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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Korporasi merupakan suatu istilah yang sering digunakan oleh para ahli 

kriminologi dan para ahli hukum pidana, serta dalam bidang hukum perdata 

korporasi disebut sebagai badan hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut 

rechtpersoon, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah legal person atau 

legal body.1 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Korporasi merupakan 

suatu badan yang sah menurut hukum, yaitu badan hukum.2 

Korporasi memiliki peran yang sangat penting terhadap pertumbuhan 

ekonomi suatu negara, seperti halnya meningkatkan dan menciptakan lapangan 

pekerjaan, serta memiliki peranan positif terhadap pertumbuhan suatu negara. 

Tetapi, peranan penting dan peranan positif korporasi terhadap pertumbuhan 

ekonomi suatu negara kerapkali diikuti oleh suatu pelanggaran – pelanggaran 

yang menuju pada hukum pidana. 

Korporasi memberikan banyak peranan penting untuk perkembangan 

suatu negara, yang pertama dibidang ekonomi, contohnya pendapatan negara 

dalam bentuk pajak dan devisa.3 Hal ini adalah dampak positif yang diperoleh 

oleh negara akibat adanya suatu korporasi. Tetapi selain memberikan dampak 

positif, dampak negatif juga muncul dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh 

                                                           
1 Setiyono, 2009, Kejahatan Korporasi. Malang, Bayumedia Publishing, Hal. 2. 
2 Kemdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
3 Setiyono, Op.cit. Hal.1 
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korporasi contohnya kerusakan lingkungan, kemiskinan, dan kesenjangan 

ekonomi. 

“Dalam melaksanakan aktifitas bisnisnya, korporasi berusaha 

mendapatkan keuntungan finansial juga keuntungan  sosial. Hal ini sering 

dilakukan oleh korporasi berupa penguatan pelanggan sebagai kelanjutan 

mencari konsumen.4 Keuntungan sosial diperlukan oleh korporasi berupa 

kepercayaan dari masyarakat terhadap korporasi yang akan mencegah konflik 

sosial antara masyarakat dengan korporasi.”5 

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan merupakan suatu 

bentuk kewajiban organisasi yang tidak hanya menyediakan berbagai kebutuhan 

barang dan jasa baik bagi masyarakat, akan tetapi juga turut serta dalam 

mempertahankan kualitas lingkungan sosial serta memberikan kontribusi positif 

bagi kesejahteraan komunitasnya.6 

Secara umum, Corporate Social Responsibility merupakan peningkatan 

kualitas kehidupan, adanya manusia sebagai individu anggota komunitas untuk 

menghadapi keadaan sosial yang ada dan dapat menikmati serta memanfaatkan 

lingkungan hidup termasuk perubahan yang ada sekaligus memelihara atau 

dengan kata lain merupakan cara perusahaan untuk mengatur proses usaha untuk 

memproduksi dampak positif pada suatu komunitas, atau merupakan suatu 

proses yang penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan 

                                                           
4 “Bambang Rudito & Melia Famiolia. 2013. CSR (Corporate Social Responsibility). 

Bandung. Rekayasa Sains. Hal. 2.” 
5 “Ibid.” 
6 Januarti Indira Apriyanti. Agustus 2005. Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

terhadap Kinerja Keuangan. Jurnal MAKSI. Vol. 5 No. 2. Hal. 227. 
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bisnis dari skateholders baik secara internal yaitu pekerja, shareholders, dan 

penanam saham maupun secara eksternal yaitu perusahaan lain.7 

“Dalam rangka mempertahankan konsumen, segala usaha dilakukan 

bahkan seringkali terjadi pelanggaran – pelanggaran etika bisnis, dimana 

konsumen atau orang di luar korporasi pada akhirnya sering mendapatkan 

dampak negatifnya. Dengan timbulnya dampak negatif yang terjadi akibat 

pelanggaran – pelanggaran etika bisnis oleh korporasi maka fungsi penegakan 

hukum harus dijalankan. Dampak negatif yang timbul tersebut apabila 

berkenaan dengan aktifitas – aktifitas dari korporasi maka dapat dikatakan 

sebagai kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi adalah setiap tindakan yang 

dilakukan oleh korporasi yang bisa diberi hukuman oleh negara, baik di bawah 

hukum administrasi negara, hukum perdata, maupun hukum pidana.”8 

“Tidak jarang hubungan antara korporasi dan masyarakat tidak berjalan 

baik. Hal ini dapat terjadi antara stakeholders dari korporasi maupun konsumen 

dari korporasi tersebut. Stakeholders dimaknai sebagai individu atau kelompok 

yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh aktivitas suatu korporasi.9 

