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ABSTRAK 

As’ad, Moh. 2015. Studi Analisis Perkara Nomor: 0253/Pdt.P/2014/PA.TL 

Tentang  Penetapan Perubahan Nama Dalam Akta Cerai Di Pengadilan 

Agama Trenggalek. Skripsi. Jurusan Syari’ah, Program Studi Ahwal 

Syakhsyiyyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. 

Pembimbing (I) Hj. Layyin Mahfiana, M. Hum. Pembimbing (II) Dewi 

Iriani, M. H. 

 

Kata Kunci : Nama Akta Cerai, Penemuan Hukum dan Interpretasi Hakim. 

 

Nama yang tercatat dalam akta cerai penting bagi masyarakat, karena 

bertujuan untuk kepastian hukum dan landasan hukum. Kesalahan penulisan nama 

dalam akta cerai bisa berpengaruh terhadap administrasi Negara. Pasal 52 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 

dijelaskan: Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan 

pengadilan negeri tempat pemohon. Sedangkan kekeliruan atau kekhilafan yang 

terjadi pada suatu putusan atau penetapan dapat diperiksa ulang sebagai upaya 

hukum pada pengadilan di atas pengadilan tingkat pertama dan peninjauan 

kembali jika sebuah putusan atau penetapan telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap. Tetapi pengadilan Agama Trenggalek pernah mengadili perkara perubahan 

nama akta cerai, yang mana akta cerai tersebut adalah produk putusan Pengadilan 

Agama Trenggalek itu sendiri. 

Untuk itu peneliti berkeinginan menelitinya dengan merumuskan masalah 

sebagai berikut : 1) Apa alasan hakim Pengadilan Agama Trenggalek menerima 

perkara nomor: 0253/Pdt.P/2014/PA.TL tentang penetapan perubahan nama akta 

cerai? .2) Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama 

Trenggalek dalam menetapkan perkara  nomor: 0253/Pdt.P/2014/PA.TL tentang 

penetapan perubahan nama akta cerai?  

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif dan Pengadilan Agama Trenggalek sebagai objek penelitian. Sedangkan 

pengumpulan datanya dengan cara wawancara dan dokumentasi. Metode analisa 

yang peneliti gunakan adalah metode yang dikemukakan oleh Miles dan 

Huberman, yaitu dengan data reduction, data display, dan conclution/verification. 

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, pertama, alasan 

hakim Pengadilan Agama Trenggalek menerima perkara, yaitu demi kemaslahatan 

masyarakat berdasar Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 yang telah 

diinterprestasi sesuai perkembangan masyarakat. Kedua, pertimbangan hakim 

Pengadilan Agama Trenggalek, yaitu dengan merubah nama akta cerai tidak akan 

membatalkan perceraian atau merubah putusan karena cuma merubah identitas 

yang sudah menjadi hak pribadi seseorang. Dasar hukum menetapkannya 

berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 

Kependudukan Pasal 52 Ayat (1) Jo Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 

2007 Pasal 34. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebuah perkawinan yang mengalami ketidakharmonisan dalam 

rumah tangga besar kemungkinan akan mengalami perceraian. Walaupun 

sebuah perceraian adalah hal yang tidak diinginkan oleh setiap manusia, 

karena perceraian berarti menghapus tujuan dari sebuah perkawinan dalam 

rumah tangga tersebut.
1
 

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang 

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, putusnya sebuah perkawinan salah 

satunya adalah karena perceraian.
2
 Perceraian dapat terjadi karena talak atau 

berdasarkan gugatan perceraian.
3
 Bagi warga muslim, perceraian hanya 

dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan 

agama tersebut sudah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah 

pihak.
4
 Kewenangan pengadilan agama diatur dalam Pasal 49 Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menegaskan: 

pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 

                                                           
1
 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, pdf, (diakses pada 

tanggal 10 Juli, 2014, jam 21.00). 

2
  Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 huruf (b) dan Kompilasi Hukum 

Islam Pasal 113 huruf (b), pdf, (diakses pada tanggal 10 Juli 2014, jam 21.00). 

3
  Kompilasi Hukum Islam  Pasal  114, pdf, (diakses pada tanggal 10 Juli 2014, jam 

21.00). 

4
  Kompilasi Hukum Islam, Pasal  115, pdf, (diakses pada tanggal 10 Juli 2014, jam 

21.00). 
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menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 

beragama islam di bidang : a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. 

wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syari’ah.
5
 

Perkara perceraian baik perkara talak cerai maupun gugat cerai yang 

diajukan di pengadilan agama dan diperiksa di pengadilan agama maka 

pengadilan agama akan mengadili dan akan mengakhiri dengan putusan 

setelah melalui tahapan-tahapan sidang serta mengeluarkan produknya 

berupa akta cerai. Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie yang 

disingkat AB Pasal 20 menjelaskan: Hakim harus mengadili perkara 

berdasarkan undang-undang. 

Akta cerai merupakan akta autentik yang bisa dijadikan landasan 

hukum sebuah peristiwa hidup. Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh 

pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa  menurut ketentuan-

ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari 

yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di 

dalamnya oleh yang berkepentingan. Akta autentik terutama memuat 

keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan 

dilihat di hadapannya. 

Di dalam HIR Pasal 165 akta autentik disebutkan bahwa: Akta 

autentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang 

diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak 

                                                           
5
 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009  Pasal 49 Tentang Perubahan Kedua 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pdf, (diakses pada tanggal 10 

Juli 2014, jam 21.00). 
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dan para ahli warisnya serta mereka yang mendapat hak daripadanya tentang 

yang tercantum di dalamnya dan bukan tentang yang tercantum di dalamnya 

sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanyalah 

sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dari pada 

akta. 

Pejabat yang dimaksudkan antara lain ialah notaris, panitera, 

jurusita, pegawai pencatat sipil, hakim dan pejabat Negara lainnya yang 

berwenang untuk itu. Autentik tidaknya suatu akta tidaklah cukup apabila 

akta itu dibuat oleh dan dihadapan pejabat saja. Di samping itu caranya 

membuat akta autentik itu haruslah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh 

undang-undang. Suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada 

wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak 

memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta autentik, tetapi 

mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila ditandatangani 

oleh pihak –pihak yang bersangkutan.
6
 

Dalam menyelesaikan perkara terutama jalur litigasi, peran seorang 

hakim sangatlah urgen karena hakim merupakan pemutus sekaligus 

pembuat peraturan (yurisprudensi). Namun hakim juga manusia biasa yang 

sewaktu-waktu tidak lepas dari kesalahan. Suatu putusan hakim bisa terjadi 

kekeliruan dan kekhilafan, bahkan bisa terjadi bersifat memihak salah satu 

pihak yang berarti merugikan pihak lain. Karena itu demi untuk mencapai 

                                                           
6
 ………………….., “Akta autentik”, dalam 

http://hasyimsoska.blogspot.com/2011/09/akta-otentik.html, (diakses pada tanggal 10 Juli 2014, 

jam 21.00). 

http://hasyimsoska.blogspot.com/2011/09/akta-otentik.html
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kebenaran dan keadilan, setiap hukum acara peradilan agama mengatur 

setiap putusan dan penetapan suatu pengadilan dapat diperiksa dan diadili 

ulang (kembali) agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada suatu 

putusan atau penetapan dapat diperiksa ulang sebagai upaya hukum. 

Menurut Sudikno Mertokusumo, upaya hukum adalah upaya atau alat untuk 

mencegah atau memperbaiki kekeliruan pada suatu putusan.
7
 Undang-

undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 

24 Ayat (1) yang berbunyi: Terhadap putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat 

mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat 

hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. 

Sebagaimana dijelaskan di atas, akta cerai merupakan akta autentik 

yang dikeluarkan oleh pengadilan agama sebagai bukti telah terjadi 

perceraian. Akta cerai bisa diterbitkan jika gugatan dikabulkan oleh majelis 

hakim dan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

(inkracht).  Perkara dikatakan telah berkekuatan hukum tetap jika dalam 

waktu empat belas (14) hari sejak putusan dibacakan (dalam hal para pihak 

hadir), salah satu atau para pihak tidak mengajukan upaya hukum banding. 

Dalam hal pihak tidak hadir, maka perkara baru inkracht terhitung  empat 

hari (14) hari sejak pemberitahuan isi putusan disampaikan kepada pihak 

yang tidak hadir dan yang bersangkutan tidak melakukan upaya hukum 

                                                           
7
  Mamfaluthy Al-Fuadhil Ma'az, “Upaya Hukum”, dalam 

http://peunebah.blogspot.com/2011/12/upaya-hukum.html, (diakses pada tanggal 10 Juli tahun 

2014, jam 21.00). 

https://plus.google.com/107395593231542050748
http://peunebah.blogspot.com/2011/12/upaya-hukum.html
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banding (putusan kontradiktoir). Dalam hal pihak tergugat atau termohon 

tidak pernah hadir, maka perkara baru inkracht terhitung empat belas (14) 

hari sejak pemberitahuan isi putusan disampaikan kepada pihak tergugat 

atau termohon yang tidak hadir dan yang bersangkutan tidak melakukan 

upaya hukum verzet (putusan verstek).
8
 

Kesesuaian nama yang tercatat dalam akta cerai begitu penting, 

karena bertujuan untuk kepastian hukum dan landasan hukum. Kesalahan 

penulisan nama dalam akta cerai bisa berpengaruh terhadap administrasi 

Negara. Dan juga berpengaruh terhadap hukum, yaitu keraguan sah atau 

tidaknya akta cerai karena nama yang tertera berbeda dengan nama dalam 

dokumen yang asli. Padahal nama adalah identitas pertama setiap individu 

sehingga apabila terjadi kesalahan tulis dalam nama maka efeknya cukup 

panjang, karena tanda pengenalnya tidak sesuai dan akan menimbulkan 

asumsi pemalsuan identitas.
9
 Dengan demikian harus diubah demi 

kepentingan hukum, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 Tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan: Pencatatan 

perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri 

tempat pemohon.
10

 

                                                           
8
  Pengadilan Agama Kotabaru, “Definisi Akta Cerai”, dalam http://pa-kotabaru.pta-

banjarmasin.go.id/index.php?content=umum&id=30, (diakses pada tgl 9 Juli 2014, jam 21.00). 

9
  Khusnia Isro’i, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Biodata Dalam Akta 

Nikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0058/pdt.P/2011/PA. YA), 

(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012). 

10
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pdf, 

(diakses pada tanggal 10 Juli 2014, jam 21.00). 

http://pa-kotabaru.pta-banjarmasin.go.id/index.php?content=umum&id=30
http://pa-kotabaru.pta-banjarmasin.go.id/index.php?content=umum&id=30
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Di Pengadilan Agama Trenggalek, pernah memeriksa dan 

menetapkan perkara permohonan perubahan nama akta cerai yang mana 

akta cerai tersebut adalah produk putusan Pengadilan Agama Trenggalek itu 

sendiri. Bahwasanya, sebuah putusan yang sudah mempunyai kekuatan 

hukum tetap maka pemeriksaannya pada tingkat pengadilan di atas 

pengadilan tingkat pertama. 

