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ABSTRAK 

 

Dalam penulisan skripsi yang berjudul Analisis Putusan Hakim Dalam 

Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Mayat (Studi 

Kasus Putusan Nomor: 31/PID.B/2003/PN.PBG) membahas mengenai 

pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian mayat 

(Studi Kasus Putusan Nomor: 31/PID.B/2003/PN.PBG) dan putusan yang 

dijatuhkan Hakim dalam tindak pidana pencurian mayat sudah sesuaikah 

dengan tujuan pemidanaan. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk 

mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan 

terhadap pelaku tindak pidana pencurian mayat (Studi Kasus Putusan Nomor: 

32/Pid.B/2003/PN.PBG) serta untuk mengetahui apakah putusan yang 

dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian mayat sudah sesuai 

dengan tujuan pemidanaan. Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian yang 

digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Dalam menjatuhkan putusan 

terhadap terdakwa, tidak hanya berdasarkan peraturan Perundang-undangan 

sesuai, melainkan Hakim juga menafsirkan hukum tersebut atau mengutamakan 

keadilan dari pada peraturan perundang-undangan atau sesuai dengan asas 

keadilan harus diunggulkan  (equity must prevail). Penjatuhan saksi pidana oleh 

hakim terhadap terdakwa bernama Sumanto bin Nuryadikarta sudah sesuai 

dengan tujuan pemidanaan, yaitu berdasarkan teori relatif atau teori tujuan dari 

penjatuhan sanksi pidana. Karena  Tujuan pidana adalah untuk menciptakan 

tata tertib dalam masyarakat. Selain itu, untuk menakut-nakuti supaya orang 

yang berpotensi melakukan suatu tindak pidana tidak melakukan perbuatannya, 

dan orang yang sudah melakukan suatu tindak pidana diharapkan melalui 

penjatuhan sanksi pidana bisa memperbaiki sifat perbuatannya dan bisa 

diterima kembali di tengah-tengah masyarakat. 

 

Kata Kunci: Putusan, Hakim, Tindak Pidana, Pencurian Mayat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga dapat 

diartikan bahwa negara Indonesia merupakan negara demokratis yang menjunjung 

hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
1
 Sebagai negara 

hukum Indonesia menjamin segala hak warga negara bersama kedudukannya di 

dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 

dengan tidak ada kecualinya. Idealnya sebagai negara hukum, Indonesia menganut 

sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum yaitu hukum yang mempunyai 

kekuasaan tertinggi di dalam negara.
2
 

Dalam belakangan ini akibat terjadinya peningkatan taraf hidup masyarakat 

yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehingga mengakibatkan masyarakat 

Indonesia mengalami krisis Moral. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kejahatan 

dan tingkat kesejahteraannya rendah cendrung tidak memperhatikan norma dan 

kaidah hukum yang berlaku. Untuk memenuhi kebutuhan ada kecendrungan 

menggunakan segala cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Cara yang digunakan 

ada yang melanggar hukum dan ada yang tidak melanggar hukum. 

                                                           
1
 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 3. 

2
 Ibid.  
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Segala perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang  berlaku akan 

mengganggu ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan manusia. Penyelewengan 

terhadap ketentuan hukum biasanya oleh masyarakat dianggap sebagai suatu 

kejahatan. Mengenai kejahatan sebagaimana dikatakan Bambang Waluyo bahwa: 

“Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat 

dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas”.
3
 

 

Agar tidak terjadinya sebuah konflik maka diperlukan adanya serangkaian 

petunjuk, pedoman atau yang memuat tentang bagaimana seseorang berinteraksi 

dengan orang lain dalam masyarakat. Serangkaian petunjuk dan pedoman tersebut 

merupakan suatu norma atau kaidah sosial ataupun peraturan. Mula-mula norma-

norma tersebut terbentuk secara tidak sengaja, namun kelama-lamaan norma-norma 

tesebut dibuat secara sengaja.
4
 

Norma-norma inilah yang pada akhirnya menjadi awal mula terbentuknya 

hukum. Jadi hukum adalah  ketentuan-ketentuan yang timbul dari dalam pergaulan 

manusia berdasarkan kesadaran dari manusia itu sendiri, sebagai gejala sosial yang 

