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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah.

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah dinyatakan dengan tegas 

dalam penjelasan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum “(rechstaat)”, tidak 

berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat). Negara Hukum menurut 

Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) adalah negara 

hukum dalam arti yang luas, yang menjamin hak-hak dan kewajiban asasi warga 

negara/manusia, memajukan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial berdasarkan 

Pancasila.1 Hal ini berarti bahwa Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi 

manusia. Undang-Undang menyatakan bahwasanya tidak ada kejahatan di muka 

bumi ini, salah satu kejahatan itu adalah pembunuhan bayi. Pembunuhan bayi 

bukan hanya merusak nilai-nilai asas manusia, tetapi telah merendahkan derajat 

manusia, karena masalah moralitas agama melekat pada seorang manusia juga 

tidak kalah memegang peranan penting dalam terjadinya tindak pidana 

pembunuhan bayi. Segala bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan hilangnya 

nyawa seseorang harus dapat ditegakkan hukumnya. Penghilangan nyawa dengan 

tujuan kejahatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja tidak dapat 

dibenarkan oleh undang-undang.  

1Barda Nawawi Arief, Kumpulan Hasil Seminar Nasional ke-1 s/d ke-, dan Konvensi Hukum 

Nasional 2008, Pustaka Magister, Semarang, 2008 
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Penegakan hukum merupakan wujud penegakan hak asasi manusia yang 

melekat pada diri korban, dan memberikan sanksi bagi pelaku yang telah 

menghilangkan hak korban tersebut. Penegakan hukum oleh aparat kepolisian 

merupakan hal utama yang harus dilakukan, demi menjamin keadilan terhadap 

hak hidup korban, serta untuk menjamin kepastian hukum terhadap pelaku 

pembunuhan, agar mendapatkan hukuman yang setimpal.  

Anak adalah anugerah, amanat yang Allah SWT titipkan kepada para orang 

tua yang memiliki ikatan sah untuk dilindungi, dirawat sebagai mana mestinya 

kasih orang tua terhadap anak. Anak adalah harta yang tidak ternilai harganya. 

Buah hati yang harus dijaga. Yang kelak menjadi penerus masa depan kita corong 

dari penerus bangsa yang harus kita lindungi hak-haknya, juga patut untuk diberi 

kasih sayang, kita ajarkan, agar dapat menjadi manusia yang berkualitas. 

Hubungan anak dan orang tua dianggap sangat penting karena dari hubungan 

inilah tercipta manusia-manusia yang peduli sesama dan saling menghormati. 

Hubungan anak dan orang tua dianggap sangat penting karena dari hubungan 

inilah tercipta manusia-manusia yang peduli sesama dan saling menghormati. 

Hubungan yang tidak pernah terputus oleh kondisi apapun. Hubungan yang paling 

abadi yang pernah dimiliki oleh antar sesama manusia. Hubungan yang dimana 

ada pertanggung jawaban yang besar dihadapan Allah SWT baik bagi orang tua 

maupun bagi anak karena Allah tidak hanya menekankan pentingnya bersikap 

baik kepada orang tua tetapi juga menekankan pentingnya orang tua 

memperlakukan anak dengan baik.  
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Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

Bab I ketentuan Umum, Pasal 13 ayat 1 yang berbunyi : 

" Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain mana pun 

yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindugan dari 

perlakuan".  

Maka dengan jelas adanya Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 13 

ayat 1 tentang perlindungan Anak dalam segi memperlakukan, mengasuhnya 

dengan suka cita, anak juga harus terpenuhi segala hak-haknya yaitu salah satunya 

hak untuk hidup, dan berkembang. yang terkandung dalam Undang-undang 

Nomor 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 

tentang berlindungan anak dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi : 

" Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak 

dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi 

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". 

Serta dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada 

BAB XA, Hak Asasi Manusia pasal 28b butir (2) berbunyi : 

" Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta 

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".  