Penetapan perubahan nama akta cerai di Pengadilan Agama 

Trenggalek yang termaktub dalam Perkara Nomor: 

0253/Pdt.P/2014/PA.TL,
11

 yakni perubahan nama dalam akta cerai dari 

nama pemohon semula Samsul bin Jarso menjadi Trimo bin Joreso tersebut 

apa sudah memiliki landasan yuridis. Mengingat sebagaimana keterangan di 

atas bahwa terkait perubahan nama di dalam akta cerai yang seolah-olah 

juga merubah sebuah putusan pengadilan harus melalui sebuah mekanisme 

upaya hukum yang disebut peninjauan kembali karena sudah berkekuatan 

hukum tetap. 

Sedangkan dari lembaga peradilan lain, yaitu Pengadilan Tata Usaha 

Negara (PTUN) mengklaim bahwa perkara perubahan nama akta cerai 

adalah wewenang PTUN, karena melihat bahwa akta cerai merupakan 

hukum administrasi Negara yang dikeluarkan oleh pejabat Negara yaitu 

panitera.  

 Berdasarkan kewenangan pengadilan agama yang terdapat dalam 

undang-undang peradilan agama dalam hal perkawinan, perkara perubahan 

                                                           
11

  Berkas, Perkara Nomor: 0253/Pdt.P/2014/PA.TL. 
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nama akta cerai belum diatur secara jelas dan pasti. Sedangkan 

kenyataannya Pengadilan Agama Trenggalek telah menerima, memeriksa, 

dan menetapkan perkara perubahan nama akta cerai. 

Berangkat dari latar belakang masalah perkara permohonan 

perubahan nama akta cerai di atas, peneliti menilai ada kesenjangan antara 

peraturan (undang-undang) dengan praktek peradilan di Pengadilan Agama 

Trenggalek, penilaian kesenjangan oleh peneliti tersebut menjadikan peneliti 

tertarik untuk membahas lebih lanjut yang kemudian oleh peneliti rumuskan 

dengan tema “STUDI ANALISIS PERKARA NOMOR: 

0253/Pdt.P/2014/PA.TL TENTANG  PENETAPAN PERUBAHAN NAMA 

DALAM AKTA CERAI DI PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK”. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk memfokuskan pembahasan ini maka diperlukan penegasan 

istilah, diantaranya yaitu : 

1.    Penetapan  : Suatu keputusan hakim pada akhir persidangan 

setelah melalui proses persidangan. 

2. Perubahan Nama :  Perubahan identitas dalam akta autentik yang 

telah dicatatkan di instansi pelaksana. 

3. Akta Cerai  : Akta autentik sebagai peristiwa hidup produk 

putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. 

C. Rumusan Masalah 
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Agar pembahasan dalam karya ilmiah ini tidak melebar maka 

peneliti perlu memfokuskan masalahnya, diantaranya : 

1. Apa alasan hakim Pengadilan Agama Trenggalek menerima perkara 

perubahan nama akta cerai nomor : 0253/Pdt.P/2014/PA.TL? 

2. Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama 

Trenggalek dalam menetapkan pekara perubahan nama akta cerai   

nomor: 0253/Pdt.P/2014/PA.TL? 

D. Tujuan Penelitian 

Dari pembahasan karya tulis ilmiah ini memiliki tujuan untuk : 

1. Ingin menjelaskan alasan hakim Pengadilan Agama Trenggalek dalam 

menerima perkara perubahan nama akta cerai nomor: 

0253/Pdt.P/2014/PA.TL. 

2. Ingin menjelaskan pertimbangan serta dasar hukum hakim Pengadilan 

Agama Trenggalek dalam menetapkan pekara perubahan  nama akta 

cerai nomor: 0253/Pdt.P/2014/PA.TL. 

E. Kegunaan Penelitian 

Dalam sebuah karya tulis ilmiah tentunya memiliki kegunaan atau 

manfaat, begitupun dengan karya tulis ini, yakni : 

1. Secara teori, penelitian ini berguna menambah khazanah keilmuan 

kususnya dibidang Ahwal Al-Syahsyiyyah dalam hal perkara penetapan 

perubahan nama akta cerai. 
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2. Secara praktek, penelitian ini bisa menjadi landasan hukum hakim 

lainnya dalam menetapkan perkara perubahan nama akta cerai di 

pengadilan agama dan juga berguna bagi masyarakat yang terdapat 

kekeliruan nama dalam akta cerainya, serta berguna untuk penelitian 

selanjutnya. 

F. Telaah Pustaka 

Untuk meyakinkan bahwa penelitian ini memiliki fokus pembahasan 

yang berbeda dengan fokus pembahsan karya ilmiah lainnya, maka peneliti 

memaparkan karya ilmiah berikut ini dari hasil penelusuran yang telah 

dilakukan oleh penulis. Diantara karya tulis ilmiah yang penulis temukan 

terdapat beberapa karya tulis yang membahas masalah akta yaitu : 

Pertama, skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Perubahan Biodata Dalam Akta Nikah (Studi Terhadap Penetapan 

Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0058/Pdt.P/2011/Pa. Yk)”, oleh 

Khusnia Isro’I pada tahun 2012 UIN Sunan Kalijaga.  Skripsi ini membahas 

mengenai terjadinya kesalahan tulis pada buku kutipan akta perkawinan 

yang dapat mengakibatkan terhambatnya seseorang dalam mengurusi segala 

urusan yang berhubungan dengan kenegaraan, sehingga dengan kesalahan 

tulis tersebut haruslah dimintakan putusan dari pengadilan, hal ini sesuai 
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dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Pasal 32 Ayat (4) Tahun 

2006 Tentang Pencatatan Nikah.
12

 

Kedua, skripsi yang berjudul “Praktek Pencatatan Nikah (Di Desa 

Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun setelah berlakunya Kep-

Menag Nomor 447 tahun 2004)”, oleh Affan Akbar pada tahun 2010 

STAIN Ponorogo. Skripsi ini membahas pada peran dan kedudukan seorang 

pembantu penghulu atau modin dalam membantu PPN untuk melaksanakan 

tugas pelaksanaan perkawinan setelah berlakunya Kep-Menag Nomor 447 

tahun 2004.
13

 

Ketiga. skripsi yang berjudul “Kedudukan Pencatatan Perkawinan 

Pada Pembuktian Asal Usul Anak”, oleh Mahsun Musthofa tahun 2001. 

Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa dengan adanya pencatatan perkawinan 

akan terwujud ketertiban hukum, pencatatan perkawinan juga merupakan 

salah satu bentuk upaya terhadap  perlindungan anak yang dilahirkan.
14

 

Sejauh penulis melakukan penelusuran tentang karya tulis ilmiah, 

belum menemukan pembahasan tentang perubahan nama akta cerai di 

Pengadilan Agama Trenggalek. Sehingga penulis yakin penelitian ini bukan 

                                                           
12

  Khusnia Isro’i, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Biodata Dalam Akta 

Nikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0058/pdt.P/2011/PA. YA), 

(Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012). 

13
 Affan Akbar, “Praktek Pencatatan Nikah (Di Desa Doho Kecamatan Dolopo 

Kabupaten Madiun setelah berlakunya Kep-Menag Nomor 447 tahun 2004),” (Skripsi: STAIN 

Ponorogo, 2010). 

14
 Mahsun Musthofa, “Kedudukan Pencatatan Perkawinan Pada Pembuktian Asal 

Usul Anak,” (Skripsi: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001). 
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merupakan pengulangan, oleh karena itu, peneliti merasa perlu dan penting 

untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai pembahasan ini. 

 

 

 

 

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan 

dengan mengambil objek penelitian di Pengadilan Agama Trenggalek 

berupa berkas perkara nomor: 0253/Pdt.P/2014/PA.TL dan wawancara 

dengan hakim Pengadilan Agama Trenggalek, yaitu: Moh. Thoha, S. 

Ag., Kamali, S. Ag., Drs. Sugeng, M. Hum. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan penyusun dalam penulisan skripsi 

ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian 

yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai 

dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara 
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kuantifikasi. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan 

masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, 

pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan.
15

 

3. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu 

sumber data primer dan sumber data sekunder. 

a. Sumber data primer 

Yang berupa sumber data primer adalah yang diperoleh langsung 

dari subyek penelitian, yaitu: Wawancara dengan hakim Pengadilan 

Agama Trenggalek, diantaranya: Moh. Thoha, S. Ag., Kamali, S. 

Ag., Drs. Sugeng, M. Hum. 

b. Sumber data sekunder 

Yang berupa sumber data sekunder disini adalah sumber data yang 

mendukung dan terkait dengan penelitian ini, diantaranya adalah: 

1) Berkas penetapan perkara nomor: 0253/Pdt.P/2014/PA.TL 

1)   Perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Kompilasi 

Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

2)   Ilmu Hukum, Layyin Mahfiana, SH, M.Hum. 

                                                           
15

.  M. Djunaidy Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif, 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 25. 
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3)    Hukum Perdata, Sriwaty Sakkirang. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber datanya 

digunakan: 

 

 

 

a. Wawancara 

Wawancara (interview), yaitu percakapan dengan maksud 

tertentu yang dilakukan oleh pewancara (peneliti) yang 

mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai (yang diteliti) 

untuk memberikan jawaban atau informasi tentang pendapat dan 

keyakinannya. Interview yang dimaksud disini adalah dengan 

menggunakan pertanyaan langsung kepada tiga hakim Pengadilan 

Agama Trenggalek, yaitu: Moh. Thoha, S.Ag., Kamali, S.Ag., Drs. 

Sugeng, M. Hum. 

b. Dokumentasi  

Dokumentasi sebagai bentuk data tambahan atau penguat 

sebagai bukti bahwa memang benar adanya penelitian ini dilakukan 

oleh penulis. Dokumentasi disini bisa berupa bukti konkrit data-

data yang diperlukan sebagai penunjang dalam penulisan karya 
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tulis ilmiah ini, seperti transkrip wawancara, foto-foto hakim yang 

diwawancarai, dan berkas penetapan perkara nomor: 

0253/Pdt.P/2014/PA.TL. 

5. Teknik Analisa Data 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

metode yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu analisa data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktifitas analisa data 

meliputi: data reduction, data display, verification dan conclution.
16

 

a. Data reduction (Reduksi data), yaitu merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 

dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan membuang sebagian 

data yang sekiranya tidak perlu.
17

 

b. Data display (Penyajian data), yaitu menyajikan data penelitian 

kualitatif dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat 

naratif.
18

 

                                                           
16

  Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2005), 91. 

17
  Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, 92. 

