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Denman oengucap syukur kopado fuban
nya ocEpaiXato eaya kcpada polaksan-an tusoc UraktUr oe - 
bag-i cahaaisva,yaitu penultcan okrlpoi ini,
Karan&an yan& burbontuk okripol Ini eebtmarnya lobib te 
pat jika dikatakon oobagai ouatu rangkuaan atau Mopunan 
kareaa peobuatmmyG tidak Dfloatae&ta dihaoilkan dari buah 
pikiran aaya e^ndiri,tetapi dlolob dari bahan literatur, 
baton kuliab#ponganafcaa praktck, keputuoan pcng&dilan, per- 
aturan-paraturan yang borsangkutan dan lain sebagainya.

Soya oengasbil judul skripoi ini HTlujauan terha- 
dap paeal 34 B*W* pada aevaoa ini",karena apa yang died - 
lutkaa dalaa pasal 34 B.tf. teroebut sangat pcnting artl - 
nya bag! kohidupan uaat nanueia, daloft hoi ini kfcusuonya 
bagi oeorcaig wanita yan# akan Bolaksunakan aulah catu tun- 
tutan hidu|kjiya,yaitu Eelaksanakan psritavinan.
Sudah aeujadi kodrafc alcn bahwa dua ora&s iaaDu.aia yang 
borlainan jonia,yaitu ontara Deorang wanifca dan soarang 
pria(ycng berlainun jenio cobagaimana toroebut diatr.s)fa- 
do doya oaXing tarik-neaarik eatu oaoa lain untuk uelaku- 
ksn hldup bereana dalap ouatu ikatan porkavinan;Sidup bor-
muaa doles suatu porka^inan ini oempunyai akibai ©aat
panting didalaa naeyarakat.Apalagi bila keraudian lahir u-
nak koturunon mereka dari buah perkavinan iborofabut*
Seoroag suasi don isteri booorta anak-anaknya adalah ooru-
pakan satu koXuarga didalum aasycrakat*Perkawinan dongati
deotkian adaXab corupakan ouatu daear yang utaaa bag! aua-
tu ksluarga didolos maeyarakat. ouotu koluar^a sebagai aki-
bat dari pada adanya p^rkawinan adalah morupakan bagian da-4
ri nuayarakat. Koronanya antara kclu&rgci tersobut dengan
oaoyarakatnya aau tidak cau sonontiaoa terjadi ©oling tukar

laenukar pengarub dal am eogala hoi*

Borhubung dengan akibat yang penting dcri suatu perkavinoii
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didalam masyarakat , maka masyarakat membutuhkan suatu pera- 
turanvliidup bersama ini,yaitu baik mengenai syarat-syarat 
untuk melakukan suatu perkawinan,pelakeanaan.,kelanjutan 
dan akibat-akibatnya maupun terhentinya hidup bersama ini. 
Salah satu syarat yang penting khusus bag! seorang wanita 
yang akan oelakaanakan perkawinan adalah tereanturn dalam 
pasal 34 B„W. tersebut diataa.
Saya menganggap perlu untuk mengadakan suatu peninjauan»a- 
pakah pasal tersebut yang sebetulnya merupakan varisan da- 
rl peraturan pada zaman sebelum kemerdekaan negara kita da- 
hulu masih sesuai apabila kita pertaha&kan pada dewasa ini, 

Dengan selesainya penyusunan skripsi inifperkenankan- 
lah saya menggunakan ruang dan kesempatan ini untuk menyam- 
paikan rasa terima-kasih saya yang sebesar-besarnya kepada:

- Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya,yang 
telah member! kesempatan untuk menuntut ilmu dibidang 
hukum,terutama kepada

- Bapak Abdoel Gani S.H.H.S*fyang menjabat sela- 
ku Pekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga*

- Bapak R.Soetojo Prawirohamidjojo S.H.,selaku 
Dosen Pembimbing jurusan Keperdataan pada Fa - 
kultas Hukum Universitas Airlangga,yang telah 
memberikan bitobingan dalam penyusunan skripsi 
ini.

- Bapak Djasadin Saragih S.H.^an Ibu Marthalena 
Pohan S.H*,yang juga telah sudi memberikan bim- 
bingan dalam penyusunan skripsi ini.

- Seluruh Staf Pengajar/Dosen pada Fakultas Hu
kum Universitas Airlangga,yang telah mengajar- 
kan ilmu pengetahuan dibidang hukum.

- Seluruh Staf Pegawai Perpustakaan Universitas
Airlangga Surabaya.
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- Bapak dan Ibu dirumah,yang telah memberikan se- 
gala pengorbanan hingga berakhirnya studi saya, 
serta adik-adik,yang telah membantu dalam ba - 
uyak hal.
Akhirnya saya tetap mengharapkan kritik dan saran 

earatx atas skripsi ini, yumg mengandung banyak kekurangan, 
dan menyerahkan penilaian atas karya ini kepada pembaca 
yang bijaksana.
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B A B  I 
ISI BARI P A D A J P A S A L W «

Burgerlljk Wetboek atau selanjutnya saya singkat de- 
ngan B.W. yang berlaku di-Xndonesia sekarang ini,sesung- 
guhnya berasal dari B.W. Nederland yang muiatis mutandis 
diperlakukan 3uga di-Indonesia dengan menyesuaikan diri 
dengan keadaan pada ketika itu. Berlakunya B.W. itu ber- 
dasarkan adanya azas konkordansi (Concordantie Beginsel) 
yang dinyatakan dalam pasal 131 Indische Staatsregeling 
(131 I.S.)ayat 2 sub a* Arti dari pada azas tersebut ia- 
lah : terhadap orang Eropa yang berada di-Indonesia di - 
perlakukan hukum perdata asalnya,ialah hukum perdata yang 
berlaku di-Hederland.
Azas ini dapat diadakan peagecualian dan penyimpangan bi- 
lamana :

1. ada suatu keadaan istimeva yang terjadi di-In
donesia.

2. adanya peraturan bersama yang berlaku,baik 
terhadap orang Eropa,maupun terhadap golongan 
penduduk yang lain.

Sebagaimana kita ketahui,pasal 131 I.S. berasal dari pa
sal 75 Regerfcngsreglement (75 R.R#)-lama (Staatsblad 1855
- 2)R.R.-lama,itu akhimya berubah menjadi I.S. berdasar- 
kan Staatsblad X925- 415 dan 416 pada tanggal X Januari 
1926 menurut Staatsblad 1925 - 577- Jadi pasal 131 I*S. 
adalah merupakan dasar berlakunya B.W. di-Indonesia*
Sejak tanggal I Mei X848, berdasarkan Pengiuauman tanggal 
30 April 1847,Staatsblad 1847 - 23, B.W. mulai berlaku di- 
Indonesia,yang mutatis mutandis dengan menyesuaikan diri 
kepada keadaan yang terdapat di-Indonesia ketika itu.
Dalam Staatsblad 1847 - 23 tersebut dinyatakan pula bahwa

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TINJAUAN TERHADAP PASAL 34 B.W. PADA DEWASA INI Soemali, Moehardhono 



B.W. hanya berlaku bagl :
1. orang-orang Eropa.
2. orang-orang Indonesia turunan Eropa.
5* orang-orang yngg disamakan dengan orang EroT)a,ya- 

itu mereka-mereka yang pada eaat itu be rag: 
Kristen.

Denggn demikian dapat dieimpulkan bahwa B.tf.tidak berlaku 
bagi orang Indonesia (asli). Terhadap orang-orang terse - 
but diperlakukan hukum adatnya.

