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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran islam bersumber dari Al-Qur’an, Hadist, dan ijtihad sehingga

Islam menjadi agama “rahmatan lil âlamîn” kesimpulan dari firman Allah swt

“Kami tidak mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat

bagi seluruh alam semesta”. Allah telah sempurna mengatur semua sisi

kehidupan umat manusia. Termasuk di dalamnya tentang perkawinan dengan

segala konsekwensinya. Di antara persoalan yang sering terjadi dalam

perkawinan adalah terjadinya perceraian, pembagian harta pencaharian,

pemeliharan anak dan lain sebagainya.

Perceraian khususnya thalak adalah suatu yang dibolehkan oleh agama,

namun merupakan jalan terakhir yang semestinya ditempuh setelah upaya-

upaya lain dalam menyelamatkan lembaga perkawinan.

Islam dengan demikian, mengakui eksistensi lembaga thalak sebagai

fasilitas hukum dengan konten sosial-budaya yang dominan. Islam berupaya

meneguhkan keunggulan ajaran thalaknya dalam dimensi rekonstruktif dengan

memperkenalkan komponen-komponen baru lengkap dengan nilai-nilai luhur

vertikal dan horizontal. Nilai-nilai vertikal diwujudkan dengan adanya upaya

proteksi sakralitas dalam thalak yang hampir sebanding dengan sakralitas

dalam ajaran pernikahan. Sementara nilai-nilai horizontal diaplikasikan lewat

komponen yang menjadi bahan baku konstruksi lembaga thalak yang

cenderung memposisikan pengguna lembaga thalak dalam keutuhan nilai
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kemanusiaannya dalam keluhuran harkat, martabat, dan kehormatan kaum

perempuan sebagai manusia seutuhnya pula.

Salah satu aspek yang tidak kalah penting dalam ruang lingkup

perkawinan dalam kaitannya dengan thalak, adalah masalah rujuk, yakni suatu

proses untuk memperbaiki dan penegakan kembali ikatan suami isteri setelah

terjadinya perceraian (thalak raj’i), dengan tidak adanya suatu pembayaran

dan dilakukan dalam masa iddah.

Rujuk merupakan suatu cara seorang suami kembali kepada istri yang

telah diceraikannya dengan thalak yang bukan thalak ba’in selagi istrinya

tersebut dalam masa iddah.

Rujuk merupakan jalan keluar yang diberikan kepada suami istri yang

menghendaki kebaikan dalam rumah tangga mereka yang telah terpisah

sebelumnya, setelah diberi tenggang waktu untuk memikirkan kekeliruan dan

kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya serta berusaha untuk

memperbaikinya kembali.

Tenggang waktu ini dikenal dengan masa iddah, dalam masa ini

seorang istri menunggu untuk tidak melangsungkan perkawinan selama

waktu-waktu tertentu yang berpariasi menurut sebab dan kondisi istri ketika

perceraian terjadi.

Pembahasan mengenai rujuk diawali dengan adanya kemungkinan

disambung kembali perkawinan yang telah terputus, ketika istri dalam kondisi

sedang menjalani iddah sebagai akibat penjatuhan thalak satu atau thalak dua

oleh suaminya, thalak dalam bentuk ini disebut juga dengan thalak raj’i.
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Secara umum hukum Islam memberikan otoritas yang besar kepada

para suami dalam merujuki istrinya. Hal ini tergambar dari banyaknya literatur

fikih Islam yang menegaskan bahwa suami tidak perlu mempertimbangkan

persetujuan istri bila ia hendak merujuki istrinya, dalam arti menyambung

kembali tali perkawinan yang telah terputus selama istrinya tersebut masih

dalam menjalani iddah thalak raj’i.

