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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Tuhan telah menciptakan manusia dalam dua bentuk yaitu pria dan 

wanita. Manusia terlahir sebagai makhluk yang memiliki kebebasan dan 

kesetaraan dalam hak dan martabat menurut Jack Donnely (1999)1), hak 

asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM) adalah, “Hak yang dimiliki oleh 

setiap manusia sejak ia lahir di muka bumi dengan alasan, hanya karena ia 

adalah manusia” Karena itu HAM menjadi hal yang sangat esensial yang 

dimi liki tiap-tiap individu, suatu pondasi yang sangat fundamental yang 

dimiiki oleh tiap-tiap individu, dimana hak tersebut tidak boleh diganggu 

gugat oleh siapapun termasuk dengan alasan kepentingan kesejateraan orang 

banyak sekalipun.1 

Indonesia sebagai negara hukum yang terkandung dalam Konstitusi 

Undang Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD’45) Pasal 1 Ayat 3 

yang menempatkan warga negara sesuai dengan harkat kemanusiaanya 

sudah sepatutnya menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia 

tanpa perbedaan satu sama lainya, karena itu merupakan bagian dari ideologi 

bangsa, yaitu Pancasila yang terkandung dalam sila ke-2, “Kemanusiaan 

yang adil dan beradab” selain di atur dalam Pancasila pengakuan mengenai 

hak asasi manusia juga telah di akomodir dalam konstitusi Republik 

Indonesia UUD’45 yang di atur dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia 
                                                           

1 Juparman, Pergantian Jenis Kelamin Ditinjau dari Pasal 77 UU No 23 Tahun 2006 
Tentang Administrasi Kependudukan Dihubungkan dengan Kedudukan Hukum Pelaku Ganti Jenis 
kelamin, diakses pada tanggal 13 Juni 2013 dari http://repository.fhunla.ac.id/?q=node/169   
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dari pasal 28A-28J Ayat (1). sementara itu dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia. Disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia 

adalah : 

Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan 

manusia sebagai makhlukTuhan Yang Maha Esa dan merupakan 

anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi 

oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan 

serta perlindungan harkat dan martabat manusia.2 

 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 22 menyebutkan: 

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan 

yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian 

apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, 

agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau 

kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.3 

 

Ketentuan di atas menyatakan bahwa tiap-tiap individu memiliki 

martabat, kebebasan, dan hak tanpa harus dibedakan menurut latar belakang 

ras, agama, suku, jenis kelamin, bahasa, usia, ekonomi, pandangan politis, 

asal negara, atau perbedaan status lainya. Konsep HAM diciptakan dengan 

maksud untuk melindungi individu dari tindakan diskriminatif yang akan 

menimbulkan ketidakadilan. Diskriminasi terhadap suatu kelompok maupun 

individu merupakan suatu tindakan yang tidak memandang individu atau 

kelompok sebagai manusia yang seutuhnya. Tidak demikian dalam 

kehidupan sehari-hari sering berlaku diskriminatif begitupun dengan 

pemerintah yang seolah-olah melegalkan terjadinya hal tersebut dengan 

sering memberlakukan para transseksual sebagai pelaku kriminal dan 

                                                           
2 Ibid, Juparman 
3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 10 Desember 1948 
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memandang rendah HAM, hanya karena perilaku seksual mereka yang 

menyimpang dengan orang pada umumnya yang normal (heteroseksual).4 

Adapun di Yogyakarta sendiri, telah membuat yang namanya 

“Yogyakarta Principles” atau bisa kita sebut prinsip-prinsip Yogyakarta 

yang intinya sangat mendukung serta melegalkan masalah transgender dan 

orientasi seksual. Dalam pengantarnya menyebutkan : 

