
 

 

BAB IV 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Usaha Pembingkaian Uang Mahar di Banjarmasin 

Usaha jasa pembingkaian uang mahar sudah mulai menjamur, meskipun pada awalnya 

hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan bakat desain dan origami yang mapan. 

Sekarang ini, usaha pembingkaian tidak telalu sulit untuk dilakukan, buku-buku panduan 

pembingkaian, baik yang bersifat komersil maupun situs internet yang gratisan sudah banyak 

yang menawarkan tutorial pembuatan bingkai uang mahar. Bahannya dasarnya pun tidak sulit 

untuk dicari. Kisaran harga satu bingkai dengan jasa pembingkaian bermacam ragam, akan tetapi 

umumnya Rp.150.000,- perbingkai. 

Jumlah uang dalam mahar uang umumnya dibuat simbolik misalnya simbol tanggal dan 

bulan pernikahan, tanggal dan tahun lahir kedua mempelai berdua dan sebagainya. Misalnya 

mempelai menikah pada tanggal 05 April 2012, maka jumlah uang untuk mahar sebesar Rp 

542.012 “Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Belas”. Jumlah ini agar memberi kesan 

panjang dan indah, maka uang sejumlah itu disusun sedemikian sehingga membentuk seperti 

masjid , bunga, boneka dan lain-lain. 

 

 

 

Contoh Gambar Uang Mahar yang Terbingkai: 



 

Uang yang sudah terbingkai tidak mungkin bisa dipakai lagi karena sudah tertempel erat 

dan kadang ada sebagian uang yang sengaja dipotong untuk menyesuaikan bentuk yang 

dinginkan. 

Sesuai dengan hasil wawancara kepada salah satu pedagang dan pengrajin bingkai untuk 

mahar di pasar Merdeka Banjarmasin, “tidak kurang dari dua buah bingkai dapat diselesaikan 

dalam sehari semalam dan penghasilan bersih dari satu bingkai yang dikerjakan minimal 

Rp.150.000,-. Kisaran isi uang yang dibingkai biasanya Rp.100.000,- sampai Rp.300.000,-. 

Akan tetapi di beberapa kasus, ada yang membingkai uang senilai Rp.1.000.000,- seperti pada 

Bapak DHRJ yang pernah saya kerjakan”. Pemesanan bingkai paling minimal dilakukan 

seminggu sebelum akad nikah karena proses antrian yang panjang dari para pelanggan. Lebih 

parah lagi, jasa pembingkaian milik SFYN yang berada di wilayah Kayu Tangi, minimal waktu 

pemesanan adalah 1 bulan sebelum akad nikah karena kebanjiran orderan pembingkaian uang 

mahar. 



Kedua fakta di atas merupakan gambaran bagi keantusiasan warga Banjarmasin yang 

ingin menikah untuk membingkai uang mahar yang akan dipersembahkan kepada calon istrinya. 

Menurut SNB warga Sei. Andai yang ditemui saat memesan pembingkaian uang mahar, 

dia berkata “Duit mahar tu pamali ditukarkan, kada boleh jer urang tuha bahari, duitnya tu 

dijadikan kenang-kenangan pernikahan seumur hidup, jadi baiknya dibingkai ja”. (Uang mahar 

itu berdosa kalau dibelanjakan, tidak boleh kata orang-orang tua jaman dulu, uang tersebut 

sebagai kenang-kenangan pernikahan yang dikenang seumur hidup, oleh karena itu lebih baik 

dibingkai). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Persepsi Ulama Banjarmasin Terhadap Hukum Pembingkaian Uang Mahar secara 

Permanen 

Informan I 

a) Pada wawancara pertama hari Senin Tanggal 25 Desember 2012 terhadap Bapak 

Drs. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag : 

Nama :            Drs. Ilham Masykuri Hamdie, M. Ag 



Jabatan  :            Anggota Komisi Kajian MUI Kalsel  

Pekerjaan : Kepala seksi pembinaan syari‟ah & sistem informasi 

urusan agama islam kemenag kal-sel 

Tempat/Tgl Lahir  :            Banjarmasin, 8 Maret 1963 

Alamat  :            Jl. Simpang Belitung No. 3 Banjarmasin  

Pendidikan                :                 Alumnus Pesantren Pabelan, Magelang, Jateng .   S-

1 dari IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (1989); dan 

S-2 dari IAIN Antasari, Banjarmasin (2006) 

Lama Keanggotaan :             6 Tahun 

 

 

 

 

b) Deskripsi Data Dari Drs. Ilham Masykuri Hamdie, M. Ag tentang pembingkaian 

uang mahar. 

Bapak Drs. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag disingkat (MH) hanya memberikan komentar 

sedikit tentang pembingkaian uang mahar. Menurut beliau “Mahar tu tasarah ja bentuknya, 

handak duit kah, lukisan duit kah atau bahkan hafalan Al-Quran gen sah aja, asal diberikan 

dengan tulus hari dan calon bini bisa menerima dengan ikhlas, kadada masalah yang harus 

diijtihadkan, hukumnya sudah jelas boleh dan sah”. Setelah itu, beliau meminta saya untuk 

meninggalkan proposal skripsi saya untuk dipelajari dan meminta untuk langsung datang esok 

malamnya langsung ke kediaman beliau. 



Pada wawancara kedua yakni pada hari selasa tanggal 27 Desember 2012 malam, beliau 

memberikan beberapa pendapat sebagai berikut: 

1. Dari definisi Mahar (Hanafi) adalah harta yang menjadi hak istri dari suaminya 

dengan adanya akad atau dukhul. Jadi, harta sama dengan sesuatu yang bernilai atau 

dapat diuangkan, selama bingkai dan hiasan uang yang ada di dalam bingkat tersebut 

bisa dijual dan diuangkan, maka pemberian tersebut dibolehkan.  

2. Ada juga yang menyebutkan bahwa mahar adalah Sesuatu yang diberikan kepada istri 

sebagai imbalan dari istimta‟ (bersenang-senang) dengannya. Imbalan adalah upah 

atau ganjaran yang diberikan atas suatu perbuatan dengan tujuan si penerimanya 

merasa senang. Imbalan tidak harus berupa uang, tapi harus berupa sesuatu yang bisa 

membuat hati penerima imbalan senang. Apabila uang yang dibingkai secara 

permanen, meskipun tidak mungkin lagi untuk dibelanjakan, akan tetapi penerima 

mahar (dalam hal ini istri) merasa senang karenanya, maka sah dan boleh dilakukan. 

