah melalui amalan-amalan sunnah.123 

Dilihat dari segi eksistensi atau wujudnya dibagi menjadi tiga macam yaitu:  

1. Maslahat Mu‟tabarah  

Maslahat mu‟tabarah adalah kemaslahatan yang terdapat dalam nash yang 

secara tegas menjelaskan dan mengakui kebenarannya. Dengan kata lain yakni 

kemaslahatan yang diakui oleh syar‟i dan terdapatnya dalil yang jelas, 

sebagaimana yang disebutkan oleh Muhammad al-Said Ali Abdul Rabuh, yang 

termasuk dalam maslahat ini adalah semua kemaslahatan yang dijelaskan dan 

disebutkan dalam nash seperti memelihara agama, jiwa, keturunan dan harta 

benda, yang selanjutnya disebut maqashid as-syari‟ah.124  

2. Maslahat Mulgah 

Maslahat mulgah adalah yang bertentangan dengan ketentuan nash. Dengan 

kata lain maslahat yang tertolak karena ada dalil yang menunjukan bahwa ia 

bertentangan dengan dalil yang jelas. Dapat disimpulkan bahwa syara‟ menyikapi 

maslahat ini dengan menolak sebagai variabel penetap hukum (illat).  

3. Maslahah Mursalah  

Maslahah mursalah adalah maslahat yang secara eksplisit tidak ada satu dalil 

pun yang mengakuinya ataupun menolaknya. Maslahat ini merupakan maslahat 

yang sejalan dengan tujuan syara‟ yang dapat dijadikan dasar dalam mewujudkan 

kebaikan yang dihajatkan oleh manusia dan terhindar dari kemudharatan.  
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62 
 

 

d. Tujuan Hukum Islam  

Menurut Asy Syatibi tujuan hukum Islam adalah mencapai kemaslahatan 

hamba baik di dunia maupun di akhirat. Diantara kemaslahatan tersebut adalah:  

1) Memelihara agama 

2) Memelihara jiwa 

3) Memelihara akal 

4) Memelihara keturunan 

5) Memelihara harta/kekayaan 

Lima unsur tersebut dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu: 

1) Dharuriyyat 

2) Hajiyyat 

3) Tahsiniyyat  

Yang dimaksud dengan dharuriyyat adalah memelihara segala kebutuhan-

kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Sedangkan yang 

dimaksud dengan hajiyyat adalah tidak termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan 

yang esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari 

kesulitan hidup mereka. Adapun yang dimaksud dengan tahsiniyyat adalah 

kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat 

dan dihadapan Tuhannya sesuai dengan kepatutan. Jadi kesimpulannya ketiga 

peringkat tersebut mampu mewujudkan serta memelihara kelima pokok 

tersebut.125 
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e. Karakteristik Hukum Islam  

Hukum Islam memiliki watak tertentu dan beberapa karakteristik yang 

membedakannya dengan berbagai hukum yang lain. Karakteristik tersebut ada 

yang berasal dari watak hukum itu sendiri dan ada pula yang berasal dari proses 

penerapan dalam menuju ridha Allah Swt. Beberapa karakteristik hukum Islam itu 

adalah bersifat sempurna, elastis dan dinamis, universal, sistematis, berangsur-

angsur,, bersifat ta‟abudi dan ta‟aquli. 

a) Sempurna  

Bersifat sempurna berarti hukum itu akan selalu sesuai dengan 

segala situasi dan kondisi manusia dimanapun dan kapanpun, baik sendiri 

maupun kelompok. Karena hukum Islam diturunkan dalam bentuk yang 

umum dan hanya garis besar permasalahannya saja, sehingga hukum-

hukumnya bersifat tetap meskipun zaman dan tempat selalau berubah. 

Penetapan hukum yang bersifat global oleh al-Qur‟an tersebut 

dimaksudkan kepada umat manusia untuk melakukan ijtihad sesuai dengan 

situasi dan kondisi.126 

b) Elastis, dinamis, fleksibel dan tidak kaku 

Bersifat dinamis berarti mampu menghadapi perkembangan sesuai 

dengan tuntutan waktu dan tempat.127 Bersifat elastis meliputi segala 

bidang dan kehidupan manusia. Hukum Islam tidak kaku dan tidak 

memaksa melainkan hanya memberikan kaidah dan patokan dasar secara 

                                                                 
126

 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 
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umum dan global. Sehingga diharapkan tumbuh dan berkembang sehingga 

hukum Islam dapat diterima disegala situasi dan kondisi. 128  

c) Universal  

Hukum Islam meliputi seluruh alam tanpa ada batas wilayah, suku, 

ras, bangsa dan bahasa. Hal itu tergambar dari sifat hukum Islam yang 

tidak hanya terpaku pada satu masa saja, tetapi untuk semua zaman. 