Semua manusia terlahir dengan martabat dan hak yang setara. Semua 

hak asasi manusia bersifat universal, saling bergantung, tidak dapat 

dipisahkan dan saling terkait. Orientasi seksual dan identitas gender 

merupakan bagian integral dari martabat dan kemanusiaan masing-

masing manusia dan tidak dapat dijadikan dasar diskriminasi atau 

kekerasan. Banyak hal yang telah dilakukan untuk menjamin agar 

semua orang dengan orientasi seksual dan identitas gender mereka 

dapat hidup dengan martabat dan penghargaan yang wajib didapatkan 

oleh setiap orang. Banyak Negara yang sekarang ini memiliki peraturan 

dan perundangan yang menjamin kesetaraan hak dan non diskriminasi 

tanpa membedakan jenis kelamin, orientasi seksual atau identitas 

gender. Sayangnya, pelanggaran HAM yang diarahkan pada sebagian 

orang dikarenakan oleh pandangan atau persepsi tentang orientasi 

seksual atau identitas gender telah melahirkan pola kekhawatiran yang 

mengglobal dan mendalam. Pelanggaran tersebut mencakup 

pembunuhan di luar hukum, penyiksaan dan perlakuan buruk, 

penyerangan seksual dan pemerkosaan, invasi terhadap privasi, 

penahanan sewenang-wenang, penolakan dalam kesempatan bekerja 

dan pendidikan, serta diskriminasi yang terkait dengan penikmatan 

HAM. Pelanggaran-pelanggaran tersebut seringkali berakar dari 

berbagai pengalaman akan kekerasan, kebencian, diskriminasi dan 

pengecualian, seperti yang terjadi dalam hal ras, usia, kecacatan, status 

ekonomi, sosial dan lainnya.5 

 

Suatu gejala mendasar yang dapat kita rasakan dewasa ini adalah 

ditandai oleh adanya perubahan sosial budaya yang sangat cepat. Perubahan 

ini sebagai akibat dari kemajuan ilmu serta teknologi. Di dalam keseharian 

dan menurut ketentuan hukum, status seseorang dibedakan berdasarkan jenis 

                                                           
4 Juparman, Loc. cit 
5 Yogyakarta Principles, 2007, diterjemahakan oleh Ardhanary Institute 
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kelamin apakah ia berjenis laki-laki atau berjenis perempuan. Terhadap dua 

macam tersebut, ternyata  ada sebagian kecil anggota masyarakat yang 

menolak dinyatakan laki-laki atau perempuan. Penolakan ini terlihat dari 

perilaku dan pola kehidupan mereka. Mereka ini dikenal dengan sebutan 

waria.  

Waria adalah suatu istilah yang dipakai masyarakat yang diartikan 

sebagai wanita pria. Dalam sebelumnya disebut wadam, kemudian 

diusahakan oleh masyarakat Jawa Timur diganti dengan waria, akhirnya 

disetujui oleh Mentri Agama saat itu.6 Waria mempunyai pengertian wanita 

pria yang berarti pria yang bersifat dan bertingkah laku seperti wanita atau 

seseorang yang secara biologis dia adalah laki-laki namun mempunyai 

perasaan sebagai wanita. Sehingga tak banyak dari kalangan ini melakukan 

operasi kelamin atau bisa kita sebut transeksual.  

Zaman sekarang ini semakin banyak fenomena transeksual 

(pergantian jenis kelamin) yang yang terjadi di Indonesia. Transeksual 

merupakan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak 

adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan ataupun 

adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya. Ekspresinya 

bisa dalam bentuk dandanan, make up, gaya dan tingkah laku, bahkan 

sampai kepada operasi penggantian kelamin (Sex Reassignment Surgery). 

Dalam DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder) – III, 

penyimpangan ini disebut sebagai juga gender dysporia syndrome. 