3. Anda meneliti ini karena takut terjerumus pada tidakan munadzir/membuang-buang 

uang secara percuma. Saya ingin memberikan ilustrasi pada anda. Apakah pembuatan 

tugu monas yang pada puncaknya terpampang emas termasuk perbuatan mubadzir? 

Apakah pintu ka‟bah yang terbuat dari emas dan sulaman ayat pada kain penutup 

ka‟bah yang terbuat dari emas termasuk kategori mubadzir? Atau pajangan gambar 

ka‟bah yang ditempel di dinding suatu rumah yang terbuat dari emas termasuk 

mubadzir? Padahal emas yang sebenarnya bisa diuangkan karena dijadikan sebuah 

objek akhirnya hanya bisa jadi pajangan dan cukup dinikmati lewat memandang. 

Apabila nilai artistiknya tidak dilakukan secara berlebihan dan sebagai nilai 

penghormatan kepada orang yang kita beri, maka hal tersebut akan menjadi lebih baik 



dilakukan dari pada hanya sekedar memberikan uang tanpa dibubuhi nilai seni 

keindahan. “Allah itu indah dan menyukai keindahan” 

4. Terakhir, apabila masih bisa membentuk hiasan uang mahar tanpa harus menggunting 

atau merekatkan secara permanen, maka hal tersebut lebih diutamakan. “Dar’ul 

Mafasid Khairun Min Jalbil Mashalih”/Menghindari kerusakan lebih diutamakan 

dibanding membuat kemashlahatan. 

 

Beliau mengeluarkan pendapat demikian ini berdasarkan dari beberapa hadits yang 

didatangkan oleh beliau: 

إٌ هللا جًٛم ٔٚذب انجًال 
“Allah itu indah dan menyukai keindahan” 

 

درء انًفاسذ يقذو يٍ جهب انًصانخ 
"Menghindari kerusakan lebih diutamakan dibanding membuat kemashlahatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Informan II 

a) Pada wawancara kedua, penulis menemui Bapak Drs. KH Rusdiansyah Asnawi, 

SH ulama yang dan tokoh yang cukup berpengaruh kiprahnya di Kalimantan 

Selatan yang saat ini aktif di MUI dan salah satu penggurus Mesjid Sabilal 

Muhtadin, Identitas Informan secara terperinci adalah sebagai berikut: 

 

Nama :   Drs. KH Rusdiansyah Asnawi, SH  

Jabatan  : Komisi Fatwa MUI Kalimantan Selatan   

Pekerjaan                    : Ketua umum badan pengelola Mesjid Raya     

Sabilal    Muhtaadin 

Tempat/Tgl Lahir     : Birayang, 7 Nopember 1941 

Alamat  :   Jl. Yos Sudarso komp. PU RT 33 

Pendidikan                 :  S1 Fakultas Syari‟ah IAIN Antasari Banjarmasin 

Lama Keanggotaan :    10 Tahun 

 

b) Deskripsi Data Dari Drs. KH Rusdiansyah Asnawi, SH tentang pembingkaian 

uang mahar. 

Kepada bapak Drs. KH Rusdiansyah Asnawi, SH disingkat bapak RA saya ajukan 

pertanyaan sebagai berikut: 



1. Pemberian mahar berupa uang yang dibingkai tidak menimbulkan konsekuensi dalam 

hukum Islam, jangankan uang yang dibingkai, bingkainya saja dijadikan mahar sudah 

sah. Yang jadi masalah adalah pembingkaian uang tersebut, bukan pada pemberian 

maharnya. Uang adalah nilai tukar yang banyak sekali manfaatnya, bisa digunakan 

untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari saja sulit untuk 

terpenuhi, dan uang mahar tersebut kelak dapat sedikit membantu istri dalam 

mengelola kebutuhan rumah tangga, maka nilai manfaat uang lebih diutamakan 

dibanding nilai hiasan dinding berupa lukisan yang terbuat dari uang. Tindakan 

membingkai uang secara permanen pada keadaan seperti itu dapat menyengsarakan 

diri dan termasuk dalam perbuatan haram. Apabila sang suami mampu secara 

financial dan memberikan mahar berupa lukisan yang terbuat dari uang dengan tujuan 

membahagiakan hari istri, maka hal tersebut dapat bernilai pahala. 

2. “Innamal a’malu bin niat”. Saya sependapat dengan Bapak Drs. Ilham Masykuri 

Hamdie, M.Ag yang mengatakan bahwa apabila pembentukan, pemotongan dan 

merekatkan uang tersebut dengan tujuan untuk membahagiakan dan memberikan 

penghormatan yang tertinggi pada Istri, maka hal tersebut tidak dilarang. Asal secara 

finansial sang suami masih mampu menafkahi istri dan tidak memerlukan uang 

tersebut dan nominalnya tidak usah terlalu berlebihan. Kalau bisa tanpa dipotong dan 

direkatkan, maka hal tersebut lebih utama untuk dikerjakan. 

3. Menurut saya sah saja, karena pada awalnya uang yang dibingkai adalah 100.000, 

maka yang disebutkan adalah senilai 100.000. Hal ini serupa dengan istilah omset 

pada perdagangan, dikatakan omset yang ada dalam toko adalah senilai 1.000.000,- 

meskipun uang tersebut sudah dalam bentuk lain, seperti mesin jahit, komputer, baju 



dan lain-lain. Mengucapkan sesuai dengan nilai yang ada pada barang tersebut ada 

benar, seperti “komputer ini senilai tiga juta” atau “saya terima nikah dan kawinnya 

pulanah binti pulan dengan mas kawin uang senilai 100.000,- dibayar tunai”. 

Beliau mengeluarkan pendapat demikian ini berdasarkan dari hadits yang didatangkan 

oleh beliau: 

 إًَا األػًال بانُٛاث ٔإًَا نكم ايرء يا َٕ٘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informan III 

a) Wawancara berikutnya dilakukan pada hari minggu tanggal 03 Januari 2013 

dengan Bapak K.H. Husin Naparin Lc. M.A tokoh yang sangat berpengaruh pada 

organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banjarmasin, untuk lebih detailnya 

adalah sebagai berikut: 

 

Nama :    K.H. Husin Naparin Lc. M.A 

Jabatan :    Wakil Ketua MUI Kalsel 



Pekerjaan :    Dosen STAI Al Jami Banjarmasin 

Tempat/Tgl Lahir : Kalahiang, Paringin, 10 November 1947. 

