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BAB I 

PENDAHULUAN  

A.  Latar Belakang  

Pembuktian sangatlah penting pada proses pemeriksaan sidang pengadilan, 

karena pada dasarnya seluruh kegiatan dalam proses penyelesaian perkara 

pidana, mulai dari penyidikan sampai putusan akhir disampaikan dimuka 

persidangan oleh majelis hakim, yang mana dari semua itu berhubungan dengan 

pembuktian dan cara membuktikan. 

Melalui pembuktian dapat menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah 

atau tidak bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan berdasarkan 

surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut umum. Apabila dalam 

pemeriksaan sidang pengadilan hakim berpendapat bahwa terdakwa  terbukti 

bersalah, maka pengadilan akan menjatuhkan pidana ( hukuman ) kepada 

terdakwa, apabila terdakwa terbukti tidak bersalah maka terdakwa diputus bebas, 

dan apabila dakwaan terhadap terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak 

merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala 

tuntutan hukum. 
1
 

Jadi apabila terdakwa tidak terbukti bersalah menurut alat-alat bukti yang 

sudah ditentukan dalam undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan 

terdakwa maka terdakwa di bebaskan begitu pula sebaliknya apabila terdakwa 
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terbukti bersalah sesuai dengan alat-alat bukti menurut pasal 184  Undang- 

undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang hukum acara pidana 

maka akan di jatuhkan pidana kepadanya, maka dalam hal ini hakim harus hati-

hati dan bertindak cermat dalam menilai dan mempertimbangkan nilai 

pembuktian. 

Pembuktian menurut W.J.S. Poerwadarminta, 1984: 160-61 yang penulis kutip 

dari  Bambang Waluyo adalah  sebagai berikut:  

 Bukti adalah sesuatu hal ( peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk 

memperlihatkan kebenaran sesuatu hal ( peristiwa dan sebagainya); 

 Tanda bukti, barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu 

perbuatan ( kejahatan dan sebagainya). 

 Pembuktian mempunyai pengertian-pengertian: 

1. Memberi ( memperlihatkan bukti; 

2. Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (cita-cita dan 

sebagainya); 

3.  Menandakan, menyatakan ( bahwa sesuatu benar); 

4. Meyakinkan, menyaksikan 

 Pembuktian adalah perbuatan ( hal dan sebagainya) membuktikan.
2
  

 

 Seperti kita ketahui dalam hukum pidana pembuktian menjadi inti dari 

persidangan perkara pidana didalam pengadilan karena pembuktian mempunyai 

fungsi untuk mencari kebenaran materil yang mana hakim tidak bergantung pada 

apa yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum ataupun penasehat hukum dari 

terdakwa karena pada perkara pidana hakim bersifat aktif untuk mencari 

kebenaran menurut fakta yang terjadi bukan menurut jaksa penuntut umum 

ataupun penasehat hukum terdakwa.  
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 Awal dimulainya pembuktian perkara pidana yaitu pada tahap penyidikan 

di sinilah menjadi permulaan pencarian dan penemuan peristiwa yang diduga 

sebagai bentuk tindak pidana agar dapat mengetahui bisa atau tidaknya 

dilakukan penyidikan lebih dalam lagi, penyidik mencari barang bukti yang 

fungsinya  untuk membuat terang dan jelas suatu tindak pidana dan menentukan 

serta menemukan tersangka.  

    Dalam teori pembuktian terdapat ada enam butir pokok yang menjadi alat       

ukur dalam pembuktian yakni :  

1. Dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan  

pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar (bewijsgonden). 

2. Alat-alat bukti yang digunakan oleh hakim untuk mendapatkan 

gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau 

(berwijsmiddelen). 

3. Penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim 

di sidang pengadilan (bewijsvoering). 

4. Kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat bukti dalam rangkaian 

penilaian terbuktinya suatu dakwaan ( bewijskracht) 

5. Beban pembuktian yang diwajibkan oleh Undang-undang untuk 

membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan ( bewijslast), 

dan. 

6. Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat 

kebebasan hakim (bewijsminimum).
3
 

Menurut pasal 184 Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana alat bukti 

yang sah adalah : 

1. keterangan saksi; 

2. keterangan ahli;  

3. surat; 
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4. petunjuk;  

5. keterangan terdakwa;  

 Alat–alat bukti yang disebutkan diatas salah satunya adalah keterangan 

saksi, yang mana saksi menurut Pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah orang yang 

dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan 

peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat dan ia 

alami sendiri. Sedangkan  keterangan saksi menurut pasal 1 angka 27 Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi 

mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia 

alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu.  

    Dari bunyi pasal diatas dapat disimpulkan unsur-unsur penting dalam 

keterangan saksi yakni: 

a.  keterangan dari orang ( saksi) 

b. mengenai suatu peristiwa pidana 

c.  yang di dengar sendiri, dilihat dan dialami sendiri.
4
 

    Pada pasal 185 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana dijelaskan pula bahwa keterangan saksi sebagai 

alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di persidangan pengadilan. Keterangan 
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saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau 

“testimonium de auditum”, bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari orang 

lain bukanlah alat bukti yang sah.
5
 

Sesuai dengan pemikiran diatas yang menjelaskan bahwa kesaksian de auditu 

tidak diperbolehkan sebagai alat bukti , yang mana dalam hal ini sesuai pula 

dengan tujuan acara pidana yaitu mencari kebenaran materiil, dimana keterangan 

saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak terjamin kebenarannya, maka 

kesaksian de auditu bukan lah alat bukti yang sah.  

Di dalam Undang-undang dijelaskan bahwa kesaksian merupakan 

“kewajiban” bagi setiap orang, penegasan tersebut dapat dilihat dalam pasal 159 

ayat (2)  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana yang merumuskan sebagai berikut :  

a) Menjadi saksi adalah “kewajiban hukum” 

b) Orang yang menolak memberi keterangan sebagai saksi dalam suatu 

sidang pengadilan, dapat dianggap sebagai penolakan terhadap kewajiban 

hukum yang dibebankan undang-undang kepadanya, 

c) Orang yang menolak kewajiban memberi keterangan sebagai saksi dalam 

sidang pengadilan, dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-

undang yang berlaku.
6
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Berdasarkan ketentuan pasal 159 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum 

Acara Pidana tersebut dapat dikatakan bahwa memberikan keterangan sebagai 

saksi dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan adalah kewajiban 

bagi setiap orang. Pemeriksaan saksi yang hadir dalam persidangan berjuan 

untuk mendengarkan keterangan saksi tentang apa yang diketahui, dilihat dan 

dialaminya sehubungan dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa.  

Menurut Yahya Harahap Tata cara pemeriksaan saksi yakni: 

1. saksi dipanggil dan diperiksa seorang demi seorang. 

2. Memeriksa identitas saksi. 

3 Saksi “wajib” mengucapkan Sumpah.
7
 

 Permasalahan muncul ketika saksi tidak dapat hadir di persidangan untuk 

memberikan keterangan tentang apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia 

alami sendiri. Ada berbagai alasan yang dikemukakan oleh saksi untuk tidak 

hadir dalam proses pemeriksaan saksi di sidang pengadilan. Karena saksi tidak 

hadir dalam persidangan, maka keterangan dari saksi yang telah di berikan 

kepada penyidik dama BAP penyidikan dibacakan di depan pengadilan. 

 Pernyataan tersebut ditegaskan dalam pasal 162 ayat 1 dijelaskan jika saksi 

sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena 
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halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh 

tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang 

berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah 

diberikannya itu dibacakan dan pasal 162 ayat (2) KUHAP adalah jika 

keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu 

disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di 

sidang.  