                                                           
6  Aly Manshur, 1981. Waria dan Pengubahan Kelamin Ditinjau dari Hukum Islam, 

Penerbit CV Nur Cahaya  Tromol Pos Yogyakarta, BAB I hal 7 
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Penyimpangan ini terbagi lagi menjadi beberapa subtype meliputi 

transsuksualisme, a-seksual, homoseksual, dan heteroseksual.7 

Kasus yang banyak terjadi pada zaman sekarang ini, terjadi 

ketidakjelasan antara status jenis kelamin yang dimiliki seseorang, 

contohnya dia jenis kelamin seorang laki-laki tetapi dalam jiwanya dia 

memiliki jiwa wanita yang  jauh lebih dominan dari pada jiwa lelaki yang 

sesuai dengan jenis kelamin yang dimiliki berdasarkan bukti-bukti otentik 

berupa akta lahir, Kartu Tanda Penduduk, Ijazah dan lain-lain yang ada. 

Selain itu banyak juga terjadi sebaliknya. Bahkan ada juga orang memiliki 

dua jenis kelamin sehingga mengakibatkan ketidakjelasan mengenai jenis 

kelamin yang bersangkutan. Definisi yang jelas dan tepat mengenai 

transgender itu sendiri masih terus berubah-ubah. Namun demikian, dari 

berbagai definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa transgender 

merujuk pada seseorang yang bertransisi di antara dua orientasi seksual 

dengan menggunakan hormon seksual atau dengan jalan operasi, 

memindahkan atau memodifikasi alat genitalnya dan organ-organ 

reproduksinya. Dapat juga didefinisikan sebagai seseorang yang telah jelas 

seksualnya sejak lahir, tetapi merasakan adanya kesalahan pencitraan 

tentang diri mereka.8 

Namun pengubahan kelamin melalui operasi bukanlah merupakan 

masalah bagi ilmu kedokteran, sebab perubahan kelamin sudah terjadi di 

negara-negara barat sekitar tahun 50-an di daerah dekat Swiss dan Jerman 

                                                           
7  Juparman, Loc.cit 
8 Ibid, Juparman 
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dimana tahun 1952 Crhristine Jorgensen mengubah kelaminnya serta Dr 

Gerda Hoffman nama asalnya Gernot keduanya adalah transexual berubah 

menjadi wanita.9 

Dokter penyelidik sex Harry Benyamin dari Amerika membuat 

statistik dari beberapa orang yang pernah ditolongnya selama beberapa 

tahun telah menyelidiki dari 31 transeksual10  pria yang sudah dioperasi, 16 

diantaranya memuaskan, 11 menyenangkan, sedang 4 lagi merasa ragu-ragu. 

Enam diantara mereka menikah dengan perempuan. Penyelidik sex Paul 

mengemukakan statistik dari 40 kasus, 18 diantara mereka memaksa dokter 

untuk melakukan operasi.11 

Transgender sendiri atau pergantian jenis kelamin ada dua yaitu: 

yang pertama, seseorang laki-laki murni yang ingin mengubah jenis 

kelaminnya dikarenakan pertarungan jiwa, bahwa di dalam jiwanya tersebut 

tersimpan sisi kewanitaan sehingga mendominasi dirinya. Serta yang kedua, 

seseorang yang mempunyai kelamin ganda atau istilahnya adalah 

hermaprodit. Biasanya orang ini memiliki alat kelamin wanita dan alat 

kelamin pria. Dan orang tersebut akan melakukan pergantian kelamin sesuai 

jiwa dominan yang ada dalam dirinya, misalnya bila orang tersebut dirinya 

lebih dominan kepada laki-laki maka ia akan melakukan pergantian kelamin 

menjadi laki-laki begitu juga sebaliknya.  

                                                           
9 Aly Manshur BA , Op.cit  Hal 25  
10 Transeksual adalah kaum homo yang mengubah bentuk tubuhnya dapat menjadi 

serupa dengan lawan jenis. Jika yang jantan mengubah dadanya dengan operasi plastik atau 
penyuntikan diri dengan hormon seks, dan membuang penis serta testisnya dan membentuk 
lubang vagina.   