Merigenai Hukum Perkawinan yang berlaku di-Indonesia, 
dalam hal ini kalau kita sebut hukum perkawinan yang ber
laku di-Indonesia,ini tidak berarti bahwa di-Indonesia ha- 
nya terdapat satu macam peraturan hukum mengenai perkawin
an. I)
Keadaannya ialah bahwa di-Indonesia ada berlaku pelbagai 
peraturan hukum perkawinan untuk pelbagai golongan warga- 
negara dan untuk pelbagai daerah.
Untuk meninjau dasar-dasar dari keadaan ini,lebih dahulu 
kita harus memperhatikan suatu piagam,yang sebelum tang
gal 5 Juli 1959 menjadi dasar pokok dari segala peraturan 
hukum yang berlaku di-Indoneaia, aitu Undang-undang Dasar 
Sementara Republik Indonesia (U.U.D.S.R.I.).
Oleh karena Hukum Perkawinan merupakan bagian dari Hukum 
Perdata,maka kita harus melihat pada pasal 102 U.H.D.S. 
Disitu disebutkan bahwa Hukum Perdata (dan lain-lain hu - 
kum) diatur daggan undang-undang dalam Kitab Hukum,kecua- 
li jika undang-undang raenganggap perlu untuk mengatur be- 
berapa hal,dalam undang-undang tersendiri.

I). Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di-Indonesia f 
hal aman 10,
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Pasal ini sudah terang mengandung prinsip kodifikasi 
yang harus diturut,yaitu pengumpulan pelbagai golongan 
peraturan hukum dalam suatu Kitab Hukum. Da* Hukum Per* 
data disebut sebagai salah satu golongan peraturan hukum 
itu.
Sojak mulai berlakunya pasal 102 U.U.D.S. itu pada tang- 
gal 17 Agustus 1950 sampai eekarang, Badan Pengundang- 
undang di-Indonesia belum bertindak sama sekali dilapang- 
an kodifikasi perihul Hukum Perdata.
Maka menurut pasal peralihan dari U.U.D.S.,yaitu pasal 142 
masih tetap berlaku peraturan-peraturan undang-undang yang 
sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950,selama dan sekedar 
peraturan-peraturan itu tidak dicabut,ditambah atau diu - 
bah oleh undang-undang atas kuasa Undang-undang Dasar Se- 
mentara ini.
Bagaioana keadaan pada tanggal 17 Agustus 1950 ?
Sebelum tanggal ini berlaku ketentuan dalam pasal 192 a - 
yat 1 Konstitusi Republik Indonesia Serikat,yang berbunyi; 

"Peraturan-peraturan,undang-undang dan ketentuan-ke- 
tentuan tata-usaha yang sudah ada pada saat Konstitusi 
ini mulai berlaku,tetap berlaku dengan tidak berubah 
sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan 
Republik Indonesia Serikat,selama dan sekedar peratur
an-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dica - 
butfditambah atau diubah oleh undang-undang dan keten
tuan tata-usaha atas kuasa Konstitusi inin.

Ke&e&ltusi Republik Indonesia Serikat memuat pasal seperti 
pasal 102 U.U«D.S« tersebut diatas,
Dari apa yang dicantumkan dalam Konstitusi Republik Indone
sia Serikat,ternyata Konstitusi Republik Indonesia Serikat 
tersebut tidak menghiraukan hal kodifikasi dari Hukum Per

data dan lain-lain golongan peraturan Hukum.
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Hanya dimungkinkan adanya undang-undang yang mengatur Hu
kum Perdata.

Keadaan pada waktu sebelum mulai berlakunya Konsti - 
tusi Republik Indonesia Serikatfberlakulah pasal II Atu - 
ran Peralihan dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia 
1945,tertanggal 18 Agustus 1945,pasal mana adalah demiki
an ;

"Segala badan negara dan peraturan yang ada masih 
langsung berlaku,selama sebelum diadakan yang baru 
nienurut Undang-undang Dasar ini".

Pasal IV Aturan Peralihan tersbbtit aetlah denikian :
"Sebelum Majelis Perausyavaratan Rakyat,Dewan Perwa- 
kilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk 
menurut Undang-undang Dasar ini, segala kekuasaan di- 
jalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite 
Hasional Pusat".

Berhubung dengan A&uran Peralihan ini,Presiden pada tang- 
gal XO Oktober 1945 (diumumkan pada tanggal itu juga) me- 
ngadakan suatu "Peraturan Nomer 2nfyang isinya adalah se- 
bagai berikut s

"Untuk ketertiban masyarakat,bersandar atas Aturan 
Peralihan Undang-undang Dasar Kepublik Indonesia pa- 
sal II berhubung dengan pasal IV, Kami, Presiden,me- 
netapkan peraturan sebagai berikut ;
Pasal 1 :

Segala badan negara dan peraturan-peratur- 
an yang ada sampai berdirinya Negara Repu
blik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 
selama belum diadakan yang baru menurut Un
dang-undang ttasar,masih berlaku,asal saja
tidak bertentangan dengan Undangundang Da
sar tersebut.
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Pasal II s
Aturan ini mulai berlaku pada tanggal
17 Agustus 1945*

Jadi keadaan Hukum Perdata pada tanggal 17 Agustus pada 
pokokjijta dilanjutkan. Bagaimana keadaan itu ?
Sebelum tanggal 17 Agustus 1945 berlakulah peraturan-per
aturan dari pemerintah balatentara Jepang. Untuk Java dan 
Madura pembesar balatentara &ai Nippon pada tanggal 7 Ma- 
ret 1942 mengeluarkan Undang-undang nomer 1 yang pada pa
sal 3 menentukan :

"Seaua badan-badan Pemerintah dan kekuasaaimfa 
hukum dan undang-undang dari Pemerintah yang 
dahulu,tetap diakui £ah buat sementara vaktu, 
asM saja tidak bertentangan dengan aturan
Pemerintah Militer".

Untuk daerah-daerah diluar Java dan Madura ada badan-badan
kekuasaan lain dari balatentara Dai Nippon yang tindakan- 
tindakannya tentang hal ini boleh dikatakan sama,
Haka pada zaman Jepang-pun pada hakekatnya dilanjutkan ke
adaan pe rundang-undangan dari zaman Belanda, juga teuton^ 
Hukum Perdata,

Berhubung dengan adanya peraturan-peraturan peralih- 
an berturut-turut tersebut diatas»maka untuk meagetahui HU- 
kum Perkawinan sebagai bagian dari Hukum Perdata yang seka- 
rang berlaku di-Indonesiafkita hams mulai menin^au keadaan 
dizaman Belanda dan kemudian p erubahan-p erubahan yang diada- 
kan pada isaman-zaman yang berikutnya eampai eekarang.

Sumber pengetahuan tentang hal ini adalah pasal 191 
Indieche Staateregeling (131 I*S.)«
Ayat 1 mengatakan,bahwa Hukum Perdata dan lain-lain peratur

an hukum lagi akan dimuat dalam suatu "or&oruiatitie11,

yaitu suatu undang-undang yang ditetapkan oleh Gu-
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bernur Jenderal dengan persetujusn "Volkeraad".
Ayat 2 raengatakan bahwa dalam ordonansi itu mengenal Hukum 

Perdata ;
a- parihal orang-orang Eropa akan diturut perundang- 

undangan yang berlaku dinegeri Belanda,kecuali 
penyimpangan yang perlu berhubung dengan keadaan 
istimewa di-Indonesia atau dengan kelnginan un - 
tuk oenaklukkan orang-orang Eropa itu kepada 
peraturan-peraturan yang sama dengan golongan- 
golongan lain penduduk Indonesia, 

b* perihal orang-orang Indonesia dan orang-orang Ti
mur Asing (Tionghoa,Arab,India dan lain-lain),ka~ 
lau kebutuh&n kemasyarakatan mereka menghendaki- 
nya,maka mereka akan ditaklukkan pada perundang- 
undangan yang berlaku bagi orang-orang Eropa,se- 
kedar kalau perlu diubah,atau mereka akan bersa- 
ma-sama dengan orang-orang Eropa ditaklukkan pa
da peraturan iettaswa yang sama,sedang selanjutnya 
dalam ordonansi yang memuat Hukum Perdata mereka 
itu,akta diperhatikan peraturan KukumAdat mereka* 
kecuali kalau perlu ada penyimpangan yang berda- 
sar atas kepentingan umum atau atas kebutuhan 
mereka perihal kemasyarakatan.