Di masa sekarang ini berita dan fakta mengenai pembunuhan anak oleh ibu 

kandungnya sendiri sudah menjadi hal yang tidak asing lagi. Pembunuhan anak itu 

sendiri terbagi dalam dua kelompok yaitu yang pertama adalah pembunuhan anak 

yang terjadi semasa anak masih berada dalam kandungan atau lebih dikenal oleh 
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dengan istilah aborsi atau pengguguran kandungan, yang kedua adalah 

pembunuhan anak diluar kandungan. Untuk kasus pembunuhan anak diluar 

kandungan lagi dalam dua kelompok yaitu pembunuhan anak yang terjadi seketika 

setelah dilahirkan, sehingga dalam kasus ini anak yang baru dilahirkan belum 

sempat sama sekali mendapatkan perawatan ataupun disusui, dan yang kedua 

adalah pembunuhan anak biasa,dimana anak telah sempat mendapatkan perawatan, 

disusui, pendidikan, dan terjadi pada saat usia dibawah 18 tahun.   

Pembunuhan anak seketika setelah dilahirkan juga banyak dilakukan oleh 

perempuan yang belum menikah. Hal ini terjadi dikarenakan dengan seiringnya 

kemajuan zaman yang pesat, sehingga tidak mampu memfilter yang baik. 

pergaulan remaja yang semakin tidak terkendali, semakin tidak beradab, tidak 

tertata nilai moralitas, kehidupan remaja yang tidak terkontrol dari orangtua, gaya 

pacaran yang tidak sesuai dengan adat timur dan kaidah agama pergaulan laki-laki 

dan perempuan yang semakin bebas, sehingga melanggar batas-batas yang 

seharusnya belum boleh dilakukan sebelum sah menjadi suami isteri.  

Hal ini terjadi pada anak-anak muda yang menganut gaya hidup seks bebas. 

Pada awalnya para anak muda tersebut hanya berpacaran biasa, akan tetapi setelah 

cukup lama berpacaran mereka melakukan hubungan suami isteri. Ketika 

hubungan mereka membuahkan janin dalam kandungan, timbul masalah karena 

mereka belum menikah dan kebanyakan masih harus menyelesaikan sekolah atau 

kuliahnya. Ditambah adanya rasa takut ketahuan dan rasa malu apabila masalah 

kehamilan itu ketahuan oleh orang tua dan orang lain, maka berbagai cara ditempuh 

untuk mengatasi benih bakal manusia yang ada di dalam rahim.  
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Ada yang melakukan pernikahan sehingga dikenal istilah MBA (Married By 

Accident) atau nikah setelah perut sang gadis agak membesar karena hamil. 

 Namun ada pula yang mengambil jalan pintas dengan cara menggugurkan 

kandungannya, bahkan membunuh anaknya saat dilahirkan.2 

Dalam kasus-kasus seperti ini pembunuhan terhadap bayi yang baru dilahirkan 

terkadang sangat perlu di perhatikan dari segi keadilan, kepastian hukum 

diIndonesia untuk memberi efek jera mengurangi, mengatasi permasalahan tindak 

pidana pembunuhan bayi yang baru dilahirkan yang terus meningkat tiap tahunnya. 

Penyidikan tindak pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal 

yang menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari, serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang suatu tindak 

pidana yang terjadi guna menemukan tersangka3.  

Dalam menentukan locus delicti yang jelas sangat di perlukan dalam proses 

penyidikan, Locus Delicti adalah tempat terjadinya suatu tindak pidana atau lokasi 

tempat kejadian perkara. Locus delicti ini penting karena selain undang-undang 

mengharuskan surat dakwaan menyebutkan locus delicti yang jelas, locus delicti 

juga penting untuk menentukan keberlakuan hukum, yurisdiksi atau kompetensi 

relatif. Dalam KUHAP, pasal pasal 84 menjelaskan; locus delicti sebagai berikut: 

Pasal (1) Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak 

pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.  