11 Aly Mansur Loc.cit 
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Hukum di Indonesia sendiri belum ada ketentuan yang jelas dan 

khusus mengatur mengenai dasar hukum atau tata cara seseorang dapat 

melakukan pergantian kelamin atau kedudukan hukum seorang transgender 

dalam Nasional. Semestinya dengan semakin meningkatnya globalisasi di 

dunia, masalah-masalah seperti ini semakin sering muncul, dimana para 

transgender sudah mulai berani menunjukan jati dirinya di muka umum dan 

menuntut hak hukum serta kepastian status hukum dengan mengajukan 

permohonan ke pengadilan.12 

Sebagai contoh, adalah sekitar tahun 80-an Indonesia pernah 

dihebohkan oleh berita mengenai operasi kelamin & payudara dari seorang 

lelaki murni menjadi perempuan yang dilakukan seseorang bernama Dedi 

Yuliardi Ashadi yang kemudian berubah nama menjadi Dorce gamala.  Ia 

sekarang tidak ingin dikatakan sebagai pria lagi & merasa menjadi wanita 

tulen berdasar Ketetapan Pengadilan Negeri Surabaya tahun 1987 yang 

menyatakan “mengesahkan Dorce sebagai wanita murni”. Selanjutnya pada 

tahun 90-an juga terjadi kasus serupa yaitu pengabulan pergantian  kelamin 

melalui surat penetapan dengan No. 595/pdt./P./1990/PN.SMG atas nama 

Rudi Priyanto. Ia mendapat ijin ganti kelamin oleh Pengadilan Negeri 

Semarang dengan banyak pertimbangan. Serta tahun 2000-an pun terjadi 

kembali, tepatnya di tahun 2009 Pengadilan Negeri Batang mengabulkan 

permohonan Agus Widiyanto (30) dari laki-laki menjadi perempuan dengan 

melakukan operasi kelamin, walaupun banyak pihak dari golongan 

                                                           
12 Juparman, Loc.cit 
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agamawan dan cendikiawan  yang menggugat penetapan Hakim tersebut dan 

mendesak Komisi Yudisal melakukan pemeriksaan terhadap putusan 

tersebut. 

Di satu sisi, setiap manusia berhak menentukan nasibnya sendiri. Hal 

ini dilindungi konstitusi kita, yakni Pasal 24C Ayat (1) UUD 45: "Setiap 

orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya 

dan berhak memperoleh manfaat dari IPTEK demi meningkatkan kualitas 

hidupnya". Betapapun pandangan masyarakat terhadap pelaku transeksual, 

setiap warga negara tetap harus menunjung tinggi HAM. Lagi-lagi konstitusi 

kita berkata "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, 

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yg sama di hadapan hukum" 

Pasal 28D Ayat 1 serta "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang 

bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan 

perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu." Pasal 28I 

Ayat 2.  

Namun dalam Hukum Islam mempunyai pandangan tersendiri 

mengenai permasalahan pergantian kelamin ini, karena ini merupakan 

masalah kontemporer yang mana permasalahan ini belum ada di zaman 

Rasulullah akan tetapi telah banyak para ulama-ulama seperti Abu Ubaidah 

Yusuf as-Sidawi, Yusuf al-Qardhawi dan lain sebagainya yang berpendapat 

masalah pergantian kelamin, sehingga timbul pro dan kontra. Bisa kita lihat 

dalam putusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebutkan “Mengubah 

jenis kelamin, yang dilakukan dengan sengaja misalnya dengan operasi ganti 
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kelamin, hukumnya haram” dikarenakan mengubah ciptaan Tuhan yang 

memang sudah menjadi kodratnya, namun bila hanya untuk penyempurnaan 

itu dibolehkan, berarti orang yang mengalami kelainan atau memiliki dua 

kelamin atau dapat disebut kelamin ganda itu diperbolehkan. Namun di lain 

sisi bahwa pergantian kelamin yang dilakukan oleh Dedi Yuliardi Ashadi 

alias Dorce dilandasi atas putusan MUI yang membolehkan dia merubah alat 

kelaminnya padahal dia bukanlah jenis kelamin ganda. Dari sini kita bisa 

melihat kesenjangan fatwa MUI dengan realita dilapangan yang telah terjadi. 