Alamat :    Kampus STAI Al Jami Banjarmasin 

Pendidikan                       :                    Fakultas Ushuluddin, Al Azhar University, Cairo,  

Jurusan Al-Da‟wah wa al-Irsyad, 1972/1973 

(Lisence/Lc) Punjab University, Lahore, Pakistan, 

Jurusan Islamic Studies (MA) tahun 1984 

Lama Keanggotaan :    23 Tahun 

 

 

 

b) Deskripsi Data Dari K.H. Husin Naparin Lc. M.A tentang pembingkaian uang 

mahar 

Menurut beliau bapak HN, mahar yang dibingkai dan penentuan jumlah atau nominalnya 

telah disepakati oleh kedua mempelai, seperti mas kawin uang tunai senilai Rp.121,212,- yang 

menyesuaikan pada tanggal akad nikah diberlangsungkan. Mahar seperti ini disebut mahar 

musamma. Hal seperti ini dibolehkan saja dan tidak ada illat yang menyebabkannya dilarang, 

nominal dan pembingkaiannya telah disepakati bersama, bahkan yang saya lihat, banyak 

pasangan yang mengantar uang untuk dibingkai bersama-sama, bahkan sama-sama memilih 

bentuk bingkai dan pola uangnya. Artinya semua proses telah disepakati berdua dan inilah yang 

disebut mahar musamma atas dasar kesepakatan bersama. 

Beliau mengeluarkan pendapat demikian ini berdasarkan dari hadits yang didatangkan 

oleh beliau: 



 

قال رسٕل هللا صهٗ هللا : سًؼج اباسؼٛذ انخذرٖ ٚقٕل: ػٍ دأد بٍ صانخ انًذَٗ ػٍ ابّٛ قال

.(رٔاِ ابٍ ياجّ)اًَا انبٛغ ػٍ حراض : ػهّٛ ٔسهى  

 

Artinya: Dari Daud Ibn Shalih Al-Madna dari ayahnya, katanya: saya mendengar bahwa Abi 

Tsaid Al-Khadri berkata: Rasulullah SAW bersabda: “sesungguhnya jual beli itu adalah 

atas dasar suka sama suka diantara kamu”. (H. R. Ibnu Majah). 

 

 

Informan IV 

a) Wawancara berikutnya dilakukan dengan Bapak H. Abd Khair Amrullah, M.Pd.I 

tokoh pengurus mesjid sabilal muhtadin, untuk lebih detailnya adalah sebagai 

berikut: 

Nama :             H. Abd Khair Amrullah, M.Pd.I 

Jabatan :             Ketua LPI sabilal muhtadin 

Pekerjaan :             Pengurus sabilal muhtadin 

Tempat/Tgl Lahir :             Banjarmasin 20 Agustus 1953 

Alamat :  Jl. Kayu tangi Gg. Pelita RT 12 Banjarmasin  

Pendidikan                        : S2 Pasca sarjana IAIN Antasari banjarman 

b) Deskripsi Data Dari H. Abd Khair Amrullah, M.Pd.I tentang pembingkaian uang 

mahar 

Tidak jauh berbeda pendapat Bapak H. Abd. Khair Amrullah, M.Pd.I disingkat bapak KA 

dengan pendapat Bapak K.H. Husin Naparin Lc. M.A di atas. Beliau menyatakan bahwa 

pembingkaian uang mahar permanen atau tidak, sama sekali tidak berdampak pada sah atau 

tidaknya pernikahan, karena merupakan kesepakatan bersama, dan mahar tidak selamanya harus 



berbentuk uang, bisa juga berbentuk benda yang mempunyai nilai dan manfaat, seperti lukisan 

atau pajangan yang dapat digunakan sebagai hiasan yang diletakkan di dinding rumah. 

 

Informan V 

a) Wawancara berikutnya dilakukan pada hari minggu tanggal 02 Maret 2013 

dengan Bapak Drs. H.M. Fadly Mansoer, Sekertaris Umum MUI Kalsel, untuk 

lebih detailnya adalah sebagai berikut:  

Nama :             Drs. H.M. Fadly Mansoer 

Jabatan :             Sekertaris Umum MUI Kalsel 

Pekerjaan :  Ketua LPTQ Provinsi Kalimantan Selatan 

Tempat/Tgl Lahir :             Barabai, 23 Maret 1949. 

Alamat : Jl. A. Yani komp. Permata Indah blok A3 

banjarmasin 

Pendidikan :            S1 IAIN Antasari Banjarmasin 

Lama Keanggotaan :            20 Tahun 

 

b) Deskripsi Data Dari Drs. H.M. Fadly Mansoer tentang pembingkaian uang mahar 

Menurut bapak Drs. H.M. Fadly Mansoer disingkat dengan bapak FM, mahar yang diberikan 

oleh suami kepada istrinya bukan berdasarkan nominal dan tidak harus diuangkan atau dinilai 

dengan harga, yang pasti bermanfaat untuk sang istri. Nilai manfaat merupakan syarat dari 

pemberian mahar. Mahar yang dibingkai mempunyai banyak nilai yang terkandung di dalamnya, 

seperti hiasan dinding dan sebagai pengingat makna pernikahan, karena setiap kali masuk rumah, 

uang mahar yang telah dibingkai terpampang di dinding rumah dan akan mengingatkan kedua 



pasangan akan sakralnya nilai sebuah pernikahan, bahkan mungkin akan meredam emosi dan 

perselisihan karena nilai historis yang dikandung oleh mahar tersebut. 

Beliau mengeluarkan pendapat demikian ini berdasarkan dari hadits yang didatangkan oleh 

beliau: 

 

انؼهت حذٔر يغ انذكى ٔجٕدا ٔػذيا 

“Illat hukum akan menjadikan suatu hukum itu ada atau tiada” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informan VI 



a) Wawancara berikutnya dilakukan pada hari selasa tanggal 05 Maret 2013 dengan 

Bapak KH. Ahmad Makkie, Ketua Umum MUI Kalsel, untuk lebih detailnya 

adalah sebagai berikut: 

Nama :    KH. Ahmad Makkie 

Tempat/Tgl Lahir :    Banjarmasin, 21 Mei 1953. 

