
KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

Kesimpulan

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 memberikan peranan be- 

sar kepada unsur-unsur agama dan kepercayaan. In i tidak 

bera,rti fak to r-fak to r la in  seperti Hukum Adat diabaikan* 

Unsur-unsur agama dan kepercayaan tersebut dapat disim-
%

pulkan antara la in  dari:

a* Pasal 1 UU no* 1/1974 yang menyatakan, bahwa 

perkawinan harus berlandaskan Ketuhanan Yang Mahaesa.

b . Pasal 2 ayat 1 UU no. 1/1974 menentukan, bah

wa untuk sahnya perkawinan harus dilangsungkan menurut 

agama dan kepercayaannya.

c« Pasal 29 ayat 2 UU no. 1/1974 yang menentukan, 

bahwa perjan jian  perkawinan tidak dapat disahkan jik a  

melanggar hulcum agama dan kesusilaan*

Henurut pasal UU no0 1/1974> harta bersama diurua 

oleh suami dan is t e r i  dan jik a  perlu masing-masing su- 

ami atau is t e r i  dapat memindah tangankan harta bersama
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atau dijadikan jaminan* I-Ianya saja semua itu  harus ada 

kesepakatan atau persetujuan kedua suami is te r i*  in i  

b e ra r t i baik suami atau is t e r i  mempunyai kedudukan sa- 

ma dalam persoalan pongelolaan dan penguasaoh harta ber 

sama*

I I *  Saran*saran

1. Untuk mencegah kemungkinan timbulnya sengketa atau per 

sells ihan  pembagian harta perkawinan atau harta warisj 

perlu perjan jian  kawin diwaj ibkan bagi calon pasangan 

suami is t e r i .  Perjan jian kawin yang syarat-syoratnya 

sebagaimana adanya menurut undang-undang perkawinan, ya

itu  tidak melanggax* hulcum agama dan kesusilaan, hendak- 

nya di dalam is i  perjan jian kawin ditentukan secara te 

gas mengenai: pengelolaan, penguasaan, pembagian untung 

rugi dan pembagiannya jik a  te r ja d i perceraian atau kema- 

tian*

2* Sehubungan dengan sahnya perkawinan menurut aguma duii 

kepercayaannya, maka wajar kalau te r ja d i perceraian  

atau kematian harta perkawinan diputus menurut hulcum 

agama don kepercayaan yang mendasari perkawinan*
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