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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum berdasarkan UUD 

1945. Maka dari itu hukum dijadikan sebagai panglima tertinggi di indonesia, 

hukum sebagai suatu aturan yang kita kenal dalam bentuk perundang-undangan 

yang masih berlaku baik pada tingkatan nasional maupun pada tingkatan daerah. 

Sehingga segala sesuatu yang dilakukan manusia atau masyarakat harus 

berdasarkan peraturan yang ada. Hukum atau aturan tidak lepas dari kehidupan 

manusia karena pada dasarnya hukum merupakan suatu aturan yang tujuannya 

untuk mengatur manusia atau masyarakat itu sendiri demi terjaminnya keamanan 

dan ketertiban. sebagamana pendapat Wasis Sp dalam buku ilmu hukum, 

menyatakan: 

 

Hukum adalah perangkat peraturan baik yang bentuknya tertulis atau tidak 

tertulis, dibuat oleh penguasa yang berwenang, mempunyai sifat memaksa 

dan atau mengatur, mengandung sanksi bagi pelanggarnya, ditujukan pada 

tingkah laku manusia dengan maksud agar kehidpan individu dan 

masyarakat terjamin keamanan dan ketertiban.1 

 

 

Putusan hakim No.516 / PID.B / 2014 /PN.Mlg. menerangkan bahwa 

terdakwa Moch. Zainal Qarim merupakan seorang satpam diperusahaan Amartha 

Hill Batu. pada hari jumat tanggal 11 juli 2014 sekitar jam 06:30 WIB atau 

                                                 

1 Wasis SP.2002. pengantar ilmu hukum. Malang. UMM Press. Hal.21. 
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setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat dalam gudang 

kabel proyek Amartha Hill Jl. Abdul Gani atas Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu 

atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah 

hukum pengadilan negeri malang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau 

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan 

hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:2 

- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai satpam proyek amartha hill sedang 

bertugas jaga bersama yono dengan maksud mematikan lampu gudang proyek 

amartha hill, dan karena posisi gudang terkunci maka terdakwa membuka 

kunci gembok pintu gudang dengan kunci gembok inventaris yang dibawah 

terdakwa saat bertugas. 

- Bahwa terdakwa saat berada dalam gudang terdakwa melihat 1 (satu) buah 

jaket parasit warna hitam dibagian belakang ada tulisan URBAND 

ABSOLUTE dan dibagian lengan dan kerah ada strip biru diatas meja, lalu 

terdakwa bermaksud mengamankan jaket tersebut namun setelah 

menggeledah isi jaket ternyata berisi 1 (satu) buah meteran tangan warna 

hitam stiker HEC dan 1 (satu) buah digital merk SONY warna silver ada stiker 

HEC warna biru sehingga timbul niat terdakwa untuk memiliki jaket dan 

barang-barang yang ada didalamnya. selanjutnya terdakwa pergi mengambil 

tas punggung milik terdakwa lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah jaket 

parasit warna hitam dibagian belakang ada tulisan URBAND ABSOLUTE 

dan dibagian lengan dan kerah ada strip biru serta 1 (satu) buah meteran 

tangan warna hitam stiker HEC milik saksi Saiful Anam Nasrullah dan 1 

(satu) buah digital merk SONY warna silver ada stiker HEC warna biru milik 

management CV. HEC dan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya lalu 

memasukan kedalam tas milik terdakwa kemudian membawah pulang 

kerumah, kemudian sekitar jam 21.00 WIB perbuatan terdakwa diketahui 

berdasarkan informasi dari saksi Yono lalu terdakwa diminta mengambil 

barang-barang yang telah diambil dan keesokan harinya terdakwa diserahkan 

ke Polsek Batu. 

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Saiful Anam Nasrullah dan 

managemen CV. HEC mengalami kerugian kurang lebihnya sebesar Rp. 1. 

100.000 (satu juta seratus ribu rupiah). Atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 

250 (dua ratus lima puluh) rupiah 

 

                                                 

2 Lihat Salinan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 516/Pid.B/2014/PN/Mlg. Hal. 2-3 
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Sehingga dari perbuatan yang dilakukan terdakwa Moch. Zainal Qarim, 

hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa berdasarkan tuntutan Jaksa 

Penuntut Umum dengan menggunakan pasal 362 KUHP. 

