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BAB III 

KONSEP RUJUK MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) 

 

A. Rujuk dalam Pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

Ketentuan-ketentuan mengenai rujuk di dalam Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) diatur dalam Bab XVIII Pasal 163 sampai dengan Pasal 

169.Namun definisi rujuk itu sendiri tidak diatur secara khusus di 

dalamnya.Dan hanya terdapat pasal-pasal yang memberikan gambaran secara 

global tentang definisi rujuk tersebut. Seperti halnya Pasal 118, Pasal 150 dan 

Pasal 163 yang menyatakan sebagai berikut: 

 

Pasal 118 

T{alak Raj’i adalah t}alak kesatu atau kedua, di mana suami berhak 

rujuk selama dalam masa ‘iddah.
1
 

 

Pasal 150 

Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang 

masih dalam masa ‘iddah.
2
 

 

Pasal 163 

(1) Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa ‘iddah. 

(2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal: 

a. Putusnya perkawinan karena t}alak, kecuali yang telah jatuh tiga kali 

atau t}alakyang dijatuhkan qobla al-dukhul . 

b. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan-

alasan selain zina dan khuluk.
3
 

 

 

 

 

                                                             
1
Kompilasi Hukum Islam, (Departemen Agama RI, 1997/1998), hal. 54. 

2
Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI……..,hal. 66. 

3
Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI……..,hal. 71 
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Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat disimpulakan bahwasanya 

definisi rujuk dalam pandangan kompilasi hukum Islam (KHI) adalah: 

kembali hidup bersuami isteri antara laki-laki dan perempuan yang 

melakukan perceraian dengan jalan t}alak raj’i,
4
 dan bukan t}alak ba’in 

ataupun t}alak sebelum kedua orang tersebut berhubungan suami isteri (qobla 

al-dukhûl) juga bukan perceraian yang berdasarkan putusan pengadilan 

karena suatu alasan tertentu selain alasan-alasan zina dan khulû’, selama 

perempuan tersebut masih dalam masa ‘iddah tanpa melakukan akad nikah 

baru. 

 

B. Dasar Hukum Rujuk 

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

tidak dapat ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah rujuk, demikian juga 

halnya di dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974. 

Akan tetapi, di dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 

1975 yang berisi ketentuan mengenai Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan 

Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-

udangan Perkawinan bagi yang beragama Islam
5
, terdapat aturan-

aturantentang permasalahan rujuk yaitu Bab XI pasal 32, 33 dan 34 yang 

kemudian dikuatkan dan disempurnakan lagi dalam KHI Bab XVIII pasal 163 

sampai dengan pasal 169, yaitu sebagai berikut: 

 

BAB XVIII 

Rujuk 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 163 

(1) Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa ‘iddah. 

                                                             
4
 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta:UII Press, 1999), hal. 99. 

5
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia……, hal. 324. 
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(2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal: 

a. Putusnya perkawinan karena t}alak, kecuali t}alakyang telah jatuh tiga 

kali atau t}alakyang dijatuhkan qobla al-dukhûl. 

b. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan-

alasan selain zina dan khulûk. 

 

Pasal 164 

Seorang wanita dalam ‘iddah t}alakraj’i berhak mengajukan 

kebenaratan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai 

Pencatat Nikah disaksikan dua saksi. 

 

Pasal 165 

Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas isteri, dapat 

dinyatakan tidak sah sampai dengan putusan Pengadilan Agama. 

 

Pasal 166 

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran 

Rujuk dan bila bukti tersebut, hilang atau rusak sehingga tidak dapat 

dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang 

megeluarkannya semua. 

 

Bagian Kedua 

Tata Cara Rujuk 

Pasal 167 

(1) Suami yang hendak merujuk istrinya dating bersama-sama isterinya 

kepegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pecatat Nikah yang 

mewilayahi tempat tinggal suami iteri dengan membawa penetapan 

tentang terjadinya t}alakdan surat keterangan lain yang diperlukan. 

(2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai 

Pencatatan Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatatn Nikah. 

(3) Pegawai Pencatatan Nikah Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah 

memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang merujuk itu memenuhi 
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syarat-syarat merujuk menurut hukum munâkahât, apakah rujuk yang 

akan dilakukan itu masih dalam ‘iddah t}alakraj’i, apakah perempuan 

yang akan dirujuk adalah isterinya. 

(4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang 

bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran 

Rujuk.  

(5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatatan Nikah atau 

Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah menasehati suami isteri tentang 

hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk. 

 

Pasal 168 

(1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatatan 

Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (Dua), diisi dan ditandatangani oleh 

masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim 

kepada Pegawai Pencatatan Nikah yang mewilayahinya, disertai dengan 

surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam Buku 

Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan. 