Selama ordonansi-ordonansi yang4 dimaksud dalam bagian b 
itu belum adatmaka menurut ayat 6 dari pasal 131 itu,bagi 
orang-orang yang bukan orang Eropa,hukum adat mereka tetap 
berlaku,
Bagi orang-orang Eropa, ayofctea 2 sub a tersebut
sudah dilakeanakan dengan adanya Burgerlijk Wetboek (B,W.) 
atau Kitab 0ndang-undang Hukum' Perdata,yang hampir selu - 
ruhnya merupakan tiruan belaka dari' Burgerlijk Wetboek Ne
derland ♦ Maka dengan ini bagi orang-orang! Eropa telah dia
dakan kodifikasi dari' Hukum! Perdata mereka, termasuk juga 
Hukum1 Perkawinan.
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' Bagi orang-orang Tionghoa,paaal 131 ayat 2 sub b ter
sebut sudah dilaksanakan pula dengan' adanya' Staatsblad 
1017 - 129 (ordonansi tanggal 29 Maret' 1917,mulai berlaku 
tanggal 1 Meil919 ),yang menaklukkan orang-orang Tionghoa 
pada B.W* hampir selurfchnya,termasuk Juga Hukum Perkavinan 
pada umumnya. Yang tidak termasuk antara lain1 Buku‘ I Titel 
2 mengenai akta pencatatan jiva(Acten van deburgerlijke 
stand) dan titel 4 afdeling 2 dan 3 mengenai acara-acara 
sebelum pernikahah dilakukantdan hal menghalangfealangi per- 
kavinan' (stuitfcngdes huwelijk).

* Bagi orang-orang Arab dan’ Timur Asihg lainnya,pa8il 
131 ayat 2 sub b tersebut sebagian sudah dilaksanakan de
ngan adanya Staatsblad 1924 - 956 (ordnansi tanggal 19 De- 
sember 1924, mulai berlaku tanggal 1 Maret 1925)»yang me
naklukkan mereka pada B.tf.,kecuali Buku I Titel 2 tersebut, 
Buku I Titel 4 sampai dengan Titel 14 mengenai Hukum Perka
winan dan Hukum Kekeluargaan seluruhnya, Buku I Titel 15 
mengenai hal orang yang belum dewasa dan hal perwalian 
(voogdij) dengan sedikit kekecualian (jadi kekecualian pa
da kekecualian) y Buku XX Titel 12 mengenai Hukum Warisan*

Bagi orang-orang Indonesia (asli) pasal 131 sub b ter
sebut hampir sama sekali belum dilaksanakan dengan akibat 
bahwa bagi mereka, perihal Hukum Perdata hampir seluruhnya, 
termasuk juga Hukum Perkawinan,masih tetap berlakulah Hu
kum Adat*
Dalam pada itu harus ditunjuk kepada Staatsblad 1933 - 74 
(ordonansi tanggal 15 Pebruaril933, mulai berlaku tanggal 
1 Januari 1937) mengenai perkawinan antara orang-eorang In
donesia (asli) yang beragama Kristen di-Jawa,Minahasa dan 
Ambon,yang memuat peraturan khusud yang dalam banyak hal 
menyimpang dari Hukum Adat dan mengambil oper beberapa $a- 
pasal dari Bwrgerlijk Wetboek.
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s

Disaaping peraturan-peratuan ini ada Statsbidd 1898 - 
158 (Koninklijk Be&fc&lt atau Firman Raja Belanda tanggal 
29 DesBtobor 1896 nomer 2?) mengenai perkawinan campuran, 
yaitu pasal 1 :suatu perkawinan antara seorang wanita dan 
seorang laki-laki yang masing-masing di-Indonesia takluk 
pada hukum yang berlainan,dalan hal ini menurut pasal 9, 
isteri nengikutt kedudukan hukum suaainya.

Jadi tegasnya Hukum Perkawinan yang sekarang berlaku di- 
Indonesia adalah sebagai berikut :

I. bagi orang-orang Indonesia^aftli) :Hukum Adat 
mereka, tftambah sekedar mengenai orang-orang 
Kristen 9dengan Staatsblad 1933 - 74.

II. bagi orang-oranj Arab dan lain-lain bangsa Timur 
‘ Asing yang bukan’ Tionghoa : Kukura Adat mereka.

III. bagi orang-orang Eropa : Burger&ijk Wetboek.
IV. bagi orang-orang Tionghoa :_urgerlijk Wetboek de- 

ngan sedikit kekeeualian,yaitu yang mengenai hal 
pencatotan jiwa dan acara sebelum perkawinan di- 
lakukan.

' V. dalam hal perkawinan campuran : pada umumnya hu
kum dari suami.

Bagi orang-orang Indonesia asli tiada persamaan dis&luruh 
Indonesia perihal Hukum’ Perkawinan.Dipelbagai daerah ada 
pelbagai HukuhPerkawinan ,oleh karcna seperti pada umumnya 
r Hukum Adat bgi orang Indonesia asli adalah berlainun dipel- 
bagai daerah.
Kenyataan ini a&ak mcaperkecil kemungkinmi untuk dalam Hu
kum' Ferkawinnn bagi orang-orang Indonesia asli dalam waktu 
pendek mengudakan kodifikasi,yang pada umumnya dlkehendaki 
oleh pasal 102 U.U.D’.S* - R.I,

Sejak tcmt̂ gal 5 Juli 1959 dengan suatu' Dekrit' Presiden 
1 Republik Indonesia* tidaklah berlaku lagi Undang-undang Dasar 
4 Sementaru Republik Indonesia ini,dan berlakulah keiabali Un-
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dang-undnQg Dasar tahun 1945,yang tidak memuat auatu pasal 
oeperti pasal 102 tadi.

Hengingat kenyataan bahva B.W, oloh penjajah Belanda 
dengan sengaja disusuri efebagal tiruan belaka d-ri B,W. di- 
Nedorland dan lag! untuk pertaaa-tana diporlakukan bagi o- 
ranj-orang Belanda yanj ada di-Indneoia,aaka timbullah per- 
tanyaan apakah dalan suasana Indonesia neftdbka yang nfele - 
paakan dlri dari belenggu ponjajahon Bolanda itu aasih pa
da teopatnya untuk nonand^ng B^W.ini aejajar dengan undang- 
undang yanj oecara resmiborlaku di-Indoua’siu. Dengan per - 
kataan lain , apakah B.tf.yung bereifat kolonial itu oaeih 
pantas fharue secara roeai dicabut untuk menghentikan ber* 
lokuaya di-Indonosia sebagai undaagixmdang*
Berhubung dengan hal ini timbul gagaean yang menganggap 
B.W. tidak acbagal suatu undcng-undangjiaelainkan sebagai 
suatu dokumcn yang hanya tnanggaabarkan auatu kelompokan 
hukua taJt tertulfca. Gatfaoan fcatu ini diajukan oleh Men tori 
Kehakinan 3aiiard̂ o 3*H* pada sidang Badan Perancang dari 
Lembaga Penbinaan Hukuo National pada bulan Meil962.
Dengan adanya gagaaan ini para Penjuaea, terutama para Ha
kim lebih leluaaa untuk laenyaiapingkan beberapa pasal dari 
B.W. yang tidak saauai dengan zaman keaerdekaan ini*
Dalam gagasan ini B.W* masih totap asnjadi pedoaan untuk 
diperhatikan soperlunya oleh para Panguaaa,terutaoa para 
Hakim*
Donikian pula a«ngenai Hukum Perkawinan ada jjaJasan untuk 
aongadakan perbaikan-perbalkan diaana dimakaudkan agar per
aturan-peraturan ncngonai perkavinan itu eesuai bagi laasya- 
rakat Indonesia yang telah merdeka fcifci.

Didalaa B.#. kitu menemul eebuah pasal,yaitu pasal 
4&3 34»yang aerupakan salah satu pasal yang mengatur ten- 
tang perkawinan di-Indonesia.
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Pasal 34 Bmengatakan bahwa: "seorang wanita tak diper- 
bolehkan kawin lagi,melainkan setelah lewat 
waktu 300(t£ga-ratus) hari sejak perkawinan 
tarakhir dibubarkan".

