
B A B  IV
- KESI MPUIiAK DAN 3 ARAN - SARAK.

Setelah menguraikan tinjauan terhadap pasal 34 B.W* 
pada dewasa ini secara keseluruhan ,maka kini sampailah 
saya kepada kesiapulan-kesimpulan dari pada uraian saya 
dimuka dan beberapa saran yang ingin saya ajukan. 
Kesimpulan-kesimpulan tersebut ialah :

1. Di-Indonesia berlaku pelbagai nacam Hukum Per- 
kavlnan yang berlaku bagi pelbagai golongan 
pendudukvyakni :
a. bagi orang-orang Indonesia asli,berlaku 

Hukum Adat mereka. 
b* bagi orang-orang Arab dan lain-lain bangsa 

Timur Asing bukan Tionghoa,berlaku Hukum 
Adat mereka.

c, bagi orang-orang Eropa,berlaku Burgerlijk 
Wetboek (B.W.). 

d* bagi orang-orang Tionghoa,berlaku Burgerlijk 
Wetboek (B.W.) dengan sedikit kekecualian, 
yaitu mengenai hal pencatatan jiwa dan aca- 
ra sebelum perkavinan dilakukan.

e. dalam hal perkavinan campuran,pada umunnya 
berlaku hukum dari suami*

2# Didalam Buegerlijk Wetboek (B.W.) terdapat sebu- 
ah pasal,yaitu pasal 34,dimana pasal tersebut 
menetapkan bahwa seorang wanita tidak diperbo- 
lehkan kawin lagi,kecuali telah lawat 300 hari 
sejak perkawinannya yang terakhir dibubarkan.

3. Ketentuan pasal 34 B.W. adalah merupakan syarat

intern absolut/mutlak bagi seorang wanita yang 
akan melangsungkan perkawinan lagi setelah pu -

tus perkawinannya yang lalu.
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4. Maksud yang alion dicapai oleh pasal 34 B.W* Ia
lah untuk mencegah percampuran darah (concuaio 
sanguinis) dan untuk kepastian keturunan,

5. Kedua hal tersebut diatas (nomer 4) adalah pen- 
ting,karena untuk menentukan ke^absahan anak 
yang akan dilahirkan nanti,hal mana terutama 
berhubungan dengan peninggalan harta kekayaan 
(harta warioan) orang-tuanya.

6. Pada lain golongan warga negara juga mengenai 
ketentuan waktu tunggu sebagaimana disebutkan 
dalam pasal 34 B.W. ltutmisalnya dalam agama Is
lam dinamakan masa iddah, dan semuanya itu ber- 
tujuan sama dengan yang telah dlsebutkan diatas 
(mencegah percampuran darah dan untuk kepastian 
keturunan.

7. Paeal 34 B.W. telah menimbulkan beberapa persoalan 
karena pada umumnya para wanita menganggap waktu 
300 hari itu terlalu lama dan merupakan penghalang 
untuk melakukan perkawinan baru,sehingga mereka 
berusaha untuk menghindari pasal 34 B.W. dengan 
misalnya melakukan perkawinan diluar-negeri,yaitu 
dinegara yang tidak mengenai ketentuan seperti 
pasal 34 B.W.kita.

8. Akibat dari pelagggaran terhadap pasal 34 B.W. 1- 
tu akan menyebabkan timbulnya keragu-raguan dari 
anak yang dllahirkan fsiapa bapak dari anak terse
but, apakah anak itu merupakan anak yang sah dari 
hasil perkawinannya yang lalu*
Ke-absah-an ana® tersebut adalah pent lug f karena 
ini akan berpengaruh dalam hal pembagiun harta 
peninggalan orang-tuanya (harta warisan).

