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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian atau subsistem dari 

sistem hukum. Oleh karena itu, membahas mengenai peraturan perundang-

undangan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari membahas mengenai 

politik hukum. Istilah politik hukum atau politik perundang-undangan 

didasarkan pada prinsip bahwa hukum dan/atau peraturan perundang-

undangan merupakan bagian dari suatu produk politik karena peraturan 

perundang-undangan pada dasarnya merupakan rancangan atau hasil desain 

lembaga politik (politic body). Sedangkan pemahaman atau definisi dari 

politik hukum secara sederhana dapat diartikan sebagai arah kebijakan hukum 

yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah.1 

Keadilan dari hukum yang menjadi harapan dari adanya suatu 

peraturan, hendaknya dikemas dalam suatu mekanisme yang mendukung 

hakekat keadilan itu sendiri. Hukum harus memastikan bahwa suatu 

Peraturan Perundang-Undangan tidak hanya seonggok kertas tak bernyali, 

akan tetapi hukum harus memastikan bahwa suatu peraturan dapat 

diimplementasikan, tanpa terkecuali. Disinilah peran eksekutif dan legislatif 

tidak hanya sekedar pada mekanisme perumusan suatu peraturan saja, tetapi 

juga memastikan bahwa peraturan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat, 

tanpa terkecuali. Mekanisme inilah yang biasa di sebut dengan mekanisme 

                                                   
1 Kemenkumham, Politik Perundang-undangan, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-
puu/480-politik-perundang-undangan.html, diakses 15 maret 2018 
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pengundangan, suatu mekanisme agar aspek publisitas dari suatu peraturan 

dapat terpenuhi. Mekanisme pengundangan inilah yang menjadi 

perkembangan dari suatu teori penting dalam ilmu hukum yaitu teori fiksi 

hukum yang pertama kali dikenalkan oleh Van Apeldoorn.2 

Van Apeldoorn memberi pendapat fictie atau fiksi adalah bahwa kita 

menerima sesuatu yang tidak benar sebagai sesuatu hal yang benar. Atau 

dengan kata lain kita menerima apa yang sebenarnya tidak ada, sebagai ada 

atau yang sebenarnya ada sebagai tidak ada.3 

Dalam Sejarah Hukum di Eropa daratan, hukum itu lahir dari kontrak 

sosial, kontrak sosial adalah metamorfosa dari kontrak-kontrak ekonomi 

masyarakat merkantilis. Sehingga dengan demikian teori ini lahir dari 

ranahnya hukum privat. Baru abad 18 dengan gejala industrialisasi munculah 

Negara Modern. Negara modern mensyaratkan adanya generalitas dalam 

sistem hukum yang bersifat publik. Untuk memenuhi generalitas itulah semua 

orang yang berada dalam satu wilayah negara harus tunduk pada suatu hukum 

yang dibikin oleh bandan publik. hal itu memberi manfaat agar institusi 

publik menjadi kuat.4 

Fiksi hukum yang menyatakan bahwa “setiap orang dianggap tahu 

akan undang-undang”. Hal ini didasarkan pada suatu alasan, bahwa manusia 

mempunyai kepentingan sejak lahir sampai mati. Setiap kepentingan manusia 

tersebut selalu diancam oleh bahaya di sekelilingnya. Oleh karena itu 
                                                   
2 Agus Surono, Fiksi hukum dalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan, Universitas Al-
Azhar Indonesia, 2013, Hal. 107-108.	
3   L.J. Van Apeldoorn, 2001. Pengantar Ilmu Hukum. Cetakan kedua puluh sembilan. Jakarta: 
Pradnya Paramita. Hal 407. 
4 Agus Surono, Op,Cit. Hal. 110 
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manusia memerlukan perlindungan kepentingan, yang dipenuhi oleh berbagai 

kaidah sosial yang salah satunya adalah kaidah hukum. Karena kaidah hukum 

melindungi kepentingan manusia, maka harus dipatuhi manusia lainnya. 