Dengan denikianlah jelaslfch bahwa pasal 34 B,V/. tersebut. 
merupakan salah oatu oyarat yang harus dipenuhi oleh seo- _ 
rang wanita untuk melakukan perkawinan lagi,setelah perka- 
winannya yan̂ ; terdahulu bub:r.
Didalam B.W. perkawinan ini diatur dalam Buku' I Titel 4. 
Apakah arti dari pada perkawinan ?
Didalam B.W. sendiri kita tidak menjumpai definisi umum me
ngenai perkawinan.
Dimuka telah dikatakan bahwa hidup bersama antara seorang 
wanita dan seorang pria mempunyai akibat yang sangat pen- 
ting didalam maoyarakat* Berhubung dengan akibat yang sa
ngat penting didalam masyarakat inilah maka masyarakat mom- 
butuhkan suatu psraturan dari hidup bersama ini,yaitu mo- 
ngenai syarat-syarat untuk peresmian,pelaksanaan,kelan;jut- 
an dan terbentuknya hidup bersama itu.fian peraturan inilah 
yang aeaimbulkan pen^ertian perkaxfinan, yaitu :

* "suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan 
seorang wanita,yang memenuhi syarat-syarat yang 
termasuk dalam peraturan tersebut. 1)

* Peraturan-peraturan inilah yang berlaku di-Indonesia,yang 
disebut’ Hukum' Perkawinan.
Jadi teranglah bahwa pengertian perkawinan adalah tcrlepas 
dari pengertian hidup bersama dipandang dari sudut biologis. 
Pengertian perkawinan ditentukan oleh hukum yang ditiap-ti- 
ap negara berlaku mengenai suatu hidup bersama tertentu an-

^  Hukum dan.K^^rd^l^a^nomer-l-t£ihun-.k^»lIXr~ha,laai-
l).3̂ !?^*10 Prodjodikoro,Hukum Perkawinan di-Indonesia,

*
halaman 7.
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tara seorang wanita dan seorang pria.
Juga berhubung dengan inilah maka dalam B.W. yang berlaku 
di-Indonesia sekarang ini ,ti&aklah termuat suatu penentua 
an arti (definisi) dari perkawinan,kecuali dalam pasal 26 
B.W. dikatakan ,bahva undang-undang memandang perkawinan 
itu dari sudut keperdataan(hubungan keperdataan),artinya 
terlepas dari aturan-aturan tentang perkawinan yang diadaka 
kan oleh suatu agama terfcentu.
Kalau kita pandong sepintas lalu,maka suatu perkawinan h u ~  
nya merupakan persetujuan belaka dalam masyarakat,antara 
seorang laki-laki dengan seorang wanita,seperti halnya de- 
ngan persetujuan jual beli,sewa-menyewa,tukar-menukar dan 
sebagainya.
Diatas telah dikatakan bahwa pengertian perkawinan tidak 
terdapat perumusannya dalan B.W. kecuali yang digariskan 
dalam pasal 26 B.W. dan berlaku bagi mereka yang tunduk ke- 
pada mereka yang tunduk terhadap hukum terdebut dan pada 
prinsipnya hanya mengandung pengertian lahiriah dari perka
winan itu eendiri,tetapi tidak mempersoalkan segi bathini- 
ahnya.
Bilamana Hukum Perdata tersebut dijadikan pedoman untuk pe- 
nafsiran pengertian perkawinan, itu adalah tidak sesuai de
ngan pengertian yang dianut dalam pergaulan masyarakat In
donesia pada umumnya, karena bukanlah pengertian perkawinan 
itu hanya menyangkut kehidupan suami-isteri,tetapi juga ke- 
luarga, dan bukan pula hanya lahirah,tetapi juga bathiniah.l) 
Karena itu kita perlu mencari dan menemukan pengertian per
kawinan yang dianut dalam pergaulan masyarakat Indonesia, 
karena belum ada perumusannya menurut undang-undang.

1). Majalah Hukum dan Keadilan, nomer I tahun ke-III, 
halaman 70.

5U r '
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Dalam Seminar Hukua Nasional pada tahun 1963 pernah 
gariskan mengenai perumusaii perkawinan yakni :

"perkawinan adalah aqad-pertalian antara suami 
isteri(wanita dan laki-laki) yang berisi per- 
setujuan hubtusgan dengan maksud bersama-sama 
menyelenggarakan suatu kehidupan yang lebih 
akrab,menurut syarat-syarat dan hukum susila 
yang dibenarkan Tuhan".

Pengertian tersebut kemudian telah dirumuskan dalam Ran - 
cangan Undang-undang Pokok Perkawinan,yang disiapkan oleh 
lembaga Petobinaan Hukum Easional dan diterbitkan dalam pe- 
nerbitan I tahun 1968 ,dimana dalam pasal 1 dikatakan 
bahwa :

Sperkawinan ialah ikatan lahir-bathin antara 
seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan 
membentuk rumah tangga yang berbchagia dan ke- 
kal”

Karena itu perkawinan yang diidam-idamkan dan dicita-ci- 
takan dalam kehidupan Bangsa dan Negara ialah kehidupan su- 
ami-isteri yang tenteram dan damai didasarkan atas persetu- 
juan hubungan antara seorang laki-laki dan wanita dengan 
maksud untuk menyelenggarakan suatu kehidupan yang lebih a- 
krab menurut syafcat-syarat hukum Tuhan, dan oleh karenanya 
dibebani kewajiban luhur untuk menyelenggarakan rumah tang- 
ga bahagia itu sebagai sendi dan dasar dari pada susunan 
Qasyarakat.
Dapat ditambahlcan pula bahwa pada saat inifDewan Perwakilan 
Rakyat kita sedang menjolah suatu Rancangan Undang-undang 
Perkawinan baru yang diajukan oleh Pemerintah untuk menda- 
patkan pengesahannya.
Dalam pasal 1 Rancangan tersebut dikatakan bahwa s

"perkawinan ialah ikatan lahxr-bathin antara se
orang pria dengan seorang wanita' dengan tujuan
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ceobcntuk kcluarga/runab-tan/j^a yang baha^la dan 
kokal bordaaarkan Kotuhanan Yanj Kaha Eoa. 1) 

Dealkian rususon aril dari pada porfcawinan yan© eokaran# 
tonjab dibicarakan dalaa aidang D*P,n* diJokofcta*

Sobaoai pcrbandincan akan aaya ks&ukakcn tontana arti 
perkaviaan acnurufc ogaaa Iolan*

Borkaviaan adalah kata-kata Indonssla yanj uEtta dlpakai do- 
laa pcnaortiaa yans cama dengan nikafc. 2}
Poajerticn para atli agasa Iolao dalau hal ini»kfcuouonya 
para Jdoo Bapat (Abu Kanifah, nalik ita Annasv Kohncaad I~ 
dria al Syafi1! dan Ahead tbn Hacbal) ©opsndapat bahwa per- 
kavinan atau nikah adalah cuatu akad atau cuatu porjoajian 

yang asn^andun^ suatu ko-sah-an hubuajaa kclocin. 
Kalau dipcrhatikan cyat-syat al Qur'an yang bcrhubunjoa do* 
n^an coal parkai/inon, oaka tarasalah bahwa dofinici yans 
dibcrikon ©l«h kcecpat X^ao diatao holua ocacjasbarkan ai- 
lai-nilai idiii yon# terkondunj daloa pdrkavinan aobs£ai - 
gana yanj dioakeudkaa oleh ayat-ayat taracbut.
Dr. Anvar fiarjono S«U« neacoba nenberikon dcfiuioi teutons 
perkawinan bordaaarkon ayat al Qur'an cabagal borikut e

"porkavinan adalah ouatu perjonjiaa ouci antara 
ooron& laki-Iaki dong&n aoorenz vanita untuk aaa~ 
bantuk koluarga bahagia %

Doalkianlah antara lain bobcrapa pondapat omsjjenai 
pan&erti&a dari pada perkavinan,

goooorang untuk dapat aolakukan porkavinan huruo co~ 
oomihi oyarat-cyarat tortontu. Syarat teroebut adalah s

1). Surabaya Poot,haritin tanggal 3 ooptenbor 1973*
2)* Anvar Harjono, Uukuo lolaa - kckuaauan doc keodilaxmya, 

halacan 218.
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X. Syarat intern, maksudnya ialah mengenai orangnya/pri-
badinya,terutama mengenai kehendak dan 
wewenangnya dan persetujuan orang lain 
yang diperlukan orang itu untuk menga- 
dakan perkawinan.
Syarat intern dapat dibedakan :

1. yang mu tlak/absolut *
2. yang relatif.