merupakan  hasil  dari  pengukuran  baik dan buruk tentang tingkah laku manusia 

dalam pergaulan hidupnya.
5
 Hukum  juga dapat diartikan sebagai  rangkaian 

peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, 

sedangkan salah satunya tujuan dari hukum adalah mengadakan keselamatan, 

                                                           
3
  Ibid, hlm.3  

4
  Soerjono Soekanto,  Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Radjawali Pers, 2005, hlm.199. 

5
  Abdul Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005,  hlm.2. 
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kebahagian, dan tata tertib di dalam masyarakat.
6
 Dalam penentuan mengenai 

perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan pidana, di Indonesia menganut asas 

legalitas (principle of legality) yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada suatu 

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukum pidana jika tidak ditentukan 

terlebih dahulu dalam perundang-undangan.
7
 Dalam peraturan hukum di Indonesia 

tercantum dalam Pasal 1 angka 1 KUHP :“ Suatu perbuatan tindak pidana tidak dapat 

dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang 

ada”, dalam hukum  pidana juga dikenal dengan istilah bahasa latin Nullum delictum 

Nulla Poena Sine Praevia lage.
8
  

Kejahatan dan penjahat telah sering dipermasalahkan baik dalam bentuk 

penelitian, penulisan buku, seminar, simposium, dan lain sebagainya, namun jarang 

sekali orang mempermasalahkan korban kejahatan itu baik untuk kepentingan korban 

itu sendiri (orientasi korban) maupun untuk kepentingan penegakan hukum dalam 

peradilan pidana.
9
 

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat 

merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) 

sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan 

bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup 

dan berlaku didalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara 

                                                           
6
 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 

2003, hlm.15. 
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 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 23. 
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dijadikan sebagai perbuatan pidana untuk tindak pidana. Hukum pidana merupakan 

sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat 

dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada 

umunya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat 

dilakukan secara preventif (pencegahan) dan refresif (penindakan). Bentuk 

penanggulangan tersebut dengan diterapkannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana, 

sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk 

menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. Sanksi pidana suatu ketika merupakan 

penjamin yang utama/terbaik dan suatu etika merupakan pengancaman yang utama 

dari kebebasan manusia.
10

 

Pencurian, misalnya dibentuk dari tingkat dan klasifikasi pencurian yang 

bermula dari tingkat atas sampai bawah, sehingga dalam setiap peristiwa, sorotan 

keras terhadap pencurian terus dilancarkan, dalam rangka mengurangi tindak 

kriminal. Dalam sejarah peradaban manusia pencurian ada sejak terjadi ketimpangan 

antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan, 

dan ketidakpemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian).
11

 

Pencurian merupakan suatu pelanggaran norma yang hidup di masyarakat 

yaitu norma agama dan norma hukum. Agama manapun melarang suatu tindakan 

pencurian karena hal tersebut merupakan suatu dosa yang harus di 

pertanggungjawaban  oleh pelakunya di akhirat nanti. Hukum juga melarang suatu 
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 Ibid. 
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 Ibid. 
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tindakan pencurian, karena merugikan orang lain dan melanggar hak -hak pribadi dari 

setiap orang, salah satunya adalah hak untuk memiliki setiap benda.
12

 

Perkembangan zaman yang semakin maju pesat dan unik ternyata tidak 

membuat tingkat kejahatan di lingkungan masyarakat menurun, melainkan kejahatan 

tersebut semakin meningkat dengan timbulnya modus baru, terutama dalam tindak 

pidana pencurian.
13

 Adapun objek dari tindak pidana pencurian tidak hanya dalam 

bentuk barang seperti motor, televisi, komputer, dan barang-barang lainnya yang 

memiliki nilai ekonomis, tetapi pencurian tersebut sekarang sudah mengarah ke 

mayat. 