Dengan amar putusan sebagai berikut:3 

1. Menyatakan terdakwa Moch. Zainal Qarim, telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian. 

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana 

penjara selama 5 (lima) bulan. 

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 

5. Memerintahkan barang bukti berupa: 

a. Satu buah jaket parasit warna hitam. Dikembalikan kepada saksi 

Saiful Anam Nasrullah. 

b. Satu buah meteran tangan warna hitam. 

c. Satu unit kamera digital merk sony warna silver: dikembalikan kepada 

managemen CV HEC. 

d. Satu buah tas punggung merk ALTO warna hitam. Dirampas untuk 

dimusnahkan. 

e. Satu buah kunci gembok merk ORYK warna silver: dikembalikan 

kepada managemen CV HEC. 

f. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara 

sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupi 

 

Putusan hakim Nomor: 516/Pid.B/2014/PN.Mlg. menerangkan bahwa 

Moch. Zainal Qarim telah melakukan tindak pidana pencurian dalam sebuah 

Proyek Amarta Hill Batu. Selanjutnya dari putusan hakim Nomor: 

516/Pid.B/2014/PN.Mlg. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa terdakwa 

dengan menggunakan pasal 362 KUHP, kemudian oleh majelis hakim yang 

diketuai oleh Bestji Siske Manoe,SH menjatuhkan putusan sesuai dengan 

dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan menggunakan pasal 362 KHUP. 

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa terdakwa Moch. Zainal Qarim melakukan 

                                                 

3 Lihat Salinan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 516/Pid.B/2014/PN.Mlg. Hal. 16 
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tindak pidana pencurian dalam sebuah proyek/perusahaan Amartha Hill Batu  dan 

jumlah nominal kerugian yang dialami korban Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu 

rupiah). 

Dari kronologi kasus tempat kejadian perkara bahwa Moch. Zainal Qarim 

melakukan tindak pidana pencurian bertempat di dalam gudang proyek Amartha 

Hill Batu, artinya Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan majelis hakim yang diketuai 

oleh Bestji Siske Manoe. SH tidak tepat mendakwa terdakwa dan menjatuhkan 

putusan terhadap terdakwa Moch. Zainal Qarim dengan menggunakan pasal 362 

KUHP dan lebih tepat menggunakan pasal 364 KUHP. 

Tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa Moch. Zainal Qarim 

telah terbukti dan meyakinkan secara hukum serta dapat dipertanggung jawabkan 

secara hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP. 

Pasal 362 KUHP: Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang 

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan 

memiliki barang tersebut, dengan cara melawan hukum diancam pidana 

penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 

900.4 

 

Unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 362 KHUP didalam Buku Hukum 

Pidana Materiil karangan Dr. Tongat, SH.,M.HuM.5 

Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur 

1. Mengambil 

2. Suatu barang 

3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain 

Unsur subyektif, yang meliputi unsur-unsur 

1. Dengan Maksud 

2. Untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri 

3. Secara melawan hukum 

                                                 

4 Pasal 362, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
5 Dr. Tongat, SH.,M.HuM. 2005.Hukum Pidana Materiil. Malang. UMM Press. Hal.15-20. 
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Mengambil, itu bermakna sebagai “setiap perbuatan untuk membawa atau 

mengalihkan suatu barang ke tempat lain”. Perbuatan “mengambil” pada 

awalnya menunjuk pada “perbuatan dengan menggunakan sentuhan 

tangan”. Tetapi dalam perkembangannya, perbuatan mengambil 

mempunyai pengertian yang lebih luas, mengambil tidak hanya sebatas 

pada membawa atau mengalihkan dengan sentuhan tangan, tetapi 

termasuk juga perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan 

suatu barang dengan berbagai cara. 