18
  Ibid, 95. 
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c. Conclution/Verification, langkah ketiga dalam penelitian kualitatif 

yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal yang 

kemudian masih bersifat sementara data awal dan akan berubah 

bila ditemukan bukti-bukti yang kuat serta mendukung pada tahap 

pengumpulan data.
19

 

 

 

H. Sistematika Pembahasan. 

Untuk memudahkan pembaca, maka sistematika pembahsan 

penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut : 

Bab I  :    Bagian pendahuluan, dalam bab ini meliputi: latar belakang 

masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II : Berisi pemaparan tentang landasan teori, yaitu pengertian 

perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, Pengertian 

perkawinan menurut hukum islam dan Undang-undang nomor 1 

tahun 1974 tentang perkawinan, penyebab terjadinya perceraian. 

Gambaran umum tentang pencatatan perkawinan, diataranya 

pencatatan perkawinan, tujuan dan manfaat pencatatan 

perkawinan, peraturan pencatatan perkawinan di Indonesia. 

                                                           
19

  Ibid, 99. 
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Penemuan hukum oleh hakim dan interprestasi hukum oleh 

hakim. 

Bab III: Berisi tentang pemaparan data hasil temuan di lapangan, yakni 

profil Pengadilan Agama Trenggalek, alasan hakim Pengadilan 

Agama Trenggalek menerima perkara perubahan nama akta 

cerai nomor: 0253/Pdt.P/2014/PA.TL,  pertimbangan dan dasar 

hukum hakim Pengadilan Agama Trenggalek dalam menetapkan 

perkara perubahan nama akta cerai nomor: 

0253/Pdt.P/2014/PA.TL. 

 Bab IV: Berisi tentang analisis penetapan perkara perubahan nama akta 

cerai nomor: 0253/Pdt.P/2014/PA.TL. yang meliputi alasan 

hakim Pengadilan Agama Trenggalek menerima perkara 

perubahan nama akta cerai nomor: 0253/Pdt.P/2014/PA.TL, dan 

analisis pertimbangan serta dasar hukum hakim Pengadilan 

Agama Trenggalek dalam menetapkan perkara perubahan nama 

akta cerai nomor: 0253/Pdt.P/2014/PA.TL. 

 Bab V : Merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

INTERPRETASI HUKUM DALAM KONTEKS HUKUM PERKAWINAN 

DI PENGADILAN AGAMA 

A. Pencatatan Perkawinan. 

1.  Pengertian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam. 

Melihat dari sisi historisnya Kompilasi Hukum Islam merupakan 

ijma’ para ulama Indonesia yang dirintis sejak Indonesia merdeka, yang 

diadakan di Jakarta pada tanggal 2-5 februari 1988. Para ulama 

Indonesia sepakat menerima tiga rancangan buku  Kompilasi Hukum 

Islam yaitu, buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum 

Kewarisan dan buku III tentang Hukum Perwakafan. Kompilasi Hukum 

Islam diharapkan dapat digunakan oleh instansi pemerintah dan 

masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum islam yang 

diharapkannya.
20

 

Kompilasi Hukum Islam terdapat 3 (tiga) pembahasan penting 

yakni tentang perkawinan, wakaf dan waris. Akan tetapi supaya lebih 

fokus akan dipaparkan tentang masalah perkawinan terlebih dalam hal 

pelaksanaannya, karena Kompilasi Hukum Islam memang diperuntukan 

bagi orang Islam saja sehingga pelaksanaan perkawinan perlu diatur 

sedemikian rupa. 

Perkawinan menurut hukum Islam bukan semata-mata 

hubungan atau kontrak keperdataan biasa tetapi mempunyai nilai 

ibadah. Sebagaimana tercantum dalam Kompilasai Hukum Islam 

                                                           
20

  Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di 

Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2006), 26. 
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pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam Pasal 2 yang 

bunyinya: perkawinan menurut hukum Islam adalah, akad yang sangat 

kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah. Dan Pasal 3 yang berbunyi: 

perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga 

yang sakinah, mawaddah dan rahmah. 

Sayyid Sabiq, lebih lanjut mengomentari perkawinan merupakan 

salah satu sunnatullah yang berlaku  pada semua makhluk tuhan baik 

manusia, hewan maupun tumbuhan. Perkawinan merupakan salah satu 

cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, 

berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing 

melakukan peranya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. 

Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia Allah 

mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan 

antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan 

saling meridhoi. Bentuk perkawinan seperti ini telah memberikan jalan 

yang aman pada naluri batiniah, memelihara keturunan dengan baik dan 

menjaga kaum perempuan agar tidak seperti laksana rumput yang bisa 

dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya.
21

 

Pada dasarnya apa yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam 

yang berhubungan dengan perkawinan semuanya telah dimuat dalam 
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  Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana 

Prenada Media, 2003), 10-11. 
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undang-undang  Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang. 

Hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam muatannya lebih terperinci, 

larangan lebih dipertegas dan menambah beberapa poin sebagai aplikasi 

dari peraturan perundang-undangan yang telah ada. 

Perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum islam 

dan ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan menurut 

Kompilasi Hukum Islam tidak jauh berbeda dengan Undang-undang 

Nomor 1 tahun 1974, hanya dalam Kompilasi Hukum Islam lebih 

melengkapi dan merinci mulai dari proses awal perkawinan, 

permasalahan dengan perkawinan dan juga perceraian atau putusnya 

perkawinan.
22

 

2. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi setiap orang yang 

melakukannya, karena itu perlu diatur agar tidak terjadi kesewenang-

wenangan terhadap hak dan kewajiban masing-masing baik suami atau 

istri supaya terpenuhi. Menurut hukum Islam, pernikahan atau 

perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan 

seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan 

                                                           
22

  Muhamad Ngizudin Al’amin, “Tinjauan Sosiologi Hukum 

Terhadap Kontroversi Pelaksanaan Perkawinan Pasca Pemberlakuan Pma No. 11 

Tahun 2007 Di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”, (Skripsi, STAIN 

Ponorogo, 2014), 27. 
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untuk untuk mendapatkan keturunan yang dilaksanakan menurut 

ketentuan-ketentuan Hukum Syari’at Islam. 

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada 

semua makhluk Allah. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah 

berpasang-pasangan dan berjodoh-jodoh, sebagaimana berlaku pada 

makhluk yang paling sempurna, yaitu manusia. Dalam surat Al-

Dzariyat ayat 49 disebutkan: 

 .  َ ْ ٍ  َ عَْ  َ  َ ْ َ ْ ِ   َ عٌُ ْ   ََ  ٌ ُ ْ  َ َ ِ ْ  ُ  ٌ 

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya 

kamu mengingat akan kebesaran Allah”. (Q.S. al-Dzariyat: 

49).
23

 

Hukum perkawinan merupakan bagian dari hukum Islam yang 

memuat ketentuan-ketentuan hal ihwal perkawinan yaitu proses dan 

prosedur menuju terbentuknya ikatan perkawinan, cara 

menyelenggarakan akad perkawinan menurut hukum, cara memelihara 

ikatan lahir batin yang telah diikrarkan dalam akad perkawinan sebagai 

akibat yuridis dari adanya akad itu, cara mengatasi krisis rumah tangga 

yang mengancam ikatan lahir batin antara suami istri, proses dan 

prosedur berakhirnya ikatan perkawinan, serta akibat yuridis dari 

berakirnya perkawinan baik yang menyangkut hubungan hukum antara 

bekas suami dan istri, anak-anak dan harta mereka.
24
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   Beni Ahmad Saebeni, Perkawinan Dalam Hukum Islam dan 

Undang-Undang, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 13. 

24
  Zahry Hamid, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan 

Undang-undang Perkawinan di Indonesia (Yogyakarta: Binacipta, 1976), 01. 
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Masih dalam hal perkawinan menurut Islam, menurut 

pandangan masyarakat tertentu perkawinan dianggap sesuatu yang 

sedemikian suci dan karenanya banyak yang menghormati perkawinan 

itu sendiri. Oleh sebab itu pelaksanaan akad nikah banyak dilakukan di 

tempat-tempat untuk beribadah, yaitu masjid atau mushola.. Lebih dari 

itu ada sebagian kecil orang Islam yang melaksanakan akad nikahnya di 

sekitar Ka’bah seperti Baitullah di Masjidil Al-Haram dan Makkah Al-

Mukarramah. Pelaksanaan akad nikah di masjid memang ada 

anjurannya dari Rasulullah SAW tetapi tidak menjadi suatu keharusan, 

artinya akad pernikahan boleh dan sah dilakukan di tempat-tempat lain 

selain masjid. 

Menurut sebagian ahli hukum, di antaranya: Sayuthi Thalib dan 

Moh. Idris Ramulyo, perkawinan dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu : 

1.  Perkawinan dari segi sosial. 

2. Perkawinan dari segi agama. 

3. Perkawinan dari segi hukum. 

Dari segi sosial, perkawinan berkaitan dengan kedudukan sosial 

yang lebih dihargai daripada mereka yang tidak menikah. Dari sudut 

pandang agama, perkawinan merupakan suatu hal yang dipandang suci 

(sakral), sedangkan dari segi hukum, perkawinan dipandang sebagai 

suatu perbuatan (peristiwa) hukum atau rechtsfeit yakni perbuatan dan 

tingkah laku subyek hukum yang membawa akibat hukum. Karena 
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hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subyek hukum atau karena 

subyek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum.
25

 

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan, istilah perkawinan tertulis pada Pasal 1 Bab I 

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang 

menegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang 

pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Seseorang yang bertempat di Indonesia, maka harus patuh dan 

tunduk terhadap peraturan dalam hal pelaksanaan perkawinan. 

Indonesia sudah membuat aturan sendiri yang mengatur masalah 

perkawinan sedemikian rupa yakni Undang-undang Nomor 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 

Perkawinan yang dilakukan atas dasar kesiapan mental, lahir 

dan batin oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan dijadikan barometer akan sempurnanya sebuah cita-cita 

antara dua mempelai dalam membangun mahligai rumah tangganya. 

Sesuai dengan landasan falsafah negara Indonesia (Pancasila) dan 

Undang-undang Dasar 1945, maka undang-undang ini dapat 

mewujudkan prinsip-prinsip dalam Pancasila dan Undang-undang 
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   Muhamad Ngizudin Al’amin, “Tinjauan Sosiologi Hukum 

Terhadap Kontroversi Pelaksanaan Perkawinan Pasca Pemberlakuan Pma No. 11 

Tahun 2007 Di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”, 21. 
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Dasar 1945. Sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung 

segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat. 

Untuk menjamin kepastian hukum (yuridis), maka perkawinan 

segala sesuatu berhubungan dengan pernikahan sebelum Undang-

undang berlaku. Menurut hukum positif tersebut sah, dari penjelasan 

umum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat 

ditarik kesimpulan bahwa bagi orang yang beragama Islam di Indonesia 

sahnya perkawinan dilakukan menurut hukum agamanya dan 

kepercayaan masing-masing, menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan syarat sahnya perkawinan 

menurut Undang-undang ini adalah: Didasarkan atas persetujuan bebas 

antara calon suami dan calon istri, yang berarti tidak ada paksaan dalam 

perkawinan. 