Jabatan :    Ketua Umum MUI Kalsel 

Pekerjaan : Pimpinan Ponpes Tahfizul Quran di Rantau, Tapin; 

Dewan Pembina Sekolah Tinggi Ilmu Alquran 

(STIQ) Amuntai, pimpinan Rumah Yatim Al-

Waladi di Birayang, HST. 

Tempat/Tgl Lahir :  Amuntai 21 April 1938 

Alamat : Jln. Sudirman RT. 31 Banjarmasin 

Pendidikan :  Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari Banjarmasin 

Lama Keanggotaan :    16 Tahun 

 

 

 

 

 

b) Deskripsi Data Dari KH Ahmad Makkie tentang pembingkaian uang mahar. 

Bapak KH Ahmad Makkie memberikan pendapat yang cukup luas dan mendalam tentang 

hukum pembingkaian uang mahar ini. Menurut beliau, secara hukum positif atau hukum Negara, 

tindakan merusak uang dengan sengaja (membakar, merobek dan lain-lain) merupakan tindakan 



melanggar hukum, hal ini karena nilai tukar uang tersebut menjadi hilang, artinya kalau nilai 

tukar dari uang tersebut menjadi hilang karena kesengajaan, maka hal tersebut dilarang. Sama 

halnya dengan hukum Islam yang melarang kita untuk berpoya-poya, menghambur-hamburkan 

uang untuk hal yang tidak bermanfaat, maka hal tersebut termasuk dalam kategori tindakan 

mubadzir dan merupakan temannya syetan. Pada kasus pembingkaian uang mahar, menurut saya 

hal ini tidak mengurangi nilai manfaat dari uang mahar tersebut, karena hiasan dari uang yang 

dibentuk seperti mesjid dan bunga atau bentuk lainnya masih bisa dijual, bisa jadi harganya 

menjadi lebih mahal karena ada nilai seni dan kreatifitas di dalamnya. 

Beliau mengeluarkan pendapat demikian ini berdasarkan dari ayat al-qur‟an yang 

didatangkan oleh beliau: 

ْيطَاُن لَِزبِِّه َكفُوًرا يَاِطيِه َوَكاَن الشَّ ِريَه َكاوُوا إِْخَواَن الشَّ  إِنَّ اْلُمبَذِّ

Artinya : Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudaranya setan dan 

sesungguhnya setan itu sangat ingkar kepada tuhannya.” (QS Al Isra : 27). 

Untuk mempermudah analisis ini, maka penulis mencoba memaparkan hasil analisisnya dengan 

menggunakan matrikasi. 

Informan Pendapat Informan Alasan/Dasar hukum 

Informan 

Drs.Ilham Masykuri 

Hamdie, M.Ag 

a. Menurut beliau 

terhadap pembingkai 

uang mahar itu boleh 

dan sah saja, asal 

suami memberikannya 

dengan tulus hati dan 

calon istri bisa 

menerima dengan 

ikhlas.  

b. Allah Menyukai 

Keindahan 

c. Lebih diutamakan 

untuk menghindari 

kerusakan 

إٌ هللا جًٛم ٔٚذب 

. انجًال

 

درء انًفاسذ يقذو يٍ 

جهب انًصانخ 
 



Drs.KHRusdiansyah 

Asnawi, SH 

a. Beliau berpendapat 

terhadap 

pembingkaian uang 

mahar yang diberikan 

oleh suami kepada 

istri adalah boleh, hal 

tersebut kembali 

kepada niat dari 

seorang calon 

suaminya. 

إًَا األػًال بانُٛاث    

   

K.H. Husin Naparin 

Lc. M.A 

a. Pendapat beliau 

terhadap 

pembingkaian uang 

mahar adalah boleh 

dan sah sah saja. 

b. Sudah ada 

kesepakatan bersama 

dari kedua belah pihak 

dalam menetukan 

bentuk mahar atau 

jumlah mahar. 

ػٍ دأد بٍ صانخ انًذَٗ 

سًؼج : ػٍ ابّٛ قال

قال : اباسؼٛذ انخذرٖ ٚقٕل

رسٕل هللا صهٗ هللا ػهّٛ 

اًَا انبٛغ ػٍ : ٔسهى

.(رٔاِ ابٍ ياجّ)حراض   

 H.Abd Khair Amrullah,  

M.Pd.I 

 

a. Beliau juga 

membolehkan mahar 

dalam bentuk 

pembingkaian uang. 

b. Mahar tidak 

selamanya harus 

berbentuk uang, bisa 

juga berbentuk benda 

yang mempunyai nilai 

dan manfaat, seperti 

lukisan atau pajangan 

yang dapat digunakan 

sebagai hiasan yang 

diletakkan di dinding 

rumah. 

ػٍ دأد بٍ صانخ انًذَٗ 

سًؼج : ػٍ ابّٛ قال

قال : اباسؼٛذ انخذرٖ ٚقٕل

رسٕل هللا صهٗ هللا ػهّٛ 

اًَا انبٛغ ػٍ : ٔسهى

.(رٔاِ ابٍ ياجّ)حراض   

 

Drs.H.M.Fadly 

Mansoer 

a. Beliau membolehkan 

mahar dalam bentuk 

pembingkaian. 

b. Beliau berpendapat 

bahwa mahar 

pemberian suami 

kepada istrinya bukan 

berdasarkan nominal 

dan tidak harus 

انؼهت حذٔر يغ انذكى 

 ٔجٕدا ٔػذيا



diuangkan atau dinilai 

dengan harga yang 

pasti bermanfaat 

untuk istri. 

c. Dapat memberikan 

niali positif kepada 

suami dan istri karena 

dengan adanya mahar 

seperti hiasan dinding 

dapat mengingatkan 

makna dari 

pernikahan yang 

sakral, bahkan akan 

meredam emosi dan 

perselisihan karena 

nilai yang terkandung 

didalamnya. 

