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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Balakang

Berbicara tentang mewakilan talak mungkin jarang terdengar di

kehidupan sehari-hari. Umumnya bentuk atau cara perceraian karena talak,

kebanyakan terjadi dengan cara seorang suami itu yang secara langsung

menjatuhkan kata-kata talak dihadapan isterinya tersebut. Sungguhpun

demikian, permasalahan mewakilkan talak menjadi salah satu kajian Fiqh

Islam yang tak lain bertujuan untuk kemaslahatan dan kemudahan umat, hal

ini terbukti dengan banyaknya kitab-kitab fiqh yang mengkaji masalah ini.

Secara garis besar dalam masalah mewakilkan talak kepada orang lain,

ada pendapat yang mengatakan bahwa talak boleh di wakilkan secara penuh.

Kecendrungan ini dianut oleh jumhur ulama mazhab, mereka berargumentasi,

“talak adalah hak suami, dan sebagaimana tindakan verbal lainnya yang ia

miliki ia pun boleh mewakilkannya kepada orang lain, seperti jual-beli, sewa-

menyewa, dan sejenisnya. Pendapat kedua mengatakan, talak sama sekali

tidak bisa diwakilkan kepada orang lain, ini adalah pendapat yang dianut oleh

Thawus dan Ibnu Hazm.1 Namun permasalahan yang akan menjadi kajian

pokok hanyalah terhadap pendapat yang membolehkan mewakilkan talak

kepada orang lain. Pertanyan selanjutnya adalah, bagaimana jika seorang

suami mewakilkan talaknya tidak kepada laki-laki, melainkan kepada

1Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fiqh Sunnah,(Jakarta : Pustaka Azzam,
2007), Cet. Ke-2, h. 491



2

perempuan lain untuk mentalak isterinya? Apakah seorang wanita memiliki

hak untuk menjatuhkan talak yang diwakilkan kepadanya?. Dalam masalah ini

masih terdapat perbedaan pendapat ulama antara yang membolehkan dan yang

tidak membolehkan. Salah satu pendapat yang membolehkan adalah pendapat

Ibnu Qudamah dari kalangan mazhab hambali. Beliau berpendapat dalam

kitabnya Al-Mughni :

جلِ كالرَّ القِ ىف الطَّ فصحَّ قِ تْ عِ هاىف الْ توكيلُ حُّ صِ ه يَ نَّ ِألَ حَّ صَ اْمرأةٍ دِ ه ىف يَ لَ عَ وإن جَ 

Artinya : dan jika ia ( suami ) menjadikannya ( talak ) di tangan seorang
perempuan, maka sah. Karena sah mewakilkan kepadanya dalam
perkara memerdekakan hamba sahaya, maka sah pula dalam
perkara talak seperti halnya laki-laki”.2

Islam mensyariatkan masalah perwakilan ( wakalah ) untuk memenuhi

kebutuhan manusia yang tidak semua orang yang mampu menangani

urusannya sendiri, sehingga dia perlu menunjuk orang lain sebagai wakilnya.

Dalam QS. Al-Kahfi (18) : 19 Allah SWT berfirman .

:




















2 Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah, al-Mughni,
(Libanon: Darl Kitab al-Arabi, 1992), h.385.
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Artinya : Demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya
di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara
mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". mereka
menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari".
Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa
lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di
antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu
ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik,
Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah
ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan
halmu kepada seorangpun. QS. Al-Kahfi (18) : 19

Kata-kata (Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi

ke kota dengan membawa uang perakmu ini) merupakan bentuk sebuah

perwakilan. Wakalah merupakan salah satu bentuk akad, dan akad tersebut

tidak sah kecuali apabila rukun-rukunnya terpenuhi. Rukum wakalah adalah

ijab qabul. Dalam ijab qabul tidak disyariatkan kalimat tertentu, tetapi sah

dilakukan dengan setiap ucapan dan perbuatan yang menunjukan perwakilan.

antara orang yang mewakilkan dan orang yang menjadi wakil. Wakil boleh

mengundurkan diri dari perwakilan dan membatalkan akad kapan saja karena

perwakilan termasuk akad yang tidak mengikat.3 Perwakilan juga tidak sah

kecuali jika memenuhi syarat-syaratnya. Di antara syarat-syarat dalam

perwakilan ada yang berkaitan dengan al-muwakil, at-taukil, dan al-wakil.