Sehingga timbul kesadaran untuk mematuhi peraturan hukum, supaya 

kepentingannya sendiri terlindungi. Dengan demikian ketidaktahuan akan 

undang-undang tidak merupakan alasan pemaaf atau “ignorantia legis 

excusat neminem”5 

Degradasi kepercayaan masyarakat tentang pengetahuan hukum sudah 

sangat memprihatinkan sebab apatisme dan menurunnya tingkat apresiasi 

masyarakat pada hukum dewasa ini secara tidak sadar menimbulkan gejala 

sosial yang amat besar. Terlebih dari itu bahwa ketidaktahuan masyarakat 

tentang hukum menyebabkan sering kali terjadi berbagai pelanggaran serta 

kejahatan yang seharusnya jika dipandang merupakan suatu hal tidak lumrah 

karena disebebkan oleh ketidaktahuan tentang hukum tersebut.  

Budaya hukum masyarakat tidak dapat dipisahkan dari intensitas 

diseminasi dan penyuluhan yang dilakukan para penyelenggara negara 

kepada masyarakat. Setiap penyelenggara negara berkewajiban memberikan 

penyuluhan hukum sebagai bagian dari proses edukasi dan pembudayaan 

hukum. Penyuluhan hukum merupakan tanggung jawab setiap penyelenggara 

negara, ujar Chairiyah6, Kepala Pusat Perencanaan Hukum Badan Pembinaan 

Hukum Nasional (BPHN). 

                                                   
5 Ibid.	
6 mys/crd, Fiksi Hukum harus didukung sosialisasi Hukum, https://www.hukumonline.com 
/berita/baca/hol19115/fiksi-hukum-harus-didukung, 2008. 
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Diwaktu yang sama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

mengatakan “Kalau ada warga negara kita yang berbuat kesalahan, 

melakukan pelanggaran dan kejahatan secara hukum, karena mereka tidak 

tahu itu dilarang, kalau itu tidak boleh oleh hukum dan peraturan, maka 

sesungguhnya kita ikut bersalah” tandasnya di depan para penyelenggara 

negara yang kebanyakan bergerak di bidang hukum. Lanjutnya, disambung 

dengan aksesibilitas masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menekankan pentingnya 

sosialisasi. Caranya dengan cara menyebarkan setiap produk perundang-

undangan kepada masyarakat. Kewajiban penyebaran peraturan itu kemudian 

dituangkan Presiden dalam Perpres No. 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 

Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan.7 

Posisi kasus : Potret lebih nyata bisa disimak dari kisah sebuah 

persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung 28 Juni lalu. Kala itu, Rochman 

memberi keterangan sebagai saksi di depan hakim. Bendahara pengeluaran 

Pemkot Bandung ini ditanya hakim Setyabudi Tejocahyono tentang apa yang 

menjadi landasan hukum tugasnya selaku bendahara. Rochman malah 

menunjukkan dan membaca SK Wali Kota Bandung tentang 

pengangkatannya selaku bendahara. Hakim Setyabudi memperjelas 

maksudnya: apakah Rochman selaku bendahara pernah mendengar UU No. 1 

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Rochman mengaku tidak tahu 

undang-undang dimaksud, dan tidak pernah baca juga UU tentang Keuangan 

                                                   
7 Ibid.	
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Negara. Sang hakim akhirnya menasihati Rochman. Di mata hakim, selaku 

pejabat fungsional kebendaharaan, Rochman sudah seharusnya tahu Undang-

Undang Perbendaharaan Negara.8 

Tetapi hal itu bukan satu-satunya representasi dari ketidaktahuan 

terhadap peraturan, sebab dalam kaca mata hukum tidak dapat 

diklasifikasikan tentang orang yang berhak dikecualikan tentang tidaktahu 

hukum, karna setiap orang miskin atau kaya, orang hukum atau bukan, akan 

di anggap tahu hukum. Inilah yang lazim disebut dengan Fiksi Hukum 

(rechtfictie) dan adagium ignorantia jurist non excusat. Semakin menipisnya 

culture Hukum masyarakat merupakan gambaran nyata akan degradasi 

seksinya hukum di mata masyarakat. Sehingga konsep dan makna hukum 

sebagai alat atau instrument untuk melindungi kepentingan individu dan 

sosial hampir sudah kehilangan bentuknya yang berdampak pada terjadinya 

ketidakpastian hukum seperti halnya merupakan sebuah isnturment pembenar 

bagi “pelaku salah”, seperti Sweeping yang dilakukan oleh kelompok massa 

serta oknum aparat penegak hukum yang membacking orang atau kelompok 

tertentu, dan sebagainya. 

