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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-undang Infomasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini pada 

dasarnya adalah payung hukum dibidang telekomunikasi, computing dan 

entertainment (media), dimana pada awalnya masing-masing masih berdiri 

sendiri-sendiri, undang-undang ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum, 

agar pada saat kita bertransaksi elektronik seperti transaksi keuangan 

menggunakan ponsel/komputer, dari mulai saat memasukkan password, 

melakukan transaksi keuangan, sampai dengan transaksi selesai/tertuju, terdapat 

jaminan atas proses transaksinya tersebut. 

Kepastian hukum ini diperlukan untuk semua warga Indonesia umumnya 

dan para pengguna jasa internet/jaringan pada khususnya, hal ini wajar mengingat 

tidak menutup kemungkinan didalamnya selain terdapat konten negatif juga 

terdapat kejahatan didalam networking (dalam menggunakan jaringan internet). 

Perasaan untuk memperoleh keadaan financial yang lebih tinggi kerap 

memicu seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik, 

sepanjang keinginan yang dilakukan ditempuh dengan jalan yang positif, pastinya 

sah-sah saja, yang tak wajar adalah jika keinginan tersebut dilakukan dengan 

berbagai cara termasuk juga cara-cara yang negatif yang jelas-jelas dilarang oleh 

Undang-undang juga agama, misalnya “Perjudian“. 
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Adapun tindak pidana perjudian itu sendiri diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Menurut hukum Islam Judi 

ialah suatu permainan atau undian dengan memakai taruhan uang atau lainnya, 

masing-masing dari mereka ada yang menang dan ada yang kalah (untung dan 

rugi). Sebagaimana  Allah telah melarang perjudian ini, firman-Nya dalam al-

quran surah al-maaidah ayat 90: 1 

ج ص   اأ  ا   اأ  يس  ال ا إ الخ  ل الشيط ف س  ي أ ي ال ي ا ع

ح . ك تف ب  لع  جت

Harta yang dihasilkan dari perjudian ini termasuk menggunakan cara yang 

bathil (terlarang) dimana setiap sesuatu yang dilakukan dengan cara yang bathil 

maka hukumnya haram, harta yang diperolehnya jika dipakai untuk usaha itu 

berarti menggunakan modal yang dilarang oleh agama Islam, meskipun hal 

tersebut (harta dari hasil judi) dipergunakan di jalan Allah sekalipun, akan tetapi 

Allah tidak akan menerimanya. 

Perjudian di dalam networking/internet adalah merupakan konten yang 

perlu dicegah, ditutup, atau dihilangkan dari seluruh jaringan internet yang 

memasuki wilayah otoritas Indonesia, karena terdapat konten negatif di dalamnya. 

Di Indonesia, yang dimaksud dengan konten negatif di internet adalah yang 

mengandung perbuatan yang dilarang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu tepatnya pada pasal 27 

Ayat 1 (Kesusilaan), ayat 2 (Perjudian), Pasal 3 (Penghinaan dan atau Pencemaran 

Nama Baik), ayat 4 (Pemerasan dan atau Pengancaman) dan pasal 28 ayat 1 

                                                 
1Departemen Agama RI. 2005.  Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Al-Huda. Hlm. 124 
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(Menyebarkan berita bohong), ayat 2 (SARA). khusus untuk asusila diambil pula 

pasal-pasal di dalam Undang-undang Anti Pornografi dan untuk kejahatan 

terhadap anak-anak digunakan Undang- undang Perlindungan Anak. 

Saat ini teknologi internet memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan 

sehari-hari, termasuk dari kehidupan anak pada saat ini. Internet bisa 

mempermudah mereka menyelesaikan tugas-tugasnya, tetapi dampak negatif dari 

internet juga tidak kalah besarnya dan tidak bisa di anggap remeh. Berhubung 

maraknya konten-konten negatif di internet, dibutuhkan peraturan atau 

pengawasan, sehingga mereka merasa diawasi ketika akan membuka situs-situs 

yang negatif. Hukum yang diterapkan acap kali hanya sebagai permainan para 

mafia-mafia di area perjudian, seakan mereka kebal terhadap hukum yang 

sekarang berlaku di Indonesia. Bagaimana tidak? sering mereka ditahan namun 

beberapa hari kemudian sudah duduk dimeja judi kembali, tanpa melalui 

pemeriksaan yang cukup layaknya pelaku pidana perjudian. 

