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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Peradaban dunia pada masa kini dicirikan dengan fenomena kemajuan 

teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung hampir di semua bidang 

kehidupan. Revolusi yang dihasilkan oleh teknologi informasi dan komunikasi 

biasanya dilihat dari sudut pandang penurunan jarak geografis, penghilangan bata-

batas negara dan zona waktu serta peningkatan efisiensi dalam pengumpulan, 

penyebaran, analisis, dan mungkin juga penggunaan data. 

Revolusi tersebut tidak dapat dipungkiri menjadi ujung tombak era globalisasi 

yang melanda hamper seluruh dunia, apa yang disebut dengan globalisasi pada 

dasarnya bermula dari awal abad ke-20, yakni pada saat terjadi revolusi transportasi 

dan elektronika yang menyebarluaskan dan mempercepat perdagangan antar bangsa, 

disamping pertambahan dan kecepatan lalu lintas barang dan jasa. 

Teknologi informasi dan media elektronika dinilai sebagai simbol pelopor, 

yang akan mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial budaya, 

ekonomi dan keuangan. Dari sistem-sistem kecil lokal dan nasional, proses 

globalisasi dalam tahun-tahun terakhir bergerak cepat bahkan terlalu cepat menuju 

sistem global1. 

                                                 
1  Didik j.Rachbini, 2001” Mitos dan Implikasi Globalisasi” Yayasa Obor, Jakarta , hal. 2. 
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Proses globalisasi tersebut melahirkan suatu fenomena yang mengubah model 

komunikasi konvensional dengan mengubah kenyataan dalam dunia maya (virtual 

reality) yang dikenal sekarang ini dengan internet.  Internet berkembang demikian 

pesat sebagai kultur masyarakat modern, dikatakan sebagai kultur karena melalui 

internet berbagai aktifitas masyarakat seperti berfikir, berkreasi dan bertindak dapat 

diekspresikan di dalamnya, kapanpun dan dimanapun. Kehadirannya telah 

membentuk dunia tersendiri yang dikenal dengan dunia maya (cyberspace) atau dunia 

semu yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas 

yang baru berbentuk virtual (tidak langsung dan tidak nyata)2. 

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, dirasakan banyak 

memberikan manfaat seperti dari segi keamanan, kenyamanan, dan kecepatan. 

Contoh sederhana, dengan dipergunakannya internet sebagai sarana pendukung bagi 

pemesanan atau reservasi tiket (pesawat terbang, kereta api), hotel, pembayaran 

tagihan telepon, listrik, telah membuat konsumen semakin nyaman dan aman dalam 

menjalankan aktifitasnya. Kecepatan melakukan transaksi perbankan melalui e-

banking, memanfaatkan e-commerce untuk mempermudah melakukan pembelian dan 

penjualan suatu barang yang dilakukan secara on line karena di jembatani oleh 

teknologi internet baik melalui komputer maupun hand phone. 

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga tidak dapat dipungkiri 

membawa dampak negatif yang tidak kalah banyak dengan manfaat positif yang ada. 

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat kejahatan yang semula 

                                                 
2  Agus Rahardjo, 2002, Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, 
PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 20. 
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bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian, pencemaran nama baik, 

pornografi, penjudian, penipuan hingga tindak pidana terorisme kini dengan 

kemajuan teknologi beberapa tindak pidana tersebut dapat dilakukan secara on line 

oleh individu maupun kelompok. 

Fenomena tindak pidana teknologi informasi merupakan bentuk kejahatan 

yang relative baru apabila dibandingkan dengan bentik-bentuk kejahatan lain yang 

sifatnya konvensional. Tindak pidana yang memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Ronni R.Nitibaskara “Interaksi sosial yang 

meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi 

informasi. Dengan interaksi semacam ini, penyimpangan hubungan sosial berupa 

kejahatan (crime) akan menyesuaikan bentuknya dengan karakter tersebut”3. 