     Dari pasal 162 ayat (1) KUHAP dapat ditarik kesimpulan bahwa saksi dapat 

tidak hadir di muka persidangan apabila saksi tersebut sudah memberikan 

kesaksiannya pada tahap penyidikan sehingga kesaksiaan dari saksi yang 

terdapat dalam berita acara dapat di bacakan dalam persidangan, padahal 

pemeriksaan saksi yang hadir dalam persidangan bertujuan untuk mendengarkan 

keterangan saksi yang ia ketahui, ia dengar ,dan dialaminya yang berhubungan 

dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa,  agar dapat membuktikan dari 

apa yang di dakwa oleh jaksa penuntut umum dan peryataan dari terdakwa dan 

juga kewajiban hukum bagi setiap orang yang menjadi saksi dalam perkara 

pidana, yang mana harus dibarengi pula denga kewajiban mengucapkan sumpah 

menurut agama yang dianutnya bahwa ia akan memberikan keterangan yang 

sebenarnya tentang apa yang ia ketahui, ia lihat dan dialaminya sendiri 

sehubungan dengan perkara yang bersangkutan .  
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Pengucapan sumpah atau janji merupakan kewajiban, tidak ada jalan lain bagi 

seorang saksi untuk menolak mengucapkannya, kecuali penolakan itu 

mempunyai alasan yang sah. Pihak yang boleh diperiksa memberikan keterangan 

tanpa sumpah , yaitu mereka yang disebut pada pasal 171 KUHAP yakni anak 

yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin serta 

orang sakit ingatan atau sakit jiwa.  

   Sebagai contoh tehadap pasal tersebut sebagaimana terjadi pada kasus 

terdakwa Buni Yani atas kasus dugaan pelanggaran Undang-undang Informasi 

dan Transaksi Elektronik yang berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung. 

Dimana Basuki Tjahaja Purnama atau yang sering disebut Ahok sebagai saksi 

dalam kasus tersebut tidak hadir dalam memberikan kesaksiannya dikarenakan 

oleh beberapa faktor yang membuat Ahok tidak dapat hadir dalam persidangan. 

Akan tetapi Majelis hakim memaklumi ketidak hadiran Ahok dan hakim pun 

mempersilahkan jaksa membacakan kesaksian Ahok yang berasal dari Berita 

Acara Pemeriksaan (BAP). 
8
 

Dari kasus diatas diketahui bahwa tidak adanya interaksi atau dialog antara 

saksi, terdakwa dan hakim di muka persidangan yang dapat mempengaruhi 

keyakinan hakim dalam memutus perkara tersebut,  kesaksian yang dibacakan 

tersebut sangatlah terbatas untuk menguatkan dakwaan jaksa penutut umum 
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ataupun dari peryataan terdakwa tentang perkara pidananya dan  hanya 

mengandalkan dari apa yang disampaikan saksi pada tahap penyidikan .Padahal 

hakim untuk menilai kebenaran keterangan saksi yang diatur dalam pasal 185 

ayat (6), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana harus memperhatikan: 

a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; 

b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; 

c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan 

keterangan yang tertentu. 

d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya 

dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. 

Jadi dalam ketentuan pasal diatas dikaitkan dengan kesaksian yang 

dibacakan di dalam persidangan,  bagaimana hakim memperhatikan adanya 

persesuain antara keterangan saksi satu atau lainnya dengan keterangan saksi 

yang dibacakan didalam  persidangan,  persesuaian antara keterangan saksi yang 

di bacakan di dalam persidangan dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin 

dipergunakan oleh saksi yang kesaksiannya dibacakan didalam persidangan 

untuk memberikan keterangan tertentu dan juga cara hidup dan kesusilaan saksi 

yang kesaksiannya dibacakan di dalam persidangan dapat mempengaruhi dapat 

tidaknya keterangan itu dipercaya, yang mana semua ketentuan tersebut juga di 

dukung oleh keyakinan hakim karena keterangan saksi sangatlah terbatas.  
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Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu 

perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai 

bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya 

suatu tindakan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.
9
 

Maka dalam hal ini mengapa alat bukti sangatlah penting karena apabila alat 

bukti tersebut sah menurut Undang-undang dan sesuai dengan perbuatannya 

maka alat bukti tersebut dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam 

menjatuhkan hukuman dan berapa lama hukuman tersebut dijatuhkan sesuai 

dengan peristiwa pidana tersebut.  