Sayyid sabiq mengartikan “Thalaq” dengan melepaskan ikatan

perkawinan / bubarnya hubungan perkawinan.4

3 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009), jilid 5, h. 296-298

4 Ibid. h. 9
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ُحلُّ رَاِبطٍَة الزَّاَواِج َواِنـَْهاُء اْلَعَال َقِة الزَّْوِجيَِّة 

Artinya: “Thalaq ialah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan
suami istri”.

Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan untuk

dijadikan sebagai seorang isteri, maka yang berhak yang menjatuhkan talak

adalah orang laki-laki yang menikahinya.5 Dalam QS. Al-Ahzab (33): 49

dijelaskan :














Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi

perempuan-perempuan yang beriman, kemudia kamu ceraikan
mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib
atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakan.
Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan
cara sebaik-baiknya”. Al-Azhab (33): 49

Dalam ayat ini dinyatakan bahwa, yang melakukan pernikahan adalah

suami, maka suami pulalah yang berhak melakukan perceraian. Jika seorang

suami tersebut menghendaki perceraian, maka hendaklah melalui prosedur

yang sebaik-baiknya. Dalam salah satu hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah

Rasulullah juga dijelaskan :

5 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, ( Bandung : Pustaka Setia, 2000 ), h. 155
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ِدي َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل أََتى النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َرُجٌل فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ َسيِّ 
نَـَها قَاَل َفَصِعَد َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  َوَسلََّم َزوََّجِين أََمَتُه َوُهَو يُرِيُد َأْن يـَُفرَِّق بـَْيِين َوبـَيـْ

َا اْلِمْنبَـَر فـََقاَل يَا أَيـَُّها النَّاُس َما بَاُل َأَحدُِكْم يـَُزوُِّج َعْبَدُه أََمَتُه ُمثَّ يُرِيُد َأْن يـَُفرِّ  نَـُهَما ِإمنَّ َق بـَيـْ
الطََّالُق ِلَمْن َأَخَذ بِالسَّاقِ 

“ Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Seorang lelaki mendatangi Nabi SAW
dan berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya majikanku menikahkanku
dengan seorang budak perempuannya, dan dia (sekarang) ingin memisahkan
aku darinya." Ibnu Abbas berkata, "Kemudian Rasulullah SAW naik ke atas
mimbar dan bersabda, "Wahai manusia, mengapa salah seorang diantara
kalian menikahkan budak lelakinya dengan budak perempuannya. kemudian
ingin memisahkan antara keduanya? Sesungguhnya talak (perceraian) adalah
hak bagi yang memiliki akad. (HR. Ibnu Majah)"6

Dari penjelasan hadist di atas dapat juga dipahami bahwa, hak untuk

menjatuhkan talak adalah hak orang yang memiliki akad, meskipun ia seorang

hamba sahaya, bukan berarti hak untuk menjatuhkan talak adalah hak tuannya,

melainkan tetap dimiliki oleh orang yang melakukan akad. Yang dimaksud

yang memilki akad disini adalah suami (laki-laki).

Akan tetapi, dalam menyikapi masalah seorang perempuan boleh

menjadi wakil untuk menjatuhkan talak, Ulama masih berbeda pendapat.

Mustafa Dib Al-Bugha berpendapat bahwa tidak sah mewakilkan kepada

wanita untuk menjatuhkan talak kepada wanita lain karena wanita tidak

memiliki hak untuk itu, wanita juga tidak sah dijadikan wakil dalam

pernikahan, baik dalam ijab maupun qabul, bahkan beliau juga mengatakan

bahwa dalam rujuk wanita juga tidak sah  dijadikan wakil.7

6 Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, Sunnan Ibnu Majah, (Beirut: Dar al-
Fikr, 1995) h. 272