Sehingga dalam hal ini untuk menjaga hubungan antara korporasi antara 

korporasi dengan masyarakat adalah dengan mendapatkan kepercayaan dari 

masyarakat yang merupakan keuntungan sosial bagi korporasi, dengan adanya 

kepercayaan dari masyarakat akan mencegah adanya konflik antara korporasi 

dengan masyarakat.” 

                                                           
7 Yusuf Wibisono. 2007. Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Sicial 

Responsibility). Gresik. Fasco Publishing. Hal. 32. 
8 “”Setiyono. Op.cit. Hal. 20.” 
9 “”Bambang Rudito & Melia Famiolia. Loc.cit.” 
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“Dalam rangka usaha pengembanan masyarakat diperlukan peranan 

penting bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga masyarakat dan korporasi ikut 

dalam pengembangan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Sehingga muncul pengaturan mengenai tanggung jawab sosial yang dimaknai 

sebagai Corporate Social Responsibility atau CSR, dimana CSR ini mengarah 

pada pengembangan masyarakat lokal sekitar korporasi. Pemerintah membuat 

peraturan sebagai regulator dalam hubungan antara masyarakat, swasta, dan 

pemerintah.“Pengaturan mengenai CSR ada dalam Undang – Undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang – Undang Nomor 25 tahun 

2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 

tentang Badan Usaha Milik Negara, yang diatur juga dalam Keputusan Menteri 

Nomor Kep -236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 

serta diatur juga dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 

tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan juga diatur dalam 

Peraturan Derah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan dan juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Malang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Peusahaan.” 

“CSR (Corporate Social Responsibility) merupakan salah satu kewajiban 

yang harus dilaksanakan oleh perusahaan berdasarkan isi pasal 74 Undang – 

Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi : 

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau 

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan. 
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(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan 

diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya 

dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajiban. 

(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang – undangan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.” 

Melalui Undang – Undang ini, korporasi wajib melaksanakan 

kewajibannya, akan tetapi kewajiban ini bukan suatu beban kewajiban yang 

memberatkan. Pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab 

pemerintah dan korporasi saja tetapi individu juga berperan untuk mewujudkan 

kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. 

“PT. X merupakan salah satu perusahaan yang diduga tidak 

melaksanakan kewajiban perusahaannya sebagaimana diatur dalam Undang – 

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. PT. X merupakan 

perusahaan yang bergerak dibidang industri yang memiliki usaha produksi asbes 

dan internit. PT. X terletak di Kota Malang, Jawa Timur 65147.” 

Dalam hal ini PT. X diduga melakukan pelanggaran berupa  pembuangan 

limbah produksi di lingkungan masyarakat. Pembuangan limbah produksi PT. X  

tanpa melalui beberapa proses penyaringan sehingga airnya bisa langsung di 

buang ke saluran pembuangan air dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas 



 
 

6 
 

air yang ada di lingkungan sekitar. Masyarakat memberikan kritik akan hal 

tersebut dan telah  membicarakan dengan pihak PT. X namun masih belum 

menemukan jalan tengahnya sampai sekarang. PT. X masih menggunakan 

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang lama dan belum menyediakan 

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai, dan sudah diperingati 

oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk memperbaiki saluran Instalasi Pengolahan 

Air Limbah (IPAL). “Pelanggaran ini dapat menjadi alasan untuk dilakukan 

tinjauan ulang mengenai izin PT. X. Konsekuensinya sebuah komitmen 

korporasi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam upaya 

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan. Sehingga apabila korporasi 

tidak melaksanakan Corporate Social Resposibility (CSR) maka wajib dikenai 

sanksi.” 