Suatu barang, pengertian barang dalam pasal 362 KUHP menunjuk pada 

barang atau benda bergerak dan berwujud, termasuk binatang. Dalam 

perkembangannya pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada 

barang atau benda berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam 

pengertian barang atau benda adalah barang atau benda tidak berwujud 

dan tidak bergerak 

Seluruhnya atau sebagian milik orang lain, unsur ini mengandung suatu 

pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang atau benda 

yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada 

pemiliknya. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak 

dipersyaratkan barang atau benda yang diambil atau dicuri itu milik orang 

lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang itu hanya 

sebagian saja dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh 

pelaku sendiri. 

Dengan maksud dalam pasal 362 KUHP menunjuk adanya unsur 

kesengajaan dalam tindak pidana pencurian. Dalam hal ini kesengajaan 

atau maksud itu ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu 

untuk dirinya sendiri secara melawan hukum. 

Memiliki untuk dirinya sendiri, dalam pasal 362 KUHP merupakan 

terjemahan dari kata zich toeeigenen. Istilah zich toeeigenen sebenarnya 

mempunyai makna yang lebih luas dari sekedar “memiliki” oleh beberapa 

sarjana, istilah tersebut diterjemahkan dengan istilah menguasai. 

Secara melawan hukum, unsur melawan hukum dalam tindak pidana 

pencurian ini erat berkaitan dengan unsur menguasai untuk dirinya 

sendiri(zich toeeigenen). Unsur melawan hukum ini akan memberikan 

warna pada perbuatan menguasai, agar perbuatan menguasai itu menjadi 

perbuatan yang dapat dipidana. 

 

 

Selanjutnya pasal 364 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: 

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 no 4, begitu 

juga apa yang diterangkan dalam pasal 363 no 5, asal saja tidak dilakukan 

dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada 

rumahnya, jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima 
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puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara 

selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya 900”.6 

 

 

Undang-Undang No 1 tahun 1946 tentang hukum pidana bagian kedua telah 

mengatur tentang kejahatan yang salah satunya adalah tindak pidana pencurian 

yang diatur dalam pasal 362-367 KUHP. Tindak pidana pencurian terbagi 

kedalam beberapa jenis, yaitu: 

a. Pencurian biasa 

b. Pencurian ringan 

c. Pencurian dengan pemberatan 

d. Pencurian dalam kalangan keluarga 

 

Didalam ilmu hukum, khususnya hukum pidana istilah yang digunakan 

sangatlah penting. Sering kali perbedaan sudut pandang atau pemahaman dalam 

hukum pidana menimbulkan pertentangan atau perbedaan pendapat. Untuk itu 

penulis perlu menguraikan istilah-istilah yang digunakan sebagai suatu batasan. 

Dari segi bahasa (etimologi) “pencurian berasal dari kata curi yang mendapat 

awalan pe- dan akhiran –an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain 

tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi”.7 

Pencurian dalam kamus hukum adalah “mengambil milik orang lain tanpa izin 

atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi”.8 

Dari pemaparan di atas, Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam 

membuat surat dakwaan dan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, dalam 

                                                 

6 Pasal 364, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
7 Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 

225. 
8 Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 1992. Hlm. 85. 
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hal ini tindak pidana pencurian harus benar-benar memperhatikan pasal-pasal 

pencurian yang diatur dalam pasal 362-367 KUHP. 

Hukum dibuat bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam 

pergaulan sosial, sehingga terciptanya keamanan dan ketertiban yang diinginkan 

oleh semua orang. 

Dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan antara 

anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan anggota 

masyarakat. Dengan aneka ragamnya hubungan itu, para anggota masyarakat 

memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam 

hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat.9 

Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota 

masyarakat untuk patuh menaatinya, menyebabkan terdapat keseimbangan dalam 

tiap hubungan dalam masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh 

bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan 

berlaku dalam masyarakat.10 

Setiap pelanggar peraturan hukum yang ada, akan dikenakan sanksi yang 

berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang 

dilakukannya. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat 

berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-

peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-

asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukuman bertujuan 

                                                 

9 Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine S.T. Kansil, SH,MH. 2011. Pengantar Ilmu Hukum 

