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    BAB I 

       PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Indonesia sebagai negara yang menganut legal constitution mempunyai sebuah 

konsekuensi logis atas dasar tersebut. Hampir setiap aspek kehidupan berbangsa dan 

bernegara diatur didalam legal rule.  Baik itu aspek kehidupan yang bersifat privat 

maupun aspek kehidupan yang bersifat publik. Pengaturan terhadap aspek kehidupan 

yang bersifat privat misalnya adalah pengaturan terhadap ikatan lahir batin antara pria 

dan wanita. Indonesia secara formal telah mengatur tentang ikatan lahir batin antara 

pria dan wanita tersebut didalam sebuah Undang-Undang yang lahir tiga puluh tujuh 

tahun yang lalu, yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagi 

suatu bangsa seperti Indonesia, mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional 

yang didalamnya memuat prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum 

perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai 

golongan dalam masyarakat. Undang-undang perkawinan ini harus bisa mewujudkan 

prinsip-prinsip yang terkandung didalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan 

Pancasila sebagai dasar falsafahnya. Dilain pihak, undang-undang ini juga harus bisa 

menampung segala kenyataan yang hidup didalam masyarakat. Mengingat bahwa, 

“secara sosiologis, fungsi hukum yang paling pokok adalah untuk mengendalikan 

masyarakat (social control)”.1Sehingga dengan fungsi hukum seperti diatas, undang-

undang Perkawinan diharapkan bisa memerankan fungsinya sebagai kontrol sosial.  

                                                                 
1Aidul Fitriciada Azhari, 2011, “UUD 1945 Sebagai Revolutiegrondwet : Tafsir Postkolonial Atas Gagasan 
Revolusioner Dalam Wacana Konstitusi Indonesia”, Jalasutra, Yogyakarta, hal. 24.  
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 Dengan lahirnya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, 

maka sejak saat itu setiap perbuatan yang melibatkan ikatan lahir batin antara pria dan 

wanita termasuk didalamnya adalah hidup bersama, harus berdasarkan atas peraturan 

yang mengatur perbuatan tersebut, atau secara eksplisit harus melakukan perkawinan 

sesuai dengan undang-undang perkawinan. Hal ini adalah konsekuensi yang harus 

dilakukan sebagai negara yang menganut legal constitution seperti yang telah 

disinggung didepan. Namun apabila terdapat perbuatan yang melibatkan ikatan lahir 

batin antara pria dan wanita yang memunculkan perbuatan hidup bersama namun 

dilakukan tanpa adanya perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, 

hal ini pun kemudian tidak bisa dijerat dengan undang-undang perkawinan, kerana 

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak mengatur objek perilaku tersebut. 

sementara itu fenomena perbuatan hidup bersama antara pria dan wanita diluar 

perkawinan yang sah tersebut di Indonesia telah banyak terjadi.  

 Hidup bersama sebagai suami istri diluar perkawinan yang sah, adalah perilaku 

yang dewasa ini menjadi gaya hidup sebagian masyarakat Indonesia. Entah asal 

mulanya seperti apa, yang jelas perilaku ini telah ada dan bahkan menjamur di 

Indonesia. Seperti perbuatan kumpul kebo yang dituduhkan kepada Aida didalam judul 

headline berita, “Hasil Investigasi Ulama, Aida Pelaku Kumpul Kebo !”.  

 