Pada azasnya perkawinan itu adalah satu istri bagi satu suami 

(monogami) dan begitupun sebaliknya kecuali mendapat izin dari 

pengadilan dengan berbagai syarat-syarat yang berat. Pria harus telah 

berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun 

dan mempelai pria maupun mempelai wanita harus mendapatkan izin 

masing-masing dari kedua orang  tua mereka kecuali dalam hal-hal 

tertentu dan calon mempelai telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun 

atau lebih, atau mendapat dispensasi dari pengadilan apabila umur para 

mempelai kurang dari ketentuan yang ada. 
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Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

dijadikan sebagai dasar dan pijakan bagi pelaksanaan perkawinan di 

Indonesia, ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 

2004 sebagai pelaksana dari undang-undang tersebut. Selain itu khusus 

bagi umat Islam terdapat juga Kompilasi Hukum Islam  yang mengatur 

masalah Perkawinan, Waris dan Wakaf. 

Seperti yang tertera diatas bahwa dijelaskan hal ihwal yang 

menjadi pembahasan dalam hal perkawinan mulai dari proses dan 

prosedur dari perkawinan sampai dengan bagaimana menjaga agar 

perkawinan tersebut dapat dibina dengan baik agar tercapai tujuan 

menjadi keluarga bahagia dan kekal. Akan tetapi dalam hal ini terbatasi 

hanya pada pelaksanaan perkawinan yang diatur menurut Undang-

undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Undang-undang perkawinan tidak mengatur secara lengkap 

bagaimana pelaksanaan perkawinan itu, tetapi Undang-undang tersebut 

mengatur secara global perkawinan seperti yang tertera pada Pasal 2 

ayat (1) yang menyatakan perkawinan dianggap sah apabila 

dilaksanakan menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. 

Dapat ditarik kesimpulan untuk melaksanakan perkawinan secara lebih 

lengkapnya dikembalikan kepada agama dan kepercayaan setiap orang 

masing-masing yang akan melaksanakan perkawinan. Karena Indonesia 

adalah negara pluralis dengan berbagai agama, maka undang-undang ini 

sifatnya mengayomi seluruh elemen masyarakat. Dan yang terpenting 
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dalam undang-undang ini perkawinan sah ketika dicatatkan sehingga 

memiliki kekuata hukum.
26

 

3.  Penyebab terjadinya perceraian. 

Perkawinan yang sudah dicatatkan diharapkan akan abadi dan 

langgeng, namun jika terjadi hal-hal yang menyebabkan tujuan 

perkawinan tidak tercapai maka perceraian dapat diizinkan. Cerai talak 

dan cerai gugat hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi salah satu 

alasan-alasan
27

 seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

9 tahun 1975. Adapun alasan-alasannya
28

 yaitu: 

a.   Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat,  

penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 

b.   Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun 

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 

karena hal lain diluar kemampuannya. 

c.   Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau 

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 

d.   Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat 

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri. 

e.   Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat 

yang membahayakan pihak yang lain. 

f.  Antar suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga. 
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Perkara perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang 

pengadilan, bagi orang islam yang akan melaksanakan perceraian dapat 

diajukan di pengadilan agama di wilayah tempat tinggal istri, 

pelaksanaan perceraian bisa dilakukan oleh suami maupun istri yang 

ingin bercerai.  

Perceraian dianggap terjadi setelah melewati proses peradilan 

agama dan sejak jatuhnya putusan peradilan agama yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan pencatatan 

perceraiannya dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat 

berlangsungnya perkawinan dahulu, Kantor Urusan Agama adalah 

satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan 

rujuk pada tingkat kecamatan bagi warga islam.
29

 

Untuk mendapatkan pelayanan pencatatan perceraian harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1)   Putusan pengadilan. 

2)   Akta kelahiran. 

3)   Surat keterangan dari lurah. 

4)   Foto kopi Kartu Keluarga yang sudah dilegalisir. 

5)   Foto kopi Kartu Tanda Penduduk  yang sudah dilegalisir. 

B. Gambaran Umum Tentang Pencatatan Perkawinan. 

1. Pencatatan Perkawinan. 

Pencatatan perkawinan ialah upaya untuk melegitimasi sebuah 

perkawinan yang dilaksanakan antara seorang pria dan seorang wanita. 
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   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 

Kependudukan Pasal 1 ayat (23), pdf, (diakses pada tanggal 10 Juli 2014, jam 

18.00). 
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Pencatatan perkawinan bagi warga non muslim dilaksanakan di Dinas 

Catatan Sipil dan bagi warga muslim pelaksanaan pencatatan 

perkawinannya oleh Pejabat Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama 

wilayah kecamatan setempat. Pencatatan perkawinan seperti yang 

diamanatkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

Pasal 2 menegaskan pencatatan perkawinan tidak untuk membatasi hak 

asasi warga Negara. Tetapi, justru untuk melindungi warga Negara 

dalam membangun  keluarga dan memberikan kepastian hukum 

terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya. 

Menurut Tulus, yaitu seorang Staf Ahli Menteri Agama pada 

tanggal 9 Februari 2011 mengatakan suatu perkawinan belum dapat 

diakui keabsahannya jika tidak dicatatkan. Pencatatan itu tertib 

administrasi, memberikan kepastian hukum suami, istri, anaknya dan 

jaminan perlindungan terhadap hak yang timbul seperti hak waris, hak 

untuk memperoleh akta kelahiran bagi anak dari sebuah perkawinan.
30

 

Syarat dan rukun untuk melaksanakan perkawinan
31

 diantaranya 

sebagai berikut : 

a.  Calon suami. 

b.  Calon istri. 

c.   Wali nikah. 

d.    Dua orang saksi. 

e.    Ijab dan qabul. 

2. Tujuan dan Manfaat Pencatatan Perkawinan. 
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Ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk 

keluarga yang telah dilaksanakan dihadapan instansi pelaksana 

merupakan sebuah peristiwa perkawinan penduduk warga Negara 

Indonesia yang telah dicatatkan dihadapan pejabat yang berwenang 

untuk itu. Bagi warga non muslim pencatatan dilaksanakan di Dinas 

Pencatatan Sipil dan bagi warga muslim pencatatannya di hadapan 

Pegawai Pencatat Nikah, yaitu di Kantor Urusan Agama. 

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 Ayat (1) pencatatan 

perkawinan dilaksanakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi 

masyarakat muslim. Pencatatan perkawinan yang dilangsungkan 

dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dengan 

tujuan agar mempunyai kekuatan hukum. 

Undang-undang tersebut diharapkan agar tertib administrasi 

negara, agar perkawinan terlaksana dengan baik sesuai dengan agama 

dan kepercayaan masing-masing, serta bermanfaat mendapatkan 

pengakuan dari negara dan mendapatkan kepastian hukum dengan bukti 

akta nikah yang telah dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Seperti yang 

ditegaskan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang 

Pencatatan Nikah Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi: Perkawinan hanya 

dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat 

Nikah. 

Sebaliknya, sebuah perkawinan yang tidak dilaksanakan 

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah tidak akan mendapakatkan kekuatan 

hukum karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 

11 tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 6 Ayat (1) yang 

berbunyi: Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di 

bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Pan Pasal 6 Ayat (2) yang 
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menegaskan: Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai 

Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum. 

Dari keterangan-keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa tujuan pencatatan perkawinan ialah: 

a. Agar tertib administrasi perkawinan.
32

 

b. Agar mendapatkan kepastian hukum.
33

 

c. Agar perkawinan yang dicatatkan bisa tercapai tujuan perkawinan 

yaitu, terbentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah.
34

 

Sebuah perkawinan yang sudah dicatatkan akan mendapatkan 

bukti perkawinan, yaitu dengan diterbitkannya sebuah akta nikah yang 

dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah bagi orang islam. Dari akta nikah 

tersebut bermanfaat untuk pengakuan dari Negara dan perlindungan 

hukum bagi suami maupun istri jika salah satu pihak tidak 

melaksanakan atau tidak melaksanakan sama sekali hak dan kewajiban 

suami istri di dalam rumah tangga maka dapat melakukan upaya hukum 

guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing.
35

 

Akan tetapi perkawinan yang dilaksanakan di luar peraturan perundang-
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undangan seperti perkawinan siri, yaitu perkawinan yang sah menurut 

hukum islam tetapi tidak dicatatkan pada instansi pelaksana pencatat 

nikah maka tidak akan memiliki kekuatan hukum karena tidak ada bukti 

pencatatan (akta nikah).
36

 

3. Peraturan Pencatatan Perkawinan di Indonesia. 

Indonesia adalah negara pluralis dengan berbagai macam 

agama, maka peraturan-peraturan yang dibuat dalam bentuk undang-

undang di Indonesia sifatnya mengayomi seluruh elemen masyarakat. 

Karena Negara Indonesia suatu Negara hukum, maka kedudukan 

hukum dari tiap peristiwa warganya harus jelas dan pasti. Manusia 

dalam menjalankan hidupnya mengalami peristiwa-peristiwa penting, 

seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, dan lain-lain. 

Semua peristiwa tersebut akan membawa akibat hukum bagi kehidupan 

orang yang bersangkutan dan juga orang lain atau pihak ketiga.
37

 

Peraturan tentang pencatatan perkawinan tidak diatur hanya 

dalam satu peraturan saja. Akan tetapi banyak peraturan yang 

menegaskan tentang pencatatan perkawinan seperti dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang 

perkawinan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan undang-undang perkawinan pasal yang mengatur tentang 
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pencatatan perkawinan dimulai dari pasal 2 sampai pasal 9. Pasal 2 ayat 

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut menegaskan 

pencatatan perkawinan bagi warga muslim, yang berbunyi: pencatatan 

dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, 

dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak 

dan rujuk. Dan Pasal 2 ayat (2) menegaskan bagi warga non muslim, 

yang berbunyi: pencatatan perkawinan dari mereka yang 

melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya 

itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan 

pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai 

perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
38

 Dengan 

begitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ini mengatur 

pencatatan perkawinan bagi seluruh warga Negara Indonesia. 

Pencatatan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yang 

dikususkan bagi warga muslim di Indonesia diatur pada Pasal 5 ayat (1) 

yang berbunyi: Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat 

Islam setiap perkawinan harus dicatat. Dan ayat (2) yang berbunyi: 

Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai 
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Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 

22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.
39

 

Sedangkan jika menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan, pencatatan perkawinan tertuang pada Pasal 2 ayat 

(2) yang berbunyi: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.
40

 

Setelah adanya kesepakatan antara pihak pria dan wanita untuk 

melangsungkan perkawinan, yang kemudian kesepakatan itu 

diumumkan Pegawai Pencatat Nikah maka Pegawai Pencatat Nikah 

menyiapkan akta nikah dan salinannya
41

 serta diisi mengenai hal-hal 

yang perlu dicatatkan seperti, nama mempelai pria-wanita, tempat lahir, 

agama, tempat kediaman mempelai pria-wanita. Selain hal itu, 

pencatatannya dalam akta nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah juga 

dilampirkan naskah perjanjian perkawinan yang biasa disebut taklik 

talak atau penggantungan talak sebagai janji suami terhadap istrinya.
42
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Perkawinan bagi warga Negara Indonesia yang telah dicatatkan 

sebagai salah satu peritiwa kehidupan bagi masyarakat secara umum 

juga diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan Pasal 17 yang berbunyi: Peristiwa Penting 

adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, 

kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, 

pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan 

status kewarganegaraan.  

