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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), 
tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemalsuan identitas 
dilakukan oleh calon mempelai dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan-
pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan. 
Penelitian ini merupakan penelitian yang diskriptif yaitu suatu penelitian yang 
dimaksudkan untuk memberikan suatu data seteliti mungkin tentang manusia, 
keadaan, dan gejala-gejala lainnya. Data yang berkaitan dengan permasalahan 
yang akan dibahas, diambil dari Pengadilan Agama Surakarta. Sumber data yang 
digunakan meliputi sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data 
yang digunakan yaitu sumber data primer berupa studi pustaka dan sumber data 
sekunder berupa wawancara interview. Metode analisis data yang digunakan yaitu 
metode analisis data kualitatif, mengumpulkan data-data yang diperoleh yang 
kemudian dihubungkan dalam literatur yang ada atau teori-teori yang 
berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, sehingga akan diketahui 
pemecahannya dan ditentukan hasil akhir dari penelitian tersebut yang berupa 
kesimpulan-kesimpulan. Hasil penelitian mengenai pemalsuan identitas dilakukan 
oleh calon mempelai yaitu memalsukan identitas, memalsukan surat kematian dan 
menikah tanpa adanya ijin dari Pengadilan Agama dan persetujuan dari istri. 
Adapun mengenai bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim dalam 
mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan yaitu pelaksanaan perkawinan 
antara Salijo dengan Termohon menggunakan informasi atau keterangan palsu 
yaitu mengenai keadaan Pemohon yang telah meninggal dunia dan perkawinan 
tersebut tidak disertai persetujuan dari istri pertama serta ijin dari Pengadilan 
Agama. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan penulis dalam 
menyelesaikan penulisan hukum ini. Namun, penulis berharap dengan apa yang 
penulis berikan dalam penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi diri pribadi 
penulis dan seluruh pembaca. 

Kata kunci: Pemalsuan Identitas dan Pertimbangan-pertimbangan Hakim  
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ABSTRACT 

 
This research purpose to known how does identity forgery done by bride 
candidate and to detect to how judge deliberations in grant marriage cancellation 
request. this research is descriptive research that is a research to give a data as 
careful as may be about human, condition,  and another phenomenon’s. Data 
related to troubleshoot that be discussed, taken from Religion Court of Surakarta. 
Data source that used to cover primary data source and secondary. Data 
collecting method that used that is primary data source shaped book study and 
secondary data source shaped interview. Data analysis method that used is 
qualitative data analysis method, gather data’s that got then related in existing 
literature or theories that problem that be canvassed, so that be known the 
solution and determined end result from research shaped conclusion. Research 
result hits identity forgery is done by bride candidate that is forge identity, forge 
bill of mortality and get married without permission existence from religion court 
and sanctions from wife. as to about judge deliberations in grant marriage 
cancellation request that is marriage execution between Salijo with appealed to 
use information or faked explanation that is has hilted applicant condition that 
pass away and marriage is not espoused sanctions from first wife with permission 
from religion court. Author realizes author ability limitedness in finish this law 
writing. But, author hope by what author give in this law writing can be of benefit 
to author individual self and entire readers. 

Key word: Identity Forgery and Judge Deliberations 
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