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BAB  V

P E N U T U P

Setelah penulis membahas pandangan hukum Islam terhadap konsep

rujuk yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia khususnya

tentang persetujuan istri dalam rujuk, maka pada bab terakhir ini penulis

mengemukakan kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Rujuk menurut syafi’i merupakan suatu upaya mengembalikan status

hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi thalak raj’i yang

dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dengan ucapan

tertentu tanpa melakukan akad nikah baru.

2. Syafi’i memandang sah rujuk yang dilakukan setelah terpenuhi syarat

dan rukun yang telah ditetapkan oleh syara’. Sedangkan Kompilasi

Hukum Islam Indonesia menyatakan bahwa rujuk baru memiliki

kekuatan hukum bila rujuk dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat

Nikah dan disetujui oleh istri.

3. Terdapat perbedaan pendapat antara Hukum Islam dan Kompilasi

Hukum Islam di Indonesia tentang Ridha (Persetujuan) istri sebagai

syarat sah rujuk:

a. Dalam hukum Islam, dalam fiqih syafi’i bahwa ridha (persetujuan)

istri bukan merupakan syarat sah rujuk. Tegasnya, rujuk tetap sah bila

dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya selama itu
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dilakukan dalam masa iddah thalak raj’i dan dengan tujuan kebaikan

tanpa memandang ridha istri atau tidak.

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam Indonesia, ridha (persetujuan)

istri merupakan syarat sahnya rujuk, dan rujuk baru memiliki kekuatan

hukum bila dilakukan dengan persetujuan istri.

Pengaturan rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ini

merupakan suatu yang “dibolehkan”, dan sama sekali tidak

bertentangan dengan Hukum Islam. Karena aturan ini bertujuan untuk

menghindarkan kemudharatan bagi suami istri yang melangsungkan

rujuk, yang pada akhirnya membawa mereka kepada kemaslahatan

demi terwujudnya hakikat dan tujuan perkawinan.

4. Istri yang mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas

suaminya sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam,

dipandang “tidak nusyuz”, dengan syarat ia dapat membuktikan

dihadapan hakim Pengadilan Agama bahwa rujuk tersebut bisa

menimbulkan kemudharatan kepada dirinya. Oleh sebab itu istri tetap

berhak terhadap nafkah iddah.
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B. Saran-saran

1. Kepada semua Warga Negara Indonesia disarankan agar mematuhi

aturan-aturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia ini, Khususnya

kepada umat Islam Indonesia untuk menyadari sepenuhnya bahwa

melaksanakan aturan-aturan hukum yang bersumber kepada materi

Hukum Islam merupakan suatu bentuk ibadah dan juga membuktikan

kesadaran hukum umat Islam Indonesia.

2. Peranan aparat penegak hukum sangat menentukan dalam

menegakkan Undang-undang dan peraturan-peraturan dalam suatu

negara. Untuk itu diharapkan kepada Hakim di Pengadilan Agama

agar lebih cermat menilai semua masalah yang diajukan serta cekatan

dalam menginterpretasikan peraturan-peraturan hukum yang ada.

Sehingga keadilan hukum dapat dinikmati oleh semua lapisan

masyarakat.

3. Bagi suami yang merujuki istrinya, agar rujuk dengan niat dan tujuan

kebaikan. Jangan melakukan rujuk dilatarbelakangi maksud yang

tidak baik yang dampaknya dapat menyengsarakan istri, anak-anak

serta kehancuran rumah tangga.