Sebagai contoh saat ini, bagi mereka yang senang akan perjudian dapat 

melakukannya dari rumah atau di kantor hanya dengan mengakses situs 

www.indobetonline.com atau www.tebaknomor.com dan banyak lagi situs sejenis 

yang menyediakan fasilitas tersebut dan memanfaatkan fasilitas internet banking 

untuk pembayarannya tanpa harus bertemu secara fisik atau bertemu langsung. 

Dunia perbankan melalui internet (e-banking) Indonesia, dikejutkan oleh ulah 

seorang bernama Steven Haryanto, seorang hacker dan jurnalis pada majalah Master 

Web. Lelaki asal Bandung ini dengan sengaja membuat situs asli tapi palsu layanan 

                                                 
3 Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2001, Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan 
Kriminologi Hukum dan Sosiologi Peradaban, Jakarta, hal. 38. 
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internet banking Bank Central Asia (BCA), Steven membeli domain-domain dengan 

nama mirip www.klikbca.com (situs asli internet banking BCA), yaitu domain 

wwwklikbca.com, kilkbca.com, clikbca.com, dan klikbac.com. isi situs-situs plesetan 

inipun nyaris sama kecuali tidak adanya security untuk bertransaksi dan adanya 

formulir akses (login form) palsu. Jika nasabah BCA salah mengetik situs BCA asli 

maka nasabah tersebut masuk perangkap situs plesetan yang dibuat oleh Steven 

sehingga identitas pengguna (user id) dan nomor identitas personal (PIN) dapat 

diketahuinya. Diperkirakan, 130 nasabah BCA tercuri datanya, menurut pengakuan 

Steven pada situs bagi seluruh webmaster di Indonesia, www.webmaster.or.id4. 

Masih banyak lagi kejahatan atau tindak pidana yang memanfaatkan kemajuan 

teknologi informasi dan komunikasi. Seorang hacker bernama Dany Hermansyah, 

pada tanggal 17 april 2004 melakukan deface (Deface disini berarti mengubah atau 

mengganti tampilan suatu website) dengan mengubah nama-nama partai yang ada 

dengan nama-nama buah dalam website www.kpu.go.id, yang mengakibatkan 

berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemilu yang berlangsung pada saat 

itu. Dikhawatirkan, selain nama-nama partai yang diubah bukan tidak mungkin 

angka-angka jumlah pemilih yang masuk menjadi tidak aman dan dapat diubah, 

padahal dana yang dikeluarkan untuk sistem teknologi informasi yang digunakan oleh 

KPU sangat besar sekali. 

                                                 
4 Majalah CyberTECH, dengan judul “Steven Haryanto”, 6 November, 2002, hal. 51. 
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Dengan perkembangan teknologi teknologi tersebut menimbulkan kuantitas 

kejahatan konvensional yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih 

sehingga dalam proses beracara diperlukan teknik atau prosedur khusus dalam 

mengungkap suatu kejahatan. 

Penentuan mengenai cara bagaimana pengenaan pembuktian pidana dapat 

dilaksanakan terhadap orang yang disangka melakukan perbuatan pidana diatur 

didalam Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Van Bemmelen 

mengatakan bahwa “ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang 

diciptakan oleh negara karena adanya dugaan telah terjadi pelanggaran undang-

undang pidana”5. 

Menurut Wirdjodikoro, berpendapat bahwa hukum acara pidana adalah jika 

suatu perbuatan dari seseorang tertentu menurut peraturan hukum pidana merupakan 

perbuatan yang dengan hukum pidana, jadi jika ternyata ada hak Badan pemerintah 

yang bersangkutan untuk menuntut seorang guna mendapat hukuman pidana, 

timbullah soal cara bagaimana hak menuntut itu dapat dilaksanakan, cara bagaimana 

akan didapat suatu putusan pengadilan, cara bagaiamana dan oleh siapa suatu putusan 

pengadilan yang menjatuhkan suatu hukum pidana, harus dijalankan. Hal ini semua 

harus diatur dan peraturan inilah yang dinamakan hukum acara pidana6. 