KH. Ahmad Makkie a. Pendapat beliau boleh 

saja. 

b. Nilai tukar uang yang 

dibingkai berubah 

fungsi menjadi hiasan 

dinding yang 

mempunyai nilai seni. 

c. Lebih diutamakan 

untuk tidak berlebih-

lebihan 

ِريَه َكاوُوا  إِنَّ اْلُمبَذِّ

يَاِطيِه َوَكاَن  إِْخَواَن الشَّ

ْيطَاُن لَِزبِِّه َكفُوًرا  الشَّ

 

 

C. Analisis tentang Hukum Pembingkaian Uang Mahar secara Permanen 

Dari 6 (enam) Informan Provensi Kota Banjarmasin khususnya di kantor MUI yang 

dijadikan Informan dalam penelitian ini, menyatakan bahwa dalam suatu pernikahan mahar itu 

sangatlah penting juga mencari satu persyaratan dalam pernikahan. Dasar hukum yang 

digunakan Informan berbeda mengenai pembingkaian uang mahar, yang mana perbedaan itu 

berdasarkan dari persepsi masing-masing Informan dan dasar hukum yang didatangkan oleh 



masing-masing Informan, namun dari semua dalil dan dasar hukum yang didatangkan oleh 

Informan membolehkan dan beranggapan itu sebuah hal yang memiliki nilai positif. 

Pendapat dari 6 ulama kota Banjarmasin tentang pembingkaian uang mahar secara 

permanen ialah sebagai berikut.  

1. Pendapat bapak Drs. Ilham Masykuri Hamdie, M. Ag  

Beliau hanya memberikan komentar sedikit tentang pembingkaian uang mahar. Menurut 

beliau “Mahar tu tasarah ja bentuknya, handak duit kah, lukisan duit kah atau bahkan hafalan Al-

Quran gen sah aja, asal diberikan dengan tulus hari dan calon bini bisa menerima dengan ikhlas, 

kadada masalah yang harus diijtihadkan, hukumnya sudah jelas boleh dan sah”. Dari tanggapan 

beliau dari hasil wawancara, beliau mengatakan bahwa uang mahar yang dibingkai dalam bentuk 

apapun hal itu boleh saja . dan menurut saya pribadi hal itu tidak bertentangan dengan agama 

islam. Karena mahar adalah pemberian wajib yang diberikan oleh suami kepada istri. 

Dalam Fiqh Munakahat disebutkan bahwa Mahar ialah “pemberian wajib dari calon 

suami kepada calon istri sebagai ketulusan cinta kasih calon suami untuk menimbulkan rasa cinta 

kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya” atau “suatu pemberian yang diwajibkan bagi 

calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa. 

  

      

     

  

Artinya: “Berikanlah mahar (mas kawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai 

pemberian dengan penuh kerelaan” (QS. An-Nisā: 4) 

 

Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa mahar adalah pemberian benda atau jasa 

kepada calon istri sebagai tanda ketulusan cinta. Benda bisa berupa uang, emas, al-Quran, 

seperangkat alat shalat dan lain-lain. Jasa bisa berupa hafalan Al-Quran dan mengajar baca tulis. 



Semua pemberian tersebut bertunpu pada nilai dan manfaat yang dapat diambil dari benda atau 

jasa tersebut, namun harus mendapat kesepakatan dak keikhlasan calon istri dalam menerimanya. 

Setiap benda yang disebut sebagai harta, sah dijadikan mahar dalam perkawinan baik 

sedikit maupun banyak.
1
 Dalil yang didasarkan kepada al-Qur‟an adalah: 

   

      

      

    

   

    

   

     

    

      

       

 

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan 

hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati 

(campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai 

suatu kewajiban”. (An-Nisā 24) 45 

 

Wajh istidlal dari ayat di atas adalah sesungguhnya Allah SWT mengkaitkan halalnya 

wanita dalam ayat tersebut dengan memberikan harta, dan harta itu bisa sedikit atau banyak. 

Karena harta dalam ayat ini adalah mutlak, tidak dikaitkan dengan ukuran tertentu, dan tidak ada 

dalil syari‟at yang sah yang bisa dijadikan alasan untuk mengkaitkannya dengan ukuran tertentu 

seperti lima atau sepuluh dirham.  

Dengan demikian, ayat al-Qur‟an yang dijadikan dalil oleh golongan Syafi‟iyyah dan 

Hanabilah menjelaskan bahwa syari‟at Islam tidak menentukan kadar atau jumlah benda yang 

akan dijadikan mahar. Kalimat ibtagū bi amwālikum pada ayat itu menunjukkan bahwa mencari 
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 Al-Qurthubi, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, V: 127. 

 



harta merupakan sesuatu yang tanpa batas. Kalau banyak maka banyak pula pahala yang didapat, 

demikian juga sebaliknya. 

Menurut sebagian riwayat yang sahih, Nabi bersabda: Sungguh aku nikahkan engkau 

dengannya dengan mas kawin beberapa ayat al-Qur‟an. Sedangkan menurut riwayat Abu 

Hurairah menerangkan bahwa jumlah ayat itu lebih kurang sepuluh ayat.
2
 

Hadis kedua yang mereka jadikan argumentasi adalah: 

 أػطٙ رجال أٌ نٕ : قال ٔسهى ػهّٛ هللا صهٗ هللا رسٕل أٌ ػُّ هللا رضٙ جابر ػٍ

 (بًؼُاِ دأد أبٕ ٔ أدًذ رٔاِ)دالال  نّ آاَج ,طؼايا ٚذّٚ يمء صذاقا إيراة
 

Artinya: “Dari Jabir r.a. bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: Seandainya ada seorang 

laki-laki yang memberikan segenggam makanan kepada seorang perempuan sebagai mahar, 

maka halallah perempuan itu untuknya”.(HR Ahmad dalam musnadnya dan Abu Daud dalam 

maknanya)
3
 

 

Adapun hadis-hadis yang mereka jadikan dalil juga menunjukkan bahwa mahar itu tanpa 

ada batas jumlahnya. Di samping mengemukakan dalil ayat al-Qura‟n, Hadis, golongan 

Syafi‟iyah dan Hanabilah juga mengemukakan dalil rasio. Menurut mereka mahar adalah hak 

mutlak wanita. Allah mensyari‟atkannya sebagai ganti (imbalan) memanfaatkannya, menjaga 

kesucian, mengangkat harkat dan artabat wanita serta memuliakan kedudukannya. Oleh karena 

itu, jumlah mahar diserahkan kepada kedua belah pihak atas dasar sukarela, sehingga boleh saja 

memberikan mahar berupa harta benda atau jasa. 