Mayat ialah tubuh orang yang sudah meninggal atau mati dan masih utuh 

ataupun tinggal sebagian. Bagian itu merupakan yang terbesar. Bagian yang hanya 

berupa dua buah tangan saja tidak dapat diartikan mayat.
14

 Jadi, apabila ada orang 

yang mengambil, memindahkan, atau membawa mayat dengan melawan hukum 

maka tindakan itu merupakan suatu tindak pidana yang diancam dengan sanksi 

pidana. 

Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP), perbuatan tersebut 

termasuk melanggar Pasal 180 KUHP yang berbunyi: 

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengambil, 

menggali atau mengambil jenazah atau memindahkan atau 
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 Ibid. 
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April 2014, Pada  Pukul 20.00 WIB. 
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mengangkut jenazah yang sudah digali atau diambil, diancam dengan 

pidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan. Atau pidana 

denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
15

 

Setiap perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang diselesaikan atau 

diadili melalu proses pengadilan, tujuannya adalah untuk mendapatkan keadilan dan 

kepastian hukum. Mengadili itu bukanlah melakukan sesuatu terhadap hal-hal yang 

berada di luar diri terdakwa. Mengadili adalah proses yang dengan susah payah yang 

telah terjadi antara manusia dengan manusia. Mengadili adalah suatu pergulatan 

kemanusiaan untuk mewujudkan hukum.
16

 

Pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana merupakan lembaga yang 

menjalankan salah satu kekuasaan kehakiman yang merdeka, menyelenggarakan 

peradilan yang dilaksanakan oleh hakim guna menerima, memeriksa, dan mengadili 

serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan terhadap hakim, sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8. Inti dari tugas tersebut 

adalah memberi kekuasaan pada hakim dipengadilan untuk mengadili dan memberi 

keputusan setiap perkara baik perkara pidana maupun perdata.
17

 

Hakim dalam menjalankan tugasnya harus merdeka, harus bebas, tidak boleh 

ada pengaruh kekuasaan pemerintah, tidak boleh ada campur tangan oleh pihak 

manapun, hakim harus mandiri.
18

 Prinsip tersebut diperlukan untuk melindungi 
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 Andi Hamzah, KUHP & KUHAP, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm.67. 
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kekuasaan kehakiman dari intervensi, bujukan, rayuan, paksaan maupun pengaruh 

dari lembaga, teman sejawat, atasan ataupun pihak lain, agar hakim dalam 

memutuskan perkara hanya benar-benar dei keadilan berdasarkan hukum, rasa 

keadilan dan hati nurani, serta putusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

vertikal (kepada Tuhan) dan secara horizontal (kepada manusia).
19

 

Hakim adalah seorang ahli hukum (ius curia novit), hakim menjadi seorang 

ahli hukum oleh karena hakim telah mempelajari hukum selengkapnya. Jadi dapat 

dikatakan bahwa pengetahuan hakim akan suatu perkara pidana itu tidak perlu 

diragukan. Hakim dianggap sebagai mulut undang-undang (hukum) yang dapat 

memberikan tafsiran atas peraturan hukum yang berlaku, untuk itu hakim wajib pula 

mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hakim yang 

bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal.
20

 Putusan-putusan hakim 

yang telah mempunyai kekuatan pasti (incracht), harus dilaksanakan dengan baik 

bahkan jaksa wajib mengawasinya. Penyelesaian setiap perkara yang diajukan badan-

badan peradilan (hakim) mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah 

yang bersangkutan dengan Yuridiksi Voluntair.
21

 

Hakim mempunyai peran yang sangan penting dan sangat berat sebab 

hakimlah yang senantiasa mengatur tahap-tahapan yang harus dilalui dalam proses 

persidangan, termasuk didalamnya mengatur kelancaran dan ketertiban sidang. 
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Dengan kata lain keseluruhan dari tahapan proses adalah di bawah tanggung jawab 

dan kepemimpinan hakim termasuk diantaranya melahirkan apa yang disebut dengan 

putusan yang kemudian disebut sebagai Out-put pengadilan.
22

 