Perjudian bisa dilakukan dalam berbagai bentuk termasuk penggunaan 

akses internet. Internet yang dikenal sebagai sebuah tempat untuk mencari data-

data dalam memenuhi kebutuhan akan kehausan ilmu pengetahuan ternyata kini 

telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Menurut 

Stepen Hawking sebagaimana telah dikutip oleh Mahayani Dimitri, internet 

merupakan big bang kedua didunia, ditandai dengan adanya komunikasi 

elektromagnetropis via satelit maupun kabel oleh eksistensi jaringan telefon yang 

sudah ada dan akan segera didukung oleh ratusan satelit yang sedang dan akan 

diluncurkan. 
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Para pihak yang tidak bertanggung jawab, menggunakan kesempatan ini 

untuk memperoleh rezeki meskipun lewat jalan yang tidak halal, yaitu mereka 

membuat sebuah website (sebuah alamat pada internet untuk memudahkan 

diakses) dimana didalamnya terdapat home page (halaman utama sebuah website 

yang memuat informasi singkat tentang isi dari website).2  

Pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dan 

sebagai bentuk perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, 

kesusilaan maupun hukum positif di Indonesia, dan ini pun sudah diatur dalam 

pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Perjudian, yang menyatakan 

bahwa semua bentuk perjudian merupakan tindak pidana. 

Di Indonesia  perjudian lewat internet ini ternyata memang sudah ada, 

salah satunya perjudian bola online berdasarkan putusan perkara Nomor: 

617/Pid.B/2010/PN.MLG, adapun kronologi kasus nya adalah sebagai berikut: 

Terdakwa Nama ARYANADA Als. SAK FUI lahir di Pemangkat, 29 April 1957 

Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, agama: Katolik Pekerjaan: 

Swasta, Alamat: Jl.Ade Irma Suryani No.7 Kota Malang.3  

Terpidana didakwa dengan dua dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, 

berdasarkan surat dakwaan tersebut, terpidana terbukti dalam dakwaan pertama: 

Terdakwa ARYANADA als. SAK FUI bersalah melakukan tindak pidana 

perjudian tanpa hak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 (1) 

ke-2 KUHP jo. UU RI No.7 Tahun 1974. Terdakwa dituntut pidana dengan 

pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara. 
                                                 

2 Internet. www.wikipediaindonesia/sejarah internet, diakses pada tanggal 12-09-2013 
 

3 Putusan Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor 617/Pid.B/2010/Pn.Mlg. Hlm. 1 
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Menimbang, bahwa dalam hal memilih dakwaan untuk dipertimbangkan 

tersebut, majelis Hakim akan berpedoman pada fakta persidangan dimana dalam 

perkara a quo, Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu untuk dipertimbangkan, 

karena dakwaan pertama paling sesuai dengan fakta yang terungkap 

dipersidangan. Menimbang, bahwa dakwaan pertama Penuntut Umum didasarkan 

pada pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. UURI No.7 tahun 1974, dimana terdakwa 

baru dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatannya memenuhi semua 

unsur dari pasal dakwaan tersebut yaitu : 

1. Barang siapa ; 

2. Tanpa hak, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada 

khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam 

permainan judi. 

Berdasarkan segala pertimbangan hakim maka terdakwa ARYANADA 

Alias SAK FUI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) 

hari. 

Hal di atas menunjukan bahwa semakin berkembangnya teknologi, 

membuat para penjudi mempunyai seribu cara untuk melakukan tindak pidana 

tersebut tanpa harus duduk bersama-sama para penjudi lainnya, namun cukup 

dengan duduk didepan komputer dan menggunakan internet mereka sudah bisa 

melakukan judi, bahkan jaringannya sampai keluar negeri. Hal ini jika dibiarkan 

terus menerus dan tidak ada hukum yang pasti untuk menjerat tindakan pidana ini, 

maka hal tersebut menjadi seolah melegalkan perjudian yang dilakukan dengan 
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menggunakan elektronik atau “Perjudian Elektronik” terutama perjudian bola 

online. 

Melihat pentingnya hukum untuk dapat mengatur hal-hal yang berkaitan 

dengan Informasi dan Transaksi Elektronik, pemerintah segera mengesahkan 

Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), yang disahkan pada 

tahun 2008, dimana pada salah satu pasal, yaitu pasal 27 ayat 2 berbunyi: 4 

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik 

dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.  

Perjudian elektronik dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang No 11 tahun 

2008, adalah sebagai perbuatan yang dilarang, jika perbuatan tersebut dilakukan 

dengan sengaja dan tanpa hak, sebagaimana yang telah diundangkan dalam pasal 

27 ayat 2 Undang-Undang No 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik. 