JAKARTA - Merasa rekan satu profesinya, Zainuddin MZ, difitnah, 
Forum Solidaritas Ulama (FSU) tak tinggal diam. Mereka melakukan 
investigasi guna mencari tahu siapa sebenarnya Aida Saskia. Tim 
investigasi itu terdiri atas KH Soleh Mahmud, Habib Mahdi Bin Syech 
Al Attas, KH Zuhri Yacob, KH Yusuf Mansyur, dan H.M Hafiz Syahnara. 
Sejumlah nama ulama kondang juga masuk dalam barisan FSU ini. Sebut 
saja Ustad Jefri Al Bukhori, Ustad Yusuf Mansyur dan Habib Selon yang 
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juga ketua FPI Jakarta. Berikut ini hasil investigasi lapangan seperti 
tertulis dalam siaran pers tim investigasi FSU yang dirilis di Jakarta, 
Rabu (13/10/2010): A. Bahwa Sdri, Aida Saskia adalah perempuan yang 
sering berganti pasangan, keluar masuk hotel dalam dan luar kota. B. 
Bahwa Sdri, Aida Saskia pernah mengalami keguguran tahun 2007. 
Dibawa berobat oleh salah seorang keluarganya (ada saksi/narasumber). 
C. Bahwa Sdri, Aida Saskia pernah melakukan hubungan kumpul 
kebo/hubungan intim di luar nikah. (ada saksi/narasumber). D. Bahwa 
Sdri, Aida Saskia suka memberikan hadiah kepada laki- laki yang 
disukainya, satu orang di antaranya telah dibelikan kendaraan roda 
empat. (ada saksi/narasumber dan barang bukti). E. Bahwa Sdri, Aida 
Saskia telah menunggu selama sembilan tahun karena dijanjikan akan 
diberikan rumah dan mobil. Pernyataan ini adalah tidak benar (membuat 
kebohongan publik, keterangan KH Zainuddin MZ dibawah sumpah). F. 
Bahwa ternyata Sdri, Aida Saskia pemakai zat adiktif yang jelas-jelas 
dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia. Bahwa Sdri Aida Saskia 
sering terlihat di klub malam Stadium. (ada saksi/narasumber).2 

 

 Selain berita diatas, terdapat juga berita lain yang menggambarkan praktek kumpul 

kebo di Indonesia, seperti berita dengan judul headline berita, “Empat Pasang 

Mahasiswi “Kumpul Kebo” Di grebek”.  

 

Jemberpost.com – Empat pasang mahasiswa – mahasiswi semester 
paruh, di Perguruan Tinggi Negeri di Jember digrebek warga kampung 
Kelurahan Tegalboto, Sumbersari Jember, Senin (24/1/2011). Mereka 
diarak, setelah didobrak dari tempat kostnya yang dijadikan ajang 
kumpul kebo dan mesum itu ke Kelurahan Sumbersari untuk dilakukan 
pembinaan, dan ditipiring untuk diproses di Kepolisian Resort Jember. 
Keempat pasang itu, satu pasang ditangkap sehari sebelumnya. Yang 
terakhir digerebek bersama – sama adalah Fjt (25) warga Kecamatan 
Genteng Banyuwangi, bersama Ayi (21) mahasiswi warga Jl Madura 
Jember. Lalu, DH (24) mahasiswa asal Tamansari Bondowoso, 
berpasangan dengan Upl (20) mahasiswi asal Jember. Pasangan ketiga 
adalah BB (20) mahasiswa ini berindehoy di kamar bersama MF (21) 

                                                                 
2“Hasil Investigasi Ulama, Aida Pelaku Kumpul Kebo !”. id. Omg.yahoo.com, 14 Oktober 2010. (diakses 

pada tanggal 6 April 2011, 14:05).  
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mahasiswi asal Jember. Ketiga pasang ini, lantas didata oleh petugas 
Satpol PP Pemkab Jember di Kelurahan Sumbersari untuk dibina. 
Mereka selain diperingatkan juga diberikan teguran kepada orangtuanya 
agar mengawasinya keduanya. Sebelum dilepas, mereka juga diberikan 
arahan menghadap ke Mapolres Jember. Di sana mereka dilakukan 
tipiring. Oleh petugas, mereka disidik dan diberi pembinaan untuk 
disidang tipiring di Pengadilan Negeri Jember. Sebelumnya, mereka saat 
digrebek sedang mengenakan pakaian dalam dan dibalut dengan selimut. 
Kejadian ini sudah sangat meresahkan. Kost – kostan di Jl Belitung dan 
Bangka ini sudah diincar aparat Satpol PP dan petugas keamanan 
Kelurahan karena sering dijadikan ajang mesum. Tempat kost ini seakan 
menjadi tempat semacam hotel yang bisa memasukkan orang keluar 
masuk dengan seenaknya. Jika malam dilarang menginap ternyata 
mereka memanfaatkan siang harinya. Tapi, berkat informasi warga 
sekitar yang resah, akhirnya petugas Satpol PP bersama warga 
menggerebek. Ketiga ditangkap dalam keadaan tidak berpakaian berdua 
di kamar masing – masing. Kasatreskrim Polres Jember AKP Kusworo, 
membenarkan penangkapan itu.Pihaknya belum mendapat pelimpahan 
dari Satpol PP dan petugas Kelurahan terkait penggerebekan itu. Polisi 
tetap akan memproses jika dilaporkan. Selama ini, praktek ayam kampus 
yang menggejala di Jember berkedok sebagai mahasiswa telah ditangkapi 
oleh Reskrim Polres. Tak kurang dari lima mucikari telah diamankan, dan 
empat orang mahasiswi yang berprofesi sebagai ayam kampus yang 
mendapat pembinaan dari Polisi. “Kalau mucikari itu kita jerat pasal 
Traficking, penjualan manusia,” tegas Kasat.3 