(2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai 

Pencatatan Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari 

sesudah rujuk dilakukan. 

(3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu 

Pegawai Pencatatan Nikah membuatkan salinan dari daftar lembar 

kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya. 

 

Pasal 169 

(1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya 

rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat 

berlangsungnya t}alakyang bersangkutan dan kepada suami isteri 

masing-masing diberikan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut 

contoh yang ditetapkan oleh Menteri Negara. 
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(2) Suami iteri atau kuasanya dengan membawa kutipan Buku Pendaftaran 

rujuk tersebut dating ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya 

t}alak dahulu untuk mengurus dan mengambil kutipan Akta Nikah 

masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh 

Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia pada kutipan Akta 

Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk. 

(3) Catatan yang dimaksudkan ayat (2) berisi tentang terjadinya rujuk, 

tangggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal kutipan Buku Pendaftaran 

Rujuk dan tanda tangan Panitera.
6
 

 

Walaupun tidak memuat tentang rujuk di dalamnya namun perlu 

dasadari bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan peraturan perundang-undangan. 

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan aturan yang berada di 

bawah kedua produk tersebut. 

Oleh karena itu, penegasan dan penjabarannya ke dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) tidak sampai bertentangan atau melampaui apa-apa yang 

tetap diatur dalam kedua produk hukum tersebut. Jadi tetap dipegangi 

konsistensi materi antara kedua produk itu dengan penjabaran perluasan 

ketentuan yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
7
 

 

C. Klasifikasi Rujuk 

Rujuk pada dasarnya berkaitan erat dengan perceraian, oleh karena 

itu klasifikasi rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat 

dalam pasal-pasal yang berhubungan dengan t}alak berikut ini: 

 

Pasal 118 

T{alak Raj’i adalah t}alak kesatu atau kedua dimana suami berhak 

rujuk selama isteri masih dalam masa ‘iddah.
8
 

                                                             
6
Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI……..,hal. 71-74. 

7
 Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam System Hukum 

Nasional, (Jakarta: PT. LOGOS Wacana Ilmu, 1999),  hal. 50. 
8
Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI……..,hal. 54. 
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Pasal 119 

(1) T{alak Ba’în Shughra adalah t}alak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh 

akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam ‘iddah. 

(2) T{alak Ba’in Shughrâ sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah: 

a. T{alak yang terjadi qabla al-dukhûl. 

b. T{alak dengan tebusan atau khulûk. 

c. T{alak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.
9
 

 

Pasal 120 

T{alak Ba’in Kubrâ adalah t}alak yang terjadi untuk ketiga kalinya. 

T{alak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, 

kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan 

orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba’da al-dukhûl dan habis masa 

‘iddahnya.
10

 

Berdasarkan pasal-pasal di atas dapat diketahui bahwasanya rujuk 

tidak dapat diklasifikasikan. Karena rujuk hanya dapat dilakukan dalam 

t}alak yang raj’i selama isteri masih dalam masa ‘iddah.
11

 Adapun hukum 

rujuk pada t}alak ba’in sama dengan pernikahan baru, yaitu tentang 

persyaratan adanya mahar, wali dan persetujuan. Jadi kembalinya seorang 

laki-laki kepada mantan isterinya dalam kasus t}alak ba’in dan Shughrâ 

maupun Kubrâ tidak dikategorikan sebagai rujuk melainkan sebagai satu 

pernikahan baru.
12

 

 

D. Syarat dan Rukun Rujuk 

a. Syarat Rujuk 

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada dasarnya 

pelaksanaan rujuk harus memenuhi persyaratan normatif dan teknis. 

Adapun persyaratan normatif di antaranya yaitu: 

                                                             
9
Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI……..,hal. 54. 

10
Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI……..,hal. 54-55. 

11
Slamet Abidin dan Aminudin, Fiqh Munakahat 2, (Bandung:CV. Pustaka Setia, 1999), 

hal. 150. 
12

Slamet Abidin dan Aminudin, Fiqh Munakahat 2..........., hal. 151. 
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1. Suami yang hendak merujuk haruslah dengan niat dan kesadarannya 

sendiri jadi rujuk yang dilakukan bukan dalam keadaan terpaksa. 

2. Wanita yang hendak di rujuk adalah benar-benar mantan isterinya 

yang sah. 

3. Wanita tersebut masih dalam masa ‘iddah. 

4. Perceraian yang terjadi masih bersifat raj’i atau berdasarkan 

keputusan pengadilan agama dengan alasan selain alasan-alasan zina 

dan khulûk. 