Pembuktian berarti berupaya memperoleh sesuatu kepastian tentang suatu 

keyakinan, yaitu kepastian yang menimbulkan pula keyakinan Hakim.
10

 Ada 

pula teori pembuktian yang didasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu 

(Conviction raisonne) menurut teori ini, hakim dapat memutus seseorang 

berdasarkan keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar 

pembuktian dengan suatu kesimpulan (conclusive) yang berlandaskan kepada 

peraturan-peraturan pembuktian tertentu.
11

  

Oleh karena itu Hakim untuk menjatuhkan hukuman dalam perkara pidana 

harus memerlukan keyakinan Hakim, Tanpa demikian tidaklah mungkin dapat 

diberikan kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap suatu alat bukti, 

terlebih-lebih tidak pada kekuatan pembuktian yang memaksa (dwingende 

bewijkskracht) seperti terdapat dalam perkara perdata, karena hakim dalam 

perkara pidana dapat memberikan kekuatan bukti yang kurang nilainya 

kepada suatu alat bukti sesuai dengan keinginannya, ataupun tidak 

memberikan kekuatan bukti sama sekali jika ia tidak yakin.
12
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Dari kutipan diatas penulis menarik kesimpulan bahwa kekuatan 

pembuktian yang sempurna harus berasal dari keyakinan hakim , tanpa adanya 

keyakinan hakim kekuatan pembuktian tersebut tidaklah sempurna karena dari 

keyakinan hakimlah, hakim dapat menilai suatu alat bukti walaupun suatu alat 

bukti tersebut kurang nilainya dan dapat tidak memberi kekuatan bukti sama 

sekali jika hakim tersebut kurang yakin atas alat bukti tersebut. 

Jadi dari kasus diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum 

yang berjudul analisis  kekuatan  pembuktian keterangan saksi yang dibacakan di 

dalam persidangan kaitannya dengan “keyakinan  Hakim “ menetapkan putusan 

(studi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ) 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana kekuatan pembuktian  keterangan saksi yang dibacakan 

dipersidangan dapat mendukung keyakinan hakim dalam menjatuhkan 

putusan? 

2.  Bagaimana cara hakim menggunakan keterangan saksi yang dibacakan sebagai 

bukti yang mempuyai kekuatan pembuktian dan dapat mendukung keyakinan 

hakim pada putusan ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan penelitian hukum ini berdasarkan latar belakang 

dan rumusan masalah diatas adalah : 

1.  Untuk mengetahui sejauh mana keyakinan hakim untuk mempertimbangkan 

kesaksian yang di bacakan di dalam persidangan dan memiliki kekuatan 

pembuktian, yang mana keyakinan hakim tersebut mempengaruhin dalam 

putusan dan putusannya tersebut berdampak pada keadilan untuk pihak-pihak 

yang berperkara. 

2. Untuk mengetahui bagaimana cara hakim untuk menetapkan putusan dari 

keterangan saksi yang dibacakan dalam persidangan, agar dapat memiliki 

kekuatan pembuktian yang dapat disamakan dengan keterangan saksi yang 

hadir dalam persidangan. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penulisan penelitian hukum ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

  Manfaat dari penulisan penelitian hukum ini diharapkan dapat 

menambah wawasan serta pengetahuan tentang Hukum Acara Pidana  

khususnya berkaitan juga dengan kekuatan pembuktian keterangan saksinya 

dibacakan dalam persidangan, yang mana dapat  memberikan keadilan bagi 

pihak-pihak yang berperkara, juga dapat menjadi bahan untuk mengadakan 

penelitian yang sejenis berikutnya. 

2. Manfaat Praktis 
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Diharapkan dapat meberikan informasi kepada penegak hukum 

maupun masyarakat luas agar dapat mengembangkan penalaran, membentuk 

pola pikir dinamis tentang kekuatan keterangan saksi yang di bacakan dalam 

persidangan, dan juga hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis 

   Dapat digunakan sebagai penambahan pengetahuan dan wawasan  

bagi penulis dalam hal permasalahan yang diteliti yakni keterangan saksi yang 

di bacakan dalam persidangan, dan untuk mengetahui bagaimana keyakian 

hakim terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut dalam memutuskan 

perkara. 

2. Bagi Mahasiswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah 

pengetahuan hukum bagi mahasiswa Fakultas Hukum Khususnya tentang 

pembuktian di bacakan di persidangan yang kaitannya dengan keyakinan 

hakim dalam menetapkan putusan. 