Islam juga memberi hak kepada wanita untuk memegang urusannya, termasuk dalam 

memanfaatkan maharnya. Hal ini merupakan salah satu usaha Islam untuk mengangkat harkat 

dan martabat wanita serta menghargai kedudukannya. Karena pada zaman jahiliyyah hak 
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perempuan telah dihilangkan dan disia-siakan, sehingga walinya dengan semena-mena dapat 

menggunakan harta (mahar)nya dan tidak memberikan kesempatan kepada wanita untuk 

mengurus dan mempergunakan harta tersebut. Islam datang menghilangkan belenggu ini. Wanita 

diberi hak mahar, sedangkan suami diwajibkan memberi mahar bukan kepada ayah atau walinya. 

Dalam pendapat lain beliau juga menegaskan, Anda meneliti ini karena takut terjerumus 

pada tidakan munadzir/membuang-buang uang secara percuma. Saya ingin memberikan ilustrasi 

pada anda. Apakah pembuatan tugu monas yang pada puncaknya terpampang emas termasuk 

perbuatan mubadzir? Apakah pintu ka‟bah yang terbuat dari emas dan sulaman ayat pada kain 

penutup ka‟bah yang terbuat dari emas termasuk kategori mubadzir? Atau pajangan gambar 

ka‟bah yang ditempel di dinding suatu rumah yang terbuat dari emas termasuk mubadzir? 

Padahal emas yang sebenarnya bisa diuangkan karena dijadikan sebuah objek akhirnya hanya 

bisa jadi pajangan dan cukup dinikmati lewat memandang. Apabila nilai artistiknya tidak 

dilakukan secara berlebihan dan sebagai nilai penghormatan kepada orang yang kita beri, maka 

dari pendapat beliau demikian menyatakan bahwa hal tersebut bukanlah termasuk perbuatan 

yang mubajir karena hal tersebut bermaksud sebagai nilai penghormatan kepada orang yang kita 

beri, dan hal itu menurut saya pribadi sama dengan pemberian uang mahar yang di bingkai 

sedemikian rupa agar terlihat bagus dan menarik untuk penghormatan yang kita berikan kepada 

calon istri kita.  

Dasar hukum yang digunakan  beliau : 

إٌ هللا جًٛم ٔٚذب انجًال 

“Allah itu indah dan menyukai keindahan” 

Dari dasar hukum yang didatangkan beliau sesungguhnya Allah SWT sangat menyukai 

keindahan, maka sebuah bingkai uang mahar yang dibentuk sedemikian rupa merupakan suatu 

hal yang sangat bagus dan indah untuk dijadikan hiasan dinding, hal ini dapat membuat sebuah 



pasangan suami istri selalu ingat bahwa sebuah pernikahan adalah hal yang sangat suci dan tidak 

bisa dipermainkan, hiasan dinding juga bisa meredam amarah dari kedua belah pihak, apabila 

dalam menjalankan rumah tangga terjadi selisih faham.  

Dasar hukum yang kedua digunakan beliau : 

درء انًفاسذ يقذو يٍ جهب انًصانخ 

"Menghindari kerusakan lebih diutamakan dibanding membuat kemashlahatan. 

Beliau mendatangkan dasar hukum tersebut, lebih baik lagi apabila dalam membingkai 

uang mahar dalam bentuk origami atau lain sebagainya, lebih diutamakn untuk tidak merusak 

uang yang di bingkai, akan tetapi beliau juga tidak menyalahkan apabila uang yang di bingkai itu 

permanen bentuknya. Kareana hal tersebut tidak termasuk dalam persyaratan sahnya sebuah 

pernihakan yaitu, adanya persaksian, bukan mahram dan akad.
4
 

2. Pendapat bapak Drs.KH Rusdiansyah Asnawi, SH 

Bapak Drs. KH. Rusdiansyah Asnawi, SH memberikan pendapat bahwa pemberian 

mahar berupa uang yang dibingkai tidak menimbulkan konsekuensi dalam hukum Islam, 

jangankan uang yang dibingkai, bingkainya saja dijadikan mahar sudah sah. Maka dari 

tanggapan beliau tersebut, beliau tidak mempermasalahkan terhadap uang mahar yang dibingkai, 

akan tetapi beliau melihat dari sisi pemberian suatu barang dari suami kepada istri. 

Uang adalah nilai tukar yang banyak sekali manfaatnya, bisa digunakan untuk membeli 

kebutuhan sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari saja sulit untuk terpenuhi, dan uang mahar 

tersebut kelak dapat sedikit membantu istri dalam mengelola kebutuhan rumah tangga, maka 

nilai manfaat uang lebih diutamakan dibanding nilai hiasan dinding berupa lukisan yang terbuat 

dari uang. Tindakan membingkai uang secara permanen pada keadaan seperti itu dapat 

menyengsarakan diri dan termasuk dalam perbuatan haram. Apabila sang suami mampu secara 
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financial dan memberikan mahar berupa lukisan yang terbuat dari uang dengan tujuan 

membahagiakan hari istri.  

Maka dilihat dari tanggapan yang beliau utarakan oleh bapak RA beliau berpendapat 

bahwa pembingkaian uang mahar adalah sah-sah saja dan diperbolehakan asalkan tidak 

berlebihan, Dan beliau juga menggaris bawahi kepada suami untuk mampu menafkahi istrinya 

dan tidak memerlukan uang tersebut dan nominalnya tidak usah berlebihan, seperti dituliskan 

dalam al-quran tentang larangan berlebih-lebihan atau mubazir:   

ْيطَاُن لَِزبِِّه َكفُوًرا يَاِطيِه َوَكاَن الشَّ ِريَه َكاوُوا إِْخَواَن الشَّ  إِنَّ اْلُمبَذِّ

Artinya : Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudaranya setan dan 

sesungguhnya setan itu sangat ingkar kepada tuhannya.” (QS Al Isra : 27). 

Dasar hukum atau dalil yang digunakan beliau dalam merespon pembingkaian uang 

mahar tersebut adalah : 

 إًَا األػًال بانُٛاث ٔإًَا نكم ايرء يا َٕ٘

Segala sesuatu itu adalah tergantung kepada niat, maka hal itu kembali kepada niat dari 

seorang calon suami dalam memberikan uang mahar tadi, apabila suami memberikan uang 

mahar dalam bentuk uang yang dibingkai untuk memuliakan dan memberikan suatu 

penghormatan kepada calon istrinya, maka menurut saya pribadi hal itu sah dan boleh saja.  