 

2Problematika Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Suatu Tinjauan Normatif 

http://Aborsi.org/,diakses pada, 28 September 2017 

3
Indonesia (a), Undang-undang tentang hukum acara pidana , UU No. 8 Tahun 1981,N No.76 

Tahun 1981, TLN No. 3209, pasal 1 angka 2 

 

http://aborsi.org/,diakses
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Pasal (2) Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat 

tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan,  

Hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat 

kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan 

negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya 

tindak pidana itu dilakukan. (UU no 8 /1981 tentang KUHAP). 

Dengan ini perlu adanya penentuan locus delicti yang benar-benar jelas dalam 

proses penyidikan dan dapat di pertanggung jawabkan oleh pelaku, dengan 

prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Begitu banyak modus yang banyak 

terjadi menimbulkan suatu akibat tindak pidana, dengan locus delicti yang 

berbeda. 

Seorang gadis bernama Nadia Khairunissa ( 20 tahun ) Mahasiswi perantauan 

asal Madiun diduga sebagai ibu kandung dari bayi yang ditemukan tewas, kasus 

pembunuhan bayi yang ditemukan membusuk di dalam tas plastik dibungkus jas 

hujan dimasukkan kardus minuman ringan di depan kamar kostnya Minggu 

(9/7/2017) dikos putri Jl Kertorejo, Kelurahan Ketawanggede, Kecamatan 

Lowokwaru, Kota Malang.4 ND yang hamil tua sedang mengikuti KKN di 

Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. Hari Sabtu (8/7/2017), dia mulai 

merasakan kontraksi tapi berusaha menahannya. Dia melahirkan sendirian hari 

Minggu dini hari. Karena takut ketahuan, mahasiswi semester IV fakultas 

Akutansi ini mengakui membekap bayi berjenis kelamin perempuan yang 

dilahirkannya. Hari Minggu pagi ia sendirian naik motor pulang dari 

Sumbermanjing Wetan ke tempat kosnya di Jalan Kertorejo 2 Ketawanggede, 

http://www.tribunnews.com/tag/madiun


7 

 

Malang. Bayi itu pun ditaruhnya. Dalam kondisi bingung dan kalut, mulai siang 

hingga malam hari, ND memindah-mindahkan bayi dalam tas, pertama di ruang 

tamu, kamarnya di lantai 2, dan akhirnya ditaruh di depan kamar mandi. Mayat 

bayi itu pertama kali diketahui oleh Ika Rakatiwi (22), salah satu penghuni rumah 

kos itu sekitar pukul 07.00 Wib. "Saya kira bau bangkai kucing, akhirnya saya 

melapor ke Pak RT,"  

Kejahatan pembunuhan bayi bukan hanya merusak nilai-nilai asas manusia, 

tetapi telah merendahkan derajat manusia, karena masalah moralitas agama 

melekat pada seorang manusia juga tidak kalah memegang peranan penting dalam 

terjadinya tindak pidana pembunuhan bayi. Oleh sebab itu, menurut Barda 

Nawawi Arif, Hukum pidana yang paling dekat dan paling syarat dengan 

nilai-nilai kejiwaan atau moralitas.5 

Negara kita menegaskan didalam KUHP mengatur mengenai adanya aturan 

penjatuhan tindak pidana pembunuhan anak yang baru di lahirkan sebagaimana 

yang berbunyi : 

Pasal 341 menyebutkan: 

“Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika 

dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan 

bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum, karena makar mati terhadap anak 

(kinderdoodslag), dengan dihukum penjara selama–lamanya tujuh tahun” 