 

Masih banyak praktek hidup bersama sebagai suami istri diluar perkawinan yang 

sah lainnya yang terjadi di Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya berita 

dimedia massa yang memberitakan praktek hidup bersama sebagai suami istri diluar 

perkawinan yang sah tersebut. Seperti berita yang dimuat di Oktavita.com dengan 

judul “Andi Soraya dan Steve Emmanuel Kumpul Kebo Lagi ?” 4, kemudian berita 

                                                                 
3“Empat Pasang Mahasiswi “Kumpul Kebo” Di grebek”. jemberpost.com, 25 Januari 2011 (diakses pada 
tanggal 6 April 2011, 14:07). 
4“Andi Soraya dan Steve Emmanuel Kumpul Kebo Lagi ?”. Oktavita.com, 17 Mei 2009 (diakses pada 
tanggal 20 Maret 2011, 20:30). 
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lainnya seperti, “Butuh Obat Penenang, Empat Pasangan Kumpul Kebo Njambret.”5, 

dan berita yang dimuat di www.wandinews.com dengan judul, Wow..Ada Caleg 

Kedapatan “Kumpul Kebo”.”6  

  Dengan kenyataan sosial yang menunjukkan maraknya perbuatan hidup bersama 

antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah, dimana perbuatan tersebut 

tidak dapat dijangkau oleh undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, 

ditambah lagi dengan kenyataan sosial yang menentang perbuatan itu, maka perlu 

adanya payung hukum yang bisa memberikan kepastian hukum kepada masyarakat 

mengenai perbuatan hidup bersama antara pria dan wanita diluar perkawinan yang 

sah.  

  Desakan sosial terhadap pengaturan perilaku ini akhirnya mendapat perhatian dari 

para pengambil kebijakan dinegeri ini. Dalam rangka pembaharuan dibidang hukum 

pidana, perilaku hidup bersama antara laki- laki dan perempuan sebagai suami istri 

diluar ikatan perkawinan yang sah akhirnya dirumuskan menjadi rancangan delik 

didalam Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(RUU KUHP). Didalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang berasal 

dari WvS zaman hindia belanda, perilaku hidup bersama sebagai suami istri diluar 

perkawinan yang sah ini tidak dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana. 

Namun didalam penyusunan konsep KUHP nasional  perbuatan tersebut kemudian 

dijadikan tindak pidana dalam salah satu pasalnya yaitu didalam pasal 487 RUU 

KUHP. Dalam perjalanan penyusunan konsep KUHP Nasional, perilaku hidup 

                                                                 
5“Butuh Obat Penenang, Empat Pasangan Kumpul Kebo Njambret”.www.beritajatim.com, 19 November 
2010. (diakses pada tanggal 20 Maret 2011, 20:33). 
6 “Wow..Ada Caleg Kedapatan “Kumpul Kebo”.”www.wandinews.com, 22 Juni 2009. (diakses pada 
tanggal 20 Maret 2011, 20:40).   
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bersama sebagai suami istri diluar perkawinan yang sah mengalami tarik menarik 

disetiap konsep perumusan.  

 Dalam penyusunan konsep KUHP nasional, perbuatan kumpul kebo ini 
kemudian dijadikan tindak pidana, yaitu sejak konsep tahun 1977 yang 
disusun oleh Tim Basaruddin dan kawan-kawan (dikenal dengan sebutan 
“BAS”). Dalam perkembangan konsep berikutnya, yaitu sampai dengan 
Konsep 1989/1990, perumusan delik kumpul kebo pernah 
ditiadakan/ditarik kembali, namun kemudian dimasukkan lagi kedalam 
Konsep 1991/1992 (edisi Desember), Konsep edisi Maret 1993, Konsep 
1994, Konsep 1997/1998, sampai konsep terakhir tahun 2006 dan 2008. 7 

 
  

   Tidak mudah untuk merumuskan perbuatan untuk dijadikan perbuatan pidana. 