Untuk itu dengan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang sanksi Tindak Pidana Perjudian Bola Online 

dalam prespektif Hukum Pidana Islam, yang kemudian dituangkan ke dalam 

skripsi dengan judul: ANALISIS SANKSI TINDAK PIDANA PERJUDIAN 

BOLA ONLINE MENURUT PERSPEKTIF JINAYAH (STUDI: PUTUSAN 

HAKIM PENGADILAN NEGERI MALANG NOMOR 617/Pid.B/2010/PN.

MLG). 

 

                                                 
4 Undang-Undang Republik Indonesia. Pasal 27 Ayat 2 Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik Hlm. 14 



7 
 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah sanksi terhadap tindak pidana perjudian bola online menurut 

Putusan Nomor 617/Pid.B/2010/PN.MLG? 

2. Bagaimanakah perspektif Fiqh Jinayah terhadap sanksi tindak pidana perjudian 

bola online berdasarkan Putusan Nomor 617/Pid.B/2010/PN.MLG?  

C. Tujuan Penelitian 

   Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian ini, 

maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimanakah sanksi terhadap tindak pidana perjudian bola 

online menurut Putusan Nomor 617/Pid.B/2010/PN.MLG? 

2. Untuk mengetahui bagaimanakah perspektif Fiqh Jinayah terhadap sanksi 

tindak pidana perjudian bola online berdasarkan Putusan Nomor 

617/Pid.B/2010/PN.MLG?  

D. Penelitian Terdahulu 

 Sejauh ini berdasarkan penelusuran dan pengetahuan penulis, penelitian 

tentang perjudian memang telah banyak dilakukan, diantaranya oleh Ayu Asri 

Wahyuni tahun 2010, dengan judul “Sanksi Judi Menurut Undang-Undang 

Nomor 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Hukum Islam”, Fakultas 

Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, penelitian ini menyimpulkan: 

1. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 Tentang 

Penertiban pelaku judi diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 
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sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.25.000.000,-(dua puluh lima 

juta rupiah). Sedangkan didalam hukum islam tidak dijelaskan secara terperinci 

tentang ancaman hukuman bagi pelaku judi. Tindak pidana yang tidak 

ditentukan sanksinya di dalam Al-qur‟an dan Hadits dinamakan jarimah ta’zir. 

Jarimah ta’zir adalah kejahatan yang bentuknya ditentukan oleh ulil amri. 

2. Bentuk perjudian yang dilakukan pada zaman dahulu (jahiliyah) dan zaman 

sekarang berbeda. Perbedaan itu dapat dilihat dari alat atau sarana yang 

dipakai, cara pelaksananya dan sanksi yang diterapkan bagi penjudi, Perjudian 

pada zaman dahulu (jahiliyah) dan zaman sekarang ke dalam tindak kejahatan 

karena dapat merugikan salah satu pihak bahkan lebih, yang banyak 

mendatangkan mudharat. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh saudara Andri Winata (0716004) 

tahun  2012, yang berjudul  “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana 

Perjudian       (Studi Kasus Sabung Ayam Di Desa Inderalaya Mulya Kecamatan 

Indralaya Kab. Ogan Ilir)”, Fakultas Syari,ah IAIN Raden Fatah Palembang, 

penelitian ini menyimpulkan: 

1. Bentuk praktek sabung ayam di Desa Inderalaya Mulya Kec. Indralaya Kab. 

Ogan ilir adalah dengan sistem perorangan artinya pemain dengan pemain yang 

tidak melibatkan banyak orang untuk mengadu ayam, baik dalam taruhan 

ataupun tempat pelaksanaanya hanya pelaku dan lawan yang tahu, 

berkelompok artinya sekelompok orang untuk mengadu ayam dengan pemandu 

untuk melihat ayam mana yang paling dijagokan dan mendapatkan dukungan 

setelah itu dapat pemenangnya tidak hanya satu orang melainkan ada banyak 
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yang terlibat. Yang ketiga adalah ikut dalam kelompok artinya dari 

sekelompok orang yang bermain untuk mengadu ayam, sementara ada yang 

menjadi penonton dan hanya dua orang yang terlibat taruhan tanpa diketahui 

pemain yang berkelompok tadi. 

2. Sanksi sabung ayam menurut Hukum Pidana di Indonesia telah tertuang dalam 

pasal 303 KUHP dimana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau 

denda 25 juta rupiah. 

3. Pandangan Hukum Islam mengenai Sabung Ayam di Desa Inderalaya Mulya 

kec.Indralaya Kab. Ogan Ilir, jelas bahwa Islam sangat melarang apapun 

bentuk judi, karena hal tersebut telah terkandung dalam Al-qur‟an dan Hadits. 