 

 

 

 



3. Pendapat bapak K.H. Husin Naparin Lc. M.A 

Informan yang ketiga yaitu bapak K.H. Husin Naparin Lc. M.A beliau menyatakan 

bahwa pembingkaian uang mahar permanen atau tidak, sama sekali tidak berdampak pada 

sahnya pernikahan, karena merupakan kesepakatan bersama. 

 أٔ انطرافٍٛ بخراضٗ بؼذِ فرض أٔ انؼقذ فٗ سًٙ سٕاء انُكاح فٗ انؼٕض بأَّ

انًكرْت  ٔطء ٔ انشبٓت آٔطء انُكاح َذٕ فٗ انؼٕض أٔ انذاآو

 
Artinya:”Suatu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan di dalam akad atau yang diwajibkan 

sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim, atau imbalan dalam hal-hal yang 

menyerupai nikah seperti wātā' subkhāt dan wātā' yang dipaksakan”.
5
 

 

Hilangnya manfaat uang yang sebenarnya bisa saja menimbulkan konsekuensi hukum 

yang baru apabila manfaat yang hilang tidak sepadan dengan manfaat yang ditimbulkan. Seperti 

menebang pohon untuk membuat papan dan rumah, menghilangkan satu manfaat dan 

menimbulkan manfaat lain yang sepadan. Begitu pula dengan pembingkaian uang, 

menghilangkan manfaat uang sebagai nilai tukar dan mengubahnya menjadi sebuah hiasan 

dinding yang mempunyai nilai ketulusan dan kasih sayang dari seorang suami ke istrinya. 

Pertukaran manfaat yang sepadan bagi orang yang tingkat kebutuhannya pada uang tidak terlalu 

besar (berkecukupan). Dalam kaidah ushul fiqh disebutkan “Apabila dua perkara saling 

berbenturan, maka pilihlah yang lebih kecil madharratnya”. Kebutuhan yang tidak terlalu besar 

terhadap uang dibandingkan dengan rasa cinta dan keharmonisan rumah tangga, maka pilihlah 

keharmonisan dan rasa cinta suami istri.  Dalam penjelasan beliau mengatakan tentang mahar 

yang disepakati oleh bersama adalah mahar musamma, di bab sebelumnya telah dijelaskan 

bahwa mahar musamma adalah mahar yang besarnya ditentukan atau disepakati oleh kedua belah 

pihak. Mahar ini dapat dibayar secara tunai dan bisa juga ditangguhkan sesuai persetujuan istri. 
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Wahbah al-Zuhaily dalam bukunya al-Fiqh al-Islāmy wa adillatuhu mengatakan bahwa 

mahar musāmma adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang 

disebutkan dalam redaksi akad sesudahnya.
6
 Jadi yang dimaksud beliau adalah kesepakatan dari 

pada keduanya terhadap jumlah mahar. Berdasarkan redaksi di atas dapat dimengerti bahwa 

penetapan jumlah mahar telah ditentukan ketika akad nikah, akan tetapi diperbolehkan untuk 

membayar secara penuh sekaligus atau melakukan penundaan. Hal ini tentunya sangat didukung 

kerelaan kedua belah pihak. 

Hal-hal yang termasuk ke dalam mahar musāmma dalam akad adalah apa saja yang 

diberikan oleh suami untuk istrinya menurut adat sebelum pesta pernikahan atau sesudahnya, 

seperti gaun pengantin atau pemberian yang diberikan sebelum Dūkhūl atau sesudahnya. Karena 

yang ma’ruf dalam masyarakat seperti yang disyaratkan dalam akad adalah secara lafdziyah. 

Pemberian itu wajib disebutkan pada saat akad. Suami harus menyebutkan kecuali bila 

disyaratkan untuk tidak disebutkan dalam akad. Dasar hukum yang digunakan oleh bapak K.H. 

Husin Naparin Lc. M.A adalah : 

 

قال رسٕل هللا صهٗ هللا : سًؼج اباسؼٛذ انخذرٖ ٚقٕل: ػٍ دأد بٍ صانخ انًذَٗ ػٍ ابّٛ قال

.(رٔاِ ابٍ ياجّ)اًَا انبٛغ ػٍ حراض : ػهّٛ ٔسهى  
 

Artinya: Dari Daud Ibn Shalih Al-Madna dari ayahnya, katanya: saya mendengar bahwa Abi 

Tsaid Al-Khadri berkata: Rasulullah SAW bersabda: “sesungguhnya jual beli itu adalah 

atas dasar suka sama suka diantara kamu”. (H. R. Ibnu Majah). 

Beliau mendatangkan sebuah hadist yang menggambarkan tentang akad nikah adalah 

seperti halnya akad dalam jual beli, yaitu terkandung kerelaan dan kesepakatan dari kedua belah 

pihak. dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh amir bin rabi‟ah ada seorang perempuan 

yang dinikahi dengan maskawin dua terompah, maka Nabi bertanya, sukakah engkau 
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menyerahkan dirumu? Maka perempuan itu menjawab, Ya, Saya rida dengan hal tersebut. Maka 

Nabi membiarkan pernikahan itu.
7
 

 Didalam bukunya Muhammad matahari, yang disebut dengan mahar adalah merupakan 

pemberian suami kepada istrinya agar berhak digauli
8
 maka dari hadist yang didatangkan oleh 

bapak K.H. Husin Naparin Lc. M.A menurt saya kurang tepat, karena sebenarnya sebuah mahar 

tidak bisa disamakan dengan transaksi jual beli, melainkan itu adalah sebuah ganti (imbalan) dari 

istimna (bersenang-senang) dengannya. Seperti pendapat daripada golongan malikiyah : 

 9بٓا اإلسخًخاع َظٛر فٗ نهزٔجت ٚجؼم يا بأَّ

Artinya:”Sesuatu yang diberikan kepada istri sebagai ganti (imbalan) dari istimna (bersenang-

senang) dengannya”. 

 

4. Pendapat bapak H.Abd Khair Amrullah,  M.Pd.I 

Tidak jauh berbeda pendapat Bapak H.Abd Khair Amrullah,  M.Pd.I dengan pendapat 

Bapak K.H. Husin Naparin Lc. M.A di atas. Beliau menyatakan bahwa pembingkaian uang 

mahar permanen atau tidak, sama sekali tidak berdampak pada sah atau tidaknya pernikahan, 

karena merupakan kesepakatan bersama, dan mahar tidak selamanya harus berbentuk uang, bisa 

juga berbentuk benda yang mempunyai nilai dan manfaat, seperti lukisan atau pajangan yang 

dapat digunakan sebagai hiasan yang diletakkan di dinding rumah. 