 Seperti itulah nasib yang menimpa Ahmad Nasir. Pria asal Jepara 

ini tetap dinyatakan bersalah melanggar Undang-Undang Cukai setelah 

Mahkamah Agung menolak permohonan kasasinya. Dalam rapat 

permusyawaratan pada 3 Januari lalu, majelis hakim agung dipimpin HM 

Imron Anwari menyatakan alasan-alasan kasasi Ahmad Nasir tidak dapat 

                                                   
8 Mys, menjadikan fiksi hukum tak sekedar fiksi http://www.hukumonline.com 
berita/baca/lt4ffe7ed9ac70f/menjadikan-fiksi-hukum-tak-sekadar-fiksi, diakses 15 maret 2018. 
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dibenarkan. Hakim di tingkat pertama dan banding tidak salah menerapkan 

hukum. Padahal dalam memori kasasinya, Nasir antara lain berdalih tak 

mengetahui ada Undang-Undang yang mewajibkan pengenaan pita cukai 

pada setiap bungkus rokok. “Saya terdakwa tidak tahu kalau ada Undang-

Undang baru mengenai pita cukai,” dalihnya, seperti tertuang dalam putusan 

Mahkamah Agung. Putusan atas perkara Nasir ini terus meneguhkan sikap 

Mahkamah Agung. Sudah beberapa kali Mahkamah Agung memutuskan 

bahwa ketidaktahuan seseorang terhadap hukum atau Undang-Undang bukan 

alasan pemaaf. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 645 K/Sip/1975 

mengandung semangat ini: ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan. Dua 

puluh tahun sebelumnya, Mahkamah Agung juga mengeluarkan putusan No. 

77/Kr/1953, dalam perkara Haji Ilyas, yang menyatakan setiap orang dapat 

dianggap mengetahui Undang-Undang.9 

Tingkatan kesadaran masyarakat untuk mengilhami suatu hak, 

kewajibannya, dan hukum sangat berkaitan dengan (antara lain) tingkat 

proses sosialisasi terhadap penegak hukum itu sendiri. Di lain pihak kualitas, 

professionalism, dan kesadaran aparat penegak hukum juga merupakan hal 

mutlak dan wajib dibenahi. Walaupun tingkat pendidikan masyarakat parsial 

kurang memadai, namun dengan kemampuan dan professionalisme dalam 

melakukan pendekatan dan penyuluhan hukum oleh para praktisi dan aparatur 

ke dalam masyarakat, sehingga pesan yang disampaikan kepada msayarakat 

dapat diterima secara baik dan dapat diterapkan apabila masyarakat 
                                                   
9 Mys, Ketidaktahuan Undang-Undang tidak dapat dibenarkan, 
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4dc1\00992a35a/ketidaktahuan-undangundang tak-
dapat-dibenarkan, 2011. 
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menghadapi berbagai persoalan yang terkait dengan hak dan kewajibannya 

serta bagaimana menyelesaikan suatu permaslahan sesuai dengan jalur dan 

prosedur hukum yang benar dan tidak menyimpang. 

Misalnya, Sejak zaman Romawi Kuno pada dasarnya sudah dikenal 

lembaga pengundangan dalam bentuk sederhana, yaitu menuliskannya 

undang-undang baru pada spanduk (bakor) oleh petugas kerajaan dibawa ke 

alun-alun pada hari pasar. Diharapkan dengan itu, maka masyarakat 

mengetahui peraturan baru. Dengan tata cara demikian kemudian dikenal 

produk hukum yang disebut “Lex” (legere: membaca). Disamping itu terdapat 

bentuk lain lagi yaitu “decretum” (dekrit) yang tidak dipamerkan 

sebagaimana lex, tetapi karena pengumuman (excathedra) raja. Dekrit 

dikeluarkan karena hal-hal yang mendesak.10 

Sejalan dengan M. Mahfud MD, mengenai permasalahan tersebut, 

Satya Arinanto11 memberikan pendapatnya bahwa hal tersebut cenderung 

merupakan produk hukum yang konservatif, mempunyai makna: 