Pencatatan peristiwa perkawinan bagi warga Negara muslim 

secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 

2007 tentang Pencatatan Nikah pada Bab II Pasal 2 Ayat (1) yang 

berbunyi: Pegawai Pencatat Nikah yang biasa disebut PPN adalah 

pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan 

pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, 

dan melakukan bimbingan perkawinan. Sesudah pencatatan tersebut 

kemudian suami-istri tersebut menandatangani akta nikah dan 

salinannya yang sudah disiapkan Pegawai Pencatat Nikah tersebut. 

Kedua saksi, Pegawai Pencatat Nikah dan wali nikah yang mewakilinya 

juga turut serta bertanda tangan. Dengan penanda tanganan akta nikah 

dan salinannya oleh pihak-pihak tersebut maka perkawinan telah 

tercatat secara yuridis. Pencatatan nikah tersebut diatur di Peraturan 

Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 
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26 Ayat (2) yang berbunyi: Akta nikah ditandatangani oleh suami istri, 

wali nikah, saksi-saksi, dan Pegawai Pencatat Nikah. 

Pegawai Pencatat Nikah yang dimaksud di atas adalah pejabat 

Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai instansi pelaksana 

Departemen Agama yang bertugas dan berwenang melaksanakan 

sebagian tugas Kantor Departemen Agama kabupaten./kota di bidang 

urusan agama islam dalam wilayah kecamatan. 

Setelah dipenuhi persayaratan dan tata caranya serta tidak 

terdapat halangan perkawinan, pegawai pencatat menyelenggarakan 

pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan 

perkawinan. Pengumuman tersebut ditandatangani oleh pegawai 

pencatat dan memuat: 

a. nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari 

calon mempelai pria maupun wanita, apabila salah seorang atau 

keduanya pernah kawin disebut nama istri dan atau suami mereka 

terdahulu. 

b. hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan akan dilaksanakan. 

Sesaat setelah dilangsungkan akad nikah, kedua mempelai 

menandatangani akta nikah dan salinannya yang telah disiapkan 

pegawai pencatat yang telah disiapkan berdasarkan ketentuan yang 

berlaku. Akta nikah selain merupakan jaminan hukum dari Negara, juga 

memiliki bukti autentik untuk mengajukan perkaranya ke pengadilan 
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jika perkawinannya ada permasalahan, baik bagi pihak suami maupun 

istri.
43

 

C.  Pengadilan Agama Dalam Menemukan Hukum Dengan Interpretasi 

Hukum. 

1.  Pengadilan Agama. 

a. Pengertian Pengadilan Agama, Peradilan Agama, Dan Hukum 

Acara Peradilan Agama 

Istilah pengadilan dan peradilan merupakan dua kata yang  

berbeda. Yang dimaksud pengadilan adalah tempat atau lembaga 

atau badannya. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang 

peradilan agama pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa pengadilan 

adalah pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Sedangkan 

peradilan adalah proses pemeriksaan di pengadilan.  

Peradilan agama merupakan sebutan (litelatuer) resmi bagi 

salah satu diantara empat lingkungan badan peradilan Negara di 

bawah mahkamah agung. Pengertian peradilan agama berdasar 

pada undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama 

yang diubah bunyinya dengan pasal 2 undang-undang nomor 3 

tahun 2006 tentang perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1989, 

dinyatakan bahwa peradilan agama adalah salah satu kekuasaan 

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam 

mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang ini.
44

 

Sedangkan segala peraturan baik yang bersumber dari 

peraturan undang-undang Negara maupun dari syariat islam yang 

mengatur bagaimana cara orang bertindak ke muka Pengadilan 

Agama dan juga mengatur bagaimana cara Pengadilan Agama 

tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum 

materiil islam yang menjadi kekuasaan peradilan agama adalah 

hukum acara peradilan agama.
45
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b. Kewenangan Pengadilan Agama. 

Pengadilan agama bertugas dan berwenang untuk 

memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum 

keluarga dan harta perkawinan bagi mereka yang beragama islam. 

Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1978 Tentang Peradilan Agama, khususnya Pasal 1, 2, 49 , dan 

penjelasan umum angka 2, serta peraturan perundang-undangan 

lain yang berlaku, antara lain: Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974, Peraturan Pelaksanaan Nomor 28 Tahun 1977 Tentang 

Pelaksaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Instruksi 

Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam.
46

 

Wewenang perkara di Pengadilan Agama dapat dirinci 

sebagai berikut: 

1)   Anak dalam kandungan. 

(a) Sah tidaknya kehamilan. 

(b)  Status anak dalam kandungan sebagai ahli waris. 

(c) Bagian warisan anak dalam kandungan. 

(d) Kewajiban orang tua terhadap anak dalam kandungan. 

2) kelahiran. 

(a) Penentu sah tidaknya anak. 

(b) Penetuan asal-usul anak. 

(c)  Penentuan status anak dan pengakuan anak  

3) Pemeliharaan anak. 

(a) Perwalian terhadap anak. 

(b)   Pencabutan kekuasaan orang tua. 

(c)   Penunjukan atau penggantia wali. 

(d)   Pemecatan wali. 

(e)   Kewajiban orang atau wali terhadap anak. 

(f)   Pengangkatan anak. 

(g)   Sengketa hak pemeliharaan anak. 
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(i)   Kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkat. 

(j)   Pembatalan pengangkatan anak. 

(k) Penetapan bahwa ibu turut memikul biaya pemeliharaan 

dan pendidikan anak. 

4) Perkawinan (akad nikah). 

(a) Sengketa pertunangan dan akibat hukumnya. 

(b)  Dispensasi kawin di bawah umur 19 tahun bagi pria dan 

16 tahun bagi wanita. 

(c)  Wali adhol. 

(d)  Pencegahan kawin. 

(e)  Pencegahan kawin oleh Pejabat Pencatatan Nikah. 

(f)  Ijin beristri lebih dari satu orang. 

(g)  Pembatalan perkawinan. 

(h) Penolakan ijin perkawinan campuran oleh Pejabat 

Pencatatan Nikah. 

5) Hak dan kewajiban suami-istri. 

(a) Mahar. 

(b)  Penghidupan isteri (nafkah). 

(c)  Gugatan atas kelalaian suami terhadap isteri. 

(d)  Penetapan nusyuz. 

(e)  Perselisihan suami-isteri. 

(f)  Gugatan atas kelalaian isteri. 

(g)  Muth’ah. 

(h)  Nafkah iddah. 

(i)  Sengketa tempat kediaman bersama suami-isteri. 

6) Harta benda dalam perkawinan. 

(a) Penentuan status harta benda dalam perkawinan. 

(b)  Perjanjian harta benda dalam perkawinan. 

(c)  Pembagian harta benda dalam perkawinan. 

(d)  Sengketa pemeliharaan harta benda dalam perkawinan. 
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(e)  Sita marital atas harta perkawinan. 

(f)  Harta bawaan suami-isteri. 

7) Putusnya perkawinan. 

(a)  Penentuan putusnya perkawinan karena kematian. 

(b)  Perceraian atas kehendak isteri (cerai gugat). 

(c)  Perceraian atas kehendak suami (cerai talak). 

(d)  Putusnya perkawinan karena sebab-sebab lain. 

 

c.  Sumber Hukum Acara Peradilan Agama. 

Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas pokoknya, 

yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan 

perkara, serta berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan, 

maka Pengadilan Agama harus bersumber pada hukum acara 

peradilan agama. 

Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam 

lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang 

berlaku dalam lingkungan peradilan umum. sumber hukum acara 

perdata serta asas-asas dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku 

di lingkungan peradilan umum juga berlaku di lingkungan 

peradilan agama, kecuali yang diatur secara khusus di undang-

undang peradilan agama.
47

 

Sumber hukum acara perdata pada peradilan agama yaitu: 

a. HIR (Het Herziene Inlands Reglement) dan Rbg (Rechts 

Reglement Buitengewestern), HIR dan Rbg hukum acara yang 

berlaku bagi peradilan umum. 

b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah 

menjadi Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman. 
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c. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 

d. Undang-undang nomor 5 tahun 2005 tentang Mahkamah 

Agung. 

e. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan 

Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. 

f. Peraturan Menteri Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan 

Nikah. 

g. Custom (kebiasaan). 

h. Yurisprudensi. 

i. Doktrin.
48

 

2. Penemuan Hukum Oleh Hakim. 

Secara formal yang menjadi sumber hukum bagi seorang hakim 

pada hakikatnya adalah segala peristiwa bagaimana timbulnya hukum 

yang berlaku. Atau dengan kata lain dari mana peraturan-peraturan 

yang dapat mengikat para hakim dan penduduk warga masyarakat, yaitu 

yaitu semata-mata hanya mengingat dan melihat cara dan bentuk 

terjadinya hukum yang berlaku secara positif dengan tidak menanyakan 

dari mana asal usul isi peraturan tersebut. 

Berdasarkan Pasal 22 Algemene bepalingen van Wetgeving 

voor Indonesia dan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 

1970 yang menegaskan bahwa pengadilan tidak boleh menolak 

memeriksa dan menggali suatu perkara yang diajukan dengan dalih 

bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk 

memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan itu menentukan fungsi hakim 

sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum sedangkan 

pencari keadilan dating padanya untuk memohon keadilan. Andaikata 

tidak menemukan hukum tertulis maka, wajib menggali hukum tidak 

tertulis untuk merumuskan  kebijaksanaan sebagai seorang yang 

bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

diri sendiri, masyarakat, bangsa dan Negara. 

Ketentuan tersebut membuktikan bahwa tugas hakim sebagai 

penegak hukum dan keadilan bukan saja mengadili berdasarkan hukum-

hukum yang ada, tetapi lebih mendalam lagi mencari, dan menemukan 
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untuk kemudian menuangkan dalam keputusannya, nilai-nilai hukum 

yang hidup dalam masyarakat. Sebagai konsekuensinya hakim 

bertanggunng jawab tidak hanya menerapkan hukum tertulis saja tetapi 

juga harus dapat menciptakan hukum atau menemukan hukum 

berdasarkan pandangan dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam 

masyarakat. Kewajiban itu telah dipertegas dalam Pasal 27 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 14 tahun 1970, yang menegaskan bahwa hakim 

sebagai penegak hukum dan wajib menggali, mengikuti, dan memahami 

nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, hakim 

dapat merupakan perumus, penggali, nilai-nilai hukum yang hidup di 

kalangan masyarakat. 