Namun demikian bahwa fatwa MUI bukanlah sebuah patokan yan mutlak 

dalam penentuan atau penetapan yang hukum Islam yang sesuai  untuk 

setiap waktu dan disetiap tempat.   

Islam sendiri mempunyai landasan untuk menentukan  hukum 

pergantian jenis kelamin itu sendiri, mulai dari al-Qur’an, al-hadist, dan 

pandangan para ulama. Sebenarnya Islam sendiri sangat jelas melarang 

tentang pergantian jenis kelamin ini, walaupun tidak melarang secara 

langsung maupun tegas akan tetapi melalui Qa’idah Usul al-Fiqh, yaitu 

qiyas. Memang secara dalil naqli tidak disebutkan hukum pergantian 

kelamin, karena itu terjadi perbedaan pendapat tentang hukum pengubahan 

kelamin. 

Dalam surat an-Nisaa’ Ayat 119 disebutkan : 

ُنَّ َخْلَق اَّللَِّ َوَمْن يَ تَِّخِذ  َوََلُِضلَّن َُّهْم َوََلَُمنِ يَ ن َُّهْم َوََلُمَرن َُّهْم فَ َلُيَبتِ ُكنَّ  آَذاَن اَْلَنْ َعاِم َوََلُمَرن َُّهْم فَ َليُ َغّيِ 
    13الشَّْيطَاَن َولِيًّا ِمْن ُدوِن اَّللَِّ فَ َقْد َخِسَر ُخْسَرانًا ُمِبيً 

                                                           
13 Al-Qur’an Terjemahan Kemenag, Hal 141 
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Artinya : Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan 

akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh 

mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-

benar memotongny, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan 

Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya". Barangsiapa yang 

menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya 

ia menderita kerugian yang nyata. (an-Nisaa’ : 119). 

 

Menurut konsep ini, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, 

tidak ada jenis kelamin ketiga. Pengubahan jenis kelamin dianggap sebagai 

pengubahan atas ciptaan Allah sebagaimana titah setan yang tertulis dalam 

An-Nisa: 119. Bahkan, Allah mengutuk individu yang berpenampilan dan 

bertindak menyerupai anggota jenis kelamin lain. 

Namun setiap peraturan mempunyai tujuan yang hendak dicapai oleh 

pembuatnya. Kalau kita meninjau tata aturan pada hukum positif maka 

tujuan pembuatannya tidak lain adalah ketentraman masyarakat, yaitu 

mengatur sebaik-baiknya dan menentukan batas-batas hak dan kewajiban 

bagi setiap anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain. Tujuan-

tujuan yang bernilai tinggi dan abadi tidak menjadi perhatian aturan-aturan 

pada hukum positif kecuali hukum Islam yang yang sudah menjadi hukum 

positif.14 

Islam sebagai (agama) wahyu dari Allah SWT yang berdimensi 

rahmatan lil al ’alamin memberi pedoman hidup kepada manusia secara 

menyeluruh menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani serta 

untuk mengatur tata kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun 

                                                           
14 Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., 2006, Hukum Islam “Pengantar Ilmu Hukum di 

Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 10.  
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bermasyarakat.15 Maka dari hal ini kita tak bisa menetapkan hukum begitu 

saja dengan ayat di atas, akan tetapi lebih meninjau lagi lebih dalam tentang 

kemaslahatan bukanlah secara tekstual. 

Secara umum tujuan penciptaan dan penetapan hukum Allah SWT 

adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagian manusia 

seluruhnya, baik di dunia maupun di akhirat.16 Ungkapan tersebut tersurat 

dalam al-Qur’an surat al-Baqarah Ayat 201-202, yang berbunyi :  

ُهم مَّ  نْ َيا َحَسَنًة َوِف اَلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ ِوِمن ْ ُأولَِئَك ََلُْم َنِصيٌب ّمِ َّا   .ن يَ ُقوُل رَب ََّنا آتَِنا ِف الدُّ
ُ َسرِيُع   .17اْلَِْسابَكَسُبوْا َواَّللَّ

Artinya : dan diantara mereka ada orang yang berdoa : Ya Tuhan 

kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan 

peliharalah kami dari siksa api neraka. Mereka itulah orang-orang yang 

mendapat bahagian dari apa yang mereka usahakan dan Allah sangat 

cepat perhitunganNya. (al-Baqarah 201-202). 