Produk hukum konservatif/ortodoks/elitis12 adalah prodifuk hukum 

yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, keinginan pemerintah, 

dan bersifat positivis-instrumentalis, yakni menjadi alat pelaksanaan ideologi 

dan program negara. Ia lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok-

                                                   
10   Agus Surono, Op,Cit. Hal. 112 
11 Satya Arinanto, Kumpulan Materi Pendukung (Transparansi) Politik Hukum dan Politik 
Perundang-undangan (Dihimpun dari Berbagai Sumber), Disampaikan pada Pendidikan dan	
Pelatihan Perancangan Perundang-undangan Bagi Legislative DrafterSekretariat Jenderal DPR RI, 
tanggal 14 April 2003, hal. 8.	
12 Dapat ditemui dalam karya Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta, 2017, Hal. 31 
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kelompok maupun individu-individu dalam masyarakat. Dalam 

pembuatannya, peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil. 

Sedangkan produk hukum responsif/populistik13 adalah produk hukum 

yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam 

proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh 

kelompok-kelompok sosial atau individu-individu dalam masyarakat. 

Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok-kelompok 

sosial atau individu-individu dalam masyarakat. 

Berita yang nahas untuk kita peroleh seperti “Berapa jumlah undang-

undang yang disetujui DPR dan Pemerintah pada tahun 2011?” Pertanyaan 

sederhana itu diajukan kepada puluhan mahasiswa hukum yang tengah 

mengikuti sebuah pelatihan legislative drafting di Jakarta, pertengahan Juni 

lalu. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjawab. Ini mengindikasikan 

bahwa kurangnya sarana yang menekan orang pribadi, kelompok, serta 

masyarakat untuk memahami hukum nasional sehingga tidak ada kepedulian 

mengenai peraturan yang dibuat oleh legislasi, tetapi tidak dapat pula kita 

menyalahkan tentang mahasiswa tersebut dikarenakan upaya legislasi dalam 

menyosialisasikan peraturan tidaklah optimal sebagaimana konsep fiksi 

dalam hukum.14 

Padahal, pertanyaan yang diajukan masih sangat sederhana dan 

tunggal. Belum lagi untuk pertanyaan lanjut, misanya tentang berapakah 

putusan mahkamah konstitusi di tahun 2017? Berapa Surat Edaran 

                                                   
13 Ibid, Hal. 32 
14 Mys, Op.cit, menjadikan fiksi hukum tak sekedar fiksi.	
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Mahkamah Agung di tahun 2017? Dan pertanyaan lain yang berkaitan dengan 

peraturan perundang-undangan. 

Alih-alih mengetahui jumlah peraturan teknis. Materi satu undang-

undang saja belum tentu dipahami semua orang, termasuk orang yang 

berkecimpung di bidang yang diatur undang-undang tersebut.15 

B. Rumusan Masalah 

Dari sekian penjelasan di atas, dapat direnungkan tentang beberapa 

permasalahan yang akan penulis rumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Korelasi antara penyebarluasan Undang-Undang dengan 

Fiksi Hukum? 

2. Bagaimana metode penyebarluasan Undang-undang kepada masyarakat ? 

3. Apa saja perangkat yang digunakan dalam penyebarluasan Undang-

undang ? 

C. Tujuan Peneltian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Korelasi proses penyebarluasan 

Undang-Undang dengan Fiksi Hukum. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa metode penyeberluasan undang-

undang kepada masyarakat. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisa perangkat yang digunakan dalam 

menyebarluaskan undang-undang. 

 

                                                   
15 Ibid.	
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian hukum digolongkan menjadi beberapa bagian 

supaya lebih jelas maka akan diterangkan di bawah ini : 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan 

yang kemudian dijadikan sebagai sebuah gagasan kedepannya dalam 

penyebarluasan perundang-undangan, dan berkat penelitian ini pula 

penulis begitu akrab dengan hukum karena hanya dengan ini penulis 

bertemu banyak pengetahuan baru seputar dunia hukum. Disamping itu, 

Penelitian ini juga menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di 

S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, sehingga 

menjadi hal yang sangat bermanfaat bagi penulis secara subyektif. 