“Dalam” Undang – Undang Nomor “40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas diatur mengenai sanksi dalam pasal 74 ayat (3) yang mengatakan 

bahwa Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – 

Undangan. Dalam Undang – Undang ini ketentuan mengenai sanksi terhadap 

pelanggaran CSR belum jelas. Kerena dalam Undang – Undang ini tidak 

dijelaskan secara eksplisit bagaimana sanksi bagi korporasi yang tidak 

melaksanakan CSR. Namun dalam Undang – Undang ini hanya dijelaskan 

bahwa” “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – 

Undangan”. “Selain itu pengaturan sanksi dalam Undang – Undang Nomor 40 

Tahun 2007 ini juga hanya terbatas pada perseroan yang berkaitan dengan 
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sumber daya alam.” “Namun bagi perseroan atau korporasi yang kegiatannya 

tidak berhubungan dengan sumber daya alam tidak ada pengaturannya mengenai 

bagaimana sanksi maupun pengaturan CSR – nya. Hal ini justru membuat 

ketidak jelasan mengenai sanksi bagi korporasi yang tidak melaksanakan CSR”. 

“Dilihat dari Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal, sanksi yang dapat dikenakan apabila tidak melaksanakan 

tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) maka pemberian sanksi terhadap 

pelanggar berupa sanksi administratif yaitu, peringatan tertulis, pembatasan 

kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal 

atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.” 

“Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 2011 

tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dituangkan dalam pasal 10 yang 

menjelaskan bahwa : 

Dalam melaksanakan TSP, perusahaan wajib: 

a. Menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSP 

sesuai dengan prinsip – prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha 

dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan 

peraturan perundang – undangan yang berlaku; 

b. Menumbuhkan, menetapkan dan mengembangkan sistem jejaring 

kerjasama dan kemitraan dengan pihak – pihak lain serta 

melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, 

pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan 
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c. Menetapkan bahwa TSP adalah bagian yang tidak terpisahkan 

dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan 

perusahaan.” 

“Dalam Peraturan Derah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2013 

tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan penyelesaian sengketa dalam hal ini 

tertuang dalam pasal 26 dan sanksi administratif dalam pasal 27 yang 

menerangkan bahwa : 

Pasal 26 

(1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial 

perusahaan, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah 

mufakat. 

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada aya 

(1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian 

sengketa di luar Pengadilan (Non Litigasi). 

Pasal 27 

(1) Perusahaan yang melanggar ketentuan kewajiban tanggung jawab 

sosial perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif. 

(2) Sanksi administrasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. Peringatan tertulis; 

b. Pembatasan kegiatan usaha; 

c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman 

modal; atau 
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d. Pencabutan kebiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman 

modal.” 

“Menurut mantan kepala Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan 

(PPATK), Yunus Husein mengatakan perlu ada politik hukum nasional 

mengenai pertanggung jawaban pidana korporasi.10 Hal ini penting untuk 

menutupi kekurangan pengaturan masalah pertanggungjawaban pidana 

korporasi maka perlu dibuat pedoman bagi penyidik penuntut umum dan hakim, 

agar mendapatkan sudut pandang yang sama dan mudah menerapkan Undang – 

Undang yang ada. Dalam sistem pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat 

3 (tiga) model pertanggungjawaban antara lain kebijakan korporasi melakukan 

tindak pidana sehingga korporasi harus bertanggung jawab. Selain itu, korporasi 

melakukan tindakan pidana sehingga pengurus yang bertanggung jawab serta 

korporasi dan pengurus sebagai pelaku dan keduanya bertanggungjawab.11 

Dalam Undang – Undang yang mengatur pertanggung jawaban korporasi, 

pengaturan mengenai pertanggung jawaban korporasi  dalam Undang – Undang 

yang satu dengan Undang – Undang yang lain sangat beragam sehingga 

menunjukkan politik hukum yang belum jelas.” 