Imam Syafi’i mengemukakan di dalam kitab al- Umm bahwa istri tidak

dibenarkan untuk menolak rujuk suaminya, sebagaimana ungkapan berikut ini:

حق برجعة امرأتھ فى ھ هللا لما جعل هللا عزوجل الزوج أقال الشافعي رحم

العدة كان بینا ان لیس لھا منعھ الرجعة وال لھاعوض فى الرجعة بحال ألنھا

1لھ علیھا ال لھا علیھ

“Imam al-Syafi’i (semoga Allah merahmatinya) berpendapat; Bahwa

ketika Allah swt menetapkan suami lebih berhak untuk merujuki istrinya

dalam masa iddah sebagaimana telah kami jelaskan, bahwa sesungguhnya

tidak ada hak istri untuk menolak rujuk suaminya dan tidak pula baginya

iwadh (tebusan) disebabkan bahwa sesungguhnya rujuk merupakan hak

suami terhadap istrinya bukan sebaliknya”.

1 Muhammad ibn Idris as-Syâfi’iy, al-Umm, Juz 5 ( Beirut : Darul Kutub al-Ilmiyah, tt)
hal. 352
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Di dalam kitab Al Umm juga dijelaskan bahwa rujuk adalah hak
suami atas isterinya dan ia tidak boleh menolak suami untuk merujuknya,
ungkanpan tersebut adalah sebagai berikut:

“Imam Syafi’i berkata ketika Allah Azzawajala menjadikan rujuk
sebagai hak suami atas isterinya selama dalam masa iddah maka bagi
isteri tidak punya hak untuk menolak dan tidak punya hak untuk
mengganti atas rujuk suaminya karena rujuk adalah hak suami atas
isterinya dan rujuk bukan hak isteri atas suaminya. Ketika ada firman
Allah Azzawajala ‘’Dan sumi-suami mereka berhak merujuknya dalam
masa menanti itu’’ adalah menjelaskan bahwa mengembalikan itu
didasari dengan perkataan atau pernyataan bukan didasari dengan
perbuatan, semisal jimak dan lain-lainya, karena hal tersebut suatu
pengembalian yang didasari tanpa pernyataan terlebih dulu maka hukum
rujuk bagi seorang laki-laki pada wanitanya itu tidak sah sebelum ada
pernyataan keduanya itu. Ketika seorang laki-laki tiada pernyataan
mengenai rujuk dalam masa iddah maka baginya sudah tetap sah contoh
pernyataan ‘’saya mau rujuk sama kamu, atau saya telah merujuknya atau
saya telah merujuknya untukku atau sungguh saya telah merujuk bagi
saya. Sampai seorang laki-laki mengatakan pernyataan itu maka seorang
wanita itu menjadi isterinya kembali, meskipun sesuatu itu mati atau
hilang akalnya maka seorang wanita itu tetap menjadi isterinya apabila
seorang laki-laki dari proses rujuk ini ada sesuatu kemudian
diamenyatakan saya tidak akan melakukan rujuk maka wanita itu tetap
dihukumi rujuk kecuali terjadi perceraian”2

Pendapat Imam al-Syâfi’i di atas senada dengan ungkapan Abi al-

Husain al- Syâfi’i berikut ini:

تفتقر صحتھ الى ن ماال ألوتصح الرجعة من غیر علم الزوجة. 

3كالطالقصحتھ الى علمھالم تفتقر..رضاھا.

"Rujuk itu sah tanpa sepengetahuan istri. Karena sesuatu yang sah tanpa

membutuhkan ridhanya, tidak perlu pula atas pengetahuannya (istri)

seperti pada masalah thalak”

2 Al-syafi'i, Al-umm. Juz.V., (terj) Ismail Yakub (et.el), jilid. VIII, Jakarta: CV. Faizan,
cet.1., 1984, hlm. 260.

3 Abi al- Husain Yahya ibn Abi al-Khair al-Syâfiiy, Al- bayân fi Mazhabi al Imam al-
Syâfiiy, j.10 (t.tp: Darul Manhaj, tt) h. 254
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Al-Shan’âni memuat di dalam kitab Subul al-salâm bahwa telah terjadi

ijma’ ulama tentang adanya hak bagi suami untuk rujuk kepada istrinya dalam

masa iddah tanpa memperhatikan ridha istri ataupun walinya bila thalak yang

terjadi setelah terjadinya hubungan suami istri (dukhul). Sebagaimana

pernyataan berikut ini:

ن الزوج یملك رجعة الزوجة فى الطالق الرجعيأعلى ماء قد أجمع العلو

لطالقكان ارضا ولیھا إذا ورضاھااعتبارغیردة منما دامت في الع

4علیھ ال إذا كان مختلفا فیھ مجمعا ة الرجعة وكان الحكم بصحسالمسیبعد 

“Para ulama sungguh telah menyepakati bahwa suami memiliki hak untuk

rujuk terhadap isterinya  pada thalak raj’i selama dalam masa iddah, tanpa

mempertimbangkan ridha bekas istrinya itu dan walinya. Dengan

ketentuan thalak  tersebut terjadi sesudah adanya dukhul (masis): dan

hukum sahnya rujuk itu tergantung pada terjadinya dukhul tersebut bukan

sebaliknya”.

Pendapat-pendapat di atas, mengisyaratkan bahwa para ulama fikih

menetapkan seorang suami berhak merujuki istrinya yang telah diceraikannya

dengan thalak raj’i selama istri tersebut menjalani masa iddahnya tanpa harus

memperhatikan kerelaan atau persetujuan dari istri tersebut.

4 Al- Shan’âni, Subul al-Salâm, Juz 3 ( Semarang: Thoha Putra, tt) hal. 182
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Kesimpulan dari teori di atas mengacu kepada statemen Ibnu Rusyd di

dalam kitab Bidâyah al- Mujtahid, berikut ini:

ن الزوج یملك رجعة الزوجة فى الطالق الرجعي ما جمع المسلمون على أأو

حق بردھن فى أدامت في العدة من غیر اعتباررضاھا.لقولھ تعالى وبعولتھن 

5ذلك

“Para Ulama telah menyepakati bahwa sesungguhnya suami memiliki hak

merujuki istrinya pada thalak raj’i selama dalam masa ‘iddah tanpa

mempertimbangkan ridha (persetujuan) istri. Berdasarkan firman Allah

swt: “Para suami lebih berhak merujuki istri mereka dalam masa ‘iddah”.

Kesimpulan di atas juga didukung oleh pernyataan al- Naisâburi

dalam kitab al- Ijma’ berikut ini:

ان كرھت ذلك , وفى العدة وأجمعوا أن الرجعة الى الرجل ما دامت 

6المرأة

“Ulama telah menyepakati bahwa rujuk adalah hak suami, selama

dalam masa iddah, sekalipun istri tidak menyukainya”.

Bila diperhatikan tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu

membentuk keluarga bahagia dan kekal, maka sudah pasti tercapainya tujuan

perkawinan tersebut terkait erat dengan kedua suami istri yang merupakan

komponen utama dalam rumah tangga tersebut.

5 Ibnu Rusyd, Bidâyah al- Mujtahid ( Semarang: Karya Toha Putra, tt) ,  juz 2, hal. 6
6 Al- Naisâburi, al- Ijma’ (t.tp : Maktabah al-Furqân, t.th) h. 126
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Penulis menilai sementara tentang cara rujuknya suami tanpa

persetujuan pihak istri, sebagaimana yang banyak disebutkan di dalam fikih-

fikih Islam, merupakan suatu pelanggaran terhadap hak-hak istri yang dapat

berakibat negatif  bagi kelanggengan perkawinan selanjutnya.

Sedangkan di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

disebutkan bahwa tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah membentuk

rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa7.

Dalam hal ini sebuah rumah tangga tidak akan dapat mencapai tujuan

perkawinan bila ada pihak yang merasa terpaksa dan haknya merasa

dirugikan dengan perkawinan tersebut.