b. Bagi Mahasiswa 

Setidaknya dapat memberikan pengetahuan baru dalam konteks 

kendala penyebarluasan Perundang-undangan sehingga dapat menjadi 

bahan obrolan hangat di setiap diskusi baik dalam kelas formal maupun 

non-formal. Dengan harapannya bahwa penelitian ini dapat 

meningkatkan kuriositas mahasiswa untuk mencari isu-isu yang lebih 

krusial. 

c. Bagi Masyarakat 

Pada dasarnya tujuan dari penelitian ini untuk menjamin 

pemahaman hukum masyarakat, sehingga jika kemudian penelitian ini 
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mencapai titik substansialnya maka dapat dipastikan bahwa tidak ada lagi 

elemen-elemen masyarakat yang akan buta hukum. 

d. Bagi Pemerintah 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh 

pemerintah baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif dalam rangka 

untuk mengevaluasi kinerjanya perihal mengedukasi masyarakat seputar 

hukum. Sehingga penelitian ini merupakan bahan yang dijadikan 

proyeksi untuk menguraikan masalah-masalah sebelumnya dan sekaligus 

dijadikan sebagai opsi solusi.  

E. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan diluar dari yang diuraikan diatas ialah bahwa 

dengan terwujudnya penelitian ini maka diharapkan dapat menambah 

khazanah solusi dibidang perundag-undangan dan juga menjadi bahan yang 

dapat mengembangkan ilmu hukum terkhususnya di bidang Hukum Tata 

Negara karena proses legislasi merupakan hal yang vital dalam mengedukasi 

masyarakat mengenai maksud dari hukum itu sendiri. Tidak hanya itu, 

penelitian ini juga diharapkan dapat berguna dalam beberapa disiplin ilmu 

lainnya sebagai penunjang untuk mengembangkan kajian teoritis dalam 

kaitannya Perundang-udangan atau Ilmu Hukum. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian akan sangat mempengaruhi hasil dari pada 

penelitian ini dikarenakan dari Metode penelitian ini semua dapat terukur 
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dengan akurat, serta memberikan validitas terhadap data-data yang akan 

digunakan. 

1. Metode Pendekatan 

Beberapa metode pendekatan masalah merupakan proses 

pemecahan atau penyeleasaian masalah melalui etape-etape yang telah 

ditentukan sehingga hasil dari penelitian ini sesuai dengan apa yang 

diinginkan. Dengan berdasar pada identifikasi masalah yang telah 

diangkat maka untuk mempermudah hal tersebut akan ditelusuri dengan 

menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (normatif legal research) 

yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 

perundang-undangan, dan didukung dengan literatur yang ada mengenai 

pokok permasalahan yang dibahas. 

Adapun metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan 

Studi Dokumen (Document study approach), Telaah Kepustakaan 

(Approach to Library Research), dan pendekatan konsep (Concept 

Approach). 

a. Pendekatan Perundang-undangan 

Pendekatan studi Perundang-undangan (statute approach) ini 

dilakukan dengan cara mengumpulkan setiap perundang-undangan 

yang bersangkutan, setelah itu melalui tahap-tahap seleksi sehingga 

dokumen-dokumen berupa perundang-undangan yang terpilih 

kemudian dijadikan sebagai bahan rujukan. Adapun langkah yang 

dilakukan dengan pendekatan ini adalah: (i) mengadakan 
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inventarisasi mengenai perundang- undangan yang berkaitan dengan  

Penyebarluasan Perundang-undangan (ii) melakukan kategorisasi 

terhadap perundang- undangan tersebut; dan (iii) melakukan analsis 

terhadap perundang-undangan. Dengan melakukan analisis, akan 

diperoleh hasil berupa penemuan prinsip-prinsip dan aturan hukum 

tentang Penyebarluasan Perundang-undangan. 

b. Pendekatan Telaah Kepustakaan 

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang bersinggungan 

dengan literasi, dimana langkah pertama penulis ialah mencari dan 

mengumpulkan literasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan 

yang penulis angkat, kemudian menelaah subtansi dari literasi yang 

telah dikumpulkan sembari menyeleksi mana saja yang kemudian 

cukup signifikan terhadap obyek penelitian penulis. Setelah itu 

penulis akan membaca literasi yang telah terseleksi dan akan 

digunakan, dari hasil bacaan kemudianlah yang akan tertuang dalam 

penelitian ini. 