 

Tak hanya itu, bahwa fiqih terpengaruh oleh realitas sebagaimana ia 

mempengaruhinya, mengambil dari realitas sebagaimana ia memberi solusi 

atasnya, dan mengakomodasi realitas sebagaimana ia mengarahkannya. Ini 

bukan berarti menganjurkan fiqih harus mengikuti realitas dan berjalan 

dibelakangnya, sebagaimana yang diserukan oleh orang-orang yang tidak 

memahami fiqih, akan tetapi menegaskan bahwa fiwih harus realistis, 

memahami realitas dan tidak mengabaikannya, melihat kepadanya dan 

bukan memalingkan diri darinya, bersandar kepadanya dan bukan bersandar 

                                                           
15 Ibid Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A Hal 10   
16 Ibid, Hal 10 
17 Al-Qur’an Terjemahan Kemenag, Hal 53  
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pada sesuatu yang kosong.18 Maka dari itu realitas mempengaruhi terhadap 

keputusan hukum serta penerapannya di dalam masyarakat. 

Dari pemaparan di atas bisa kita tela’ah  bahwa terdapat pro kontra 

dalam masalah pergantian kelamin ini, dimana para pelaku ganti kelamin 

mengatasnamakan HAM sebagai alasan untuk melakukan pergantian 

kelamin dan Hukum Islam sendiri melarang karena tak sesuai dengan norma 

agama, sehingga timbul sebuah kontroversi antara HAM dan norma agama 

itu sendiri. 

1.2.  Rumusan Masalah 

       Dari penjelasan singkat melalui latar belakang di atas penenilti 

mencoba untuk merumuskan beberapa permasalahan, yaitu: 

1. Bagaimanakah pertimbangan para hakim dalam mengabulkan 

permohonan pemohon pengganti jenis kelamin (Non Hermaprodit), 

yang terdapat pada penetapan No.595/pdt./P./1990/PN.SMG, serta 

pandangan atau tinjauan hukum Islam dan Hak Asasi Manusia 

(HAM)? 

2. Jika ada perbedaan pandangan antara Hukum Islam dan Hukum Positif 

tentang pergantian jenis kelamin (non hermaprodit) maka hukum 

manakah yang seharusnya dipakai sesuai dengan koridor Indonesia 

sebagai Negara Hukum? 

 

 

                                                           
18 Ahmad Al Rasyuni & Muhammad Jamal Barut, 2002, Ijtihad antara Teks, Realitas dan 

Kemaslahatan Sosial, Terjemahan Indonesia, Erlangga, Jakarta 42 
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1.3.  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa dasar hukum dan non hukum yang 

dipakai oleh para hakim dalam memutus atau mengabulkan 

permohonan pergantian jenis kelamin dalam penetapan 

No.595/pdt./P./1990/PN.SMG. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa pandangan atau tinjauan Hukum 

Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) tentang permasalahan sex 

reassignment surgary atau kita sebut pergantian jenis kelamin dalam 

penetapan No.595/pdt./P./1990/PN.SMG. 

3. Untuk mengetahui hukum mana yang dipakai apabila terjadi perbedaan 

antara Hukum Islam dan Hukum Positif tentang pergantian jenis 

kelamin (non hermaprodit) yang sesuai dengan koridor Indonesia 

sebagai Negara Hukum. 