II*Syarat extern, maksudnya ialah syarat-ayarat yang ada
hubungannya denfcan cara-cara atau for- 
malitas untuk melangsungkan perkawinan*

Ad^I
I.Syarat Intern absolut ada 5 macam ialah ;

a. Kedua pihak masing-masing harus dalam 
keadaan tidak kavin (pasal 27 B.W.).

h. Adanya persetujuan sukarela/bebas/kata 
sepakat antara kedua calon suami-isteri 
tersebut (pasal 28 B.W.).

c. Harus mempunyai batas umuiu? tertenty. , 
yaitu 18 tahun untuk pria (calon suami) 
dan 15 tahun untuk wanita($alon isteri). 
Dalam hal adanya alaaan yang penting, 
Presiden berkuasa meniadakan larangan 
ini dengan memberikan dispensasi (pasal 
29 B.W.)*

d. Syarat intern yang khusus bagi wanita, 
yaitu seorang wanita tak boleh kawin la- 
gi sebelum lewat 500 hari sesudah pemu- 
tusan perkawinannya yang lalu (pasal 34 
B.W.).

e. Harus ada persetujuan dari pihak ketiga,

terutama bagi minderjarigen (anak yang 

masih dibawah umur/belum cukup umur).
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Hal ini adalah untuk kepentingan para min
der jarigen aendiri,untuk mencegah para mu- 
da-mudi yang pada umumnya belum cakap ber- 
tindak jangan terlaiu gegabah melakukan 
perkawinan.
Pasal 35 B.W. mengharuskan seorang anak 
sah,s@lama mereka maeih minderjarig,untuk 
memperoleh persetujuan dari oarang-tua,ba
lk dari ayah maupun ibu, untuk mengadakan 
perkawinan,

0. ?arat intern relatif ialah ;
* mengenai larangan perkawinan antara orang- 
orang yang satu dengan lainnya ada hubung- 
an keluarga :

a, para warga atau sanak keluarga da
lam garis lurus keatas dan kebawah 
(pasal 30 B.W.). 

h* para ipar, yaitu mereka yang menja- 
di keluarga karena perkawinan (pa
sal 31 B.W*).

Ad_IX
Mengenai syycat-syarat extern,sebagaimana telah disebutkan 
tadi,adalah mengenai formalitas-formalitas atau cara-cara 
untuk melakukan perkawinan yang bagi masing-masing golongan 
penduduk adalah berbeda.
Demikian pula bagi warga-negara Indonesia yang hendak me - 
langsungkan perkawinannya diluar negeri,terdapat pula sya- 
rat-syaratnya sendiri,misalnya yan£ disebutkan dalam pasal 
83 dan 84 B.W.
Pasal 83 B.W« menyebutkan bahva perkawinan-perkawinan yang

dilangsungkan diluar Indonesia,baik anta

ra warga Indonesia satu sama lain, maupun

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TINJAUAN TERHADAP PASAL 34 B.W. PADA DEWASA INI Soemali, Moehardhono 



antara mereka dan warga negara lain,adalah sah, 
jika perkawinan-perkawinan Itu dilangsungkan me- 
nurut cara yang lazim dalam negara,dlmana perka^ 
vinan Itu dilangsungkan dan suanj^isteri yang 
warga negara Indonesia tidak aelanggar ketentuan- 
ketentuan tersebut bagian kesatu bab ini (ten - 
tang syarat-syarat dan segala eesuatu yang harus 
dipenuhi supaya dapat melangsungkan perkawinan). 

Pasal 84 B.W.menyebutkan bahwa dalam waktu satu bulan se- 
telah euami/isteri pulang kembali ke-Indonesia , 
akta tentang perkawinan mereka diluar Indonesia 
harus dipindah-bukukan (didaftarkan) (di-Jakarta). 

Demiklanlah syarat-syairat yang harus dipenuhi untuk melang- 
sungkan perkawinan.

Dari apa yang telah saya uraikan diatas,maka jelaslah 
bahwa pasal 34 B*W* yang mengharuskan seorang wanita untuk 
menunggu 300 hari setelah pemutusan perkawinannya Jang da- 
hulu gntuk melakukan perkawinan baru,adalah merupakan sya
rat intern absolut/mutlak khusus bagi wanita yang akan me
lakukan perkawinan baru tersebut diatas.
Apakah oaksud yang akan dlcapai dari pada ketentuan pasal 
34 B.W. tersebut ?
Maksudnya ialah :

1. untuk mencegah percampuran darah (con- 
fusio sanguinis ), dan

2. untuk kepastian keturunan.
Waktu yang ditentukan adalah 300 hari karena ilmu kedokter- 
an mwientukan bahwa 300 hari adalah merupakan waktu yang 
paling lama untuk suatu kandungan.
Seorang wanita yang kawin lagi setelah menunggu waktu 3QJ30 
hari sejak pemutusan perkawinannya yang dahulu,maka dapat 
dipastikan keturunannya dan dapat dipastikan tidak akan a-

da percampuran darah dengan suaminya yang dulu, sehingga
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dapat dipastikan aiapa bapaknya yang sah dan merupakan anak 
yang sah pula*,

Perbandingan dengan agama Islam.
Untuk golongan Timur Asing bukan Tionghoa dan Indone

sia asli yang beragama Islam diatur Juga waktu tunggu yang 
diwajlbkan atas seorang wanita yang hendak melakukan perka
winan lagi setelah perkawinannya yang lalu putus.
Waktu tersebut dinamakan masa " iddah ",
Masa iddah tersebut berlaku selama tiga kali sucl (quru),ki- 
ra-kira 60 sampai 100 hari atau jikalau pada waktu perkawin
an itu diputuskan ,isteri sedang hamilymaka masa iddah dimu- 
lai setelah anak dilahirkan* Dalam masa iddah inifisteri ti
dak diperbolehkan kawin lagi. iiarangan ini berlaku juga bagi 
suaml dalam hal la telah kawin dengan 4 orang wanita,terma
suk isteri yang diputuskan perkawinannya itu. Selama masa i- 
dah,suami harus memberikan nafkah kepada Isteri tersebut* 
Prof. H.Mahmud Junua dalam bukunya MHUkum Perkawinan dalam 
Islam" menambahkan bahwa bagi seorang wanita yang perkawinana 
nya putus karena &eoatian suaminya, bila la dalam keadaan ti
dak haAil, ma£a masa iddah berlangsung selama 4 bulan 10 ha
ri. Sedang bagi seorang Isteri yang sampai pada waktu putus 
perkawinannya belum dicampuri,maka ia tiada berldah sama se- 
kali.

Hikmah berldah menurut agama Islam,
Isteri yang perkawinannya diputuskan pleh suaminya 

dan telah dicampuri harus beridah lebih dahulu.
Hikmahnya ialah supaja dalam waktu iddah talak rajii,yaitu 
talak yang boleh suami rujuk kembali dengan isterinya de - 
ngan tiada perlu melakukan perkawinan baru,misalnya talak 
satu dan talak dua ,kedua suami-isteri dapat berpikir pan-

jang dan merasakan bagaimana pahit-getirnya perceraian ke

dua belah pihak dalam beberapa minggu lamanya*

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TINJAUAN TERHADAP PASAL 34 B.W. PADA DEWASA INI Soemali, Moehardhono 