Hukum Islam akan selalu cocok dengan masyarakat yang menghendaki 

tradisi ataupun modern, karena hukum Islam dapat melayani para ahl „aql, 

ahl naql, dan ahl ro‟yi atau ahl hadits.129 

 Untuk memperhatikan keuniversalan hukum Islam minimal dari tiga segi : 

1. Menyangkut pemberlakuan hukum Islam bagi para subjek hukum yang 

berkesan pada keadilan universalnya tanpa dibedakan kaya ataupun miskin 

antara manusia biasa bahkan terhadap seorang Nabi.  

2. Kemanusiaan yang universal 

3. Efektifitas hukum bagi seluruh manusia dengan segala dampak yang 

ditimbulkannya adalah untuk seluruh manusia juga.  

d) Sistematis  

Sistematis berarti antara satu ajaran dengan ajaran yang lain saling 

bertautan, bertalian, dan berhubungan satu sama lain secara logis. Hal ini 

terlihat dari beberapa ayat al-Qur‟an yang selalu menghubungkan antara 

satu institusi dengan institusi yang lain. Selain itu hukum Islam 
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mendorong umatnya untuk beribadah, di satu sisi tidak melarang umatnya 

untuk mengurusi kehidupan duniawi.130 

e) Berangsur-angsur (tadrij) 

Hukum Islam dibentuk secara tadrij dan didasarkan pada al-Qur‟an yang 

diturunkan secara berangsur-angsur. Dengan berangsur-angsurnya ini 

memberikan jalan kepada manusia untuk melakukan perubahan dan 

pembaruan, yakni memperbarui pemahaman keagamaan secara sistematis 

sesuai dengan perkembangan manusia dalam segala hal.  

f) Bersifat ta‟abudi dan ta‟aquli 

Hukum Islam dibedakan menjadi dua bentuk yaitu bentuk ibadah yang 

fungsi utamanya untuk mendekatkan manusia kepada Allah Swt. Dan segala 

konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta‟abudi murni yang 

artinya maknayang terkandung didalamnya tidak dapat dinalar (ghoiru ma‟qula al 

ma‟na) atau irrasional. Hal yang dapat dipahami dari sifat ta‟abudi hanyalah 

kepatuhan kepada perintah Allah. 

Bentuk muamalah yang didalamnya bersifat ta‟aquli. Ta‟aquli bersifat 

duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar (ma‟qula al ma‟na) atau 

rasional. Illat dari muamalah yang bersifat ta‟aquli dapat dirasionalkan dengan 

melihat ada manfaat atau mudharat yang terkandung didalamnya. Sesuatu yang 

diperintahkan karena ada maslahatnya dan yang dilarang karena ada 

mudharatnya.131 
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Adapun cirri-ciri hukum Islam yang membedakan dengan hukum yang lain 

adalah : 

1. Hukum Islam berdasar atas wahyu Allah yang terdapat dalam al-Qur‟an dan 

dijelaskan oleh Sunnah Rasul-Nya. 

2. Hukum Islam dibangun atas prinsip akidah (iman dan tauhid) dan akhlak 

(moral) 

3. Hukum Islam bersifat universal (alami) dan ditetapkan untuk kepentingan 

seluruh umat manusia (rahmatan lil „alamin). 

4. Hukum Islam memberikan sanki didunia dan sanki diakhirat kelak  

5. Hukum Islam mengarah kepada jama‟iyah (kebersamaan) yang seimbang 

antara kepentingan individu dan masyarakat.  

6. Hukum Islam dinamis dalam menghadapi perkembangan sesuai dengan 

tuntutan waktu dan tempat. 