1.4.  Manfaat Penlitian 

1.4.1.  Teoritis  

- Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang 

hukum terhadap pergantian jenis kelamin (non hermaprodit) dalam 

hukum Islam dan hukum positif  

- Penelitian ini bisa menjadi panduan awal bagi peneliti khususnya untuk 

melakukan penelitian lanjutan. 

1.4.2.  Praktis  

- Harapannya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan bagi 

para pembaca dalam memahami ilmu- ilmu agama khususnya ilmu-
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ilmu Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai pergantian jenis 

kelamin. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Kegunaan penelitian ini antara lain adalah untuk menambah 

khazanah keilmuan dalam kaitannya dengan hukum pergantian jenis 

kelamin, serta sebagai kontribusi pemikiran dalam upaya mencari formulasi 

peraturan  yang tepat dan sesuai dalam masalah pergantian kelamin di 

Indonesia, dan juga salah satu upaya untuk mengarahkan peraturan 

perundang-undangan mengenai pergantian jenis kelamin yang belum diatur 

di Indonesia.  

1.6.  Metode Penelitian 

1.6.1.  Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang artinya 

Penelitian Kualitatif (qualitative research) ditujukan untuk menggali 

informasi secara mendalam meskipun dengan jumlah sasaran yang 

terbatas19 atau memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang 

mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan 

manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan 

menggunakan kebudayaan dari masyarajat yang bersangkutan untuk 

memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.20 Namun masih 

merujuk kepada referensi literatur kepustakaan (library research) dan juga 

menggunakan metode analisa isi (content analysis) yaitu menganalisa 
                                                           

19 Khozin, Drs., M.Si., Makalah  tentang  Jenis Penelitian, dalam mata kuliah Metodologi 
Penelitian. 

20 Burhan Ashshofa, S.H., 2010, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 20 
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bahan hukum dan non hukum yang ada , oleh karena itu sumber penelitian 

diperoleh dari kitab-kitab atau buku-buku secara langsung maupun 

referensi lain yang berkaitan dengan pokok bahasan. 

1.6.2.  Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode dokumentasi, 

yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan pencarian data yang ada 

dari buku-buku serta penelitian yang terdahulu dan lain sebagainya. 

Setelah data-data terkumpul maka dilakukan tela’ah dan perbandingan atas 

data tesebut. 

1.6.3.  Sumber Data 

Karena peneliti ini termasuk kategori peneliti kepustakaan, maka 

dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan sumber dan 

literatur data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis, seperti buku, 

majalah, e-learning dan sebagainya. Adapun sumber data penelitian ini 

adalah :  

a. Sumber Bahan Hukum Primer :  

 Bahan hukum primer merupakan sumber bahan hukum utama 

untuk peneliti yang terdiri dari, pertama, Penetapan No 

595/pdt./P./1990/PN.SMG,  kedua al-Qur’an, ketiga al-Hadits, ke-empat 

Undang-undang no. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

(HAM), kelima Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 

RI 1945) serta Putusan Hakim. 
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b. Sumber Bahan  Hukum Sekunder :  

 Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer, antara lain adalah  buku-buku, artikel, dan 

makalah-makalah dan serta kumpulan jurnal yang berhubungan erat 

dengan pembahasan. 

c.   Bahan Hukum Tertier 

 Bahan hukum tertier, yang memberikan petunjuk terhadap bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan 

ensiklopedia.  

 1.7.  Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam pembatasan skripsi ini, maka peneliti 

menyusun sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari empat bab, yaitu :  

BAB I merupakan pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, kegunaan 

penelitian, kerangka teori, dan metode penelitian. 

BAB II  merupakan tinjauan pustaka yang berisi deskripsi atau uraian  

tentang bahan-bahan teori  hukum dan non hukum, doktrin atau pendapat 

sarjana, serta kajian terdahulu terkait topik atau tema yang diteliti atau 

diangkat. 

BAB III Merupakan hasil penelitian yang telah dikaji dan dianalisa secara 

sistematis berdasarkan kajian pustaka sebagaimana dalam BAB II. 

BAB IV merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran 

tentang permasalahan yang diteliti. 