3. Bagi penegak masyarakat 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak 

yang terkait dengan masalah penelitian ini. 
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F. Metode Penelitian 

1. Metode pendekatan  

  Metode pendekatan yang digunakan adalah metode Pendekatan 

Yuridis Sosiologis, yaitu pendekatan dilakukan berdasarkan pada fakta objektif 

sesuai dengan masalah- masalah yang penulis ambil yang di dapat dalam 

penelitian lapangan yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan baik berupa 

wawancara atau data lain yang diperoleh oleh narasumber. 

2. Lokasi Penelitian  

  Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah di Pengadilan 

Negeri Jakarta Selatan. lokasi tersebut dipilih kerena pada Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan terdapat kasus atau objek yang di gunakan oleh penulis dalam 

penelitian hukum ini yaitu keterangan saksi yang dibacakan dalam 

persidangan.  

3. Sumber  Data 

a. Data Primer 

  Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian untuk memberikan 

pemahaman yang jelas, lengkap dan komprehensif yang diperoleh langsung 

dari Pihak Pengadilan Negeri berupa data perkara dan wawancara kepada 

pihak-pihak terkait seperti Hakim yang memutus perkara yang pada 

keterangan saksinya di bacakan di muka persidangan di tingkat pengadilan 

disebut sebagai fasilitator. 

b. Data Sekunder 

 Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa buku-buku, skripsi, 

tesis, jurnal, makalah dan Undang- Undang yang terkait dengan penelitian 



15 
 

ini seperti Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, buku-

buku sesuai dengan permasalahan yang penulis angkat, serta bahan-bahan 

lain seperti karya tulis, skripsi tesis atau karya tulis lainnya yang dapat 

menunjang atau dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penulis. 

c. Data Tersier 

  Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan 

penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum 

sekunder. Bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklipedia hukum dan 

lain-lain 

 

 

4.  Teknik Pengumpulan Data 

    Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari : 

a.  Wawancara 

Dalam hal penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak 

yang berhubungan atau berkaitan langsung dengan penelitian ini  yaitu  

Bapak Totok Sapto Indrato, .SH ,.MH dan I.G Ngurah Arya SH., MH. Yang 

menjabat sebagai Hakim Madya Utama yang berada di Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan yang pernah memutus perkara pada keterangan saksinya di 

bacakan, yang mana nantinya penulis akan mencoba mencari tahu seluruh 

data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

b. Dokumentasi 
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   Pengumpulan data tersebut dengan cara dokumentasi yang dilakukan 

dengan menelaah berkas perkara khususnya berkas perkara yang pada alat 

bukti keterangan saksinya di bacakan serta telah diputus oleh hakim dan 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Pengadilan Negeri Jakarta 

Selatan yang mana data tersebut dapat mempermudah bagi penulis untuk 

penelitian tersebut. 

5.  Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data hasil 

wawancara, catatan lapang dan bahan-bahan lain yang sudah terkumpul 

kemudian disusun dilaporkan apa adanya dan diambil kesimpulan yang logis 

lalu kemudian di analisis dengan teori – teori hukum yang ada.  

G.  Sistematika Penulisan . 

Dalam penulisan penelitian ini terdiri dati empat bab dengan masing-masing 

bab terdiri dari sub yang mana nantinya akan mempermudah pemahaman. 

Sistematika penulisannya sebagai berikut: 

      1. BAB I Pendahuluan 

  Dalam bab ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunan Penelitian dan juga sistematika 

penulisan. 

      2. BAB II Tinjauan Pustaka 
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Dalam bab ini berisi tentang teori- teori hukum, doktrin, pendapat para 

ahli dan kajian kelimuan hukum lainnya untuk memberikan dasar- dasar dari 

pembahasan penelitian. 

      3. BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dalam bab ini berisi tentang pemaparan hasil data penelitian yang penulis 

teliti, dan penulis akan menganalisa hasil data tersebut sesuai pemaparan apa 

yang tertuang dirumusan masalah. 

4. BAB IV Penutup 

Dalam bab penulis akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil 

penelitian penulis, serta saran dan rekomendasi penulis sehingga diharapkan 

menjadi masukan bermanfaat bagi semua pihak.   

 


