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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keterangan-keterangan yang sudah penulis paparkan pada skripsi

ini maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapat Ibnu Qudamah yang mengatakan bahwa seorang perempuan itu

boleh menjadi wakil dalam talak karena Ibnu Qudamah menyamakan

wakalah talak ini kepada wakalah-wakalah umum, seperti wakalah dalam

jual beli, sewa menyewa, dll. Dalam wakalah umum laki-laki dan

perempuan memilki hak yang sama, sama-sama boleh mewakilkan dan

sama-sama boleh menjadi wakil. Selain dari memakai konsep keumuman

wakalah Ibnu Qudamah mengqiyaskannya kepada bahwa seorang

perempuan itu boleh menjadi wakil dalam memerdekakan hamba sahaya,

maka sah pula menjadi wakil dalam hal talak karena sama-sama

menghilangkan kepemilikan. Pendapat Ibnu qudamah ini sudah moderat

ketika disandingkan dengan kesetaraan kuasa hukum laki-laki dan

perempuan  dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang

Advokat.

2. Ibnu Qudamah dalam menggali hukum dari suatu peristiwa yang masih

diperlukan kejelasan hukumnya, seperti pada permasalan mewakilkan

talak kepada perempuan ini, beliau berijtihad telah sesuai dengan tuntunan

hukum islam dengan tetap berpegang kepada al-qur’an dan sunnah

Rasulullah saw. Dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum oleh Ibnu
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Qudamah dalam mengemukakan dan menguatkan pendapatnya, cukuplah

kuat dan relevan dengan duduk persoalannya. Hadits-hadit shahih selalu

menjadi pilihan utama sebagai dasar hukum Ibnu Qudamah dalam

upayanya berijtihad.

B. Saran

1. Meskipun dalam masalah ini masih Ibnu Qudamah membolehkan seorang

perempuan menjadi wakil dalam menjatuhkan talak, hendaklah kepada

para suami, tetap tidak menunjuk seorang perempuan itu untuk menjadi

wakilnya jika ia hendak mewakilkan talaknya kepada orang lain. karena

ketika seorang perempuan turut campur dalam urusan rumah tangga orang

lain, apa lagi dalam masalah perceraian, niscaya akan menyuluhkan api

kebencian antara mereka yang pada akhirnya akan merusak hubungan

silaturrahim.

2. Bagi mereka-mereka yang proses perceraian melalui pengadilan,

hendaklah mengutamakan menggunkan jasa hukum dari kuasa hukum

laki-laki jka memerlukan jasa hukum tersebut, karena sejatinya pendapat

ini masih menjadi ikhtilaf, dan sebaik-baik sikap adalah keluar dari

permasalahan ikhtilaf tersebut.