Untuk mengantisipasi semua ini, di dalam buku Kompilasi Hukum

Islam Indonesia8 terdapat pada pasal 164 (hak wanita mengajukan keberatan

atas kehendak rujuk dari bekas suaminya) dan pasal 165 (rujuk yang

dilakukan tanpa persetujuan bekas istri dapat dinyatakan tidak sah dengan

putusan PA) ditegaskan bahwa seorang wanita dalam masa iddah thalak raj’i

berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di

hadapan Pegawai Pencatat Nikah dengan disaksikan oleh dua orang saksi.9

7 Abdurrahman, Himpunan Peraturan Perundangan-undangan tentang Perkawinan,
(Jakarta: Akademika Pressindo, 1986) cet. ke-1, h. 64

8 Kompilasi Hukum Islam ditetapkan berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun
1991, sesuai dengan landasan fungsionalnya sebagai fikih Indonesia karena disusun dengan
memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam di Indonesia. Ia mengarah kepada unifikasi
mazhab dalam hukum Islam. Di dalam sistem hukum Indonesia merupakan bentuk terdekat
dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum Nasional Indonesia.

9 Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,( Jakarta: Direktorat
Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1991/1992), h.85
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Bahkan lebih tegas lagi dalam pasal berikutnya diatur bahwa rujuk

yang dilakukan tanpa persetujuan istri dapat dinyatakan tidak sah dengan

putusan pengadilan Agama.10

Dalam dua pasal Kompilasi Hukum Islam di atas, jelas bahwa

persetujuan atau kerelaan bekas istri dalam menerima rujuk suaminya sangat

dominan sekali. Lain halnya dengan literatur-literatur fiqh Islam yang tidak

memerlukan persetujuan istri dalam hal rujuknya suami .

Dari dua sisi yang berbeda ini, penulis melihat suatu permasalahan

yang perlu dikaji ulang lagi, yaitu: Di dalam literatur fikih-fikih Islam

ditegaskan tidak perlunya mempertimbangkan setuju atau tidaknya seorang

istri dalam hal rujuknya suami. Namum di dalam Kompilasi Hukum Islam

Indonesia ditegaskan bahwa persetujuan (ridha) istri merupakan unsur

penting dalam menentukan rujuk suaminya. Bahkan ia bisa saja mengajukan

keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya itu, yang oleh Pengadilan

Agama dapat dinyatakan tidak sah seandainya rujuk tersebut dilakukan tanpa

persetujuannya.

Jawaban terhadap permasalahan di atas, akan dapat menentukan status

istri yang menggunakan hak “keberatan atas rujuk” dari suaminya itu.

10 Ibid
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Beranjak dari permasalahan di atas, penulis merasa perlu membahas

masalah ini dan menuangkannya dalam karya tulis dengan judul:

“KONSEPSI RUJUK MENURUT FIQIH SYAFI’I (Studi Komparatif

Terhadap hak istri dalam rujuk pada Pasal 164 dan 165 Kompilasi Hukum

Islam Indonesia)”.

B. Permasalahan

a. Pembatasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini dan tidak menyimpang dari topik

yang dipersoalkan, maka pembahasan dalam penelitian ini akan difokuskan

kepada Konsep rujuk menurut fiqih syafi’i (studi komparatif hak istri dalam

rujuk pada  Pasal 164 dan 165 Kompilasi Hukum Islam Indonesia )

b. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas maka dapat di rumuskan sebagai

berikut:

1. Bagaimana konsep rujuk menurut fiqih syafi’i?

2. Bagai mana kompilasi hukum Islam mengatur tentang persetujuan istri

sebagai syarat sahnya rujuk?

3. Apa perbedaan kedua konsep tersebut dalam tataran implementasi syahnya

rujuk ?
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C. Penjelasan Judul

Untuk memudahkan dalam memahami judul dari karya tulis ini, maka

penulis perlu memberikan pengertian dan penjelasan terhadap kata-kata yang

dianggap perlu dijelaskan dan dimuat di dalam judul ini sekaligus

menetapkan sasaran yang dimaksud dari judul tersebut, sebagai berikut:

Konsepsi : “Pendapat (paham)”11

Rujuk : “Kembali kawin dengan istri yang telah

diceraikan sebelumnya”.12

Studi : “Penggunaan waktu dan fikiran untuk

memperoleh ilmu pengetahuan”.13

Komparatif : “Berdasarkan Perbandingan”.14

Hak : Dalam kamus bahasa Indonesia hak memiliki

pengertian tentang hal yang benar,memiliki,

kepunyaan,kewenangan, kekuasaan untuk

berbuat.15

Kompilasi Hukum Islam : “Suatu himpunan bahan-bahan hukum Islam

dalam suatu buku atau lebih tepat lagi himpunan

kaedah-kaedah hukum Islam yang disusun secara

sistematis selengkap mungkin dengan

berpedoman pada rumusan atau pasal-pasal yang

11 http://kbbi.web.id/Komparatif
12 Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976) hal.