Kalau masih ada cinta dan kasih sayang antara keduanya dan 
demi masa depan dan kepentiggan anak-anaknya kalau ada, ten- 
tu keduanya akan berkumpul kembali memperbaiki kehidupan 
bersuami-isteri dengan rujuknya bekas suami kepada isteri- 
nya itu. Dengan demikian kedua suami-isteri hidup bersama 
kembali sebagai sediakala sambil memperbaiki pergaulan ke
duanya untuk mendirlkan rumah^iangga yang damai dan tera - 
tur- Apabila terjadi perselisihan paham dan pertengkaran 
antara kedua belah pihak,sehingga suami menjatuhkan talak 
yang kedua,maka dalam vaktu iddah talak raj'i yang kedua 
itu ada pula kesempatan untuk kedua suami-isteri itu buat 
berpikir panjang bagaimana baik-buruknya dan melarat-man- 
faatnya kalau perceraian itu diteruskan selama-lamanya. 
Kalau masih ada pula rasa cinta dan kasih sayang antara ke
duanya, tentu keduanya akan berkumpul kembali dengan rujuk- 
nya bekas suami kepada bekas isterinya.
Apabila ter^adi pertengkatan dan perselisihan hebat sampai 
tiga kali dan tidak ada jalan lagi untuk mendamaikan kedua
nya,maka waktu itu barulah jatuh talak tiga,yaitu talak ba
in besar,yang tiada harapan lagi bagi keduanya berkumpul 
sebagai suami-isteri,kecuali bekas isteri kawin lebih dahu- 
lu dengan laki-laki lain-
Dengan demikian nyatalah bahwa maksud dan tujuan perkawin
an ialah abadi,tetapi karena antara kedua suami-isteri ti
dak dapat dipertemukan lagi dengan segala daya-upaya,maka 
barulah terjadi talak bain besar,yang tidak mungkin kedua
nya berkumpul lagi,kecuali isteri kawin lebih dulu dengan 
laki-laki lain.
Selain dari pada 4tu,hikmah beriddah ialah supaya rahim is
teri suci dari bekas suami yang dahulu, sehingga tidak ada 
lagi kekhavatiran bahwa isteri itu hamil dari suaminya yagg 
dulu* Dengan demikian suami yang kemudian (yang baru) me - 
ngawini wanita tersebut dengan hati yang tidak ragu-ragu ,
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sehingga jika melahirkan anak,merupakan anaknya sendiri 
yang sah. Dengan demikian akan terjagalah keturunan anak 
yang sah dalam masyarakat sebagai salah satu tujuan per
kawinan.
Demikianlah himah dari masa iddah menurut agama Islam*

Bagi penduduk Indonesia asli yang beragama Kristen 
dikenal pula waktu tunggu sebagaimana diatas.
Bagi mereka,dalam Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen 
yang berlaku di-Jawa,Minahasa dan Ambon dalam pasal 8 di- 
katakan bahwa ;

"sesudah diputuskan perkawinannya,maka seorang wa
nita tidak boleh kawin lagi sebelum lewat 300 ha
ri,kecuali bila ternyata ia tidak hamil. Dalam 
hal itu ia boleh kawin lagi sesudah lewat 100 hari# 

Jadi bagi seorang wanita Indonesia (asli) yang bera
gama Kristen didaerah Jawa,Minahasa dan Ambon,untuk dapat 
kawin lagi setelah perkawinannya yang lalu putus, ia harus 
menunggu waktu 300 hari* Tetapi bila ternyata wanita itu 
dalam keadaan tidak hamil pada waktu perkawinannya putus, 
wanita tersebut hanya diharuskan menunggu sesudah lewat 100 
hari sejak putus perkawinannya.

Demikianlah ketentuan^-ketentuan tentang waktu tunggu 
bagi seorang wanita yang hendak melakukan perkawinan lagi 
setelah putus perkawinannya yang lalutdimana terdapat pel- 
bagai peraturan tentang waktu tunggu tersebut,yang berlaku 
untuk pelbagai golongan warga negara yang ada di-Indonesia.
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B A B  II 
PERSOALP YAMO TIMBPL DEKGAM ADAMYA 

^PASAL_24 B.W.

Dengan adanyaketentuan pasal 34 B.W. yang msfeharuskan 
seorang wanita untuk menunggu 300 hari setelah putus per 
kawinannya untuk melakukan perkawinan yang barufmaka hal i- 
ni telah menimbulkan beberapa persoalan,dimana persoalan 
yang timbul itu adalah lebih banyak cenderung kearah pe - 
langgaran terhadap pasal 34 B.W, diatas, karena pada umum- 
nya para wanita tidak sabar lagi untuk menunggu sampai le- 
watnya waktu 300 hari itu atau menganggap bahwa pasal 34 
B.W. adalah merupakan penfehalang bagi perkawinan yang akan 
dilakukannya.

Sebagaimana telah diuraikan diatas,seorang wanita un
tuk dapat kawin lagi harus menunggu waktu terttatu (300 ha
ri) setelah putusnya perkawinan yang lalu (pasal 34 B.W.). 
Apakah yang menjadi sebab putusnya perkawinan antara seo - 
rang laki-laki dan seorang wanita ?
Sebelum mengemukakan persoalan yang timbul dengan adanya 
pasal 34 B.W. sebagaimana yang menjadi judul dari pada bab 
ini,kiranya perlu untuk terlebih dulu mengemukakan sebab da
ri pada putusnya (bubarnya) suatu perkawinan.
Pasal 199 B.W. menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus (bu- 
bar) oleh karena ;

1* karena kematlan.
2. karena keadaan tidak hadir suami atau isteri 

selama sepuluh tahun,diikuti dengan perkavin- 
an baru isteri/suaminya ,sesuai dengan keten- 
tuan-ketentuan dalam bagian ke-5 babl8 (titel

18 bagian ke-5 tentang akibat-akibat keadaan tak Hadir berhubung aengan perkawinan).
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t

3* karena. kcputuoan llaftia aotolah adanya porpioaii- 
an m j a  dan t̂ opafc tidur dan poabukuon pemyov 
fcaau bubaraaya perkavinan dalaB register cata- 
ton oipil,

4- karena parcorulcn* 
ngn&ons£ pcrccraias ,ini dapat dlieraagteaa aobagal borikut: 

karena sina, ccninc3txlltan tccjat ttn„ gal bareaoa* 
deepen eaa^a^a deagon isa&aud tidak baik#d!pcnjara- 
kan aalafca 5 thfrun atau l«bih yang diputuakan oc- 
telah perkawinan iorjodi, peas&niay&a» berat anta
ra suoM don iotori aohingsa ue»bahaya*an pihak 
yau& dieniaya# uaka ftakio dapat so&ufcuokan porka- 
trinoxu
£ihok au&sai atau ieterlfUtao keBaaangan siapa tua- 
tufcon percGraiaa itu dikabulkan, diporbolvibkan cteuik~ 
oatl eecala kountun^on fyon# oaaa corona parkawin- 
m  tolah dl janjikaa oleh pihak lain, juga ktmntunc- 
on itu oleh kedua b<jlah pihak dijsajikan tiabai bo- 
liK- Apa yaarj ceajadl ctlXik boroaca Buuul-iotari di- 
bo&l dua atau lobih satu soma lain aamirut par jan- 
jion^untuk diberikan kepada auaai dan iotori itu 
oaein^aaains-
Dcnikianloh tadi sodikit censonai cobab dari pada 
putueaya parkawinaa ocxwarut B.W*
Kocudlan kita kcsbalfc fcopado perooalaa dicuka*yai- 

tu pergoaXsm yana tiobul d m g m  adanya paaal 34 B.tf*
Oalaa hal-tal dlbavah ia&f yaitu %

1* putuaiya parkaviuan yaag dioobabkaa karena ko - 
adoan tok hndlr ouoai atau ieidrl aolcaaa oapu -* 
luh tabun^kciRUdlan pihak lula atas isln llaki© 
nelakukott p&rkavicm baru (p&oal 199 Hub 2 jo. 
p&sol 493t 494)?

2* porfeaviium pufcuo eetelah pcrpisohott tic* 3a dam tea- 
pat tidur?
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maka pasal 34 B.W* menjadi tidak berlaku (tidak dapat di- 
terapkan) lagi.
Dalam kedua persoalan tersebut,maka pasal 34 B.W.tidak da
pat diterapkan lagi,karena dengan tidak hadirnya salah sa- 
tu pihak selama sepuluh tahun atau karena putusnya perka
winan set&yih perpisahan meja dan tempat tidur, maka sela
ma waktu itu kedua suami-isteri itu tidak mungkin mengada- 
kan hubungan (kumpul sebagai suami-isteri)t eehlngga wani- 
ta itu untuk melakukan perkawinan baru tidak perlu menung
gu 300 hari sebagaimana yang disyaratkan oleh pasal 34 B.W. 
karena tidak akan ada lagi keragu-raguan tentang keturunan/ 
anak yang dilahirkan. ,
Akan tetapi ketentuan pasal 34 B.W. tetap berlaku bagi hal- 
hal dibawah ini :

1* Seorang isteri yang telah lanjut usianya,tak 
mungkin mempunyai anak, Meskipun demikian untuk 
mencegah percampuran darah dan kepastian keturun
an, ketentuan waktu tunggu tetap berlaku baginya.