5. Rujuk harus diikrarkan dengan ucapan yang jelas. 

6. Rujuk harus dengan persetujuan isteri. Hal ini berbeda dengan 

ketentuan fikih, bahwa sahnya rujuk adalah hak mutlak suami yang 

tidak bergantung pada kerelaan atau persetujuan pihak isteri. 

7. Rujuk harus dipersaksikan. Ketentuan ini di dalam fikih masih 

menjadi kontroversi karena ada sebagian ulama yang berpendapat 

saksi tidak diperlukan bagi suami yang akan kembali pada 

isterinya.
13

 Akan tetapi ada pula yang mewajibkan adanya saksi 

sebagai syarat sah rujuk. 

Sedangkan yang menjadi persyaratan teknisnya yaitu adalah: 

1. Rujuk harus dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) 

atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). 

2. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Pembantu Pegawai Pencatat 

Nikah (P3N) yang ditunjuk tersebut harus sesuai dengan kompetensi 

wilayahnya. 

3. Proses rujuk harus dihadiri oleh saksi. 

4. Dibuat catatan dalam Buku Pendaftaran Rujuk yang ditandatangani 

oleh suami, isteri, saksi, dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). 

b. Rukun Rujuk 

Selain persyaratan-persyaratan tersebut di atas, baik yang 

normatif maupun teknis menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) di 

                                                             
13

Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia..........., 

hal. 268. 
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dalam pelakasaan rujuk harus terdapat rukun-rukun rujuk, seperti yang 

tertulis di bawah ini: 

1. Suami yang merujuk 

2. Isteri yang dirujuk 

3. Sighat (ucapan) rujuk 

4. Saksi 

5. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Pembantu Pegawai Pencatat 

Nikah (P3N).
14

 

 

E. Prosedur Pelaksanaan Rujuk 

Tata cara dan prosedur rujuk telah diatur dalam peraturan Menteri 

Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah 

dan tata cara kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan 

Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam,
15

 yaitu sebagai 

berikut: 

Suami yang hendak merujuk isterinya dating bersama-sama isterinya 

kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau P3NTR di daerah tempat tinggal 

isteri dengan membawa surat kutipan Buku Pendaftaran t}alak dan surat 

keterangan lain yang diperlukan (pasal 32 PMA Nomor 3/1975). 

Rujuk harus dilakukan dengan persetujuan isteri di hadapan Pegawai 

Pencatat Nikah (PPN) atau P3NTR. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau 

P3NTR memeriksa dan menyelidiki syarat-syarat merujuk menurut hukum 

munâkahât apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam ‘iddah t}alak 

raj’i dan apakah perempuan yang akan dirujukl itu adalah isterinya. Setelah 

itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan 

beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk. 

Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau 

P3NTR menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka 

yang berhubungan dengan rujuk. Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan 

P3NTR. Daftar rujuk dibuat rangkap 2 (Dua) diisi dan ditandatangani oleh 

                                                             
14

Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia ........, 

hal. 268. 
15

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia……., hal.324. 
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masing-masing yang bersangkutan serta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada 

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di daerahnya, disertai surat-surat keterangan 

yang diperlukan untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Rujuk yang lain di 

simpan (pasal 33 PMA Nomor 3/1975). 

Pengiriman lembaran pertama dari daftar rujuk oleh P3NTR 

dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan. 

Apabila lembaran pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka oleh P3NTR 

dibuatkan salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang 

sebab-sebab hilangnya, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) membuat surat-surat 

keterangan terjadinya rujuk atau SK terjadinya rujuk dan mengirimkan 

kepada Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya t}alak yang bersangkutan 

dan kepada suami isteri masing masing diberikan kutipan Buku Pendaftaran 

Rujuk menurut contoh yang ditetapkan Menteri Agama. 

Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Buku Pendaftaran 

Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya t}alak 

dahulu untuk mengurus/mengambil ketipan Akta Nikah masing-masing yang 

bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang 

tersedia pada KUTIPAN AKTA NIKAH tersebut bahwa yang bersangkutan 

telah rujuk. Catatan yang dimaksud di atas berisi tempat terjadinya rujuk, dan 

ditanda tangani Panitera (pasal 32, 33, 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 

Tahun 1975).
16

 

Isteri yang sudah dit}alak baik satu atau dua maupun cerai pertama 

atau kedua dapat dirujuk (kembali lagi menjadi suami isteri) oleh sang suami, 

apabila dilakukan dalam tenggang waktu ‘iddah (pasal 32 ayat (3)) Peraturan 

Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, tentang tenggang waktu ‘iddah itu 

adalah 90 (Sembilan puluh) hari lihat juga Undang-undang Nomor 1 Tahun 

pasal 11 Jo. Pasal 39 PP nomor 9/1975. 