 
4http://www.tribunnews.com/regional/2017/07/11/mahasiswi-uin-maliki-malang-jadi-tersangka-pe

mbuangan-bayi diakses 11 juli 2017
 

5Barda Nawawi , Hukum Pidana dalam bukunya hal 20 
 

http://www.tribunnews.com/regional/2017/07/11/mahasiswi-uin-maliki-malang-jadi-tersangka-pembuangan-bayi
http://www.tribunnews.com/regional/2017/07/11/mahasiswi-uin-maliki-malang-jadi-tersangka-pembuangan-bayi
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Unsur yang harus dipenuhi dalam pasal ini adalah: 

1. Yang dihukum adalah seorang ibu, baik kawin maupun tidak, yang dengan 

sengaja (tidak direncanakan lebih dahulu) membunuh anaknya pada waktu 

dilahirkan atau tidak beberapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan 

bahwa ia sudah melahirkan seorang anak. Kejahatan ini dinamakan “makar mati 

anak” atau membunuh biasa anak (kinderdoodslag). 

Apabila pembunuhan tersebut dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu 

dikenakan pasal 342 (kindermoord). 

2. Syarat terpenting dalam pembunuhan tersebut dalam kedua pasal tersebut, 

bahwa pembunuhan anak itu dilakukan oleh ibunya dan harus terdorong oleh rasa 

ketakutan akan diketahui kelahiran anak itu. Biasanya anak yang didapat dari 

berzina atau hubungan kelamin yang tidak sah. Apabila syarat ini tidak ada maka 

perbuatan itu dikenakan sebagai pembunuhan biasa tersebut pasal 338 atau 340. 

3. Peristiwa membuang bayi, jika dapat dibuktikan bahwa bayi itu waktu dilahirkan 

sudah mati, tidak dikenakan pasal ini, akan tetapi dikenakan pasal 181. 

Pasal 342 menyebutkan: 

“Seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambilnya 

sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, 

menghilangkan jiwa anaknya itu pada ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian 

dari pada itu, dihukum karena pembunuhan anak (kindermoord), yang 

direncanakan dengan hukuman penjara selama–lamanya sembilan tahun.” 

Jika dalam kasus pembunuhan anak seketika setelah dilahirkan dengan 

alasan–alasan yang lain seorang ibu yang melakukan pembunuhan terhadap 
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bayinya sesungguhnya juga adalah korban. Dapat dikatakan sebagai korban karena 

pelaku hamil diluar kehendak atau kemauannya. Pada saat kehamilan terjadi 

tentunya ia sudah merasakan penderitaan batin. Tekanan mental ibu takut 

kehamilannya diketahui orang karena sesungguhnya ia belum menikah, tekanan 

takut tidak mampu memberi penghidupan yang layak pada anaknya, dan mungkin 

juga tekanan dari pasangannya yang tidak menghendaki, tekanan keluarga pun bisa 

menjadi pemicu faktor terjadinya pembunuhan terjadi.  

Keadaan mental ibu yang tertekan juga perang batin dalam hatinya untuk tetap 

mempertahankan anaknya atau melenyapkannya menyebabkan terjadinya 

gangguan psikologi sehingga muncul dorongan motivasi untuk membunuh 

anaknya. Dalam kasus ND diatas tersebut menarik untuk dianalisis Karena timbul 

pertanyaan besar mengapa terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap bayi yang 

baru dilahirkan, dan melihat kasus posisi ND dengan dua TKP yang berbeda, 

proses penyidikan di limpahkan di Polresta Malang.  

 Apakah proses penyidikan tindak pidana pembunuhan bayi yang baru 

dilahirkan ini sesuai dengan aturan perundang - undangan, Karena timbul 

pertanyaan besar mengapa tindak pidana pembunuhan terhadap bayi yang baru 

dilahirkan, pelaku mendapat keringanan sebagaimana adanya infanticide sebagai 

tindak pidana yang hukumannya lebih ringan. Apakah menjadi faktor utama 

pemicu banyak melakukan kejahatan ini. Bahkan kejahatan tersebut dilakukan 

dengan berbagai macam modus pelaksanaan yang baru dan berbeda.  Sehingga 

dalam kenyataan ataupun implementasinya masyarakat seakan-akan tidak takut, 

sekalipun sudah ada peraturan yang mengatur. Bedasarkan pertimbangan 
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fenomena diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul skripsi 

tentang " ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PENENTUAN LOCUS 

DELICTI DALAM KASUS PEMBUNUHAN BAYI DENGAN TERSANGKA 

ND "  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka dirumuskan 

permasalahan hukum sebagai berikut: 

1. Bagaimana penentuan locus delicti dan tempus delicti dalam tindak  

pidana pembunuhan bayi dengan tersangka ND? 