Keputusan hakim yang diambil berdasarkan hukum yang 

ditemuinya merupakan sumber hukum formal (yurisprudensi). 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan diatas, 

pekerjaan hakim disamping sebagai penegak hukum dan keadilan, juga 

sebagai factor pembentukan hukum. 

Berdasarkan kenyataan tersebut maka dalam ilmu hukum telah 

diterima pandangan hakim bahwa hakim dapat turut serta menemukan 

mana yang merupakan hukum dan mana yang tidak merupakan hukum, 

seperti yang dikatakan Prof. Paul Scholten yang mengatakan bahwa 

hakim menjalankan undang-undang itu selalu rechsvinding (turut serta 

menemukan hukum).
49

 

3. Interpretasi Hukum Oleh Hakim. 

Untuk menjamin kepastian hukum harus ada kodifikasi, yaitu 

usaha untuk mebukukan peraturan-peraturan tertulis yang masih 

berserak-serakkan ke dalam suatu buku secara sistematis. Maksud 

utamanya adalah untuk meniadakan hukum berada di luar kitab undang-

undang dengan tujuan untuk mewujudkan agar dapat kepastian hukum 

sebanyak-banyaknya dalam masyarakat. 

Sebagaimana yang telah dikatakan E. Utrecht bahwa akibat 

kodifikasi ialah peraturan hukum menjadi tercantum secara resmi dalam 

suatu system tertentu. Maksud kodifikasi ialah supaya tidak ada hukum 

hukum di luar sitem resmi yang menjadi tata hukum nasional. 

Walaupun kodifikasi mengatur selengkap-lengkapnya, namun tetap saja 
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kurang sempurna dan masih banyak kekurang-kurangannya karena 

undang-undang senantiasa tertinggal dari perkembangan sosial. 

Dengan tidak sempurnanya kodifikasi hukum tersebut maka 

tidak jarang hakim melakukan penemuan nilai-nilai hukum yang hidup 

dalam masyarakat. Disamping itu, hakim juga melakukan penafsiran-

penafsiran hukum (interprestasi hukum) dalam menyelesaikan suatu 

perkara yang dihadapinya. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan 

harus berusaha memberi suatu keputusan yang seadil-adilnya, tentunya 

dengan mengingat ketentuan-ketentuan hukum tertulis maupun hukum 

tidak tertulis serta nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan masyarakat 

dan akirnya pendapat hakim itu sendiri ikut menentukan. Untuk itu 

hakim diberi kewenangan melakukan penafsiran-penafsiran hukum.
50

 

Supaya dapat mencapai kehendak dan maksud pembuat undang-

undang serta dapat menjalankan undang-undang sesuai dengan 

kenyataan sosial maka hakim dapat menggunakan beberapa cara 

penafsiran, antara lain sebagai berikut. 

a.  Penafsiran undang-undang secara tata bahasa (Gramatikal). 

Penafsiran undang-undang secara tata bahasa yaitu suatu 

cara penafsiran undang-undang menurut arti perkataan (istilah) 

yang terdapat dalam undang-undang yang bertitik tolak pada arti 

perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam 

kalimat-kalimat yang dipakai dalam undang-undang. Dalam hal ini 

hakim mencari kata yang lazim dalam bahasa sehari-hari yang 

umum. 

Pada hakikatnya penafsiran undang-undang menurut arti 

kata-kata merupakan suatu penafsiran awal yang pada akhirnya 

akan membimbing hakim ke arah cara penafsiran yang lain. 

Alasannya karena bahasa merupakan alat utama oleh pembuat 

undang-undang untuk menyatakan kehendaknya. Maka dalam hal 

ini apa yang dimaksud oleh pembuat undang-undang itu adalah 

yang harus dicari oleh hakim.
51

 

b. Penafsiran undang-undang secara sistematis  

Penafsiran ini memperhatikan suatu susunan yang 

berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang-
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undang itu maupun undang-undang lainnya. Dengan penafsiran itu 

orang dapat memperoleh gambaran atau pandangan yang luas dan 

jelas tentang arti suatu perkataan dalam undang-undang seluruhnya. 

Penafsiran sistematis menitikberatkan pada kenyataan bahwa 

undang-undang tidak terlepas, tetapi akan selalu ada hubungannya 

antara yang satu dengan yang lainnya sehingga seluruh perundang-

undangan itu merupakan kesatuan tertutup, yang rapi dan teratur. 

Beberapa peraturan hukum yang mengandung beberapa 

persamaan, atau bertujuan mencapai suatu objek yang sama, 

merupakan suatu himpunan peraturan-peraturan yang tertentu, 

yang mengenal sesuatu saling berhubungan antara peraturan-

peraturan tersebut.
52

 

c. Penafsiran undang-undang secara sejarah 

Penafsiran undang-undang secara sejarah adalah 

menafsirkan undang-undang dengan cara melihat sejarah terjadinya 

suatu undang-undang itu dibuat. Penafsiran undang-undang secara 

sejarah ada dua macam, yaitu sebagai berikut:  

1) Penafsiran menurut sejarah hukum merupakan, suatu cara 

penafsiran hukum dengan jalan menyelidiki dan mempelajari 

sejarah perkembangan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan hukum seluruhnya. 

2)  Penafsiran menurut sejarah penetapan ketentuan perundang-

undangan, suatu cara penafsiran yang sempit, yaitu dengan 

cara melakukan penafsiran undang-undang dengan menyelidiki 

perkembangannya sejak dibuat dan untuk mengetahui apa 

maksud ditetapkannya peraturan itu.
53

 

d. Penafsiran undang-undang secara autentik. 
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Penafsiran undang-undang secara autentik merupakan suatu 

penafsiran resmi yang diberikan oleh pembuat undang-undang. 

Misalnya dalam Bab 9 buku 1 KUH Pidana disebutkan bahwa 

pembuat undang-undang telah memberikan penjelasan secara resmi 

atau autentik arti dari beberapa sebutan dalam KUH Pidana. 

Beberapa contoh diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Pasal 98 KUHP: yang disebut waktu malam yaitu waktu antara 

matahari silam dan matahari. 

2) Pasal 100 KUHP: yang disebut anak kunci palsu termasuk juga 

segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. 

3) Pasal 101: yang disebut ternak yaitu semua binatang yang 

berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi.
54

 

e. Penafsiran undang-undang secara analogis. 

Penafsiran undang-undang secara analogis adalah suatu 

penafsiran undang-undang yang dilakukan dengan cara 

memberikan kias atau ibarat pada kata-kata yang terdapat dalam 

undang-undang sesuai dengan azas hukumnya. Dengan demikian 

suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, lalu 

dianggap atau diibaratkan sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. 

Misalnya menyambung aliran listrik dianggap sama dengan 

mengambil aliran listrik.
55
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BAB III 

PENETAPAN PERUBAHAN NAMA AKTA CERAI PERKARA 

 NOMOR: 0253/Pdt.P/2014/PA.TL DI PENGADILAN AGAMA 

TRENGGALEK 

A. Profil Pengadilan Agama Trenggalek. 

Pengadilan Agama Trenggalek merupakan yurisdiksi dari 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Trenggalek terletak 

di Jl. Dr.Sutomo Nomor 21 Trenggalek yang mempunyai yurisdiksi 5 

kelurahan dan 152 desa dari 14 kecamatan, dengan luas wilayah 1.261.40 

Km² dan jumlah penduduk  673.506 jiwa. 

1.  Visi dan Misi Pengadilan Agama Trenggalek 

Visi Pengadilan Agama Trenggalek mengacu pada visi 

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan 

kehakiman di Negara Republik Indonesia, yaitu: Terwujudnya Badan 

Peradilan yang Agung. Adapun misi-misinya sebagai berikut: 

1. Meningkatkan profesionalisme aparat Pengadilan Agama 

Trenggalek. 

2. Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Trenggalek yang 

modern. 

3. Meningkatkan kualitas sistem pemberkasan perkara banding, 

kasasi, dan peninjauan kembali. 

4. Meningkatkan kajian syari’ah sebagai sumber hukum materi 

peradilan agama. 



46 

 

 

5. Menjaga kemandirian pengadilan agama. 

6. Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari 

keadilan. 

7. Meningkatkan kualitas kepemimpinan. 

8. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi peradilan agama. 

2.  Susunan Personalia Inti Pengadilan Agama Trenggalek 

Dibawah ini susunan hakim-hakim di Pengadilan Agama 

Trenggalek, sebagai berikut: 

1.   Hakim ketua : Drs. H. Munawan, S.H, M.Hum. 

2.   Hakim wakil ketua    :  Drs. Moh. Syafrudin, M.Hum. 

3.   Hakim Anggota : H. Maftuh Fadi, S.H, M.H.,  

  Drs. Zainal Farid, S.H.,  

    Drs. Ahmad Muntafa, M.H.,   

   Moh. Thoha, S.Ag.,  

    Kamali, S.Ag. 

    Drs. Sugeng, M.Hum. 

Dibawah ini susunan panitera dan jurusita Pengadilan Agama 

Trenggalek, sebagai berikut:   

1.  Panitera ketua  : Hj. Mahrofah, S.H. 

2.  Panitera wakil ketua : Drs. Ishadi, M.H. 

3.   Panitera pengganti : Siti Munawarah, S.H., Drs. H. Katimun. 

4.  Jurusita   : Achmad Mu’arif Zen.56
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B. Alasan Pengadilan Agama Trenggalek Menerima Perkara Perubahan 

Nama Akta Cerai Nomor: 0253/Pdt.P/2014/PA.TL 

1.  Status Perkara Perubahan Nama Akta Cerai Perkara Nomor: 

0253/Pdt.P/2014/PA.TL Di Pengadilan Agama Trenggalek. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada 

hakim Pengadilan Agama Trenggalek yang mengadili perkara 

perubahan nama akta cerai nomor: 0253/Pdt.P/2014/PA.TL telah 

mendapatkan informasi baru terkait peradilan agama yang biasanya 

ramai diisi perkara-perkara perceraian, yang bahkan perkara perceraian 

di pengadilan agama setiap tahunnya bertambah terus dari tahun ke 

tahun. Berikut kutipan wawancara dengan narasumber: 

“Iya benar, permohonan perubahan nama akta cerai ini 

termasuk perkara yang baru di Pengadilan Agama 

Trenggalek”.57
 

Sebelum penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama 

Trenggalek, dulunya penulis adalah anggota kelompok praktikum 

Kuliah Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) STAIN Ponorogo  di 

Pengadilan Agama Trenggalek. Dari hasil laporan akhir praktikum telah 

mendapatkan informasi rekaman jumlah sisa perkara yang belum 

diputus pada tahun 2013 sebanyak 499 ditambah perkara yang masuk 

sampai tanggal 28 Februari 2104 sebanyak 352.
58

 Dari jumlah total 
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perkara tersebut didominasi perkara Talak Cerai dan Gugat Cerai, 

selebihnya adalah perkara Hadhanah dan Dispensasi Nikah. Dengan 

banyaknya perkara perceraian yang masuk di pengadilan agama 

sehingga menjadikan gambaran masyarakat bahwa pengadilan agama 

adalah pengadilannya orang bercerai. Berikut kutipan wawancara 

dengan narasumber: 

 “Iya benar ini perkara baru, dengan diadilinya perkara 
perubahan nama akta cerai ini bisa menghilangkan asumsi 

masyarakat yang notabene menganggap bahwa pengadilan 

agama hanya mengadili perkara perceraian saja dan bisa 

menjadi kabar baik bagi masyarakat yang mengalami 

masalah yang sama dengan perkara ini”.59
 

 

Pengadilan agama yang menjalakan tugas pokonya berdasar 

pada Undang-undang Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 

Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama yang menegaskan: pengadilan agama 

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di 

bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq,  shadaqah, 

dan ekonomi syari’ah. Di bidang perkawinan perkaranya meliputi 

perceraian, dispensasi nikah, hadhanah dan wali adhol. 

