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ISI RIliGKASAN 

LataI' BeIak~ Masalah 
Pi masyarakat terdapet pria yang berpenampilan sebegai

wanita (waria), yang morasa lebih mantap apabila benar-benar 
~enjadi wanita. Untuk mencapai tujuennya, mereka me~nta ban
tuan pera do~ter untuk mengubah jenis kel~~nnya dengen oare 
operesi gent! kelanin. Setolah dilakukan operasi gar.ti kelamin 
permasalahan hukuJ1l muncul. Mereka ingin mendapet pengakuen
hukum terhadap perubahan penampilannya sebagai wanita. Karena 
itu mercka mengajukan permohonan ke hadapan hakim agar status 
hukumnya diganti diaesuaiken dengsn penampilannya yang baru, 
sekaligus dengan mengganti namanya menjadi nama wanita. De
ngau demikian mereka meraea aman, karena tolah mendapat penga
kuan masyarake.t dan huku.lll sebe.gsi we.nite.. 
Tujuan Penelitian 

Dunia Pendidikan Hukum terutama di Fakultas Hukum perlu
mengetahui, mengenal den mempelajari huku:n delam prakt1knya.
Penelitian ini menitikberatkan untuk meneliti dan memahami 
penetapan-penetapan hakim dalam menangnni kasus-knaus langka
yaitu permohonan ganti kelamin. Dengen menelaah penetapan-pe
netapan hskim terut~a pertimbar~an-pertimbangan hukumnya di 
mana hakLuharus menggali dan menemukan kaidah-kaidah hukum 
dalsm masyarakat (rechtsvinding), mahasiswa dapat mengadakan
studi komparasi antara ilmu hukum dalam teQri (law in the 
booke) dengan hukum dalam praktiknya (law in actions). 
Metoda Penal1 tia.n 

Penelitian 1ni berhasil mengumpulkan en~~ barkas peno
tapen pengedilan ne0eri yang meneabulkan permohonan gantt ke
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lamin" Pada umu...."ll1y-a. permohonan i tu disertai p:l.la pe-ITlohona.::::.
ganti nama. Lokasi penelitien ditentukan seoara purposive
yaitu pengadilan-pengadilan nageri di Jaws. di wilayah mana 
diperkirakan terdapat ang~ota masyarakat yang mem11iki sirat 
sepert waria (wanita pria). Pengadilan-pengadilan negeri 
yang pernah memeriksa dan menyelesaikan perkara permohor~ 
kela~n in! ialah Pengadilan-Pengadilen Nageri Jakarta Pusat,
Pekalongan, Semarang dan Surebaya. Ternyata di pangadilan
pangadilan nageri lain oclum parnah rnenangan1 kasus sorupa.
Dalarn penelitian Lui diperoleh informasi bahwa operasi gantt
kelarnin dari wsnita menjadi pria hingga saat ini balum pernah
diajukan ke pengadilan. 
Analisis Data 

Cara menganaliais pertimoangan-pertimbangan hakim dila
kukan dengan menggunakan metode induktif'. Dar1 seluruh per
timbengan-pertimbangan hakim dapat d1terik titik-titik persa
maannya dan dicari s1nkronosasinys'dalam ~~tu kaidah hukum 
tertentu. walaupun tidak ada ketentuan hukum tertulis yang me
ngatur kasus iui. Memang tidak semua butir-butir penetapan 
i tu. sama, namun semue.nya menggunaka.n dasar pertimbangan ser...t
pa yaitu menggunakan ssas hukum yang hidup dan berkembang da
lam masyarakat di mana pencari keadilan (pemohon) hidup dan 

/ 

dibesarkan~ Dasar pertimbangan hukum untuk mengabulkan per~o
henan penohon bertuupu pede: pert1mbangan risik pemohon. ke
wenangan ~engadili, ilmu pengetahuan dan te~~ologi kedokteran 
dan nasihat para ahli. 
Kesipulan dan Saran 

Semua permohonan dikabulkan oleh hakim karena pemohon
telah berpenampilan sebagai wanita sebab teiah melakukan ope
rasi ganti keIa~n terIebih dahulu. Penetapan hakim lebih me
nyerupai pengukuhan status pengukuhan status pemohon yang ba
ru yang telah berpena:npilan "sbagai wsnita. llamun setengah da
ta penelitian menunjukkan kurangnya perhatian terhsdsp penting
nya pencatstan perubahsn status pemohon dalam pencatetan reami 
(pemerintah) agar diketahui oleh umum. Untuk mengantisipasi
hal-hal yang muncul di Iuer ketentuan huknm. seyogyanya hakim 
menerapkan interpretasi untuk masa mendatang (future interpre
tation). 
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