Suami yang akan merujuk bekas isterinya yang telah diT{alak atau 

cerai, harus datang bersama bekas isterinya dengan membawa surat-surat, 

yaitu sebagai berikut: 

                                                             
16

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia……., hal.326. 
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1. Surat keterangan untuk rujuk dari Lurah Kepala Desanya (dapat 

dipergunakan model keperluan cerai, t}alak dan rujuk). 

2. Kutipan dari Buku Pendaftaran t}alak atau cerai . 

Setelah dilengkapi syarat-syarat tersebut Pegawai Pencatat Nikah 

atau P3NTR memeriksa: Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mencatat dala 

Buku Pendaftaran Rujuk, kemudian membacanya, di mana perlu 

diterjemahkan dalam bahsa daerah di hadapan yang merujuk dan dirujuk, 

saksi-saksi dan selanjutnya ditandatangani oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan. 

Oleh Pegawai Pencatat Nikah dibuatkan kutipan dari Buku 

Pendaftaran Rujuk, yang masing-masing diberikan kepada suami yang 

merujuk dan isteri yang dirujuk. Kemudian Pegawai Pencatat Nikah 

memberitahukan kepada Pengadilan Agama di tempat suami dan atau isteri 

yang memberikan surat keterangan t}alak dan atau memutuskan cerai bahwa 

suami isteri kembali pulih sebagai sediakala. 

Ketentuan tentang tatacara rujuk tersebut kemudian dikuatkan lagi 

dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 167, 168, dan 169.
17

 

Pasal 167 menyatakan: 

(1) Suami yang hendak merujuk istrinya dating bersama-sama isterinya 

kepegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pecatat Nikah yang 

mewilayahi tempat tinggal suami iteri dengan membawa penetapan 

tentang terjadinya t}alak dan surat keterangan lain yang diperlukan. 

(2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai 

Pencatatan Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatatn Nikah. 

(3) Pegawai Pencatatan Nikah Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah 

memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang merujuk itu memenuhi 

syarat-syarat merujuk menurut hukum munâkahât, apakah rujuk yang 

akan dilakukan itu masih dalam iddah t}alak raj’i, apakah perempuan 

yang akan dirujuk adalah isterinya. 

                                                             
17

Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI……..,hal. 71-74. 
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(4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang 

bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran 

Rujuk.  

(5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatatan Nikah atau 

Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah menasehati suami isteri tentang 

hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk. 

Selanjutnya setelah rujuk dilaksanakan, lebih banyak bersifat teknis 

administratif, yang menjadi tugas dan kewenangan Pegawai Pencatat Nikah 

atau P3NTR. 

Kompilasi pasal 168 menyatakan:
18

 

(1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatatan 

Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (Dua), diisi dan ditandatangani oleh 

masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim 

kepada Pegawai Pencatatan Nikah yang mewilayahinya, disertai dengan 

surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam Buku 

Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan. 

(2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai 

Pencatatan Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari 

sesudah rujuk dilakukan. 

(3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu 

Pegawai Pencatatan Nikah membuatkan salinan dari daftar lembar 

kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya. 

Selanjutnya pasal 169 Kompilasi menguraikan langkah administratif 

lainnya: 

(1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya 

rujuk dan mengirimkannya ke Pengadilan Agama ditempat berlangsung 

t}alak yang bersangkutan dan kepada suami dan isteri masing-masing 

diberikan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang 

ditetapkan oleh Menteri Agama. 

 

                                                             
18

Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI……..,hal. 71-74. 
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(2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa kutipan Buku Pendaftaran 

Rujuk tersebut dating ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya 

t}alak dahulu untuk mengurus dan mengambil kutipan Akta Nikah 

masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh 

Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia pada kutipan Akta 

Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk. 

(3) Catatan yang dimaksud ayat (2) berisi tentang terjadinya rujuk, tanggal 

rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal kutipan Buku Pendaftaran Rujuk 

dan tandatangan Panitera.
19

 

Ketentuan-ketentuan mengenai rujuk di dalam Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) tersebut di atas menjelaskan bahwa pada hakikatnya 

pelaksanaan rujuk sudah sepenuhnya mendapatkan ketentuan hukum tetap 

yang aturan-aturannya harus dipatuhi dan akanada sanksi hukum yang 

konkrit bagi yang mengabaikannya. Sekaligus untuk memberikan warning 

effek agar para pasangan suami isteri tidak dengan mudah menjatuhkan atau 

menggugat t}alak tanpa pemikiran dan pertimbangan lebih lanjut. 
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