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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum (rechtsstaat) dan bukan 

negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat). Prinsip negara hukum 

ini secara umum telah diterima hampir di seluruh negara modern. Indonesia 

sendiri menegaskannya dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. 1 

Menurut Pasal 27 Undang-undangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 Tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa : 

1. Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hokum dan 

wajib menjungjung tinggi hukum.  

2. Setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 

layak.  

3. Setiap warga Negara berhak & wajib ikut serta dalam upaya 

pembelaan Negara. 

 

Hukum pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama, 

yang merupakan keserasian antara ketertiban dengan ketentraman . Oleh karena 

itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan 

karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan 

sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat 

sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.  

Konsekuensi dari dianutnya hukum sebagai ideologi oleh suatu negara 

adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga 

negara Indonesia, maka hukum juga wajib memberikan timbal balik terhadap 

negara yang menerimanya sebagai ideologi, dengan cara memperhatikan 

                                                             
1 Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum. 
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kebutuhan dan kepentingan-kepentingan anggota-anggota masyarakat serta 

memberikan pelayanan kepada masyarakat.  

Penciptaan keadilan dalam masyarakat serta memberikan pelayanan 

terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat, hukum tidak selalu bisa 

memberikan keputusannya dengan segera, hukum membutuhkan waktu untuk 

menimbang-nimbang yang bisa memakan waktu lama sekali, guna mencapai 

keputusan yang seadil-adilnya dan tidak merugikan masyarakat.  

Indonesia sebagai negara hukum memiliki beberapa macam hukum untuk 

mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah hukum pidana dan 

hukum acara pidana. Kedua hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat, 

karena pada hakekatnya hukum acara pidana termasuk dalam pengertian hukum 

pidana. Hanya saja hukum acara pidana atau yang juga dikenal dengan sebutan 

hukum pidana formal lebih tertuju pada ketentuan yang mengatur bagaimana 

negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan 

menjatuhkan pidana.  

Sedangkan hukum pidana (materiil) lebih tertuju pada peraturan hukum 

yang menunjukan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan 

pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut. 

Walaupun hukum dibuat untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu memberikan 

pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya suatu ketertiban, keamanan, 

keadilan dan kesejahteraaan, namun pada kenyataannya masih tetap terjadi 

penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja 

maupun tidak sengaja atau lalai. Terhadap penyimpangan 
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Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) merupakan dasar bagi terselenggaranya proses 

peradilanpidana yang benar-benar bekerja dengan baik serta benar-benar 

memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, 

terdakwa atauterpidana sebagai manusia. Sistem Peradilan Pidana yang dianut 

oleh KUHAP terdiridari sub-sistem yang merupakan tahapan proses jalannya 

penyelesaian perkara, subsistem Penyidikan dilaksanakan oleh Kepolisian, sub-

sistem penuntutan dilaksanakan oleh Kejaksaan, sub-sistem pemeriksaan di 

Sidang Pengadilan dilaksanakan oleh Pengadilan dan sub-sistem pelaksanaan 

putusan pengadilan dilaksanakan oleh Kejaksaan dan Lembaga 

Pemasyarakatan.2 

Melalui hukum acara pidana ini, maka bagi setiap individu yang melakukan 

penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana, selanjutnya 

dapat diproses dalam suatu acara pemeriksaan di pengadilan, karena menurut 

hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa 

haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Namun di dalam 

hukum acara pidana terdapat asas praduga tidak bersalah dan asas legalitas. Asas 

atau prinsip legalitas dengan jelas disebut dalam konsideren KUHAP seperti 

yang dapat dibaca pada huruf a, yang berbunyi :  

”Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi 

Manusia (selanjutnya disingkat dengan HAM) serta yang menjamin segala 

warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan 

                                                             
2Idham Suryansyah, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Kejahatan Yang Mempunyai 

Gangguan Kejiwaan , http://repositori.uin-alauddin.ac.id, diakses pada tanggal 4 November 2018 

http://repositori.uin-alauddin.ac.id/
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wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada 

kecualinya”. 3 

 

Asas tersebut juga dimuat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang 

merumuskan sebagai berikut : 

”Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau 

dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada 

putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap”.  

