
B AB IV 

KESIMPULAN 

rada hakekatnya Undang-undang Perka,/inan Nomor 1 ta

hun 1974 menoegah terjadinya peroeraian sebagaimana yang 

disebutkan di dalam Penjelasan Umumnya. Begitu pula yang 

tergambar dalam pasal 1 Undang-undang tersebut. 

Suatu perkawinan lebih banyak tergantung dari pribadi 

pribadi yang bersangkutan dari pada masyarekat. Walaupun 

pada dasarnya perkawinan juga mempunyai tanggung jawab ke

masyarakatan, karena perkawinan adalah pembentukan keluar

ga yang menjadi inti terbentuknya masyarakat teraebut. 

Suatu perceralan tidak selalu merupakan hal yang ter

cela apabila terpaksa harus dilakukan demi untuk menjaga 

jangan sampal terjadi akibat yang leblh buruk apabila tidak 

dilaksanakan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tnhun 1975 seba

gal peraturan pelaksanaan dari Undang-undang No.1 tahun 

1974, dalam pasal 19-nya telah menetapkan batasan-batasan 

mengenai alasan-alasan perceraian. Di antara alasan-alasan 

tersebut terdapat alasan-alasan peroeraian yang menyebutkan 

salah satu pihak menlnggalkan kewajiban, berselisih terus 

menerus dan moral. 

Mengcnai pclaksanaan Undang-undang Perkawinan sebagai 

hukum yang berfungsi social engeneering merupakan penanaman 

nilai-nilai baru yang belum selaras dengan nilai hukum per

kawinan. Untuk itu dibutuhkan usaha-usaha pelembagaannya 
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yaitu dengan mempergunakan cara-cara penyebarluasan nilai

nilai baru tersebut melalui sarana interpersonal, media ma

sa maupun gabungan dari keduanya. Adapun pelaksanaannya da

pat mempergunakan anggota masyarakat yang telah menerima 

sistim tersebut, agen-agen pembaharuan yang dapat berupa pe

tugas-petugas penyuluhan, tokoh-tokoh masyarakat dan keikut

sertaan organisasi-organisasi sosial untuk berperan serta. 

Dengan demikian dapat diharapkan pengembangan terhadap pe

nyebaran Undang-undang Perkawinan yang berarti pula peng

hambatan tcrjadinya peningkatan perceraian. 

Setelah lebih dari sepuluh tahun berlalu yaitu empat 

tahun terakhir ini banyak di Pengadilan Agama Surabaya telah 

terjadi penurunan angka perceraian, walaupun penurunan ter

sebut relatif keeil belum seperti apa yang diharapkan oleh 

Penjelasan Umum Undang-undang ini. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN Tahun 1974 terhadap angka perceraian . . . . SRI HAJATI, SH.




