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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terhadap judul tesis ini,

maka beberapa point yang dapat diambil sebagai kesimpulan dari karya ilmiah

(tesis) ini, yaitu;

1. Mengenai status perempuan sebagai obyek hukum dalam rujuk perspektif

mazhab Syafi’i. Konsep hak rujuk dalam fiqih mazhab Syafi’i suamilah

yang berperan aktif dan yang menentukan. Semua ditentukan oleh

suaminya, baik mentalak ataupun merujuk, isteri hanya bisa menerima

bahkan ketika ia dalam keadaan sudah tidak suka sama sekali. Dalam

mazhab Syafi’i kerelaan isteri untuk rujuknya seorang suami juga tidak

diperlukan. Status perempuan sebagai subjek hukum dalam hak rujuk dalam

fiqih Syafi’i tidak ada sama sekali. Subyek hukum mengandung arti bahwa

mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk melakukan perbuatan

hukum, baik untuk menolak rujuk suami, atau sebagai inisiator untuk upaya

rujuk yang diajukan kepada suami. Pendapat ini berdasarkan al-Baqarah

ayat 228, yang mengatakan suami lebih berhak merujuk istrinya. Karena

hak menikah, hak talak ada pada laki-laki/ suami secara otomatis hak rujuk

juga milik suami. Dalam masa ‘iddah, status wanita itu tetap sebagai isteri,

ia masih berhak menerima nafkah dan tempat tinggal seperti biasa.
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2. Mengenai status perempuan sebagai subyek hukum dalam rujuk perspektif

KHI, status perempuan baru sebatas bisa menerima atau menolak rujuk.

Perempuan belum bisa mengajukan inisiatif rujuk. Hal ini karena KHI

berpegang dalam kitab fiqih yang mengatakan bahwa hak rujuk ada pada

suami. Perempuan sebagai subjek hukum dalam KHI hanya memiliki hak

untuk memilih antara menerima atau menolak rujuk dari mantan suami. Jika

melihat hak rujuk bagi istri sebagai kontrol sosial dan rekayasa sosial dalam

masa imam mazab, karena melihat kondisi saat itu, perempuan belum

sepenuhnya diakuai, maka hukumnya pun menyesuaiakan dengan kondisi

saat itu. Di Indonesia hak rujuk yang tertuang dalam KHI merupakan bentuk

perhatian pemerintah terhadap perempuan, sehingga dapat mengontrol

kesewenangan-wenangan suami dalam rumah tangga dengan cara

merekayasa pendangan masyarakat melalui pemahaman agama yang

maslahah. Dengan memberikan hak menerima atau menolak rujuk ini suami

tidak akan sewenang-wenang dalam menggantung status istrinya dalam

ikatan yang tidak sakinah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti memberi beberapa saran

berikut ini:

1. Penelitian ini merupakan sebagian kecil dari hasil penelitian tentang rujuk

yang mencangkup dalam Hak Asasi Manusia dan Maqashid al-Syari’ah.

Oleh karena itu, untuk mengkaji lebih lanjut, dapat dibaca dalam hasil
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penelitian yang lain atau dengan melanjutkan penelitian yang lebih

mendalam.

2. Diharapkan penelitian ini tidak hanya diterapkan dalam teoritis, tetapi harus

ada aplikatif dalam kegiatan sehari-hari.

3. Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan rujukan perlaksanaan

rujuk yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini sangat penting untuk

ditindaklanjuti bagi para akademisi, peneliti, hakim agama, perancang

Undang-undang bahkan para pejabat hukum di Indonesia. Akan lebih baik

lagi jika dilakukan penelitian lapangan terkait praktik nikah yang masih

mendiskriminasikan masyarakat perempuan Indonesia baik melalui

wawancara atau observasi sehingga memperoleh hasil yang maksiamal.