7. Hukum Islam bertujuan menciptakan kesejahteraan didunia dan kesejahteraan 

diakhirat.132 

C. Kerangka Teori 

Setiap masyarakat pada suatu bangsa atau Negara tentu memiliki 

kebudayaan tersendiri, masyarakatnya mempunyai hukum tersendiri yang disebut 

dengan adat yang berbeda satu sama lainnya. Perbedaan dan keragaman inilah 

yang menjadi cirri khasnya masing-masing sebagai identitas suku bangsa 
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masyarakat itu sendiri. Ciri khas ini disebut dengan local genius atau local 

prudencia atau kerifan-kearifan lokal.133 

Masyarakat yang ada di Indonesia terdapat ratusan etnis yang memiliki adat 

dan budaya serta tradisi didalamnya. Termasuk adat pernikahan suku Muna 

dengan maharnya yang unik sebagai karakter atau ciri khas suku Muna yang 

mendiami pulau Sulawesi bagian Tenggara. Penduduk Muna secara umum 

bermukim dipulau Muna sebagian dipulau Buton dan bahkan ke pulau-pulai 

lainnya seperti Kota Kendari khususnya dikelurahan Bonggoeya dan sekitarnya.  

Teori yang digunakan sebagai kerangka konseptual untuk menjawab 

permasalahan penelitian ini adalah teori akomodasi hukum yang diungkapkan 

Hasbi Ash-Shiddieqy. Dalam teori ini Hasbi Ash-Shiddieqy menekankan pada 

pembentukan fikih Indonesia. Fikih Indonesia adalah fikih yang ditetapkan sesuai 

dengan kepribadian, tabiat dan watak Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut 

Hasbi Ash-Shiddieqy mengkonsepsikan bahwa pertimbangan kehadiran tradisi 

adat („urf) masing-masing daerah sebagai dasar pertimbangan utama pembentukan 

hukum Islam baru. „Urf sebagai hal yang timbul dari adat yang merupakan sesuatu 

yang terjadi berulang-ulang dan dapat diterima oleh akal, apabila sesuatu yang 

dilakukan berulang-ulang disuatu tempat atau daerah maka hal itu menjadi urusan 

yang ma‟ruf atau tradisi. Karena hukum akan terjaga eksistensinya apabila sesuai 

nilai-nilai yang hidup didalam masyarakatnya. Walaupun adat merupakan sesuatu 
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yang penting dalam pembentukan fikih Indonesia, akan tetapi adat („urf) yang 

dimaksud tidak boleh berlawanan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.134 

Gagasan tersebut memberikan gambaran bahwa terdapat dua paradigma 

penting hukum Islam yang bisa diambil dalam proses pembentukan hukum 

keluarga Islam di Indonesia, yaitu: pertama, kontekstual. Yakni Islam dipahami 

sebagai ajaran yang terkait dengan dimensi zaman dan tempat. Konsekuensinya 

perubahan zaman dan tempat menjadi keniscayaan untuk melakukan penafsiran 

dan ijtihad. Kedua, menghargai tradisi lokal. Tradisi ini dibangun dari kenyataan 

sejarah bahwa Islam tidak dapat dilepaskan dari tradisi masyarakat pra-Islam.135  

Teori akomodasi hukum Islam ini digunakan untuk menguji dan menilai 

apakah bhoka dalam pernikahan adat Muna memenuhi kriteria sebagai mahar 

untuk dijadikan dalil hukum, sehingga dapat diakomodasikan dalam pembentukan 

fikih Indonesia. Untuk sampai pada hal tersebut, tentunya p rinsip-prinsip hukum 

Islam dijadikan parameter dalam menguji dan menilai mahar dalam pernikahan 

adat Muna. Dari proses ini, akan ditentukan dan diklasifikasikan aspek-aspek 

dalam bhoka pada pernikahan adat Muna yang sesuai dengan nilai-nilai hukum 

Islam dan yang tidak sesuai, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan 

bahwa bhoka dalam pernikahan adat Muna sebagai „urf masyarakat Muna layak 

atau tidak layak untuk diakomodasi dalam pembentukan fikih Indonesia.   