Dalam hal perceraian yang sudah mempunyai kekuatan hukum 

tetap, yaitu jika sudah melewati 14 hari semenjak perceraian tersebut 

diputus dan pihak suami atau istri tidak melakukan upaya hukum. Akan 

tetapi jika sudah melewati 14 pihak suami maupun istri merasa ada  
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yang janggal terhadap putusan percerain tersebut atau merasa ada 

kesalahan terhadap putusan perceraiannya itu maka bisa melakukan 

upaya hukum istimewa. Karena undang-undang sudah mengaturnya 

sedemikian rupa, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 24 Ayat (1) yang berbunyi: 

Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan 

kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan 

tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Dengan adanya 

peraturan tersebut dan dengan adanya perkara perubahan nama akta 

cerai di pengadilan agama maka menjadi wajar jika ada perdebatan 

antar pakar hukum maupun antar sesama hakim dan perlu menjadi 

kajian yang lebih terhadap perkara perubahan nama akta cerai. Berikut 

kutipan wawancara dengan narasumber: 

“Dulu waktu diketuai Bapak Anis perkara perubahan nama 

akta cerai tidak diterima di Pengadilan Agama Trenggalek 

ini, Bapak Anis berpendapat bahwa perkara perubahan nama 

akta cerai bukan wewenang pengadilan agama. Karena Bapak 

Anis berdasar pada hukum positive. Tetapi pendapat saya 

dengan ketua yang sekarang menemukan persamaan 

pendapat. Jika mengikuti peraturan positive maka akan buntu 

dan tidak ada terobosan. Sedangkan jika ditolak, apakah 

orang tersebut tidak boleh untuk menikah lagi. Tetapi jika 

perkara perubahan nama akta cerai dianalogikan maka akan 

menjadi lumrah bila diadili di pengadilan agama. Saya juga 

berbeda pendapat dengan Bapak Muhlas (ketua PA Kudus), 

Bapak Muhlas berpendapat bahwa perkara perubahan nama 

akta cerai adalah wewenang Mahkamah Agung karena terkait 

dengan putusan perceraiannya yang dulu”.60
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“Dalam rapat rakernas di monas pada tahun 2011, perkara ini 
menjadi perdebatan antara PTUN dengan pengadilan agama, 

PTUN mengklaim bahwa perkara ini wewenang PTUN, 

karena akta cerai adalah produk badan eksekutif, yaitu 

panitera. Tetapi dengan ditetapkannya perubahan nama akta 

cerai di pengadilan agama, PTUN tidak melarang terhadap 

peradilan perkara perubahan nama akta cerai di pengadilan 

agama, dengan begitu menjadil lumrah bahwa perkara 

perubahan nama akta cerai menjadi wewenang pengadilan 

agama. Akan tetapi jika perkara ini diadili di pengadilan 

negeri itu mungkin-mungkin saja, karena perkara apa saja 

yang masuk di pengadilan negeri itu banyak diterimanya”.61
 

 

2.   Alasan Pengadilan Agama Trenggalek Menerima Perkara Nomor: 

0253/Pdt.P/2014/PA.TL 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada hakim 

anggota Pengadilan Agama Trenggalek yang mengadili perkara 

perubahan nama akta cerai nomor: 0253/Pdt.P/2014/PA.TL bahwasanya 

alasan hakim Pengadilan Agama Trenggalek menerima perkara 

perubahan nama akta cerai tidak melulu pada bunyi pasal sebuah 

undang-undang.  

Dalam menjalankan tugas hakim sebagai penegak hukum, yaitu 

untuk menegakkan hukum materiil juga dituntut untuk memahami nilai-

nilai hukum yang berkembang di masyarakat di balik undang-undang. 

Walaupun sebuah perkara dirasa belum diatur, hakim juga diberi 

kewenangan untuk menerima dan menggali nilai hukum serta dilarang 

menolak perkara begitu saja dengan dalih peristiwa tidak diatur. 

Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 

1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan kehakiman Pasal 
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14 ayat (1) yang berbunyi: Bahwa pengadilan tidak boleh menolak 

memeriksa dan menggali perkara yang diajukan dengan dalih bahwa 

hukum tidak atau kurang jelas. 

 Mengingat undang-undang itu, para ahli hukum menyadari 

betul bahwa undang-undang tidak akan pernah lengkap dalam 

pengertian bahwa undang-undang itu tidak dapat memuat peraturan 

yang terdapat di dalam praktek. Disitulah letak peranan hakim untuk 

menyesuaikan peraturan undang-undang dengan kenyataan hukum yang 

berlaku di dalam masyarakat agar dapat mengambil suatu keputusan 

hukum yang sungguh-sungguh adil dan sesuai dengan tujuan hukum 

tersebut. 

Kodifikasi memang dibuat untuk menjamin kepastian hukum, 

yaitu membukukan peraturan-peraturan yang masih berserak-serakan 

untuk meniadakan hukum diluar undang-undang. Akan tetapi 

perubahan nilai-nilai sosial dapat menggeser nilai-nilai hukum yang ada 

dalam masyarakat sehingga suatu kodifikasi tidak dapat meliputi 

seluruh kehidupan sosial yang berkembang. Maka dari itu hakim diberi 

kewenangan melakukan penafsiran-penafsiran hukum. 

Penafsiran hukum yang bisa digunakan hakim salah satunya 

adalah penafsiran undang-undang secara analogis, yaitu penafsiran 

undang-undang dengan cara memberikan kias atau ibarat pada kata-kata 

yang terdapat dalam undang-undang sesuai dengan asas hukumnya. 
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Berikut kutipan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama 

Trenggalek. 

“Saya menerima perkara ini demi kemaslahatan masyarakat. 

Karena orang yang mengajukan permohonan perubahan 

nama akta cerai ini berhak untuk menikah lagi dari 

perceraiannya yang dulu”.62
 

“Dasar saya menerima adalah analogi hukum, yaitu 
memformulasikan akta cerai dengan akta nikah. Dengan 

begitu perkara perubahan nama akta cerai menjadi lumrah 

wewenang pengadilan agama”.63
 

 

Pengadilan agama adalah pelaksana kekuasaan kehakiman untuk 

menerima, memeriksa, dan mengadili perkara pada peradilan agama 

tingkat pertama. Dengan begitu sebagai penegak hukum, hakim 

diwajibkan menguasai undang-undang untuk menerapkan hukum 

sebagai sumber hukumnya. Algemene Bepalingen van wetgeving voor 

Indonesie yang disingkat AB Pasal 20 menjelaskan: Hakim harus 

mengadili perkara berdasarkan undang-undang. Akan tetapi, Pasal 20 

AB tersebut dilemahkan Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang 

Ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan kehakiman Pasal 14 ayat (1) 

yang berbunyi: Bahwa pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan 

menggali perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau 

kurang jelas.
64

 Berikut kutipan wawancara penulis dengan narasumber: 

“Dasar saya menerima perkara kembali pada tugas pokok 

pengadilan, yaitu bertugas menerima, memeriksa, dan 

mengadili perkara. Dan juga berdasar pada undang-undang 
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kekuasaan kehakiman, bahwa hakim dilarang menolak 

perkara”.65
 

 

B.  Pertimbangan Dan Dasar Hukum Pengadilan Agama Trenggalek 

Dalam Menetapkan Perkara Perubahan Nama Akta Cerai Nomor: 

0253/Pdt.P/2014/PA.TL. 

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Trenggalek Dalam 

Menetapkan Perkara Perubahan Nama Akta cerai Perkara Nomor 

0253/Pdt.P/2014/PA.TL. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada 

hakim Pengadilan Agama Trenggalek dan hasil pengamatan peneliti 

dari berkas perkara nomor: 0253/Pdt.P/2014/PA.TL tentang perubahan 

nama akta cerai, bahwasanya pertimbangan hakim Pengadilan Agama 

Trenggalek dalam menetapkan perkara perubahan nama akta cerai 

menitik beratkan pada hak pribadi masyarakat, perubahan nama supaya 

bisa menjadi alas hukum demi kepastian hukum dan perubahan nama 

akta cerai untuk kelancaran administrasi Negara. 

Bahwasanya identitas yang tertera pada akta nikah dan akta 

cerai pemohon adalah Samsul bin Jorso. Identitas pemohon tersebut 

tidak sama dengan KTP dan KK pemohon, yakni Trimo bin Joreso. 

Oleh karena itu pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan 

identitas pada akta nikah yang dikeluarkan oleh PPN KUA kecamatan 

setempat dan akta cerai pemohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan 

Agama Trenggalek untuk dijadikan alas hukum. 
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Selain bukti-bukti identitas, pemohon juga telah menghadirkan 2 

orang saksi. Yang mana saksi-saksi adalah tetangga dekat pemohon  

dan saksi-saksi juga membenarkan bahwa identitas pemohon pada akta 

nikah dan akta cerai adalah Samsul bin Jorso. Seharusnya identitas 

pemohon sesuai dengan KTP dan KK yakni Trimo bin Joreso. 

Dari hasil persidangan perkara pemohon tersebut, hakim 

Pengadilan Agama Trenggalek berpendapat terhadap perubahan nama 

akta cerai pemohon tidak menjadikan perceraian pemohon dengan istri 

pemohon tidak sah atau harus dibatalkan, dan perubahan nama akta 

cerai tersebut adalah hak pribadi yang bersangkutan.
66

 Berikut 

wawancara penulis dengan narasumber: 

 “Bahwa penetapan perubahan nama tersebut tidak 
membatalkan perceraian, karena perubahan nama tidak 

merubah pada pokok putusan perceraiannya yang dulu. 

Dalam pemeriksaan perkara ini terlihat seperti ada novum 

(bukti baru), tetapi bukti tersebut tidak mengarah pada pokok 

putusan perceraian pemohon. Perkara ini cuma mengubah 

identitas pemohon, bukan mengubah putusan”.67
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2. Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Trenggalek Dalam 

Menetapkan Perkara Perubahan Nama Akta cerai Perkara Nomor 

0253/Pdt.P/2014/PA.TL. 