7 Mustafa Dib Al-Bugha, buku pintar transaksi syari’ah, alih bahasa oleh Fakhri Ghafur,
( Jakarta: Hikmah, 2010 ), h. 322
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Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa syarat-syarat pemberian kuasa adalah :

orang yang diberikan kuasa itu tidak dilarang oleh syarak untuk melakukan

tindakan terhadap sesuatu yang dikuasakan kepadanya. Keterangannya ini

memberikan pengertian bahwa jika seorang perempuan tidak memiliki hak

dalam talak, maka ia juga tidak sah untuk dijadikan wakil dalam menjatuhkan

talak.8

Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbhiniy

memberikan syarat bahwa, seorang wakil itu haruslah orang yang sah untuk

melakukan sesuatu itu dengan sendirinya, atas perkara yang diwakilkan

kepadanya. Jika seseorang itu untuk dirinya saja tidak berhak, maka untuk

menjadi wakilnyapun dia tidak sah.9

Syafi’i memberikan keterangan bahwa, syarat wakil yang diberi kuasa

adalah sama dengan sifat orang yang memberikan kuasa, sisi dimana ia berhak

melakukan untuk dirinya sendiri, itu juga berlaku pada wakil yang diberikan

kuasa.10 Al-Buhuti kelihatannya sependapat dengan Ibnu Qudamah, beliau

menyatakan bahwa :

حُّ صِ يَ هُ نَّ ا ألَ هَ سِ فْ نَـ ا لِ هَ قُـ الَ طَ ا وَ هَ لُ يْـ كِ ْو تَـ حَّ صَ قُ الَ الطَّ يْ أَ هِ يْ فِ ةَ أَ رْ مَ الْ جُ وْ الزَّ لَ كَ َو نْ إِ فَ 
ا هَ سِ فْ نَـ قِ الَ طَ ا ِيف ذَ كَ ا فَ هَ ريِْ غَ قِ الَ طَ ا ِيف هَ لُ يْـ كِ ْو تَـ 

8 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, alih bahasa oleh Imam Ghazali dan Ahcmad Zaidun,
(Jakarta : Pustaka Amani, 2007), h. 226

9Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbhiniy, Mughniy al-Mukhtaaj
Juz III (th, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah), h. 282

10 Abdurrahman al-Jaziri, Kitabu al-Fiqh ala al-Mazhibul al-Arba’, (Libanon : Darl al-
Arabi, 2006) h. 132
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“ Jika seorang suami mewakilkan kepada istrinya talak, sah
perwakilannya dan sah talaknya untuk dirinya. karena sah perwakilannya
dalam mentalak orang lain, demikian juga sah pada talak dirinya”.11

Pendapat yang memberikan kuasa kepada perempuan dalam perkara

talak, tidak sejalan dengan sunnah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Pada

saat itu rasulullah saw bersabda :

ُهرَيـْرََة قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َال تـَُزوُِّج اْلَمْرأَُة اْلَمْرأََة َوَال تـَُزوِّجُ َعْن َأِيب 
اْلَمْرأَُة نـَْفَسَها فَِإنَّ الزَّانَِيَة ِهَي الَِّيت تـَُزوُِّج نـَْفَسَها

“Di riwayatkan dari abu Hurairah rasulullah bersabda : seorang
perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lain, dan juga tidak boleh
menikahkan dirinya sendiri, karena hanya perempuan berzinalah yang
menikahkan dirinya sendiri (HR.Ibnu Majah)”12

Dalam hadits ini Rasulullah saw dengan tegas menyatakan perempuan

tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Jika seorang perempuan tidak bisa

melakukan perikatan, tentu tidak bisa pula melakukan pelepasan. Akan tetapi

para ahli fiqh tidak mungkin berpendapat tanpa dasar pemikiran yang kuat.

Oleh sebab itu masalah mewakilkan talak kepada perempuan ini menarik

untuk dibahas dalam penelitian skripsi, seperti yang ingin penulis lakukan

dengan judul : “ Mewakilkan Talak Kepada Perempuan Menurut Ibnu

Qudamah ”

B. Batasan Masalah

Masalah perwakilan (wakalah) dalam hukum fiqh mencakup semua

akad yang ada, yang tidak mungkin untuk dibahas semuanya seperti,

11Mansur al-Buhuti, Kasysyaaful Qinaa’, ( th, Beirut Libanon: ‘Alamul Kutub ) Cet. Ke-
1, h. 210. lihat juga Wahbah Zuhaili, al-fiqh al-Islam wa adillatuhu, ( Damaskus : Darul Fikr,
2007 ) Juz IX, Cet. Ke- 10.h.368.

12Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, op.cit., h. 591
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perwakilan dalam jual-beli, hutang-piutang, penyelesaia sengketa, penuntutan

jinayah, dan sebagainya. Penelitian ini membatasi diri hanya dalam kasus

rumah tangga dan perwakilan perempuan, yaitu perwakilan dalam mentalak

orang lain menurut Ibnu Qudamah al Maqdisi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas maka yang akan menjadi kajian

dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana kedudukan perempuan dalam wakalah?

2. Apa alasan ibnu Qudamah tentang memberikan wakalah kepada

perempuan dalam talak?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui seperti apa kedudukan perempuan dalam wakalah

b. Untuk mengetahui alasan Ibnu Qudamah tentang memberikan wakalah

kepada perempuan dalam talak

2. Kegunaan penelitian

a. Sebagai penyelesaian tugas akhir untuk mendapatkan gelar serjana

pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam kajian Fiqih

c. Untuk menyumbangkan kontribusi ilmu pengetahuan kepada

Mahasiswa Fakultas Syariah secara khusus, dan kepada mahasiswa

UIN Suska Riau secara umum nya.

E. Metode Penelitian
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Penelitian ini dilakukan secara library research, yaitu melakukan

penelitian melalui kajian keperpustakaan dengan menelaah berbagai literatur

yang ada kaitannya dengan inti permasalahan, maka mengambil langkah-

langkah sebagai berikut :

1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang terdiri:

a. Sumber data primer, yaitu bahan-bahan yang diambil kitab al-Mughni

karangan Ibnu Qudamah.

b. Sumber data sekunder, yaitu yang memberi penjelasan mengenai

bahan  primer yaitu kitab Fiqh al-Islam wa Adillatuhu karangan

Wahbah Zuhaili, kitab al-Fiqhu ala al-Mazhibal-Arba’ah karangan

Abdurrahman al Jaziri, kitab Fiqh Sunnah karangan Sayyid Sabiq. dll

c. Sumber data tertier yaitu, bahan-bahan penunjang, yang mencakup:

bahan-bahan yang member petunjuk-petunjuk maupun penjelasan

terhadap hukum primer dan skunder, seperti kamus-kamus hukum,

ensiklopedia dll.

2. Analisis Data

Dengan menggunakan Content Analisis atau analisis isi yakni

dengan jalan menelaah atau mempelajari kosa kata, pola kalimat, atau

situasi dan latar belakang budaya penulis atau tempat kejadian tertentu.

3. Metode Penulisan

Adapun teknik yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Deduktif, yakni pengkajian kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa,

yang pada akhirnya diperoleh kesimpulan secara khusus.
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b. Induktif, yakni menyimpulkan fakta-fakta yang berhubungan dengan

masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan

secara umum dari fakta-fakta tersebut.

c. Deskriptif Analitik yaitu Mengumpulkan suatu data dan membuat

keterangan serta dianalisis, sehingga dapat disusun sebagaimana

diperlukan dalam penulisan ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam tulisan ini, maka penulis menyusun

sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Batasan

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian,

Metodologi  Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II. Menyangkut tentang biografi Ibnu Qudamah, yang terdiri dari

Latar Belakang kehidupan Ibnu Qudamah, Pengaruh dan Karir

Ibnu Qudamah, Pendidikan Ibnu Qudamah, Murid-Murid Ibnu

Qudamah, dan Karya-Karya Ibnu Qudamah

BAB III. Menyangkut tentang talak dalam Fiqh Islam, Yaitu : Pengertian

Talak, Dalil Talak, Hukum Menjatuhkan Talak, serta menyangkut

tentang wakalah

BAB IV. Menyangkut tentang kedudukan perempuan dalam wakalah serta

menyangkut tentang pendapat dan dasar hukum Ibnu Qudamah

tentang mewakilkan talak kepada perempuan

BAB V. Kesimpulan dan Saran-saran.
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