                                                 
5 Andi Hamzah, Mohammad Taufik Makarao, dan Suhasril, 2004, Hukum Acara Pidana Dalam 
Teori dan Praktek, Ghalia Indonesia , Jakarta, hal. 2. 
6 Wirjono Prodjodikoro, 1992, Hukum Acara Pidana cet ke-14, Sumur Bandung, Bandung, hal. 109. 
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Hukum acara memiliki tujuan yaitu untuk menentukan suatu kebenaran dan 

berdasarkan atas kebenaran itu akan ditetapkan suatu putusan hakim yang 

melaksanakan suatu peraturan hukum pidana. Maka suatu soal yang amat penting, 

tetapi juga amat sukar ialah bagaimana hakim dapat menetapkan hal adanya 

kebenaran itu. Soal ini adalah mengenai pembuktian dari hal sesuatu dimana 

diperlukan sebuah alat bukti untuk menyelesaikannya. 

Sedangkan pembuktian sendiri merupakan masalah yang memegang peranan 

penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, melalui pembuktian tersebut 

ditentukan nasib terdakwa, apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang 

ditentukan oleh undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang 

didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman, sebaliknya apabila 

kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam pasal 

184 Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1981 tentang Kitap Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) maka terdakwa dinyatakan bersalah dan 

kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, hakim harus berhati-hati, 

cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian, serta 

menilai sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian (bewijs kracht) dari 

setiap alat bukti yang disebut dalam pasal 184 KUHAP tersebut. 

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang canggih, 

perkembangan jasa-jasa dibidang teknologi dan informasi telah mengubah perilaku 

dan peradaban manusia ke arah yang lebih modern hingga melewati batas yuridiksi 

suatu negara yang tidak terbatas, melalui pemanfaatan teknologi dan informasi, media 
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dan komunikasi, sehingga sistem perundang-undangan juga terkena dampak untuk 

direvisi sesuai dengan keadaan zamannya dan kualitas kriminal sehingga dengan 

demikian KUHAP harus dikecualikan (lex specialist de rogat lex generalist).  

Satu langkah yang dianggap penting untuk menanggulangi itu adalah telah 

diwujudkannya rambu-rambu hukum yang tertuang dalam Undang-undang Informasi 

dan Transaksi Elektronik. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekrtonik, Lembaran Negara Republik 

Indonesian Tahun 2008 Nomor 58, dan Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4843”, (“Selanjutnya disebut dengan UU ITE”) Hal yang mendasar 

dari UU ITE ini sesungguhnya merupakan upaya mengakselerasikan manfaat dan 

fungsi hukum (peraturan) dalam rangka kepastian hukum. 

Sebagai “rezim hukum baru” dalam khazanah peraturan perundang-undangan 

RI, UU ITE yang terdiri dari 13 Bab dan 54 Pasal menganut “asas yuridiksi ekstra 

territorial”, asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi, dengan cakupan 

materi antara lain: pengakuan informasi dan/ atau dokumen elektronik sebagai alat 

bukti hukum yang sah. 

Sebelum munculnya Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2008, belum ada suatu 

ketentuan khusus yang mengatur mengenai alat bukti elektronik. Ketentuan-ketentuan 

mengenai alat bukti elektronik tersebar di dalam beberapa Undang-Undang, hanya 

saja, penggunaan alat bukti elektronik ini hanya dapat digunakan pada tindak pidana 

khusus saja seperti terorisme, korupsi, dan pencucian uang. Undang-Undang yang 

telah mengakui alat bukti elektronik antara lain : 
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1. Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. 

Pasal 12 Undang-Undang tersebut berusaha memberikan pengakuan atas 

mikrofilm dan media lainnya (alat penyimpan informasi yang bukan kertas dan 

mempunyai tingkat pengamanan yang dapat menjamin keaslian dokumen atau 

ditransformasikan) dapat dijadikan sebagai alat bukti. 

2. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Berdasarkan undang-undang ini, ada perluasan mengenai sumber perolehan 

alat bukti yang sah berupa petunjuk. Berdasarkan KUHAP, alat bukti petunjuk 

hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, tetapi 

menurut Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001, bukti petunjuk juga dapat 

diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, 

diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa 

dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronik data 

interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, faksimili dan dari 

dukumen, yakni setiap rekaman atau informasi yang dapat dikeluarkan dengan 

atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik 

apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan 

suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang 

memiliki makna. 

3. Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana 

Terorisme. 

Pasal 27 Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi: 
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a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; 

b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau 

disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan 

c. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, 

yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang 

tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam 

secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada : 

1) Tulisan, suara, atau gambar; 

2) Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; 

3) Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat 

dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. 

4. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang. 

Pasal 38 huruf (b), yaitu “alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, 

dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang 

serupa dengan itu”. 

5. Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang Pasal 29 mengatur mengenai alat bukti selain sebagaimana 

ditentukan dalam KUHAP, dapat pula berupa : 

a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara 

elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu dan 

b. Data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar 

yang dapat dikeluarkan denegan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang 

tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas  atau  yang  terekam 

secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada : 
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1) Tulisan, suara atau gambar, 

2) Peta, rancangan, foto atau sejenisnya, 

3) Huruf, tanda, angka, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau  dapat 

dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya7. 

Dari beberapa ketentuan alat bukti elektronik yang terdapat pada undang-

undang tindak pidana korupsi, undang-undang tentang pencucian uang, undang-

undang tentang pemberantasan terorisme, dapat dikemukakan bahwa, alat bukti 

elektronik sekalipun telah ada ketentuan perluasan alat bukti petunjuk namun 

belum dapat mengubah komposisi alat bukti yang sah menurut pasal 184  KUHAP 

yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. 

Kendati telah diatur dalam beberapa Undang-Undang, namun bukti elektronik 

sifatnya masih parsial, sebab bukti elektronik hanya dapat digunakan dalam 

hukum tertentu. Akan tetapi, dengan lahirnya UU Nomor 11 tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam undang-undang ini, macam alat bukti 

diperluas. Dalam pasal 5 UU ITE tahun 2008 dijelaskan sebagai berikut: 

Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2008, yaitu : 

a. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya 

merupakan alat bukti hukum yang sah. 

b. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang 

sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. 

                                                 
7 http://wisnu.blog.uns.ac.id/2009/07/28/alat-bukti-elektronik-dalam-undang-undang-informasi-dan-
transaksi-elektronik, 24 Desember 2010. (tgl Acces). 
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Dari bunyi pasal diatas, tegas disebutkan bahwa informasi elektronik 

dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum 

yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang terdapat dalam KUHAP. 

Dalam pasal 183 KUHAP dijelaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan 

pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang 

sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan 

bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dari rumusan pasal diatas 

jelaslah bahwa keberadaan alat bukti mutlak harus ada dalam sebuah tindak 

pidana. 

Dalam teori pembuktian, KUHAP menggunakan sistem negatif Wettelijk8 

yaitu hakim terikat pada alat bukti minimum ditambah keyakinan. Alat bukti di 

sini terikat pada apa yang ditentukan oleh undang-undang. Menurut A. Karim 

Nasution, istilah negatif wettlijk berarti wettlijk adalah berdasarkan undang-undang 

sedang negatif artinya bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti 

sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman, 

sebelum ia yakin akan kesalahan terdakwa., KUHAP menggunakan sistem negatif 

wettlijk, artinya alat bukti yang sah hanyalah alat bukti yang tertera dalam undang-

undang saja yang terdiri dari 5 (lima) alat bukti yaitu : 

a. Keterangan saksi 

b. Keterangan Ahli 

c. Surat 

                                                 
8 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II Penerbit PT 
sarana Bhakti Semesta, Himpunan Peraturan Perundang-undangan. 