9. Untuk mencegah percampuran darah (eonfusio sangu
inis) dan untuk kepastian keturunan, maka saya
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menganggap perlu untuk dipertahankan pasal-pasal 
atau peraturan-peraturan yang mengatur waktu 
tunggu bagi sorang wanita yang akan melakukan 
perkawinan lagi setelah putus perkawinannya yang 
lalu,dalam hal ini ialah pasal 54 B.W, 

lffi.ffetapi sekarang dengan kemajuan ilmu kedokteran kita 
apabila wanita yang bersangkutan itu dapat 
menunjukkan surat keterangan dokter,lebih sempur- 
na lagi bila itu dari dokter specialis kandungan, 
yang menyatakan bahwa ia dalam keadaan tidak ha- 
mil,maka ia segera dapat melakukan perkawinan 
lagi tanpa menanti 500 hari,karena tujuan pasal 
54 B.W. telah tercapai.

11.Jadi ketentuan pasal 54 B.W. pada dewasa ini hen- 
daknya tetap dipertahankan ,kecuali wanita yang bere 
sangkutan dapat menunjukkan surat keterangan 
hasil pemeriksaan dokter( sertifikat dokter)yang 
menyatakan bahwa ia tidak haail.

Saran-saran.
Saran-saran yang ingin saya ajukan ialah :

l.Pada umumnya Burgerlijk Wetboek(B?W.) sudah tidak 
sesuai dengan suasana kemerdefcaan Bangsa dan 
Negara kita pada dewasa ini. Adalah menjadi tu- 
gas dari Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (L.P*H.N.) 
untuk mengadakan peromba^an seluruh peraturan 
perundang-undangan dart zaman pemerintah jajahan. 
Seyogyanya L.P.H.N* sebagai satu-satunya lembaga 
yang bertugas merombak semua peraturan perundang- 
undangan dari zaman penjajahan tersebut segera me
rombak B?W. dan menyusun Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata Indonesia yang menuju kearah tata-hukum 
Nasional Indonesia, serasi dan sejiwa dengan Panca- 
si&fc dan Undang-undang tiasar 1945.
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2. £engon dioosuaikan pada koadotm devaoa ini/ke- 
cajuan ilxzu kodokii»rant headaknya bunyi paoal 
34 B.tf* itu diio&bah deacon diadakan porkocua- 
lianfbiXcoaaa vanita yanc borflangkutan dapat 
aouuajukkan surat ketdrc£&&& dokter yang acnya~ 
token bahva la tidak haail pada vsktu putus 
porkavluaa&ya*

3# ttanlta yaaj hczidak kawin lagi supoya oenjindah- 
kan kotontuGG paoal 34 XS.tf* dun tidak &cn&oda~ 
kan poXan&iarca* terhadap paoal tureebut deal 
kdpemtingas anak yanj diXahirkon.

4* jDeatkion pula para dokter you# dini&ta untuk tee- 
corikca wanita yang bsroanskutan hendaknya nen^o- 
dakau pooorikeaan. yang oatelit^-tolitinya, aohin^- 
&a tidak ada keraju-raguan la£i terhadap wanita 
toraebut.

OoaikiauXah kealmpuX&n dari pada uraian yang t*>rd&~ 
pat pada bab-bnb oubolucnya, aorta bpbarapa saran yang 
eoya kcnukakon fd©a&an aakoud agar dob jadi ouobaasan pi- 
kiran yang barartl dai&n ilau hukun* khuou&aya dalaa Hu- 
kua Porkavinan kita, bet apapua kecil artinya.
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KEPPTUSAM PEHGADIliAM KEGERI.

PEHGADILAN NEGERX SURABAYA,
DAFTAR NOMER 289/1967 S.P.