835
13 Purwadarminta, op cit., hal. 965
14 Ibid.,h.40

15 https://id.wikipedia.org/wiki/Hak
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lazim digunakan dalam peraturan perundang-

undangan”16

Dari penjelasan kata yang ada dalam judul di atas, maka jelaslah

bahwa yang penulis maksudkan dari judul ini adalah: Bagaimana sebenarnya

pendapat atau pemikiran syafi’I tentang persetujuan istri dalam rujuk yang

diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia, jika dianalisa dari sisi

hukum Islam

D. Tujuan dan Kegunaan.

1. Tujuan penulis membahas permasalahan di atas adalah antara lain:

a. Untuk mengetahui bagaimana konsepsi rujuk menurut fiqih syafi’I dan

Kompilasi hukum islam.

b. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kedudukan persetujuan istri

dalam rujuk yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

c. Untuk mengetahui apa perbedaan kedua konsep tersebut dalam tataran

implementasi syahnya rujuk.

d. Untuk menetapkan status istri yang menggunakan “hak keberatan atas

rujuk suaminya” sebagaimana diatur oleh Kompilasi Hukum Islam,

apakah ia bisa dinyatakan   “nusyuz” atau tidak.

16 M. Tahir Ashari, “Kompilasi Hukum Islam sebagai Alternatif” Mimbar Hukum 4 ,
(Jakarta: al- Hikmah, 1991), hal. 15-16
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2. Kegunaan Pembahasan

a. Untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar Magister

Syari’ah dalam studi Hukum Islam program Pascasarjana Universitas

Islam Negeri Susqa Riau.

b. Dengan pembahasan ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis

dalam masalah yang dibahas dan untuk disumbangkan kepada

masyarakat, khususnya membantu pejabat teknis di Kantor Urusan

E. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarahnya penulisan tesis ini, maka penulis membuat

sistematika penulisan atau garis-garis besar dalam pembahasan ini yang

terdiri dari kata pengantar, Abtraksi, Daftar isi serta beberapa bab yang

terdiri pula dari beberapa sub bab seperti yang tertera di bawah ini:

Bab I. Pendahuluan yang merupakan petunjuk untuk memasuki

pembahasan pokok yang berisikan latar belakang masalah,

Rumusan dan Batasan Masalah, Penjelasan judul, Tujuan dan

Kegunaan, Metode serta Sistematika Pembahasan.

Bab II. Perceraian dan Rujuk, dalam bab ini diuraikan tentang Bentuk-

bentuk Putusnya Perkawinan, Sekilas tentang Thalak, serta

pembahasan tentang Rujuk yang meliputi Rukun dan Syarat Rujuk,

Bentuk-bentuk Rujuk, Hukum rujuk dan Eksistensi saksi dalam

Rujuk serta Hikmah Disyariatkan Rujuk.
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Sekilas tentang Kompilasi Hukum Islam yang pembahasannya terdiri

dari pengertian, Latar belakang dan perjalanan sejarah Lahirnya

Kompilasi  Hukum Islam, Kedudukan Kompilasi Hukum Islam

dalam Tata Hukum Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam sebagai

bentuk Penegakan Hukum Islam (rule of law) dalam bingkai ke-

Indonesiaan

Bab III. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian keputakaan (Library

Research), yaitu penelitian yang menggunakan sumber bahan-

bahan tertulis seperti manuskrip, buku, majalah, surat kabar, dan

dokumen lainnya.17 Oleh karena penelitian ini bersifat penelitian

pustaka, maka metode yang dipergunakan untuk memperoleh data

yang dikehendaki adalah dengan jalan menggali/mengeksplorasi

pemikiran-pemikiran tokoh fuqaha dan para ulama, yang berkaitan

dengan persoalan di atas yang tersebar di dalam karya tulis mereka,

baik yang berbentuk buku maupun dalam bentuk artikel.