Berdasarkan uraian diatas penulis akan memberikan sebuah kasus pencurian 

mayat yang terjadi di Purbalingga Jawa Tengah, atas nama Sumanto bin 

Nuryadikarta, jenis kelamin laki-laki, umur 30 tahun, terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang 

memberatkan oleh majelis hakim Purbalingga dengan hasil vonis 5 (lima) tahun 

pidana penjara. Dalam hubungannya dengan kasus pencurian mayat yang telah 

diuraikan diatas, hakim mempunyai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan 

berdasarkan  pasal 363 KUHP. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik membahas permasalahan 

yang berjudul: “ANALISIS PUTUSAN HAKIM   DALAM MENJATUHKAN 

PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN MAYAT       

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 31/PID.B/2003/PN.PBG)”. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka 

yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :  

1.  Bagaimana Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap 

pelaku tindak pidana Pencurian mayat (Studi Kasus Putusan Nomor 

31/PID.B/2003/PN.PBG) ? 

2.  Apakah putusan pidana yang dijatuhkan Hakim dalam tindak pidana 

pencurian mayat itu sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh penulis, maka 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan 

putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana Pencurian mayat (Studi Kasus 

Putusan Nomor: 31/PID.B/2003/PN.PBG); 

2. Untuk mengetahui apakah putusan pidana yang dijatuhkan hakim dalam 

tindak pidana pencurian mayat sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan. 
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D. Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi praktis maupun 

teoritis yaitu: 

a. Manfaat Teoritis:  

Bagi pribadi penulis akan sangat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman 

mengenai permasalahan seputar penegakan hukum pidana, pertimbangan 

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana Pencurian 

mayat (Studi kasus Kasus Putusan Nomor: 31/PID.B/2003/PN.PBG) serta 

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana tersebut. 

b. Manfaat Praktis:  

Sebagai bahan Rujukan bagi aparat penegak hukum untuk dapat mengambil 

dalam penegakan hukum pidana dalam Pasal 180 KUHP terhadap pelaku 

pencurian dalam hal ini pencurian mayat sehingga tingkat kejahatan yang 

berhubungan dengan pencurian mayat di Indonesia berkurang. 

E. Kerangka Teori 

 Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut : 

1. Teori Kebebasan Hakim 

Menurut Yahya Harahap, kebebasan hakim jangan diartikan kebebasan 

yang tanpa batas dengan  menonjolkan sikap arrogance of power dengan 
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memperalat kebebasan untuk menghalalkan segala cara, namun kebebasan 

tersebut relative dengan acuan 
23

: 

a. Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang–undangan 

yang tepat dan benar dalam menyelesaikan kasus perkara yang sedang 

diperiksanya sesuai dengan asas dan statute law must prevail (ketentuan 

undang-undang harus diunggulkan); 

b. Menafsirkan hukum yang tepat melalui cara-cara pendekatan penafsiran 

yang dibenarkan (penafsiran sistemaatik sosiologis, bahasa, analogis dan 

acontrario) atau mengutamakan keadilan daripada peraturan perundang-

undangan, apabila ketentuan undang-undang tidak potensial melindungi 

kepentingan umum. Penerapan yang demikian sesuai dengan doktrin 

equity must prevail (keadilan harus diunggulkan); 

c. Kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (rechts vinding), 

dasar-dasar dan asas-asas hukum melalui doktrin ilmu hukum, norma 

hukum tidak tertulis (hukum adat) yurisprudensi maupun melalui 

pendekatan “realisme” yakni mencari dan menemukan hukum yang 

terdapat pada nilai ekonomi, moral, agama, kepatutan dan kelaziman. 
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2. Teori Penjatuhan Putusan 

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat 

digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam 

suatu perkara, yaitu sebagai berikut :
24

 

a. Teori Keseimbangan 

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara 

syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan 

pihak-pihak yang bersangkutan  atau berkaitan degan perkara, yaitu 

antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan 

kepentingan korban atau kepentingan pihak penggugat dan pihak 

tergugat. 

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi 

Dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan 

dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam 

perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara. 

Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu 

putusan, lebih di tentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan 

dari hakim. 
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c. Teori Pendekatan Keilmuan 

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas 

dasar intuisi semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan 

hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu 

perkara yang harus diputuskannya. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk 

menguasai berbagai ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan hukum 

maupun ilmu pengetahuan yang lain, sehingga putusan yang dijatuhkan 

tersebut dapat dipertanggungjawabkan dari segi teori-teori yang ada 

dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa, 

diadili, dan diputuskan oleh Hakim. 

d. Teori Pendekatan Pengalaman 

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya 

dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena 

dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui 

bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara 

perdata yang berkaitan pula dengan pihak-pihak yang berperkara dan juga 

masyarakat. 

e. Teori Ratio Decidendi 

Teori ini didasarkan pada filsafat yang mendasar, yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara 

yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan 

yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar 



28 
 

hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus 

didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan 

memberi keadilan bagi para pihak yang berperkara. 

f. Teori Kebijaksanaan 

Menurut Made Sadhi, teori mempunyai beberapa tujuan yaitu upaya 

perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, perlindungan 

terhadap anak yang melakukan tindak pidana, memupuk solidaritas antara 

keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara, dan 

membidik pelaku tindak pidana anak serta sebagai pencegahan umum dan 

khusus. 

3. Teori Keadilan 

Teori Keadilan Aristoteles
25

 

Pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi 

bukan persamarataan. Kesamaan hak dipandang manusia sebagai suatu unit 

atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau 

setiap warga negara dihadapan hukum sama. 
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29 
 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah : 

1. Tipe Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan adalah tipe 

penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian Normatif 

adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 

kepustakaan atau data sekunder saja.
26

 Penelitian yang dilakukan adalah 

penelitian terhadap putusan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku 

tindak pidana pencurian mayat yang tujuannya adalah untuk mengadakan 

identifikasi terhadap pengertian pokok/dasar hak dan kewajiban, peristiwa 

hukum, hubungan hukum dan objek hukum. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan undang-undang (statuta approach) dan pendekatan kasus (case 

approach). Dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan suatu 

gambaran atau hasil penelitian yang mendalam dan lengkap, sehingga dalam 

informasi yang disampaikannya tampak hidup sebagaimana adanya dan 

pelaku-pelaku mendapat tempat dalam meainkan perannya, atau dengan kata 
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Jakarta: Radjawali Pers, 2010, Hlm. 13 s/d 14. 



30 
 

lain bersifat grounded atau berpijak betul-betul sesuai kenyataan yang ada, 

sesuai dengan kejadian-kejadian yang sebenarnya.
27

 

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian 

Sumber data yang digunakan adalah bahan kepustakaan, sedangkan 

mengenai jenis bahan berupa data sekunder yang diperoleh pada penulisan 

adalah bahan sekunder dengan mengumpulkan serta melengkapi literatur-

literatur dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dalam penulisan ini. 

Dimana data tersebut terdiri dari :
28

 

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri 

dari norma hukum atau kaidah dasar. Bahan hukum primer yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 

d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman; 

e. Putusan Hakim Nomor 31/PID.B/2003/PN.PBG. 

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan-bahan ukum primer, bahan-bahan 

hukum skunder yang digunakan meliputi : 
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a. Bahan-bahan hukum; 

b. Hasil-hasil penelitian, seminar, penemuan ilmiah, hasil karya dari 

kalangan hukum. 

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 

meliputi : 

a. Doktrin-doktrin hukum; 

b. Internet.
29

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam skripsi ini, 

yaitu studi kepustakaan dan putusan hakim. Studi kepustakaan dilakukan 

untuk mendapatkan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang 

berhubungan dengan objek penulisan. Dalam rangka pengumpulan data 

penelitian kepustakaan, maka peneliti menganalisis putusan hakim dan buku 

teori tentang hukum dan pemidanaan. Sumber bacaan tersebut berupa buku-

buku, karya ilmiah para pakar hukum, maupun surat kabar.
30
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5. Metode penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode 

deduktif yaitu suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan 

berakhir pada suatu kesimpulan yang lebih khusus.
31
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