Adat pernikahan yang berlaku pada masyarakat suku Muna yang ada di 

Kelurahan Bonggoeya, tata cara pernikahan yang dilaksanakan merupakan 

                                                                 
134

Hasbi Ash-Shiddieqy, Sjariat Islam Menjawab Tantangan Zaman, (Yogyakarta: 

Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 1996), h. 42 
135

Adil, Simboer Tjahaya: Studi tentang Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat 

dalam Kesultanan Palembang Darussalam (Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang 

dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), h. 36-37 



69 
 

 

kombinasi antara hukum Islam dan adat istiadat suku Muna. Hal ini dapat jelas 

kita lihat dalam penggunaan simbol-simbol yang dipakai dalam acara adat selalu 

menunjukan norma-norma agama. Terkait dengan pemahaman tentang pernikahan 

yang merupakan salah satu asas pokok kehidupan yang paling utama dalam 

pergaulan sebagai manusia yang sempurna. Pernikahan adalah merupakan salah 

satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan agar terarah dan mempuyai 

arti dalam hidup yang akan melahirkan keturunan yang baik. Dan juga akan di 

pandang sebagai jalan untuk memahami satu kaum dengan kaum yang lain.  

Begitu pula segala sesuatu yang terkait dengan hukum Islam pada umumnya 

dan tata cara adat pernikahan dalam Islam pada khususnya selalu memberikan 

kemudahan kepada orang yang akan melaksanakan pernikahan tersebut. Islam 

mengatur dan menghendaki tata cara pernikahan semudah mungkin dan tidak 

mempersulitnya. Ketika gambaran hukum Islam di atas tentang pernikahan yang 

mudah dan tidak di persulit di sandingkan dengan problematika pada masyarakat 

yang selalu menginginkan pernikahan di laksanakan dengan pesta yang meriah 

dan tidak disesuaikan dengan kemampuan yang ada pada orang yang akan 

melaksanakan pernikahan, ini sudah bertolak belakang.  

Begitupun dengan pelaksanaan pernikahan Islam memberikan kemudahan 

kepada orang yang akan mengadakan perayaan menurut kemampuannya, sesuai 

hadis Nabi kepada Abdur Rahman Bin Auf sewaktu dia menikah : 

َسهََّى َسأَ ٘ َعهَٙ َٔ  ِّ ْٛ ُ َعهَ َّٙ َصَم اَّللَّ ٌَّ انَُّجِ ٍِ َيبِنِك اَ ٍِ  َعٍ اَََِس ْث ًَ ْح َعْجِذانشَّ

ٍف اَثََش ُصْفَشحٍ فَمَبَل ْٕ ٍِ َع َْزَا :ْث ْجُت اْو:  لَبَل؟َيب َّٔ ِ اَِِّٙ تََض حً أَسَٚبَسُسُٕل اَّللَّ
ٍَْت ٍْ رَ احٍ ِي َٕ ََ ٌِ ْص َٔ ْٕ ثَِشبحٍ : لَبَل. َعهَٗ  نَ َٔ ْٔ ِنْى  ُ نََك اَ  136(سٔاِ يسهى)فَجَبَسَكبَّللَّ
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Artinya: 
“Dari Anas binMalik, bahwasannyaNabi Saw melihat ada bekas kuning-
kuning pada „Abdur Rahman bin Auf . Maka beliau bertanya”Apa ini?”. Ia 

menjawab, “Ya Rasulullah saya baru saja menikahi wanita dengan mahar 
seberat biji dari emas”. Maka beliau bersabda”semoga Allah 

memberkahimu. Selenggarakanlah walimah meskipun dengan menyembelih 
seekor kambing”.(HR. Muslim)  
 

Islam menghendaki dan mengatur tata cara pernikahan semudah mungkin 

dan tidak mempersulit, karena hal ini akan bertolak belakang ketika gambaran-

gambaran hukum Islam tentang pernikahan yang mudah dan tidak mempersulit 

disandingkan dengan problema masyarakat pada umumnya.  

Sifat dari hukum Islam adalah menyeluruh yang mengatur segala aspek 

kehidupan, sudah tentu dalam pelaksanaan hukum selalu memperhatikan 

kebaikan-kebaikan masing-masing sesuai dengan adat istiadat mereka, tempat 

mereka tinggal dan iklim yang mempengaruhi. Di dalam hukum Islam persoalan 

adat memiliki aturan tersendiri untuk di terapkan yang di kenal dengan „Urf. 