 

Kemudian pada pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(selanjutnya disingkat dengan KUHP) yang berbunyi :  

”Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana 

dalam perundangundangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan” . 4 

 

Bersumber pada asas praduga tak bersalah maka jelas dan sewajarnya 

bahwa tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan 

hak-haknya (bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/ 

atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum 

adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap). 5 

Pada praktiknya penulis mendapatkan perkaran yang dimana ada suatu 

permasalahan terkait terdakwa yang tidak didampingi penasehat hukum. Dalam 

Putusan Pidana Nomor : 128/Pid. B/2014/PN.Pmk Posisi kasus sebagai berikut :  

                                                             
3 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Penyidikan dan 

Penuntutan, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Kesepuluh, Jakarta, 2008, h.36  
4 Moeljatno, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penerbit Bumi Aksara, Cetakan 

kedua puluh enam, Jakarta, 2007, h. 3 
5 Asa Mandiri, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Cetakan Pertama, Jakarta, 2007, h.10  
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Terdakwa Rudi pada hari Senin tanggal 07 April 2014 kira-kira pukul 13.30 

wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di rumah korban Sittina Jl. 

Trunojoyo Gg. VI No. 09 Kelurahan Patemon Kecamatan/Kabupaten Pamekasan 

atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri 

Pamekasan melakukan perbuatan sengaja merampas nyawa orang lain yakni Sittina 

dengan cara Pada awalnya Moh. Saleh yaitu teman kerja terdakwa mendatangi 

rumah terdakwa karena ada keperluan meminta tanda tangan terdakwa terkait surat 

pengunduran dirinya dari tempat kerja ( PT Indomarco) Pimpinan Perusahaan 

tersebut memerintahkan saksi Moh. Saleh agar meminta terdakwa untuk menanda 

tangani surat pengunduran diri, karena kedatangannya diketahui terdakwa sering 

pulang duluan dan sering tidak masuk kerja. Oleh karena itulah, saksi Moh. Saleh 

berusaha menasehati terdakwa, supaya jangan berhenti bekerja, mencari pekerjaan 

sangat sulit, namun terdakwa tetap mau berhenti bekerja dari PT. 

Indomarco.Sesampainya dirumah terdakwa, Moh. Saleh diterima oleh Ibu terdakwa 

(saksiTumiyatin dan terdakwa). Selanjutnya saksi Moh. Saleh menyampaikan 

maksudnya itu, laluterdakwa menanda tangani surat pengunduran diri dari PT. 

Indomarco. Setelah tanda tangan,kemudian surat pengunduran diri tersebut 

diserahkan kepada saksi Moh. Saleh, untuk disampaikan kepada Pimpinan di PT. 

Indomarco.Selanjutnya, terdakwa meninggalkan saksi Moh Saleh dan Ibunya itu 

diruang tamu,kemudian masuk ke dalam kamar tidur untuk mengambil sebilah 

pisau sepanjang + 30 cm yang tersimpan dalam lemari. Berikutnya, terdakwa keluar 

dengan membawa pisau tersebut, menuju rumah kediaman Neneknya, Sittina yang 

posisinya didepan rumah terdakwa.  Kebetulan pada waktu itu Sittina sedang berdiri 
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membelakangi terdakwa. Sehingga Sittina tidak melihat kalau ada terdakwa 

dibelakangnya. Setelah itu,terdakwa langsung memegangi rambut Sittina dan pada 

saat yang sama dengan menggunakan pisau yang dibawanya dari dalam kamar 

tidur, terdakwa menggorok leher Sittina, kemudian terdakwa menidurkan Sittina 

terlentang dilantai dengan posisi kepala disebelah timur. Pada saat itu terdakwa 

melihat leher Sittina mengeluarkan darah. Lalu terdakwa membuang pisaunya itu 

disekitar tidak jauhdari Sittina. 

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas 

yaitu Primair melanggar Pasal 338 KUHP, Subsidair melanggar pasal 351 ayat (3) 

KUHP Sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan terdapat dalam Pasal 351 ayat (3) 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang  berbunyi: “Jika 

mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. 

Akan tetapi, apabila kematian korban memang menjadi tujuan awal dari si pelaku, 

maka pelakunya dapat dijerat dengan Pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barang 

siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan 

dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”. 6 

Bahwa oleh karena dakwaan terhadap Terdakwa disusun secara subsidair 

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu 

dan jika dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan 

Subsidair; 

                                                             
6 Tri Jata Ayu Pramesti, S.H., Membacok Hingga Meninggal, Penganiayaan Berat atau 

Pembunuhan, https://www.hukumonline.com, diakses tanggal 19 November 2018 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29
https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt5165540a9b53c/mitra/lt4b457ff0c3e1b/tri-jata-ayu-pramesti--sh
https://www.hukumonline.com/
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Dalam Putusan PidanaNomor : 128/Pid. B/2014/PN.Pmk hakim mengadili 