12 

d. Petunjuk 

e. Keterangan Terdakwa 

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan 

membandingkan permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi dengan judul 

“KEDUDUKAN HUKUM ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM HUKUM 

ACARA PIDANA (Studi Komparatif KUHAP dan UU ITE )” 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas,maka penulis mengambil suatu rumusan masalah, 

yakni : 

1. Bagaimana  kedudukan hukum alat bukti elektronik menurut KUHAP. 

2. Bagaimana kedudukan hukum alat bukti elektronik menurut UU ITE. 

3. Bagaimana perbandingan kedudukan hukum alat bukti elektronik menurut 

KUHAP dan UU ITE. 

 
C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum alat bukti elektronik menurut 

KUHAP. 

2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum alat bukti elektronik menurut UU 

ITE. 

3. Untuk mengetahui apa saja perbandingan kedudukan hukum alat bukti elektronik 

menurut KUHAP dan UU ITE. 



13 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian sekaligus penyusunan skripsi ini, diharapkan dapat berguna 

dan bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, di antaranya : 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan substansi ilmu hukum khususnya permasalahan mengenai 

kedudukan hukum alat bukti elektronik dan untuk menambah kepustakan di 

bidang ilmu hukum. 

2. Secara Praktis 

Sebagai media penerapan teori-teori yang diterima pada saat perkuliahan, selain 

sebagai pemenuhan persyaratan akademis untuk mencapai gelar kesarjanaan 

bidang hukum pada Universitas Muhammadiyah Malang pemenuhan serta  

memberikan manfaat berupa pengetahuan tentang kedudukan hukum alat bukti 

elektronik menurut KUHAP maupun menurut UU ITE. 

 
E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu melihat hukum 

sebagai norma yang hidup dalam masyarakat, penelitian dilakukan dengan 

berdasar pada perangkat hukum tertentu yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan juga Kitap Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana ( KUHAP ). 
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2. Jenis Data 

Jenis data yang diperlukan dalam pengumpulan data diperoleh dari dua sumber 

yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan atau perangkat hukum yang mengikat9 atau 

dapat dikatakan sebagai hukum positif. Bahan hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik, dan juga Kitap Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana ( KUHAP ). 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), 

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya 

(ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya10. Dalam penelitian ini, bahan 

hukum sekunder yang akan digunakan adalah buku-buku dan hasil penelitian 

terdahulu yang bersangkutan dengan permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum Primer maupun bahan hukum Sekunder 

misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. 

                                                 
9 Soerjono soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hal. 52. 
10 Bambang Sunggono, 1997, Metodologi Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 
144. 
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3. Teknik Analisa Data 

Dalam penulisan hukum ini metode pendekatan yang digunakan adalah 

yuridis komparatif yaitu membandingkan/atau taraf sinkronisasi secara horisontal 

dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang sederajat dalam suatu 

bidang tertentu yang berlaku11. 

 
F. Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis dan berurutan sehingga 

dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terarah. Adapun sistematika penulisan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Uraian pada bab ini mengandung tiga unsur penting yaitu, uraian dan 

penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dan berhubungan 

dengan penelitian, dasar konsepsional yang menjelaskan berbagai dasar 

hukum berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan kerangka teoritis 

yang memaparkan pendapat ahli atau sarjana mengenai hal-hal yang 

bersangkutan dengan permasalahan dalam penelitian. 

                                                 
11  Surjono soekanto, 2006,  Pengantar Penelitian Hukum, UI, Press, hal. 5. 
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BAB III PEMBAHASAN 

Bab ini berisi uraian data hasil penelitian, sekaligus hasil analisa peneliti 

terhadap data-data atau bahan-bahan hukum yang terkumpul, sesuai 

permasalahan yang menjadi kajian penelitian ini. 

BAB IV PENUTUP 

Bab terakhir dalam penulisan penelitian ini berisi kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan berupa uraian peneliti mengenai hal-hal yang dapat 

disimpulkannya berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah 

dirumuskan pada bab sebelumnya. Sedangkan saran berupa rekomendasi 

kepada pihak-pihak yang bersangkutan, sesuai dengan hasil kesimpulan 

yang telah diuraikan sebelumnya. 