Memberlakukan hukum Islam sesuai dengan kebiasaan berate memelihara 

kemaslahatan yang merupakan salah satu asas dan prinsip hukum Islam selama 

„urf itu tidak merusak dan merubah prinsip Syara‟.137  

 „Urf  itu ada dua macam yaitu „urf sahih dan „urf fasid : „Urf sahih adalah 

segala sesuatu yang sudah di kenal manusia dan tidak bertentangan dengan dalil 

syara‟, tidak menghalkan yang di haramkan, dan tidak membatalkan suatu yang 

wajib, kebiasaan mereka dan tradisi mereka bahwasannya seorang istri tidak akan 

menyerahkan dirinya kepada suaminya kecuali ia telah menerima sebagian dari 

maskawinnya. Adapun „urf  fasid yaitu segala sesuatu yang sudah menjadi tradisi 
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akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara‟, menghalalkan suatu yang haram 

dan membatalkan suatu yang wajib, misalnya memakan harta riba dan perjanjian 

judi. 

Macam-macam al-„Urf dari segi keabsahannya dari pandangan syara‟ : 

1. Al-„Urf al-Shahih (kebiasaan yang dianggap sah) 

Kebiasaan yang berlaku dimasyarakat yang tidak bertentangan dengan nash 

(al-Qur‟an dan sunnah), tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak 

mendatangkan mudharat bagi mereka, misalnya pemberian hadiah ketika 

bertunangan dari pihak pria kepada pihak wanita dan itu tidak dianggap 

maskawin. 

2. Al-„Urf al-Fasid (kebiasaan yang dianggap rusak) 

Kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara‟ dan kaidah-kaidah dasar 

dalam syara‟. Misalnya meminjamkan uang tetapi dalam waktu tetrtentu 

dikembalikan lebih dari uang yang dipinjam. 

Sedangkan hukum „urf yang dibenarkan adalah „urf sahih maka wajib 

dipertahankan dan di pelihara dalam pembentukan hukum. Seoarng mujtahid 

harus memperhatikan tradsisi dalam pembentukan hukumnya.  

„Urf  fasid (adat kebiasaan yang rusak) maka ia tidak wajib diperhatikan 

atau dipertahankan karena bertentangan dengan dalil syar‟i. maka apabila manusia 

terbiasa mengadakan perjanjian yang di dalamnya mengandung perjanjian yang 

bersifat riba, penipuan dan lain- lain, maka „urf yang bertentangan dengan 

peraturan atau ketentuan umum tidak di akui.  
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Pendapat Nurcholis Madjid bahwa pencampuran atau akulturasi timbal balik 

antara hukum Islam dengan budaya atau adat istiadat masyarakat diakui dalam 

suatu kaidah hukum Islam atau ketentuan dasar ushul fiqih, bahwa adat kebiasaan 

itu dapat di tetapkan sebagai hukum.138 Akulturasi antara adat dan syari‟ah terjadi 

pembenturan, penyerapan dan pembauran antara keduanya dalam hal ini adalah 

proses penyeleksian adat yang di pandang masih perlu untuk dilaksanakan. 

Sebagai pedoman dalam penyeleksian adat kebiasaan itu adalah kemaslahatan 

bagi masyarakat. Menurut Amir,139dalam penyeleksian yang di kategorikan „Urf 

sahih atau fasid di bagi menjadi empat kelompok sebagai berikut : 

1. Adat yang substansial dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur 

kemaslahatan. Maksudnya unsur manfaat lebih banyak daripada unsur 

mudharatnya. Hal ini di terima sepenuhnya dalam hukum Islam.  

2. Adat yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat, 

namun pelaksanaannya tidak di anggap baik oleh Islam. Adat ini dapat diterima 

oleh Islam namun pelaksanaannya mengalami perubahan atau penyesuaian. 

Misalnya dalam hal zihar,140 yang merupakan adat kebiasaan yang sudah 

berlangsung pada masyarakat Arab sebagai usaha suami untuk berpisah (cerai) 

dengan istrinya. Islam menerima zihar tersebut dengan perubahan, yaitu 

apabila di ucapkan maka akibatnya tidak dibolehkan melakukan hubungan 

antara suami dengan istri namun tidak sampai memutuskan ikantan pernikahan.  
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3. Adat lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur  mudharat 

tidak memiliki unsur manfaat, atau ada unsur manfaatnya tapi unsur 

mudharatnya lebih banyak, maka tidak dapat diterima karena bertentangan 

dengan hukum Islam. 