Menyatakan Terdakwa Rudi Hermawan Bin Herman telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan”; Menjatuhkan 

pidana kepada Terdakwa Rudi Hermawan Bin Herman oleh karena itu dengan 

pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun; Menetapkan lamanya masa Penangkapan 

dan Penahanan dikurangkan seluruhnya daripidana penjara yang dijatuhkan; 

Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum dalam persdiangan seharusnya 

jika  seorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapatkan hak-hak seperti 

yang tercantum dalam Pasal 50 KUHAP sampai dengan Pasal 68 KUHAP, yaitu : 

hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam tahap penyidikan, hak segera 

mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, 

hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya 

dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak 

untuk mendapatkan juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak 

untuk mendapatkan kunjungan keluarga. Mengenai hak-hak terdakwa tersebut 

terdapat salah satu hak terdakwa tentang hak untuk mendapatkan bantuan hukum 

yang tercantum pada Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP yaitu: Pertama dalam hal 

tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang 

diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau 

bagi meraka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih 

yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada 

semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat 



8 
 

hukum bagi mereka. Kedua Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuan secara cumacuma. 

Namun berkaitan dengan hak terdakwa yang tercantum pada Pasal 56 KUHAP 

tersebut, dalam praktiknya masih terdapat terdakwa yang tidak diberikan 

pendampingan penasihat hukum oleh para pejabat penegak hukum (penyidik, jaksa 

penuntut umum dan hakim). 

Berkaitan dengan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian ilmiah 

yang berjudul "Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak 

Didampingi Oleh Penasihat Hukum (Studi Putusan Nomor : 128/Pid. 

B/2014/PN.Pmk)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis merumuskan beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi terdakwa yang terkena ancaman 

pidana diatas 5 tahun yang tidak didampingi oleh penasihat hukum saat 

proses di pengadilan ?  

2. Apakah Putusan Pidana Nomor : 128/Pid. B/2014/PN.Pmk oleh hakim 

terhadap Terdakwa di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pamekasan 

Sudah sesuai dengan Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan hukum ? 

C. Tujuan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan 

dari penelitian hukum ini ialah : 
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1. Untuk Mengetahui perlindungan hukum bagi terdakwa yang terkena 

ancaman pidana diatas 5 tahun yang tidak didampingi oleh penasihat 

hukum saat proses di pengadilan. 

2. Untuk Mengatahui apakah Putusan Pidana Nomor : 128/Pid. 

B/2014/PN.Pmk oleh hakim terhadap Terdakwa di wilayah Hukum 

Pengadilan Negeri Pamekasan Sudah sesuai dengan Kepastian, Keadilan 

dan Kemanfaatan hukum 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini bagi penulis dapat berguna sebagai penambah pengetahuan 

dalm hal permasalahn yang diteliti dan sebagai syarat untuk penulisan 

tugas akhir dan menyelesaikan study S1 di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang 

2. Bagi Kalangan Akademisi 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan wawasan maupun 

refrensi bagi kalangan akademisi dalam hal perlindungan korban tindak 

pidana dalam hal memberikan keadilan bagi berbagai pihak. 

3. Bagi Penegak Hukum 

Penelitian ini diharapkan memberikan sebuah paradigma baru bagi 

penegak hukum tentang posisi pelaku. 

E. Mnafaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai  oleh penulis didalam penulisan 

penelitian hukum ini baik secara teoritis maupun secara praktis yakni : 
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1. Manfaat Teoritis 

Dari penelitian ini dapat diharapkan memberikan pengetahuan baru dan 

dapat diharpak dengan adanya penelitian ini akan membantu dalam 

menambah wawasan serta mengenbangkan pengetahuan terutuama 

dalam hal kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini dapat diharpakan memberikan manfaat bagi 

pemikiran mahasiswa serta masyarakat dalam menambah wawasan 

dalam bidang ilmu hukum dan refrensi terhadap permasalahan yang 

penulis angkat.  

F. Metode Pennelitian 

Dalam penelitian ini bahwa salah satu faktor penting adalah terdapat pada 

metode penelitian yang digunakan. Penggunaan metode penelitian hukum dalam 

penulisan suatu karya tulis ilmiah dapat digunakan dan berfungsi untuk 

menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh 

sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah dalam 

menjawab isu hukum yang dihadapi dan dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah. Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah 

yang dianggap efektif.7 Metode yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Metode Pendekatan 

                                                             
7 Peter Mahmud Marzuki, 2007. Penelitian hukum, Jakarta, Kencana. Hlm. 30 



11 
 

Metode pendekatan yang digunakan didalam penyusunan penelitian hukum 

kali ini menggunakan pendekatan yuridis normative, yakni melihat hukum 

sebagai perilaku manusia dalam masyarakat. 8 Dalam hal ini secara yuridis 

adalah tentang Putusan Nomor : 128/Pid.B/2014/PN.Pmk. dan 

norrmativenya yaitu putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang tidak 

diampingi penesehat hukum. 