2. Bagaimana proses penyidikan dalam tindak pidana yang dilakukan ND di 

polres kota malang ? 

C. Tujuan Penelitian 

   Penelitian ini dilakukan dengan tujuan : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penentuan Locus Delicti dan Tempus 

Delicti dalam Tindak Pidana yang dilakukan oleh ND. 

2. Untuk mengetahui implikasi prosedur - prosedur penyidikan dan 

penyelidikan Tindak Pindana yang dilakukan ND. 

D. Manfaat Penelitian 

1.  Teoritis 

a. Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah 

keilmuan dibidang hukum pidana. 

b. Selanjutnya dapat sumbangasih pemikiran bagi perkembangan ilmu 

hukum pada umumnya dan khususnya mengenai permasalahan 
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kejahatan pembunuhan terhadap bayi yang kerap sering terjadi.  

2.  Manfaat Praktis 

a. Untuk memberikan kepada mahasiswa wawasan dan pengetahuan luas 

mengenai ilmu hukum mengenai tindak pembunuhan bayi. 

b. Untuk meningkatkan penalaran dan membentuk pola pikir dinamis, 

serta mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh penulis 

selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 

E. Kegunaan penelitian  

1. Bagi Penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pijakan baru dibidang 

ilmu hukum dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan tentang 

study 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 

study kasus yang diteliti oleh penulis, sehingga masyarakat mampu 

memahami tentang tindak pidana pembunuhan bayi adalah perbuatan yang 

bertentangan dengan hukum, sekaligus memberikan pengetahuan 

mengenai aspek-aspek guna meminimalisir tindak pidana pembunuhan 

bayi.  

3. Bagi Aparat Penegak Hukum 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi 

aparat penegak hukum untuk lebih meningkatkan kinerja dalam berupaya 
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menjalankan tugas khususnya aparat Kepolisian agar dapat menjalankan 

tanggung jawab dan menagani secara maksimal terhadap Tindak Pidana 

pembunuhan bayi yang baru dilahirkan. 

4. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi 

para mahasiswa mengenai obyek study yang diangkat, sehingga 

mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan hukum dapat berperan aktif 

dalam penegakan hukum di tengah masyarakat. 

F. Metode Penelitian 

1.  Metode pendekatan  

Sesuai dengan permasalahan yang di teliti oleh penulis, maka penulis 

menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yaitu melihat kasus yang 

terjadi di masyarakat dan di hubungkan dengan peraturan yang sudah ada serta 

literatur-literatur hukum yang berhubungan dengan kasus yang di teliti.  

Dalam penelitian ini penulis mengkaji kasus penentuan Locus delicti 

tindak pidana pembunuhan bayi dengan tersangka ND 

2.  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dipilih penulis berdasarkan kasus yang terjadi 

adalah Polresta Malang. Karena Polresta Malang mempunyai kewenangan 

menyelidiki kasus tersebut.  