4. Adat kebiasaan atau „Urf yang telah berlangsung lama dapat di terima oleh 

masyarakat karena tidak mengandung unsur mafsadat dan tidak pula 

bertentangan dengan dalil syara‟ yang akan datang.  

„Urf  itu sendiri mempunyai definisi yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal 

oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan 

maupun perbuatan dalam kaitannya meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus 

disebut adat. Menurut ahli syara‟, „Urf  bermakna adat, dengan kata lain kata  „Urf 

dan adat tidak ada perbedaan. 

     Para ulama yang berhujjah dengan „Urf dalam membina hukum Islam 

mengambil dalil dari beberapa dalil berikut : 

1. Al-Qur‟an 

Berpedoman kepada al-Qur‟an adalah keharusan bagi umat Islam serta 

mengambil kebiasaan yang baik, sebaagaimana Firman Allah Swt dalam QS. 

al-A‟raf / 7: 199 

َٕ ُخِز ۡأُيۡش ِةٱۡنعَۡف َٔ ٍِ ٱۡنعُۡشِف  أَۡعِشۡض َع َٔ  ٍَ هِٛ ِٓ   ١٩٩ ٱۡنَجَٰ
 

 

Terjemahnya : 
 “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma‟ruf 

serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”141 
 

                                                                 
141

 Kementerian Agama RI, al-Qur‟an dan terjemahnya…, h. 237 
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2. Berlakunya kebiasaan manusia terhadap suatu perbuatan merupakan dalil 

bahwa mengamalkannya adalah maslahat bagi mereka. Sedangkan maslahat 

termasuk dalil syar‟i.  

Islam datang kemudian mengakui berbagai kemaslahatan yang sudah 

menjadi kebiasaan orang-orang Arab, seperti mengakui perlunya kafa‟ah 

pernikahan. Jumhur fuqaha banyak berhujjah dengan‟urf dan yang cukup terkenal 

adalah golongan Hanafiyah dan Malikiyah. Mazhab ini menggunakan „urf jika 

tidak ada aturan yang secara jelas ditemukan dalam al-Qur‟an, as-Sunnah, serta 

pendapat para sahabat, dan tidak pula dilakukan dengan cara al-Qiyas maupun al-

Istihsan. Berdasarkan teori „Urf  inilah penyusun akan menganalisis “Mahar dan 

Bhoka dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Masyarakat Muna di Kelurahan 

Bonggoeya Kota Kendari) 
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D. Kerangka Pikir  

Untuk menjelaskan pemikiran peneliti maka sebagai kerangka berpik ir 

dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 1. Skema kerangka pikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan skema diatas peneliti dapat menjelaskan bahwa masyarakat 

sebagai bagian dari kumpulan individu yang selalu melakukan interaks i untuk 

mencapai suatu tujuan pada dasarnya selalu terikat pada norma-norma yang telah 

disepakati bersama, demikian juga halnya dengan bhoka sebagai mahar dalam 

pernikahan adat Muna yang masih dipegang oleh masyarakat Muna secara turun 

temurun, sehingga hal tersebut dipilih sebagai subyektif kelompok atau golongan 

sesuai status sosialnya dan akan dianalisis dengan menggunakan pisau analisis 

hukum Islam yang lahir dari sumber-sumber dan dalil-dalil dari hukum syara‟ 

Al-Qur‟an dan Hadits 

 

Al-„Urf 

- Undang-undang /KHI 

- Fatwa  

- Fikih  

 

 
Hukum Islam 

Kesimpulan: 

Bhoka ada yang 
sesuai dan ada yang 
tidak sesuai dengan 

hukum Islam 
 

 
 

Masyarakat  

 

 

 

Mahar dan Bhoka 
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yaitu al-Qur‟an dan hadits, ijma dan qiyas serta di spesifikasikan untuk melihat 

kemanfaatannya dengan menggunakan analisis hukum Islam mengingat bhoka 

yang selalu dipakai dalam pernikahan adat Muna sebagai mahar yang terjadi di 

Kelurahan Bonggoeya Kota Kendari, maka dalam konteks bangsa Indonesia  

penulis juga menggunakan hukum Islam yang lain seperti UU No. 1 Tahun 1974, 

fatwa, fikih, sebagai instrumen hukum untuk menganalisis mahar dan bhoka 

tersebut sehingga akan melahirkan kesimpulan hukum yang bersifat obyektif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