Dalil yang digunakan oleh bapak H.Abd Khair Amrullah,  M.Pd.I sama dengan dalil yang 

digunakan oleh bapak K.H. Husin Naparin Lc. M.A adalah: 

قال رسٕل هللا صهٗ هللا : سًؼج اباسؼٛذ انخذرٖ ٚقٕل: ػٍ دأد بٍ صانخ انًذَٗ ػٍ ابّٛ قال

.(رٔاِ ابٍ ياجّ)اًَا انبٛغ ػٍ حراض : ػهّٛ ٔسهى  
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Artinya: Dari Daud Ibn Shalih Al-Madna dari ayahnya, katanya: saya mendengar bahwa Abi 

Tsaid Al-Khadri berkata: Rasulullah SAW bersabda: “sesungguhnya jual beli itu adalah 

atas dasar suka sama suka diantara kamu”. (H. R. Ibnu Majah).  

 

Dari respon beliau mengatakan bahwa uang mahar tidak selamanya harus berbentuk 

uang, bisa saja berupa lukisan atau hiasan-hiasan yang mempunyai nilai manfaat, namun harus 

kerelaan dari pasa calon istri yang menerimanya, dan kembali kepada kesepakataan dari kedua 

belah pihak. 

5. Pendapat bapak Drs.H.M.Fadly Mansoer 

Pada wawancara selanjutnya dilakukan kepada Informan bapak Drs. H.M. Fadly Mansoer  

beliau berpendapat bahwa mahar pemberian suami kepada istrinya bukan berdasarkan nominal 

dan tidak harus diuangkan atau dinilai dengan harga yang pasti bermanfaat untuk istri . maka dari 

tanggapan beliau secara garis besarnya beliau membolehkan pembingkaian uang mahar yang 

dibentuk kedalam bentuk yang sedemikian rupa. Karena hal tersebut sudah termasuk pemberian 

suami kepada istrinya. 

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Harta atau bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, 

walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila 

mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah. 

b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan khamr, babi, atau 

darah karena semua itu haram dan tidak berharga. 

c. Barangnya bukan barang gasāb. gasāb artinya mengambil barang milik orang lain 

tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk 

mengembalikannya di kemudian hari. Memberikan mahar dengan barang hasil gasāb 

tidak sah, tetapi akadnya sah. 



d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan 

barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.
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Dalil yang didatangkan oleh Informan FM adalah : 

 

انؼهت حذٔر يغ انذكى ٔجٕدا ٔػذيا 

“Illat hukum akan menjadikan suatu hukum itu ada atau tiada” 

Dari dalil diatas yang digunakan beliau yaitu uang mahar yang memberikan maanfaat 

seperti mahar yang dibingkai dapat memberikan niali positif kepada suami dan istri karena 

dengan adanya mahar seperti hiasan dinding dapat mengingatkan makna dari pernikahan yang 

sangat sakral, dan bahkan akan meredam emosi dan perselisihan karena nilai yang terkandung 

oleh mahar tersebut. 

6. Pendapat bapak KH. Ahmad Makkie 

Wawancara terakhir kepada Informan bapak KH. Ahmad Makkie beliau berpendapat 

bahwa tindakan merusak uang dengan sengaja merupakan tindakan melanggar hukum, hal ini 

karena nilai tukar uang tersebut menjadi hilang, maka hal tersebut dilarang , Memotong, 

merekatkan dan membingkai dapat berdampak pada hilangnya manfaat dan nilai pada uang yang 

sebenarnya, yakni sebagai alat untuk bertransaksi atau sebagai nilai tukar suatu benda. Fungsi 

uang berubah dari sebagai nilai tukar menjadi hiasan dinding yang tidak bisa digunakan lagi 

sebagai nilai tukar. 

Apabila pembingkaian uang mahar hanya dapat menimbulkan masalah dalam rumah 

tangga, seperti harus berhutang kesana-sini karena tuntutan ekonomi dan kebutuhan hidup, pada 

saat itu uang itu lebih utama diberikan kepada istri dalam bentuk chash sehingga dapat 
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meringankan beban hidupnya dan melapangkan dadanya, seperti yang dikatakan dalam kaidah 

ushul fiqh “menghindarkan mudharrat lebih utama daripada menimbulkan mashlahat”. Istri 

terhindar dari tekanan hidup dan beban ekonomi lebih utama dari pada memunculkan rasa 

senang yang mungkin hanya sesaat. 

Apabila masih bisa membentuk hiasan uang mahar tanpa harus menggunting atau 

merekatkan secara permanen, maka hal tersebut lebih diutamakan. “Dar’ul Mafasid Khairun Min 

Jalbil Mashalih”/Menghindari kerusakan lebih diutamakan dibanding membuat kemashlahatan. 

Artinya dengan tidak memotong atau merekatkan secara permanen uang mahar tersebut 

merupakan tindakan yang tepat untuk menghindari khilaf. 

Dalil yang digunakan oleh bapak KH. Ahmad Makkie adalah : 

ْيطَاُن لَِزبِِّه َكفُوًراإِنَّ اْل يَاِطيِه َوَكاَن الشَّ ِريَه َكاوُوا إِْخَواَن الشَّ  ُمبَذِّ

Artinya : Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudaranya setan dan 

sesungguhnya setan itu sangat ingkar kepada tuhannya.” (QS Al Isra : 27). 

Beliau mendatangkan dalil tersebut karena beranggapan bahwa segala tindakan yang 

merusak uang dengan sengaja merupakan tindakan melanggar hukum, namun beliau menanggapi 

masalah pembingkaian uang mahar buakanlah sesuatu yang yang merusak dan menghilangkan 

nilai dari suatu barang, bahkan beliau menyatakan harga dari nilai uang yang sudang di bentuk 

origami bisa menjadi lebih mahal karena bentuknya dan mengandung nilai seni dan kreatifitas, 

dan menurut saya pribadi terhadap tanggapan beliau yang maksudnya adalah menggunakan 

barang yang mempunyai nilai hingga sampai menggilangkan nilai tukar barang tersebut, lain 

halnya dengan uang yang di bingkai menjadi sebuah bentuk origami yang mempunyai nilai seni, 

hal tersebut boleh saja. 

 



 