2. Perceraian dengan alasan bahwa isteri telah di- 
tinggalkan atau meninggalkan suami selama 5 ta
hun atau lebih (pasal 209 sub 2 jo. pasal 211 
ayat 3), yakni bahwa suami-isteri tidak pernah 
kumpul„

Dalam kedua persoalan diatas,maka waktu tunggu 300 hari 
yang ditentuksn pasal 34 B.W. masih tetap berlaku.

Ada lagi suatu contoh persoalan yang jelas hal ini me- 
langgar ketentuan pasal 34 B.W.
Seorang wanita setelah putus perkawinannya,misalnya kareaa 
bercerai dengan suaminya,kemudian ia meiakukan perkawinan 
baru diluar negeri,sebelum lewat 300 hari sejak perceraian- 
nya, dimana negara tempat dilangsungkannya perkawinan baru
itu tidak mengenai larangan seperti pasal '34 B.W. kita. 
Setelah kawin ia kemudian kembali ke-lndonesia lagi.
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Apabila terjadi demikian dan kalau wanita tersebut lalu ha- 
nil>kemudian melahirkan anakfmaka akan timbul keragu-ragu- 
an tentang status anak yang dilahirkan Atu.
Perbuatan sebagaimana contoh diatas adalah merupakan pelang- 
garan terhadap pasal 34 B£W. Pelanggaran demikian akan me- 
nimbolkan pertanyaan ssiapakah siapakah bapak dari anak 
yang dilahirkan oleh wanita tersebut ?
Apakah anak yang dilahirkan tadi merupakan anal yang sah,ar- 
tinya apakah betul-betul merupakan anak dari buah perkawin
an yang baru itu. Hal ini akan menimbulkan keragu-raguan,pa
da hal ke-absah-an seorang anak adalah penting, terutama nan- 
ti dalam hal pembagian harta peninggalan (pembagian warisan) 
orang tuanya.
Mengenai ke-absah-an seorang &nak,baik B.W. maupun Hukum Is
lam dan Hukum Adat membuka kemungkinan bagi seorang suami un
tuk mengingkari bahwa ia adalah bapak dari anak itu* Jadi tim
bul keragu-raguan tentang ke-absah-an dari anak itu, Tetapi 
hal ini harus dibuktikan, Dengan demikian fmisalnya seorang 
wanita kawin lag* pada waktu ia sedang menjalani masa iddah 
(sebelum lewat 300 hari sejak perkawinannya yang lalu putus), 
maka suaminya yang baru itu berhak untuk mengingkari bahwa 
anak itu adalah anaknya.
Pasal 252 ayat 1 B.W, menegaskan bahwa suami dapat melakukan 
p# pengingkaran sahnya anak,bila ia dapat mem-

buktikan,bahwa ia sejak 300 hari sampai 180 
hari sebelum anak itu lahir,tidak mungkin 
berhubungan daggan isterinya karena tidak 
kumpul atau dari sebab lain yang kebetulan « 
ada.

Tetapi ayat 2 dari pasal tersebut menentukan bahwa seorang
suami tidak boleh mengutarakaii sebagai alere- 
an bahwa ia tidak mampu berhubungan,dengan 
isterinya.

Tenggang 300 hari dan 180 hari ini adalah dianggap sebagai
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maximum dan minimum tenggang hamil.
Selanjutnya pasal 254 B.W. menentukan bahwa suami juga da

pat mengingkarl sahnya anak yang dilahir- 
kan oleh Isterinya sesudah lampau 300 ha
ri terhitung dari perceraian "van tafel 
en bed".

Dalam hal ini isteri harus diberi kesempatan untuk membuk- 
tikan bahva suaminya sendiri adalah bapak yang sebenarnya. 
Pasal 251 Bf V. menegaskan bahva penglngkaran sahnya anak

dapat dilakukan, apabila anak itu lahir da
lam taaggong 180 hari sesudah perkawinan, 
kecuali apabila ;
a. suami sebelum perkawinan sudah tahu,bah

va bakal isterinya sudah hamil.
b. suami hadir pada waktu surat lahir bagi 

si~anak dibuat.
c. anak pada waktu lahir sudah tidak hidup. 

Penglngkaran terhadap anak yang dllahlrkan dalam tenggang 
180 hari sesudah pernikahan sebagaimana disebutkan dalam 
pasal 251 B.W. diatas adalah disebabkan karena mungkin a - 
nak yang dilahirkan itu adalah anak wanita tersebut dari 
perkawinan yang lalu* Jadi pada waktu putus perkawinannya, 
wanita Itu telah hamil. Kemudian tanpa menunggu waktu 300 
hari la kawin lagi dan dalam tenggang waktu 180 hari (ku - 
rang-leblh 6 bulan) lahlrlah anak dari perkawinannya yang lalu 
itu. Karena pelanggaran terhadap pasal 34 B.W. diatas,maka 
suaminya yang baru dapat mengingkarl ke-absah-an anak yang 
bersamgkutan.
Pasal 255 B.W. menegaskan,bahwa seorang anak yang lahir se

telah lampau 300 hari sesudah putus perkawin
annya adalah tidak sah. *

Jadi menurut B.W. seorang anak yang lahir setelah lewat 300 
hari sejak putusnya perkawinan adalah merupakan anak yang
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tidak sah,karena tidak diketahui siapa bapak dari anag 
tersebut,disebabkan wanita yang bersangkutan tidak mela- 
kukan perkawinan baru, Apabila anak itu lahir dalam wak
tu 300 hari setelah putus perkawinannya,maka anak terse
but dapat merupakan anak yang sa# sebagai hasil perkawin
an dari suaminya jrang dahulu (cobelum put perkawinannya). 
Dalam hal suami oehgingkari sahnya anak yang dilahirkan 
oleh isterinya pasal 256 B.W. menentukon bahwa penging - 
karan ini hanya dapat dilakukan :

a. dalam tenggang satu bulan terhitung dari 
lahirnya anak,apabila suani berada dalam 
kota kelahiran anak itu atau sekitarnya- 

b„ dalam tenggang dua bulan terhitung dari sa- 
at kembalinya suami,apabila ia bepergian. 

c. dalam tenggang dua bulan terhitung dari sa- 
at terlihatnya penipuan,apabila lahirnya a- 
nak itu disembunyikan bagi suami. 

Pengingkaran ini semua harus dalam tenggang dua bulan di- 
ikuti dengan suatu penuntutan dimuka pengadilan.
Kalau suami meninggal dunia dalam tenggang dua bulan ini 
atau pada waktu belurn ada keputusan Hakim tentang sah atau 
tidaknya anak,maka ahli waris suami dapat melakukan atau 
melanjutkan penuntutan ini dalam tenggong dua bulan lagi. 
Tentang tenggang waktu ini oleh Pemerintah Federal Belanda 
diadakan undang-undang,termuat dalam Staatsblad 1946 - 47, 
yang member! kuasa kepada Hakim untuk rr.emperpanj&ng teng- 
gang waktu ini,bila tenggang waktu itu sepatutnya tidak da
pat diperhatikan oleh karena keadaan luar biasa. 
Penuntutan-penuntAimn dimuka Hakim mengenai pengingkaran 
tentang Bahnya seorang anak ini harus dilakukan terhadap 
seorang sebagai tergugat yang harus ditetapkan le^ih dulu 
oleh Hakim selaku wali (voogd) dari anak itu (pasal 260 
B.W. dan ibunya harus dipanjgil pula diniuka Hakim untuk di-
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denjar koteranj-suiya.
liyat&l&h bahva ko-abi.ah-’ou ceoraag tmsk o-rmrut B.tf. 