17 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, Cet. 6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2001), h. 125.
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2. Jenis Penelitian

Sedangkan jika penelitian ini dilihat dari segi cara

menganalisanya, maka penelitian ini bersifat kualitatif.18 Jenis data

yang digunakan ialah data kualitatif yaitu data yang disajikan

dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka.19 Data

dalam bentuk kata verbal diperoleh dari hasil pengumpulan data

yaitu observasi literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok

bahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan

beberapa teknik pengumpulan data; Pertama, studi kepustakaan

atau observasi literatur metode ini dipergunakan untuk meneliti

literatur atau tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan pokok

permasalahan yang dibahas. Kedua, literatur-literatur yang ada

diklasifikasikan sesuai dengan hubungannya dengan penelitian.

Kemudian yang ketiga, setelah itu dilakukan penela'ahan yakni

dengan cara membaca, mempelajari, atau mengkaji literatur-

literatur yang mengemukakan masalah-masalah yang berkaitan

18 Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap obyek yang bersifat
sosiologis. Lihat ibid. Lihat juga Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung:
Rosda Karya, h. 3. Bogdan dan Taylor mendefinisikan “metodologi kualitatif”, prosedur penelitian
yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan
perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan definisi Bogdan, Kirk dan Miller mendefinisikan
“penelitian kualitatif”, tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental
bergantung pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang
tersebut dalam bahasan dan peristilahannya.

19 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989), h.
41-42.
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dengan penelitian. Prinsipnya teknik pengumpulan data ini

digunakan untuk menggambarkan masalah penelitian secara

alamiah.20

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini secara garis besar bisa

dibagi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer merupakan data orisinil yang diambil

langsung dari buku fikih mu’tabar karya Imam mazhab serta buku

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia terutama yang berkaitan

dengan pemikiran tentang masalah rujuk. Sementara data sekunder

adalah data-data yang diperoleh dari tangan kedua, yaitu tulisan-

tulisan yang mengulas tentang persoalan yang berkaitan dengan

pembahasan rujuk.

5. Metode Analisis Data

Lebih lanjut untuk menganalisis data yang diperoleh

dipergunakan metode komparatif, yaitu berusaha untuk

membandingkan pemikiran fuqaha tentang rujuk khususnya untuk

kemudian dicarikan kesimpulan akhirnya.

Di samping itu, karena penelitian ini juga berusaha

mengetahui posisi yang menyangkut persetujuan istri yang  diatur

dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia di antara pemikiran

mazhab fikih lainnya,maka metode komparasi juga digunakan, yaitu

20 Mastuhu dkk. 2000. Manajemen Penelitian Agama: Perspektif  Teoritis Dan Praktis,
(Jakarta : Badan Litbang Agama, 2000), h. 86.
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membandingkan data-data yang berkaitan dengan pemikiran tentang

rujuk baik itu dalam fikih maupun Kompilasi Hukum Islam

Indonesia.

Bab IV. Rujuk di antara Hukum Islam (Fikih) dan Kompilasi Hukum Islam

Indonesia yang merupakan inti dari pembahasan ini. Bab ini terdiri

dari pembahasan tentang Persetujuan Istri dalam Rujuk Menurut

Hukum Islam (fikih) dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia,

kemudian diikuti dengan pembahasan tentang Analisis terhadap

Kedudukan persetujuan istri Dalam Rujuk dari Perspektif Hukum

Islam dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia, disertai dengan

pembahasan tentang status istri yang enggan dirujuki serta

pengaruhnya terhadap kewajiban nafkah iddah yang mesti

ditunaikan oleh suaminya dalam masa iddah tersebut.

Bab V. Merupakan Bab penutup dari pembahasan ini, yang di dalamnya

dituangkan kesimpulan dari pembahasan ini disertai dengan saran-

saran yang diperlukan


