
B A B  IV

PENUTUP

1* Kesimpulan
Bari uraian yang terdapat dalam bab-bab terdahulu,

maka sebagai kesimpulan dapat dikefiukakan hal-hal sebagai
berikut:
1, pengukuhan diwajibkan bagi setiap putusan pengadilan. 

agaiia yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, 
mengenai perceraian yang timbul karena gugatan dan pem- 
batalan perkawinan;

2* pengukuhan bertentangan dengan pasal 11 ayat 1 Undang 
undang No. 14 tahun 1970 yang menetapkan pengadilan 
agama secara administratif ada dibawah kekuasaan depar- 
temen agama, pasal 10 ayat 1 Undang-undang No. 14 tahun 
1970 yang menetapkan pengadilan agama sederajat dengan 
pengadilan negeri dan pasal 4 ayat 2 jo. pasal 5 ayat 2 
Undang-undang No. 14 tahun 1970 yang menghendaki terca- 
painya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan;

i
3. dalam perkembangannya, pengukuhan mengalami*pergeseran 

sifat dari administratif kearah bentuk yang tidak je- 
las, lebih ketat dan tidak mungkin bernama administra
tif lagi;

4. Becara sosiologis ketiga hal di atas (butir 1, 2 dan 3) 
akan menimbulkan akibat negatif dan menghilangkan ke- 
percayaan terhadap salah satu lingkungan peradilan yang
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ada, sehingga mengakibatkan keengganan pada warga masya
rakat -untuk menyelesaikan masalah perkawinan di pengadi
lan agana;

5. selain hal tersebut di atas, pengukuhan temyata menggu- 
nakan fiat executie sebagai landasan materiil, padahal 
pengukuhan dan fiat executie menangani bidang permasa- 
lahan yang berlainan.

2. Saran
Memperhatikan uraian dan kesimpulan, maka sebagai

saran dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
«

1. mengingat dampak yang ditimbulkan oleh pengukuhan bagi 
para pihak yang berperkara dan demi eksistensi Berta 
perkembangan pengadilan agama, maka pasal 63 ayat 2 T3n- 
dang-undang No, 1 tahun 1974 harus ditinjau kembali;

2* eksistensi pengadilan agama terwujud pada kewenangannya 
untuk melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuat
an hukum yang tetap, oleh karena itu perlu diciptakan 
undang-undang yang mengatur susunan, wewenang, dan hu
kum acara peradilan agama aecara unifikatif;

3. alternatif lain yang ada, lebih meningkatkan secara 
kongkrit perpaduan kesepakatan di dalam membenahi tubuh 
peradilan agama, sebagaimana telah dirintie oleh Ketua

>
Mahkamah Agung bersama-sama dengan Menteri Agama melalui 
Surat Keputusan Bersama No. KlAA/OOI/SK/l/1983, KKA/002/ 
SK/I/1983, KMA/003/SK/I/1983 daa KMA/004/SK/I/1983, yang 
telah dicetuskan pada tanggal 7 Januari 1983.
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