Svrupakan cu^ta yorocjlun y.ĵ tf pcntin
HunjHia ba^l oeoran# wanita odnlfcb dir*.oaten torlalu la- 
cu untuk ei-nuii&ju v^kta 500 hari itu. liacua dcd ice-aa -> 
aah~aa auuk y ^  dll_hr‘.;̂ a,û tuit twacofl Jx pcrc~opur~n du- 
r-h d^a untu^ kcp^utiun koturuoan, oak- ceyoayunya vaai- 
ta-’rfaoita y^uj bwr̂ îî ’tfut̂ n cg&u&j^u flaapci louatuy * 
wakta yaaj diUuUikaa, aohis tidak akzm ado. pulen ̂ ar- 
on terhadap kotcutuzm ueua^uia^ua torcobut dal~n pacul 
34 B.fcf* diatao.

Dooikianlah cntara lain porao&lari y-ji,, tiabul dc ~ 
r̂ 'an adanya paaal J4 J*u.u£atao«
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B A B  III
g m UKAH' FA3AL 34 B.W. ITU TKTAP DIPERTAHAffK AN 

PADA_DEWASA_IN1?

Dimuira telah herulaag kali saya oebutk^n bahva pa- 
cal 34 B.W. adalah pasal yang mensyaratkan waktu untuk 
memmrgu setelah lewafc 300 hari bagi seorang wanita yang 
akan melakukan perkawinan baru, setelah perkawinannya yang 
lalu bubar/putus.
Saya fcerpendapat bahwa untuk mencegah percampuran darah 
' (confusio sanguinis)dan untuk kepastian ketmmmm dan inem- 
peroleh kepastianSsiapakah bapak dari anak yang dilahir - 
kan,maka masih perlu kiranya dipertahankan pasal yang me- 
ngatur waktu tunggu bagi seorang wanita yang ingin kawin 
lagi setelah putus/bubar perkawinannya yang lalu, yaitu 
pasal 34' B,W. tersebut diatas.
Lebihlebih pasal 34 B.W. tersebut adalah termasuk keten - 
tuan Hukum Mamaksa '(Dwingendrecht; 1), yaitu merupakan ke- 
tentuan hukum yang tidak boleh disimpangi dan selalu ha - 
rus dipatuhi,karena menyangkut kepentingan umum atau ma - 
syarakat ,dengan kata lain merupakan ketentuan yang me - 
nyangkut tata-tertib umum (openbare-orde).
Jadi sekali lagif ketentuan pasal 34 B.W, itu perlu diper
tahankan ,sebab perbufcfcan wanita yang bersangkutan sebagai
mana dikatakan diatas,selain merupakan polung&aran terha
dap pasal 34 jadi merupakan pelanggaran terhadap ke
tentuan undang-undang yang dapat menimbulkan akibat-akibat 
hukum (sanksi hukuia), juga dapat menimbulkan sanlcsi sosial
T T f

1). Asis Safioedin iPelen^kap beberapa hal tentang1 B.W., 
h ̂aman 7.
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atau sanksi masyarakat, artinya sankai yang diterima oleh
vanita itu dari masyarakat sekelilingnya,sebab pada umum-
nya masyarakat kita,masyarakat Indonesia,terutama didae -
rah yang pehgaruh hukum adatnya masih terasa sangat kuat*
sangat peka perasaannya terhadap hal-hal yang dianggap
bertentangan dengan kebiaeaan dankesopanan atau melanggar 
norma-norma susila*
Seorang wanita yang melakukan perkawinan lagi sewaktu se
dang menjalani masa iddah,oleh masyarakat dianggap melang
gar kesusilaan /memalukari dan akibatnya dia akan diasing- 
kan dari pergaulan masyarakat atau dikeluarkan dari ling- 
kungannya, Oleh karena itu bagi seorang wanita yang men- 
junjung tinggi martabatnya sebagai wanita yang baik,tera
sa perlu untuk mematuhi ketentuan masa iddah itu.

Tetapi pada waktu sekarang ini tujuan pasal 34 B.W. 
tersebut dapat' pula dicapai dengan lain jalan.
Sekarang, dengan kemajuan ilmu kedokteran’ , tujuan pasal 34 

( B.W* itu dapat dicapai»yaitudehgan‘ pemeriksaan dokter,le- 
bih sempurna lagi bila dengan pemeriksaan dokter specia- 
lis kandungan (dokter ahli kahdungan),dimana kemudian de- 
ngan pemeriksaan dokter yang bersangkutan dapat dihyatakan 
bahwa vanita yang akan perkawinan lag! itu dalam keadaan 
tidak hamil,
Pemeriksaan oleh dokter speclalis/ahli kandungan akan le- 
bih sempurna, tetapi hal iai hanya perlu apabila wanita yang 
bersangkutan dalam keadaan mampufsebab akan memakan beaya 
lebih malial. Apabila wanita tersebut dalam keadaan tidak 
mampu ,cukup memeriksakan diri kepada dokter biasa saja. 
Apabila dari pemeriksaan dokter itu ternyata wanita yang 
bersangkutan ternyata dalam keadaan tidak hamil,maka kira- 
nya ia tidak perlu untuk menunggu selama 300 hari,dan da
pat segera melakukaa perkawinan baru sebagalmana yagg dii
ngink anny a.
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Dengan demikian tujuan pasal 34 B,W. sudah tercapai,yaitu 
telah diperoleh kepastian bahwa wanita tersebut tidak ha- 
nil,eehingga tidak mungkin ada percampuran darah dan ke- 
turunnnnya dapat dipastikan dan dengan sendirinya tidak 
perlu lagi untuk menunggu waktu sampai sekian lamanya ( 
300fcari) untuk melakukan perkawinan lagi,

Di-Nederland sendiri,terhadap ketentuan pasal 34
3. V, Nederland yang isinya sama dengan ketentuan pasal 34 
B,W,kita, telah diadakan perbaikan/perubahan yang disesu *- 
aikan dengan keadaan disana •
Perubahan panting terhadap ketentuan pasal 34 B,V/,lama ke- 
dalam B.W,baru di-Nederland adalah sebagai bcrik&t :
Pasal 34 B.W.baru Nederlang menentukan bahwa syarat 300

hari bagi seorang wanita untuk mengada- 
kan perkawinan #ag®£ baru dapat dikecu- 
alikan,kalau janda tersebut dapat menun- 
jukkan suratketerangan dari seorang gy- 
naecoloog,bahwa ia tidak hamil setelah. 
suacainya meninggal dunia,

Ketentuan baru tersebut diatas mulai berlaku di-Nederlang 
sejak tanggal 1 Januari 1970.

' Di-Indonesia,dengan melihat kepada kemajuan ilmu ke- 
dokteran dinegara kita,hendaknya demikian pula,

* Dengan demikian »bila‘ wanita yang akan melakukan perk'avin- 
an baru itu dapat menunjukkan surat keterangan dokter,le
bih 8empurna bila itu dari doktera specialis kandungan 
(kalau mampu),maka tidak perlu wanita itu menunggu 300 ha^ 
ri dan segera dapat kawin lagi,
Seorang wanita, meski ia sudah lanjut usia dan diperkiraka 
tidak mungkin mempunyai anak,atau wanita yang telah putus 
perkawinannya ,baik karena percercian maupun kasena kemati 
an suaminya sebagaimana yang telah discbutkan dalam bab 
yang lalu (bab II),kalau hendak melakukan perkawinan yang
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baru (kendak kawin lagi) tanpa menunggu waktu 300 hari, ha
rus memeriksakan diri kedokter terlebih dulu dan mendapat- 
kan surat-keterangan (sertifikat) dokter yang bersangkutan 
yang menyata&an bahwa ia tidak hamil,
Tetapi bila wanita yang bersangkutan tidak dapat menunjuk- 
kan surat keterangan (sertifikat) dokter yang menyatakan 
bahwa ia tidak hamil,maka pasal 34 B.W, terpaksa diperta- 
hankan dan diperlakukan,demi mencegah hal-hal yang telah 
disebutkan dirauka,

Penerapan dalam praktek pangadi&an^saya lampirkan pe- 
tapan dari Pengadilan Hegeri Surabaya tanggal 27 Mei 1967 
daftar nomer 289 / 1967 S.P. setelah bab IV,
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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.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TINJAUAN TERHADAP PASAL 34 B.W. PADA DEWASA INI Soemali, Moehardhono 



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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