2. Jenis Bahan Hukum/Sumber data 

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan 

hukum yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dan tujuan 

penelitian. Berikut bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan 

dengan meneliti peraturan perundang-undangan terkait dengan 

permasalahan dan tujuan penelitian, yang diantaranya : 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

2) Kitan Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

3) Putusan No : 128/Pid. B/2014/PN.Pmk 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan 

terhadap hukum primer yang diperoleh dari buku, artikel ilmiah, 

jurnal, maupun media yang komperhentif. 

                                                             
8 Sidik sunaryo, 2012, Pedoman Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang, UMM Press, Hal 18 
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c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier Meruoakan bahan hukum yang diperoleh dari 

ensikopedia, kamus, Glosarium dan lain-lain. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

a. Studi Dokumen  

Dalam penelitian ini dokumen yang dikaji adalah Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, Kitan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 

Putusan No : 128/Pid. B/2014/PN.Pmk. 

b. Studi kepustakaan  

Studi kepustakaan (libery research) ialah pengkajian informasi 

tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan 

dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam hukum normatif.9 

4. Teknik Analisa Bahan Hukum 

Analisa terhadap bahan dalam penelitian ini dilakukan secara 

content anality ( analisa isi ) yakni dengan analisa isi putusan dengan 

menggunakan teori Kepastian,  keadilan & teori kemanfaatan.  

G. Sistematika Penelitian 

Dalam penulisan penelitian ini digunakan sistematika pembagian kedalam 

4 Bab dengan masing-masing Bab terdiri atas sub yang bertujuan untuk 

mempermudah pemahamannya. Adapun sistematiak penelitiannya sebagai 

berikut :  

                                                             
9 Jhony ibrahim, 2008, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang 

Bayumedia, hlm. 392 



13 
 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Peneltian, 

Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Sistematika 

Penulisan. Di dalam sub-bab metode penelitian akan iurraikan tentang jenis 

penelitian dan pendekatan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan 

hukum serta analisan bahan hukum. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada Bab ini membahas tentang teori-teori hukum yang digunakan dalam 

menganalisan objek penelitian penulis, yang meliputi : (1) Tinjauan Umum 

Tentang Perlindungan Hukum, yang dudalamnya terdapat sub-bab tentang 

perlindungan secara umum dan perlindungan terdahap terdakwa, (2) Tinjauan 

Umum Tentang Hukum Acara Pidana, yang membahas tentang hukum pidana, 

asas-asas hukum pidana, persidangan pidana, dan terdakwa, (3) Tinjauan 

Tentang Penasehat Hukum, yang membahas tentang pengertian penasehat 

hukum,  (4) Tinjauan Tentang Pendampingan Hukum, yang membahas tentang 

apa itu pendampingan hukum, (5) Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, yang 

didalamnya membahas tentang pengertian tindak pidana, dan unsur-unsur tindak 

pidana, (6) Tinjauan tentang Dasar Pertimbangan Hakim, yang membahas 

mengenai teori-teori yang terdapat dalam pertimbangan hakim, (7) Tinjauan 

Tentang Hak-Hak Terdakwa, didalmnya terdapat hak-hak yang terdapat dalam 

KUHP dan diluar KUHP, dan yang terkahir (8) Tinjauan tentang Bantuan 

Hukum, yang membahas tentang bantuan bagi penyandang distabilitas, bantuan 
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hukum secara Cuma-Cuma, bantuan hukum bagi terdakwa yang diancam pidana 

diatas 5 tahun.  

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada Bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang dialamnya 

menjelaskan dua hal yakni Pertama perlindungan hukum bagi terdakwa yang 

terkena ancaman pidana diatas 5 tahun yang tidak didampingi oleh penasihat 

hukum dalam proses di pengadilan. Dan Kedua perihal apakah Putusan Pidana 

Nomor : 128/Pid. B/2014/PN.Pmk oleh hakim terhadap Terdakwa di wilayah 

Hukum Pengadilan Negeri Pamekasan Sudah sesuai dengan Kepastian, Keadilan 

dan Kemanfaatan hukum. 

BAB IV PENUTUP 

Pada Bab ini berisi kesimpulan dan saran, yang dimana kesimpulan memuat 

mengenai inti atas hasil penelitian penulis. Sedangkan saran memuat mengenai 

masukan, rekomendasi atas masalah yang diteliti oleh penulis.  