“Korporasi dikatakan sebagai subjek hukum, pengertian subjek hukum 

pada pokoknya adalah manusia dan segala sesuatu berdasarkan tuntutan 

kebutuhan masyarakat yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan 

kewajiban.12 Penempatan korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana tidak 

                                                           
10 Friedrich Batari. 2013. Pidana Koorporasi Perlu Dukungan Politik Hukum. Jurnal 

Nasional. 
11 Ibid. 
12 Setiyono. Loc.cit. Hal. 2. 
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lepas dari modernisasi sosial. Menurut Satjipto Raharjo modernisasi sosial harus 

diakui, bahwa semakin modern masyarakat itu maka semakin kompleks sitem 

sosial, ekonomi, dan politik, maka kebutuhan akan sistem pengendalian 

kehidupan yang formal akan menjadi semakin besar pula.13 Kedudukan badan 

hukum atau korporasi sebagai subjek hukum pidana telah terdapat suatu Putusan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 1 Maret 1969, Nomor 

136/Kr/1966 dalam perkara PT. Kosmo dan PT. Sinar Sahara, yang menyatakan 

bahwa “suatu badan tidak dapat disita” sebab yang dapat disita adalah barang 

atau benda, sedangkan PT. Kosmo dan PT. Sinar Sahara bukan barang atau 

benda akan tetapi merupakan subjek hukum.”14 

“Korporasi merupakan subjek tindak pidana, dimana tindak pidana ini 

dilakukan oleh korporasi, apabila dilakukan oleh orang – orang yang bertindak 

untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi. Berdasarkan 

hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain dalam lingkup usaha korporasi 

tersebut, baik sendiri – sendiri ataupun bersama – sama.15 Pertanggung jawaban 

Korporasi dapat dikenakan kepada korporasi dan/atau pengurusnya yang mana 

korporasi dapat mempertanggung jawabkan kesalahannya secara pidana 

terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi.” 

“Pemidanaan korporasi yang tidak melaksanakan CSR perlu dilakukan 

karena dampak kerugian yang ditimbulkan korporasi merugikan masyarakat 

sekitar pemukiman warga, sehingga korporasi bertanggung jawab dan sudah 

                                                           
13 “Muladi & Dwija Priyatno. 2009. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta. 

Hal.43.” 
14 “Ibid. Hal. 50.” 
15 “Ibid. Hal. 51.” 
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menjadi kewajiban bagi korporasi untuk memberikan timbal balik atas apa yang 

didapatkan oleh korporasi ditempat berdirinya korporasi tersebut. Korporasi 

memperoleh keuntungan yang berkali lipat dari aktifitas atau kegiatan korporasi 

tersebut maka apabila korporasi tidak melaksanakan CSR, korporasi tersebut 

diberikan sanksi.” 

“Hal ini yang menjadi permasalahan yang akan dikaji tentang bagaimana 

pengaturan pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi yang tidak 

melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR). Hal ini yang menjadi 

penting karena diketahui bahwa korporasi sebagai subjek hukum dimana 

korporasi dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya.” 

“Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa hal tersebut diatas 

merupakan latar belakang permasalahan yang akan penulis kemukakan.”Oleh 

karena itu penulis menuangkan sebuah penulisan dalam bentuk skripsi dengan 

judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG 

TIDAK MELAKSANAKAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana “di Kabupaten 

Malang bagi Korporasi yang tidak melaksanakan Corporate Social 

Responsibility ?” 
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2. Bagaimana urgensi Sanksi Pidana bagi Korporasi di Kabupaten Malang 

dalam melaksanakan Corporate Social Responsibility ? 

 

C. Tujuan Penelitian. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan maka yang menjadi 

tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui “pengaturan pertanggungjawaban pidana di Kabupaten 

Malang bagi Korporasi yang tidak melaksanakan Corporate Social 

Responbility.” 

2. Mengetahui urgensi sanksi pidana bagi korporasi di Kabupaten Malang 

dalam melaksanakan Corporate Social Responsibility. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan 

tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkkan peneliti ini dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut : 

D.1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau 

wawasan yang lebih konkrit bagi lembaga legislatif, pemerintah, para 

praktisi eonomi, dan khususnya para pengusaha mengenai manfaat 

penerapan Corporate Social Responsibility. Penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi 

pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya, dan Hukum Pidana pada 
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khususnya, terlebih lagi pengembangan teori Hukum Pidana kedalam 

kasus – kasus pertanggungjawaban pidana korporasi yang tidak 

melakasanakan Corporate Social Responsibility. 

 

D.2. Manfaat Praktis 

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta 

gambaran yang dapat disusmbangkan bagi aparat penegak hukum 

dalam menangani kasus pertanggungjawaban pidana korporasi yang 

tidak melaksanakan Corporate Social Responsibility. 