Setelah penulis melakukan penelitian dengan wawancara kepada 

hakim Pengadilan Agama Trenggalek dan melakukan pengamatan dari 

berkas perkara nomor: 0253/Pdt.P/2014/PA.TL tentang perubahan 

nama akta cerai, bahwasanya dasar hukum yang dipakai dalam 

menetapkan perubahan nama adalah Undang-undang Nomor 23 tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) yang 

berbunyi: Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan 

penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Yang dihubungkan 

dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang 

Pencatatan Nikah Pasal 34 Ayat (1) yang berbunyi: Perbaikan penulisan 

dilakukan dengan mencoret kata yang salah dengan tidak 

menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali 

perbaikannnya dengan dibubuhi paraf oleh Pejabat Pencatat Nikah 

(PPN), dan diberi stempel Kantor Urusan Agama (KUA). Dan Ayat (2) 

yang berbunyi: Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri 

ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada 

wilayah yang bersangkutan.
68

 

Putusan maupun penetapan hakim diambil berdasarkan sidang 

permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Dalam sidang 
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permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan 

atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Dalam hal sidang 

permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim 

yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
69

 Berikut kutipan 

wawancara penulis dengan narasumber: 

 “Dalam musyawarah majelis hakim pada penetapan 
perubahan nama akta cerai ini kami cuma berlandaskan pada 

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, tetapi saya 

berfikir bahwa landasan hukumnya terasa kurang kuat, 

akirnya kami bermusyawarah lagi dan mengubah landasan 

hukumnya seperti yang tertulis pada berkas perkara”.70
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BAB IV 

ANALISIS PENETAPAN PERKARA PERUBAHAN NAMA AKTA CERAI 

NOMOR: 0253/Pdt.P/2014/PA.TL 

A. Analisis Alasan Hakim Pengadilan Agama Trenggalek Menerima 

Perkara Perubahan Nama Akta Cerai Nomor: 0253/Pdt.P/2014/Pa.TL. 

Untuk menyelesaikan suatu perkara yang sering kali timbul dalam 

kehidupan masyarakat peradilan dilarang menolak memeriksa dan 

mengadili, tetapi wajib menggali rasa keadilan bagi masyarakat dibalik 

suatu peristiwa dalam masyarakat. Berdasarkan Pasal 22 Algemene 

bepalingen van Wetgeving voor Indonesia dan Pasal 14 ayat (1) Undang-

undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menegaskan bahwa pengadilan tidak 

boleh menolak memeriksa dan menggali suatu perkara yang diajukan 

dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk 

memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan itu menentukan fungsi hakim 

sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum sedangkan pencari 

keadilan datang padanya untuk memohon keadilan. Andaikata tidak 

menemukan hukum tertulis maka, wajib menggali hukum tidak tertulis 

untuk merumuskan  kebijaksanaan sebagai seorang yang bijaksana dan 

bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, 

masyarakat, bangsa dan Negara. 

Ketentuan tersebut membuktikan bahwa tugas hakim sebagai 

penegak hukum dan keadilan bukan saja mengadili berdasarkan hukum-
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hukum yang ada, tetapi lebih mendalam lagi mencari, dan menemukan 

untuk kemudian menuangkan dalam keputusannya, nilai-nilai hukum yang 

hidup dalam masyarakat. Sebagai konsekuensinya hakim bertanggunng 

jawab tidak hanya menerapkan hukum tertulis saja tetapi juga harus dapat 

menciptakan hukum atau menemukan hukum. Seperti yang dikatakan Prof. 

Paul Scholten yang mengatakan bahwa hakim menjalankan undang-undang 

itu selalu rechsvinding (turut serta menemukan hukum). 

Akan tetapi, akta cerai pemohon tersebut lahir dari sebuah putusan 

perceraiannya di Pengadilan Agama Trenggalek yang dahulu dengan istri 

pemohon. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman dalam Pasal 24 Ayat (1) yang berbunyi: Terhadap putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang 

bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah 

Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam 

undang-undang. 

Dalam menyelesaikan perkara terutama jalur litigasi, peran seorang  

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan harus berusaha memberi suatu 

keputusan yang seadil-adilnya, tentunya dengan mengingat ketentuan-

ketentuan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis serta nilai-nilai 

hukum yang hidup di kalangan masyarakat dan akirnya pendapat hakim itu 

sendiri ikut menentukan. Untuk itu hakim diberi kewenangan melakukan 

penafsiran-penafsiran hukum. 
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Bahwasanya hakim Pengadilan Agama Trenggalek menerima 

perkara perubahan nama akta cerai perkara nomor: 0253/Pdt.P/2014/PA.TL 

berdasar interpretasi undang-undang dengan cara analogi. Yaitu 

menganalogikan perkara perubahan nama akta cerai dengan perkara 

perkawinan atau perkara perceraian, sebagai formulanya adalah akta nikah 

yang untuk dijadikan alat bukti. 

Alasan hakim Pengadilan Agama Trenggalek menerima perkara 

nomor: 0253/Pdt.P/2014/PA.TL melihat dari sebuah kemaslahatan bagi 

masyarakat, yaitu demi memenuhi hak pribadi masyarakat dalam 

menjalankan administrasi Negara.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 

tentang Pencatatan Nikah Pasal 12 ayat (1) menegaskan: Dalam hal hasil 

pemeriksaan membuktikan bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi atau terdapat halangan 

untuk menikah, maka kehendak perkawinannya ditolak dan tidak dapat 

dilaksanakan.  

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan hakim 

Pengadilan Agama Trenggalek menerima perkara perubahan nama akta 

cerai nomor: 0253/Pdt.P/2014/PA.TL sudah benar karena sudah 

melaksanakan tugas kehakiman sebagai penegak keadilan bagi pencari 

keadilan, yaitu untuk memenuhi Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 

2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 5 dalam hal persyaratan pernikahan 

dan sesuai dengan teori interpretasi hukum oleh hakim. 
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B.  Analisis Pertimbangan Dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama    

Trenggalek Dalam Menetapkan Perkara Nomor: 

0253/Pdt.P/2014/PA.TL 

Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan 

dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari 

peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang 

dijadikan dasar untuk mengadili. Walaupun permusyawarahan hakim 

bersifat rahasia, tetapi pada akhir sebuah putusan wajib dicantumkan dalam 

berkas perkara. 

Dalam menjatuhkan putusan di dalam persidangan hakim harus 

selalu berusaha agar putusan tersebut bermanfaat bagi yang berperkara dan 

masyarakat, mengandung atau menjamin kepastian hukum dan yang paling 

penting adalah putusan tersebut memenuhi rasa keadilan. 

Majelis hakim Pengadilan Agama Trenggalek dalam menetapkan 

perubahan nama akta cerai nomor: 0253/Pdt.P/2014/PA.TL berpendapat 

bahwa perubahan nama tidak membatalkan perceraian pemohon dengan istri 

pemohon tidak sah atau harus dibatalkan, dan perubahan nama tersebut 

adalah hak pribadi pemohon untuk dijadikan alas hukum yang selanjutnya 

digunakan pemohon untuk mengurus dan melengkapi persyaratan 

pendaftaran menikah di KUA. 

Dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Trenggalek 

dalam menetapkan perkara perubahan nama akta cerai nomor: 
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0253/Pdt.P/2014/PA.TL adalah Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) Jo Peraturan Menteri 

Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34. 

Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi 

Kependudukan Pasal 52 Ayat (1) yang berbunyi: Pencatatan perubahan 

nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat 

pemohon. Yang dikaitkan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 

Tahun 2007 Pasal 34 Ayat (1) yang berbunyi: Perbaikan penulisan 

dilakukan dengan mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan 

tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannnya dengan 

dibubuhi paraf oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN), dan diberi stempel 

Kantor Urusan Agama (KUA). Dan Ayat (2) yang berbunyi: Perubahan 

yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan 

kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. 

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Trenggalek dalam 

menetapkan perkara perubahan nama akta cerai nomor: 

0253/Pdt.P/2014/PA.TL adalah sudah tepat karena tidak bertentangan 

dengan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, yakni perubahan nama akta 

cerai tidak membatalkan perceraian, perubahan nama akta cerai berarti 

merubah identitas bukan merubah pokok putusan. Dasar hukum yang 

digunakan adalah benar, bahwa peristiwa penting adalah peristiwa yang 

meliputi kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, perubahan nama, 
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perubahan status kewarganegaraan, pengangkatan anak dan pengesahan 

anak sebagai kepastian hukum dan hak warga penduduk. Sedangkan 

Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan 

Nikah merupakan peraturan di Indonesia yang meliputi pelaksanaan 

pencatatan peristiwa perkawinan maupun perceraian. Serta dasar hukum 

penetapan perubahan nama akta cerai nomor: 0253/Pdt.P/2014/PA.TL 

tersebut sesuai dengan interpretasi secara autentik, bahwa kata pengadilan 

yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 

tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah adalah pengadilan Agama. 
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BAB V 

PENUTUP 

A.   Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan oleh penulis yang menjadi acuan penelitian 

pada bab I, pembahasan teori pada bab II, rangkuman dan penyajian data 

lapangan pada bab III, serta analisis bab IV, maka peneliti dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1.  Alasan hakim Pengadilan Agama Trenggalek menerima perkara 

perubahan nama akta cerai nomor: 0253/Pdt.P/2014/PA.TL 

a. Demi kemaslahatan masyarakat untuk melindungi hak pribadi 

seseorang. 

b. Hakim punya hak berpendapat terhadap undang-undang dengan 

interprestasi hukum sebagai keluwesan untuk menemukan hukum 

di balik undang-undang yang sesuai perkembangan masyarakat. 

2. Pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Trenggalek 

dalam menetapkan perkara perubahan nama akta cerai nomor: 

0253/Pdt.P/2014/PA.TL 

a. Pertimbangannya, Bahwa dengan merubah nama akta cerai 

pemohon maka tidak akan membatalkan perceraian pemohon 

dengan isteri pemohon. Karena perubahan nama tersebut berarti 

merubah identitasnya saja dan tidak merubah pada pokok putusan 
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akta cerai tersebut, yaitu percerainnya. Yang mana bahwa merubah 

pokok putusan adalah wewenang Mahkamah Agung. 

b.  Dasar hukum penetapan perubahan nama akta cerai adalah dengan 

merujuk pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang 

Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat (1) Yang dihubungkan 

dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 34, 

serta diinterpretasikan secara autentik oleh hakim. 

B. Saran 

1.   Kepada pemerintah dan khususnya Mahkamah Agung supaya meninjau 

perkara perubahan nama akta cerai tersebut agar tidak menimbulkan 

polemik antar pengadilan dalam hal kewenangan perkara perubahan 

nama akta cerai tersebut. 

2.   Kepada instansi pencatat perkawinan yang berwenang untuk itu dan 

masyarakat supaya lebih teliti terhadap pencatatan peristiwa kehidupan 

yang berkaitan dengan akta autentik. 

 