Pengadilan Negeri Surabaya, mengadili perkara*p»rkara 
Perdata, telah mengambil penetapan atas surat permo - 
honan yang bunyinya seperti berikut s

Surabaya , 22 Mei 1967* 
K e p a d a  

Yang terhormat Bapak Kepala 
pengadilan Negeri Surabaya 

di Surabaya*

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini, kami, Tjan Kiong 

Hwie, seorang perempuan bangsa Indonesia tidak ada peker- 
jaan ,bertempat di Surabaya, bersama ini mengajukan hal - 
hal sebagaimana tersebut dibawah ini :

bahwa kami dilahirkan di-Surabaya pada tanggal
19 Mei 1955,anak perempuan dari suami-isteri Tjan 
Thwan Tjay dan Poei Gie Nio sebagaimana dinyatakan 
pada akte kelahiran tanggal 25 Mei 1955 nomer 567, 

bahwa kami telah kawin dengan seorang laki-la
ki bemama Tjioe Seng Gwon pada tanggal 21 Mei 

1964 nomer 515, +

bahwa valaupun perkawinan tersebut menurut Undang 
undang sudah sah,akan tetapi kami,pemohon,tidak per- 
nah menempati rumah bersama atau hidup bergaul cam- 
pur dengan suami dalam arti kata seluas-luasaya dan 
secara bebas dan laya# seperti suami-isteri,karena
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aonurufc adat Xion&hoa psrkuvin^e itu Wlua uiumuakau 
(dirosoikan) pada maeyarakat rccai,

bahua denjan deoikian dari perkawinan ini ti
dak ada dilahirkan aooranj anak, bohkan kaai tidak 
pcrnah hanil,

bahva kira-kira dua oin&ju laacnya perkavinan 
itu berlnngsun3tfiuaci koai toroebut bcrbuat zinah,oo- 
bitV3ga atas percohonan kaci,parkavinan dipocahkn do
njon putucan Pon^adilan He^eri Kalcnj tanggal 1 Sep
tember 1966 nonor 200/1966, hal sang telah dldaftarkan 
pada Catalan Sipil Surabaya dan terbukti pula nenurut 
kufcipan afete perceraian terlasspir,

bahva kani tidak ada pekcrjacn dan berpengha-
eilan,

bahva bekaa Quasi Ijoe Song Gvan ookaranj tidak 
diketahui alanataya telah kaviu dengan seorang vaaita 
Indonesia, oedangkon pemikahan dilan^oua^kan cenurut 
peraturan untuk ccrcka yans bera&asa Islan,

bahva kani berkehondak akan nikah lagi dengan 
aeorong lolaki bernana Ir. Kweo Thian Lok bcrtecpat 
tingjal di-Jekarfcafagar supaya baruoah tangga yciig wa~ 
jar aemmtut hidup baru dengan hurapan akan D^n&npat- 
kan jalan untuk nencapai tujuan,

bahwa akan totapi oakoud dan tujuan koai akan 
terhalan# karena ketentuan-kotentuan tornaktub daloa 
peraturan Hukua Perdata, oeolah-clah bafii kaiai, sebagai 
soorang vaaita yang bcrcorai, hanya dapat osndkah lagi 
don̂ jan lain priafaetelah jangka vaktu 300 hari terhitung 
culai tsrdaftarnya poreeraian b$rakhii?p

bahva untuk scabuktikon yang kaci, penohon, sete— 
lah pereeroion tidak aenga&duAg* aaka dapat dinyatakan 
dari keterangan dokter yang dilampir&on borsana ini
juga.
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Oleh karena hal-hal tersebut diatas ,kami motion 
eudilah kiranya ^apak Hakim berkenan memutuskan :

1. Member! fasilitas/idzin kepada kaml untuk 
melakukan pernikahan baru dengan seorang 
pria pilihan kaml tersebut diatas,eetidak- 
tidaknya member! persetujuan Bapak Hakim 
akan maksud kami tersebut*

2. Memerintahkan/menyatakan persetujuan Bapak 
Hakim kepada Bapak Pejabat Kantor Catatan 
Sipil yang bersangkutan untuk melaksanakan 
perkawinan baru bag! kami ,setidak-tidaknya 
(subsftdair): lain keputusan yang layak me- 
nurut kebijaksanaan Bapak Hakim,agar mak - 
aud kami (menempuh perkawinan baru) dapat 
dikabulkan.

Atas segala kebi jaksanaan dan kesediaan Bapak 
Hakim dalam hal ini ,kami mengucapkan banyak terima- 
kasih.