c. Pendekatan Konseptual 

Pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang 

berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari hal-hal 

tersebut peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan 

pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum 

relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan- 

pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan dasar bagi 
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peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam 

memecahkan isu yang dihadapi.16 

2.  Jenis Bahan Hukum 

  Dalam Proses penyusunan penelitian ini penulis menggunakan 3 

(tiga) jenis bahan hukum17, yaitu : 

1) Bahan Primer dalam kaitannya dengan penelitian ini yaitu berupa 

peraturan perundang-undangan beserta dengan turunannya secara 

hirarki, sebagai berikut : 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(UUD NRI 1945); 

b. Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan 

kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.; 

c. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 

d. Peraturan Presiden Nomof 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, 

Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-

undangan; 

e. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan 

                                                   
16 Peter Mahmud Marzuki, 2015. Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta. Penerbit Kencana, Hal. 
177 
17 Dalam penelitian ini tidak digunakan istilah “data”, tapi istilah “bahan hukum”, karena dalam 
penelitian normatif tidak memerlukan data, yang diperlukan adalah analisis ilmiah terhadap bahan 
hukum. Dalam Jhony Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: 
Bayumedia, hal. 268-269. 
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Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

2) Bahan Hukum sekunder, yakni bahan pustaka yang berisikan 

pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengetahuan 

baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan 

(idea). Bahan sekunder ini mencakup18 buku/tekstual, artikel ilmiah 

internet, jurnal-jurnal, doktrin, atau sumber-sumber lain baik cetak 

maupun elektronik yag berhubungan dengan penunnjangan penulisan 

skripsi ini. 

3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan 

penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan 

hukum sekunder. Baham hukum tersert berupa kamus dan 

ensiklopedia dan lain-lain. 

3. Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah model 

studi kepustakaan (Library Research), yaitu pengkajian informasi tertulis 

mengenai hukum (Perundang-undangan) yang diambil dari berbagai 

sumber seperti download di web instansi dan juga dipublikaskan di 

internet serta yang dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.19 Yaitu 

penulisan yang didasari pada data-data yang dijadikannya obyek 

penulisan kemudian dikaji dan disusun secara komprehensif, misalnya 

seperti jurnal-jurnal yang diambil di perpustakaan Muhammadiyah 

                                                   
18 Bambang Waluyo, 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 51 
19 Dalam Jhony Ibrahim, Op.cit, hal. 392 
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Malang dan juga jurnal-jurnal yang berada di web Perguruan tinggi 

lainnya. 

4.  Analisa Bahan Hukum 

Mengingat bahwa penelitian ini merupakan penelitian hukum 

normative atau penelitian pustaka (Library Research), maka analisis data 

yang akan digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif 

kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan 

fenomena-fenomena yang telah terjadi, dengan menitikberatkan daya 

analisis penggunaan teori-teori atau asas hukum berdasar keterkaitan 

antar permasalahan.20 

G. Sistematika Penulisan 

Pada Penulisan ini, penulis akan menampilkan 4 (empat) bab yang 

terdiri dari sub-sub bab, termasuk sistematika secara singkat adalah sebagai 

berikut : 

1. BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini memuat hal-hal yang melatar belakangi pemilihan topik dari 

penulisan skripsi dan sekaligus menjadi pengantar umum dalam 

memahami penulisan secara keseluruhan yang terdiri dari latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penulisan, mafaat penulisan, Kegunaan 

penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

 

                                                   
20 Nana Syaodih Sukmadinata 2013, Metode Penelitian, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, Hal. 
73	
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2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab II ini penulis akan menguraikan landasan asas, teori, atau 

kajian teori yang mendukung hasil penelitian dalam membahas 

permasalahan yang diperoleh oleh penulis, yakni tentang Asas Perundang-

Undangan, Pengundangan dan Penyebarluasan, dan juga  Fiksi Hukum. 

3. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis akan diuraikan mengenai jawaban terhadap 

permasalahan yang berhubungan dengan objek yang diteliti yakni: Analisa 

Penyebarluasan Undang-Undang Dalam kaitannya dengan Fiksi Hukum. 

4. BAB IV : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir atau penutup yang didalamnya berisikan 

suatu kesimpulan dan saran dari hasil penelitian hukum. 

 
 