Tidak semua perbuatan yang bersifat merugikan masyarakat itu dapat dijadikan tindak 

pidana. Dicontohkan misalnya adalah pelacuran.  

 

 Pelacuran disini tidak dijadikan perbuatan pidana dalam arti, bahwa 
perbuatan pelacurannya sendiri tidak dilarang dan diancam dengan pidana. 
Bahwa pelacuran tidak dijadikan larangan pidana, janganlah diartikan bahwa 
hal ini tidak dianggap merugikan masyarakat, tetapi karena sukarnya untuk 
mengadakan rumusan (formula) yang tepat, dan juga yang dalam praktek 
dapat dilaksanakan. 8 

 
 
 Sama halnya seperti pendapat diatas, bahwa perbuatan hidup bersama sebagai 

suami istri diluar perkawinan yang sah tidak dilarang sebelumnya bukan karena 

perbuatan tersebut tidak merugikan masyarakat. Tetapi karena sukarnya untuk 

mengadakan rumusan yang tepat dan juga yang dalam praktek dapat dilaksanakan.  

  Sehingga dari kenyataan tersebut, perbuatan hidup bersama sebagai suami istri 

diluar perkawinan yang sah yang telah dirumuskan didalam RUU KUHP akan dikaji 

dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.      
                                                                 
7 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru , 
Kencana, Jakarta, 2010, hal. 296.   
8Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal. 3. 
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  Dapat disimpulkan bahwa undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan 

memuat pengaturan tentang perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin sebagai 

suami istri dengan tujuan yang jelas yaitu hidup bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Seperti yang tertuang didalam pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 berikut ini. 

  Bunyi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 : 

 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai 
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumhatangga) yang bahagia dan 
kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”9 

 
 

 Sementara itu ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang merupakan rancangan 

delik didalam pasal 487 RUU KUHP memuat rumusan sebagai berikut : 

 

Bunyi Pasal 487 RUU KUHP : 
 
“Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri diluar 
perkawinan yang sah, dipidana pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 
pidana paling banyak kategori IV. ”10 
 

 
Disini penulis hendak memposisikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan sebagai barometer guna mengukur apakah perbuatan atau 

perilaku yang dirumuskan didalam pasal 487 RUU KUHP bisa dijadikan tindak 

pidana.   

Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk  

mengangkat permasalahan tersebut kedalam penulisan hukum yang berjudul, 

“KAJIANTERHADAP PASAL 487 RANCANGAN UNDANG-UNDANG 

                                                                 
9Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
10Lihat Pasal 487 Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
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TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Ditinjau Dari Pasal 1 

Dan 2 Ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana rancangan pasal 487 Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana ditinjau dari unsur “ikatan lahir batin” pada pasal 

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?  

2. Bagaimana rancangan pasal 487 Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana ditinjau dari unsur “sebagai suami istri” pada 

pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?  

3. Bagaimana rancangan pasal 487 Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana ditinjau dari unsur “membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal” pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan ?  

4. Bagaimana rancangan pasal 487 Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana ditinjau dari unsur “berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa” pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan ? 

5. Bagaimana rancangan pasal 487 Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana ditinjau dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?  

6. Bagaimana rancangan pasal 487 Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana ditinjau dari Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?  
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C. Tujuan Penulisan 

1. Untuk mengetahui rancangan pasal 487 Rancangan Undang-Undang Tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditinjau dari unsur “ikatan lahir batin” pada 

pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  

2. Untuk mengetahui rancangan pasal 487 Rancangan Undang-Undang Tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditinjau dari unsur “sebagai suami istri” 

pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.   

3. Untuk mengetahui rancangan pasal 487 Rancangan Undang-Undang Tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditinjau dari unsur “membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal” pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  

4. Untuk mengetahui rancangan pasal 487 Rancangan Undang-Undang Tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditinjau dari unsur “berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa” pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan.  

5. Untuk mengetahui rancangan pasal 487 Rancangan Undang-Undang Tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditinjau dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  

6. Untuk mengetahui rancangan pasal 487 Rancangan Undang-Undang Tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditinjau dari Pasal 2 Ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.   
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D. Kegunaan Penulisan 

 Secara Khusus kegunaan dari penulisan ini adalah : 

1. Teoritis 

Agar dapat memberikan sumbangsih terhadap kemajuan ilmu hukum pada 

umumnya dan kemajuan politik hukum pidana secara khusus. Terutama mengenai 

perilaku hidup bersama sebagai suami istri diluar perkawinan yang sah.  