3. Jenis data  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa jenis data sebagai 

berikut : 
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a. Data Primer 

Data Primer yaitu data yang di peroleh secara langsung dari sumber 

penelitian baik berupa wawancara langsung dengan pihak-pihak 

yang terkait yaitu penyidik Polres Kota Malang.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari laporan tertulis 

yang ada pada dokumentasi, diberbagai website resmi yang berakitan 

dengan permasalahan didalam penelitian ini, pendapat pakar, dan 

undang-undang yang menunjang bahan hukum primer. Dalam hal ini 

data sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan hasil penelitian 

terdahulu yang berhubungan dengan penulisan hukum penulis. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi adalah penulis akan melakukan pencarian data secara 

langsung dilokasi penelitian untuk menemukan data-data yang terkait 

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai kasus 

penetapan Locus delictu dan Tempus delicti pembunuhan bayi yang 

terjadi di kota malang. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

melakukan Tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dan yang di 

anggap mengetahui pada permasalahan yang di angkat oleh penulis.  

Wawancara dilakukan terhadap narasumber yaitu : 
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1. Pihak Kepolisian 

 Polresta Kota Malang 

a. Nama   : Kukuh Aribowo, S.H. 

Kedudukan  : Anggota Satreskrim unit PPA 

    Pangkat      : Brigadir  

b. Nama   : Arianto, S.H. 

Kedudukan  : Anggota Satreskrim unit PPA 

    Pangkat      : Bripka 

    c. Dokumentasi 

  Studi dokumentasi yang dilakukan oleh penulis yaitu penulis 

melakukan penelitian dengan cara mencari dan mengumpulkan 

bahan-bahan yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, seperti majalah, 

koran, bulletin, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan 

permasalahan dalam penelitian ini. 

   d. Studi Kepustakaan 

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan 

mempelajari buku-buku hukum terkait locus delicti dan tempus delicti, 

serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan 

permasalahan yang ditulis terkait dengan penelitian. bertujuan untuk 

mendapatkan landasan teori mengenai permasalahan yang akan diteliti. 
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5. Teknik Analisa Data 

Seluruh yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguaraikan, dan 

menggambarkan sesuai dengan permasalahan hukum. Penelitian-penelitian 

kualitatif yakni penelitian-penelitian tersebut harus mampu menjelaskan 

secara cukup rinci tentang metode-metode dan prosedur-prosedur 

untuk memungkinkan peniruan (replikasi) penelitian.6  

Sedangkan, Penelitian Kualitatif adalah deskriptif. Data Deskriptif 

adalah Data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau 

daripada angka-angka. Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari 

data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi.7  

Dari penjabaran pengertian mengenai metodologi penulisan yang 

akan dilakukan dalam penelitian ini menjadikan peneliti mengaplikasikan 

metode-metode yang ada dalam teori dengan hasil penelitian serta 

mengambil data dari hasil penelitian yang dilakukan di Polres Malang 

Kota.   

G. Sistematika Penulisan 

Dalam sitematika penulisan hukum ini, penulis akan menyajikan empat 

bab yang terdiri dari sub bab yang bertujuan untuk mempermudah penulis 

dalam penulisannya. Sistematika penulisan ini juga akan menyesuaikan 

dengan buku pedoman penulisan penelitian hukum yang terdiri dari : 

 6.Hartono, 2002, Bagaimana Menulis Tesis "Petunjuk Komprehensif tentang isi dan 

Proses ".Malang, UUM Press. Hal 78           

  7Emzir, 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, Jakarta, PT Raja 

Grafindo Persada, Hal. 3 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan kerangka awal penulisan. Dalam bab pertama ini akan 

menjelaskan tentang latar belakang masalah dan alasan pemilihan judul, 

rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, kegunaan 

penelitian, kerangka teori, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini memuat penjelasan dari teori-teori yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis yang digunakan untuk membantu 

penulis dalam membahas permasalahan yang diangkat penulis. 

BAB III PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan pembahasan pokok atas permasalahan yang ada 

dalam penulisan penelitian hukum ini. Menguraikan tentang hasil penelitian 

pembahasan dan wawancara mengenai penetapan locus delicti dan tempus 

delicti pada tindak pidana pembunuhan bayi oleh tersangka ND. 

BAB IV PENUTUP 

Pada bab IV ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan 

saran dari penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