Kedua, CSR yang dilaksanakan secara konsisten akan mampu 

memperbaiki dan mempererat hubungan antara perusahaan dengan para 

stakeholdersnya. Pelaksanaan CSR secara konsisten menunjukan 

bahwa perusahaan memiliki kepedulian terhadap lancarnya berbagai 

aktivitas secara kemajuan yang mereka raih. Hal ini mengakibatkan 

para stakeholders senang dan merasa nyaman dalam menjalankan 

hubungan dengan perusahaan.  

 

E. Kegunaan Penelitian 

E.1. Bagi Penulis 

Selain untuk mendapatkan syarat untuk mendapatkan gelar 

Sarjana Hukum, harapannya kedepannya terhadap penelitian ini adalah 

untuk mendapatkan wawasan penulis tentang pertanggungjawaban 
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pidana korporasi yang tidak melakasanakan Corporate Social 

Responsibility. 

 

E.2. Bagi Masyarakat 

Dengan dilakukannya penelitian ini, harapannya agar 

masyarakat dapat mengetahui dan memahami serta menambah 

pengetahuan bagi masyarakat mengenai “pertanggungjawaban pidana 

korporasi yang tidak melakasanakan Corporate Social Responsibility.” 

 

F. Metode Penulisan 

F.1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan 

penelitian hukum kali ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan 

metode pendekatan Perundang – Undangan (statute approach) sebagai 

norma dalam masyarakat. Dalam penelitian ini penulis mencoba 

meneliti Perundang – Undangan, dengan didukung oleh literature yang 

berhubungan dengan permasalahan ini dan penelitian ini juga dilakukan 

dengan menggunakan konsep atau doktrin oleh para ahli yang 

berkembang dalam ilmu hukum. 

 

F.2. Jenis Bahan Hukum / Sumber Data 

F.2.1.  Bahan Hukum Primer 
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Bahan hukum yang diperoleh dari Peraturan 

Perundang – Undangan atau Hukum Positif. 

 

F.2.2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan – bahan hukum yang memberikan petunjuk 

dan penjelasan terhadap hukum primer yang diperoleh dari 

buku, artikel ilmiah, jurnal, maupun media yang 

komperhensif dan lain – lain. 

 

F.2.3. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum yang diperoleh dari Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan lain – lain. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan penelitian ini digunakan sistematika pembagian kedalam 

4 (empat) bab dengan masing – masing bab terdiri atas sub yang bertujuan untuk 

mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika penulisan penelitiannya 

adalah sebagai berikut : 

1. BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, alasan – alasan dan faktor 

yang mendorong dilakukannya penelitian berdasarkan permasalahan yang 

tertera dalam rumusan masalah yang meliputi pertanyaan mengenai suatu 

masalah dan menjadi dasar pemilihan judul penelitian. 
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Tujuan penulisan berisikan pertanyaan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini, manfaat penulisan hukum, merupakan kegunaan secara praktis 

dan teoritis, serta metode penulisan hukum, memuat uraian mengenai 

metode yang digunakan dalam penelitian serta juga sistematika penulisan 

hukum. 

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai kerangka teoritis yang berkaitan 

dengan penelitian yang akan dilakukan, dalam tinjauan pustaka ini dijelaskan 

mengenai beberapa hal yaitu teori, doktrin, atau pendapat sarjana dan kajian 

yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, terkait dengan 

permasalahan yang akan dijadikan suatu penulisan hukum. 

3. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai pembahasan dan 

penjabaran atau penyajian data – data dari penelitian dari permasalahan yang 

ada dalam penulisan penelitian hukum ini, melalui pengkajian dengan 

menggunakan teori – teori yang relevan dan peraturan perundang – undangan 

yang berlaku dengan permasalahan dalam penulisan ini. 

4. BAB IV : PENUTUP

Bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh hasil penelitian 

penulisan hukum, serta berisi saran sebagai rekomendasi terhadap pihak – 

pihak yang berkepentingan, kemudian setelah penutup dilanjutkan dengan 

daftar pustaka yang dijadikan sebagai sumber rujukan penulisan hukum. 