Hormat kami,
P e m o h. o n

ttd.
Tjan Kiong Hwie
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PEHGADILAN NEGERI STJRABAYA

Hembaca surat permohonan dari Tjan Kiong Hwie, ti
dak bekerja,berumah di-Surabaya,tertanggal 22 &ei 1967, 
yang isi serta maksudnya mohon agar supaya kepadanya di- 
beri idzin untuk dapat menfckah lagi setelah adanya perce- 
raian tanggal 29 Oktober 1966

Menimbang,bahwa menurut ketentuan pasal 34 
B.W* seorang wanita tidak dapat melangsungkan perka
winan yang baru,terkeouali setelah jangka waktu 500 
(tlga ratus) hari telah laapau setelah perceraian,

menimbang,bahwa oleh karena itu perlu ditin- 
jau maksud dari pada ketentuan tersebut,

menimbang,bahwa ketentuan tersebut bertuju- 
an mencegah adanya keragu-raguan tentang keturunan 
(confusio sanguinis),sehingga perlu ditinjau apakah 
dalam hal-hal tertentu,ketentuan tersebut harus terus 
dipertahankan,

menimbang, bahwa dewasa ini berhubung dengan 
kemajuan-kemajuan ilmu jsedgfetalman yang sedemikian pe- 
satnya ,khususnya dalam ilmu kedokteran,sehingga dengan 
penyelidikan patologis dapat dipastikan tentang hamil 
atau tidaknya seorang wanita,

menimbang, bahwa dalam si&ang,pemohon menon- 
daskan bahwa ia benar-benar dalam keadaan tidak hamil 
dengan mengemukakan pula bahwa pemohon baru mendapat 
haid (menstruasi)terakhir pada taoggal 13 He! 1967,

menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan da- 
sar p e m y  at aanny a itu telah menanda-1 angan i suatu su
rat keterangan didalam sidang permusyawaratan tanggal
27 Mei,1967’dengan menyerahkan pula surat-surat kete-p 
rangan ;
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I* Haail pemeriksaan Galli Mainini dari Eabora- 
torium Kesehatan Daerah Surabaya tanggal 20 
Mei 1967*

2. Surat keterangan dokter H«S. Dokter Sutono 
tanggal 22 Mei 1967*

3* Surat keterangaa dokter Ny. Sumini Murdja- 
ni tanggal 20 Mei 1967.
menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut 4 

diatas, terdapat pernyataan-pernyataan bahwa benar-be- 
aar pemohon dalam keadaan tidak hamil,

menimbang, bahwa berhubung dengan hal-hal: 
tersebut diatas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa 
ketentuan mengenai larangan tersebut (pasal 34 B.W.) 
dalam hal ini dengan demikian tidak dapat diterapkan, 

menimbang, bahwa demikianlah ?engadilan 
Negeri dengan menyampingkan hal-hal yang di- 

maksudkan dalam Undang-undang yang klni masih berlaku, 
dan dengan adanya surat-surat keterangan dokter dia
tas, cukup mempunyai alasan untuk mengabulkan permohon- 
an pemohon,bahwa ia sebelum melampaui batas waktu 300 
(tiga ratus) hari setelah perceraiannya diperkenankan/ 
diberi idzin untuk menikah lagi

Memperhatikan Hukum yang berlaku

HEMUTUSKAN ;

Mengabulkan permohonan pemohon diatas.
Memberi idzin kepada pemohon untuk menikah 
lagi.
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Demikianlah maka penetapan ini diambil didalam 
sidang permusyawaratan Pengadilan Hegeri di-Surabaya 
pada hari ini, flabtu,tanggal 27 Mei 1967,oleh 
J.Z.Loudoe S.H*,Hakim, dengan dihadiri oleh Achmad, 
Panitera Pengganti*

Panitera Pengganti Hakim

ttd.
Achmad

ttd. 
J.Z.Loudoe S,H
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