Indonesia. Jakarta. PT. Rineka Cipta. 
10 Ibid 
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menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula 

bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat.11 

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara 

normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu 

peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan 

logis.12 

keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum 

itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Sedangkan makna keadilan itu sendiri masih 

menjadi perdebatan. Namun keadilan itu terkait dengan pendistribusian yang merata 

antara hak dan kewajiban. Demikian sentral dan dominan kedudukan dan peranan 

dari nilai keadilan bagi hukum, sehingga Gustav Radbruch menyatakan ”rechct ist 

wille zur gerechtigkeit” (hukum adalah kehendak demi untuk keadilan).13 

Dalam proses pembentukan, hukum yang akan dibuat dan diberlakukan 

selalu dengan pertimbangan kemanfaatan dari hukum itu sendiri. Begitu juga 

dengan penerapan hukum oleh hakim melalui peradilan, juga mempertimbangkan 

manfaat dari penjatuhan hukum tersebut. Terlepas, mana yang lebih banyak kadar 

atau keseimbangan antara penerapan manfaat atau kepastian hukum, yang pasti, 

manfaat hukum tetap menjadi bagian yang dipertimbangkan, sekalipun sedikit.14 

                                                 

11 Ibid 
12 Yance Arizona. Apakah Itu Kepastian Hukum. http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-

kepastian-hukum/, diakses tanggal 24 September 2015. 
13 Patuju La Di. Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Serta Hubungan Diantara 

Ketiganya.http://lapatuju.com/2013/03/keadilan-kemanfaatan-dan-kepastian.html, diakses 

tanggal 24 September 2015. 
14 Khairul Fahmi. Kritik Terhadap Utilitarianisme Jeremy Bentham. http://www.pbhisumbar.org/ 

2009/04/kritik-terhadap-utilitarianisme-jeremy.html, diakses tanggal 24 September 2015. 

http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/
http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/
http://lapatuju.com/2013/03/keadilan-kemanfaatan-dan-kepastian.html
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Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan analisis atas putusan hakim Nomor : 516/Pid.B/2014/PN.MLG tentang 

tindak pidana pencurian ditinjau dari tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan 

kemanfaatan hukum, dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul:  

“Analisis Yuridis Normatif Putusan Hakim Nomor : 

516/PID.B/2014/PN/MLG Tentang Tindak Pidana Pencurian”. 

 

B.    Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Putusan Hakim Nomor : 516/PID.B/2014/PN/MLG ditinjau 

dari kepastian hukum? 

2. Bagaimana Putusan Hakim Nomor : 516/PID.B/2014/PN/MLG ditinjau 

dari keadilan hukum? 

3. Bagaimana Putusan Hakim Nomor : 516/PID.B/2014/PN/MLG ditinjau 

dari kemanfaatan hukum? 

C.   Tujuan Penelitian 

1.  Untuk mengetahui kesesuaian putusan hakim Nomor: 

516/PID.B/2014/PN/MLG tentang tindak pidana pencurian ditinjau dari 

tujuan hukum yaitu kepastian, kedilan dan kemanfaatan hukum.  

D.   Manfaat dan kegunaan Penelitian 

D.1. Manfaat Teoritis 

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan referensi penelitian     

hukum dalam hal putusan hakim dalam perkara pidana ringan 

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku diindonesia. 
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2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana 

pada khususnya. 

3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi 

dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di  

masa yang akan datang. 

D.2. Manfaat Praktis 

1. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuann bagi masyarakat luas 

mengenai tinjauan yuridis normatif dalam perkara pidana ringan. 

2. Untuk meningkatkan analisa dan pola pikir ilmiah, serta pengujian atas 

ilmu dan pengetahuan yang diperoleh penulis selama studi di fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan baru dibidang ilmu hukum 

dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan tentang studi kasus yang 

diteliti oleh penulis, sekaligus sebagai syarat akademik untuk memperoleh 

gelar kesarjanaan S1 dibidang ilmu hukum. 

2. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang konkrit atas 

studi kasus yang diteliti oleh penulis, sehingga masyarakat mampu 

memahami dan berpacu untuk bersama-sama menegakan hukum seadil-

adilnya, sekaligus memberikan pengetahuan mengenai aspek-aspek atas kasus 
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yang serupa dikemudian hari yang berhubungan dengan tindak pidana 

pencurian ringan. 

3. Bagi Aparat Penegak Hukum 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi 

aparat penegak hukum khususnya, hakim dan jaksa penuntut umum dapat 

menjalankan tanggung jawab dan fungsinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan 

kaidah hukum yang berlaku dalam perkara tindak pidana ringan, sehingga 

mampu menghasilkan sebuah putusan yang menjunjung tinggi nilai-nilai 

keadilan. 

4. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi para 

mahasiswa mengenai obyek studi yang diangkat, sehingga para mahasiswa 

khususnya mahasiswa jurusan ilmu hukum dapat berperan dalam penegakan 

hukum di tengah masyarakat. 

F. Metode Penelitian 

   F.1. Metode Pendekatan 

Sebuah penelitian tidak terlepas dari  metode yang digunakan, dalam  

kaitannya dengan permasalahan yang dikemukakan maka metode pendekatan 

yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan 

menganalisa kasus dan penyelesaiannya dengan prosedur undang-undang, dan 

melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat.15 

                                                 

15 Pedoman Penulisan Hukum. 2012. Fakultas Hukum UMM. Hal. 23. 



12 

 

F.2. Sumber Bahan Hukum 

 1.  Bahan Hukum Primer 

           Sumber bahan primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer berupa: 

a. Salinan Putusan Hakim Nomor 516/Pid.B/2014/PN.MLG 

b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

d. Putusan MA Nomor 675K/Pid/1987 tanggal 21 Maret 1989 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang 

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum 

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan 

pandangan tokoh, serta artikel yang berhubungan dengan obyek penelitian. 

F.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Pada penelitian hukum ini, penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum 

dengan metode studi kepustakaan. Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara 

melakukan penelusuran atas berbagai bahan hukum seperti buku, jurnal-jurnal, 

majalah, artikel, surat kabar dan buletin. 

F.4. Analisa Bahan Hukum 

Analisa data dalam suatu penelitian adalah penulis menggunakan metode 

analisis isi (Content Analysis). Metode tersebut merupakan suatu metode dalam 

menganalisa bahan hukum guna diperolehnya gambaran umum penelitian yang 

tidak didasarkan atas bilangan kualitatif melainkan didasarkan pada pengujian 
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objek penelitian hukum terhadap teori-teori/ kaidah hukum yang sesuai, di sertai 

dengan menganalisa bahan hukum dari segi isi. 

F.5. Sistematika Penulisan 

Penulisan hukum ini ini akan dibagi dalam 4 (empat) bab, yang mana akan 

dibagi menjadi sub bab didalam bab tersebut. Adapun sistematika penulisan 

yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

BAB I    : PENDAHULUAN 

  Pada bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan hukum. Di dalam sub bab 

metode penelitian akan diuraikan tentang jenis penelitian dan 

pendekatan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan 

hukum serta analisa bahan hukum. 

BAB II   : TINJAUN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka meliputi deskripsi yaitu membahas mengenai 

tinjauan umum tentang hakim, tinjauan umum tentang putusan 

hakim, tinjauan umum tentang tindak pidana dan tinjauan umum 

tentang macam-macam putusan. 

BAB III     : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini penulis akan membahas dan menjawab permasalahan 

yang ditentukan sebelumnya yakni mengenai putusan hakim Nomor 

: 516/Pid.B/2014/PN.MLG ditinjau dari tujuan hukum yaitu 

kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. 
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BAB IV      : PENUTUP 

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupkan 

inti atas hasil penelitian dan analisa penulis terhadap obyek yang 

diteliti berdasarkan rumusan masalah yang diajukan. Saran berisi 

mengenai masukan atas masalah yang diteliti oleh penulis yang 

dianggap penting untuk menjawab persoalan yang telah dianalisa 

dan disimpulkan pada bagian sebelumnya. 