2. Praktisi 

1. Bagi Akademisi 

Dapat memberikan tambahan pengetahuan kepada kalangan akademisi, dan 

pada mahasiswa pada khususnya yang tertarik mendalami ilmu hukum.  

2. Bagi Masyarakat 

Dapat membantu menambah pengetahuan mengenai masalah fenomena 

perilaku hidup bersama sebagai suami istri diluar perkawian yang sah.  

3. Bagi Aparat Hukum 

Dapat membantu memberikan bantuan atau sumbangan pemikiran agar dapat 

memahami fenomena perilaku hidup bersama sebagai suami istri diluar 

perkawinan yang sah.  

E. Metode Penulisan 

  Inti dari pada metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan 

tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan”. 11 Maka 

metodologi penelitian hukum pada pokoknya mencakup uraian-uraian sebagai berikut :  

1. Metode Pendekatan 

                                                                 
11 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktik , Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal. 17.   
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Didalam penulisan hukum ini penulis menggunakan metode pendekatan 

Normatif Doktriner.  

 

Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum 
Doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi 
dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini 
dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis 
atau bahan-bahan hukum lain. sebagai penelitian perpustakaan ataupun 
studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan 
terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan. 12 
 

 
Yang dimaksud pendekatan normatif doktriner disini adalah secara normatif 

yaitu dengan mengkaji rancangan pasal 487 rancangan undang-undang 

tentang kitab undang-undang hukum pidana dan pasal 1 dan 2 ayat (1), (2)  

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Didukung dengan 

pendapat dari para ahli.   

2. Jenis Data 

Data dalam penulisan ini digolongkan menjadi dua jenis data yaitu:  

a. Data Primer 

 Data primer yaitu bahan-bahan hukum dasar yang mengikat. 13 Dan data 

primer yang dipakai didalam penulisan hukum ini yaitu pasal 487 

Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana dan Pasal 1 dan 2 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan.  

b. Data Sekunder 

                                                                 
12Ibid, hal. 13.  
13Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, 
Jakarta, 1995, hal. 13. 
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Data sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. 

14 Data sekunder berfungsi untuk mendukung data primer. Bahan 

hukum sekunder juga yaitu hasil penelitian atau hasil karya dari 

kalangan hukum. 15 Dan didalam penulisan hukum ini data sekunder 

diperoleh dari pendapat para ahli untuk menunjang penulisan hukum 

ini.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian hukum normatif pengumpulan data dilakukan dengan studi 

kepustakaan. 16 Dan didalam penulisan hukum ini, teknik pengumpulan data 

dalam penulisan ini akan dilakukan dengan studi kepustakaan guna 

memperoleh data, teori-teori keterangan-keterangan, serta pendapat para ahli 

yang terkait dengan permasalahan, sehingga dapat mendukung analisa 

didalam penulisan ini. 

4. Teknik Analisa Data 

Setelah data terkumpul maka langkah yang maha penting adalah pengolahan 

data dan analisa data. 17 Teknik analisa data yang digunakan yaitu dengan 

analisa isi (content analysis), dan analisa kesesuaian (sincronation analysis). 

Dan didalam penulisan hukum ini, penulis akan menganalisis rancangan pasal 

487 Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana dengan pasal 1 dan 2 Ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan.   

                                                                 
14 Ibid.  
15 Ibid. hal.52.  
16Bambang Waluyo, op cit, hal. 19. 
17 Ibid.  
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F. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode 

penulisan dan sistematika penulisan.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

bab ini membahas mengenai pasal 487 Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan yang didalam sub babnya akan dibahas mengenai pengertian “ikatan 

lahir batin, “sebagai suami istri”, “membentuk keluarga (rumahtangga) yang 

bahagia dan kekal” dan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.  

BAB III : PEMBAHASAN 

bab ini adalah bagian inti dari penulisan yang menyajikan hasil dari penulisan 

setelah melakukan studi pustaka yang mendukung penulisan hukum ini. 

BAB IV : PENUTUP 

bab ini adalah berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan akhir dari 

penulisan skripsi. Kesimpulan berisi hasil akhir dari penelitian dan juga saran-

penulis yang sifatnya konstruktif dan diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang 

bersangkutan.   

 

 

 

 