Dari berbagai penelitian diatas, pada intinya membahas mengenai masalah 

analisis terhadap sanksi Tindak Pidana perjudian akan tetapi, yang membedakan 

dengan yang akan penulis teliti adalah mengenai Ruang Lingkupnya, yaitu 

Perjudian Bola Online yang bukan merupakan Perjudian biasa melainkan 

menggunakan jaringan elektronik yang termasuk kedalam Kejahatan elektronik 

atau Cyber Crime. 

E. Definisi Operasional 

Untuk mempermudah penelitian, maka penulis harus memahami makna 

dari istilah-istilah yang terdapat pada judul penelitian itu sendiri maupun istilah-

istilah lain yang digunakan dalam pernelitian ini, oleh karena itu agar lebih jelas 

penulis menguraikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam 

skripsi ini yaitu sebagai berikut: 
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1. Analisis 

Analisis menurut Peter Salim dan Yenni Salim adalah sebagai berikut:  

a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan 

dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, 

penyebab sebenarnya, dan sebagainya).  

b. Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan 

bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan 

pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.  

c. Analisis adalah penjabaran (pembentangan) sesuatu hal, dan sebagainya setelah 

ditelaah secara seksama.  

d. Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis 

(dugaan, dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa 

kepastian (pengamatan, percobaan, dan sebagainya).  

e. Analisis adalah proses pemecahan masalah (melalui akal) ke dalam bagian-

bagiannya berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian 

tentang prinsip-prinsip dasarnya. 

 

Dapat disimpulkan pengertian analisis adalah kegiatan penyelidikan, 

penguraian, penjabaran dan pemecahan suatu masalah yang sedang dihadapi 

peneliti. 
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2. Online 

Menurut Erni secara umum, sesuatu dikatakan online adalah bila ia 

terkoneksi/terhubung dalam suatu jaringan ataupun sistem yang lebih besar. 

Beberapa arti kata online lainnya yang lebih spesifik yaitu : 

Dalam percakapan umum, jaringan/network yang lebih besar dalam 

konteks ini biasanya lebih mengarah pada internet, sehingga „online„ lebih pada 

menjelaskan status bahwa ia dapat diakses melalui internet.  

1. Secara lebih spesifik dalam sebuah sistem yang terkait pada ukuran dalam satu 

aktivitas tertentu, sebuah elemen dari sistem tersebut dikatakan online jika 

elemen tersebut beroperasional. Sebagai contoh, Sebuah instalasi pembangkit 

listrik dikatakan online jika ia dapat menyediakan listrik pada jaringan elektrik. 

2. Dalam telekomunikasi, Istilah online memiliki arti lain yang lebih spesifik. 

Suatu alat diasosiasikan dalam sebuah sistem yang lebih besar 

dikatakan online bila berada dalam kontrol langsung dari sistem tersebut. 

Dalam arti jika ia tersedia saat akan digunakan oleh sistem (on-demand), tanpa 

membutuhkan intervensi manusia, namun tidak bisa beroperasi secara mandiri 

di luar dari sistem tersebut. 

Dengan Internet kita dapat menerima dan mengakses informasi dalam 

berbagai format dari seluruh penjuru dunia. Kehadiran internet juga dapat 

memberikan kemudahan dalam dunia pendidikan, hal ini terlihat dengan begitu 

banyaknya situs web yang menyediakan media pembelajaran yang semakin 

interaktif serta mudah untuk dipelajari. 
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3. Perspektif 

Perspektif merupakan suatu kumpulan asumsi maupun keyakinan tentang 

suatu hal, dengan perspektif orang akan memandang suatu hal berdasarkan cara-

cara tertentu. Perspektif adalah kerangka kerja konseptual, sekumpulan asumsi, 

nilai, gagasan yang mempengaruhi perspektif manusia sehingga menghasilkan 

tindakan dalam suatu konteks situasi tertentu. Perspektif membimbing setiap 

orang untuk menentukan bagian yang relevan dengan fenomena yang terpilih dari 

konsep-konsep tertentu untuk dipandang secara rasional. 

4. Studi Kasus 

Menurut Susilo Rahardjo & Gudnanto, studi kasus adalah  suatu metode 

untuk memahami individu yang dilakukan secara integrative dan komprehensif 

agar diperoleh pemahaman yang mendalam tentang individu tersebut beserta 

masalah yang dihadapinya dengan tujuan masalahnya dapat terselesaikan dan 

memperoleh perkembangan diri yang baik. 

Pendapat serupa di sampaikan oleh Bimo Walgito, studi kasus merupakan 

suatu metode untuk menyelidiki atau mempelajari suatu kejadian mengenai 

perseorangan (riwayat hidup).  Pada metode studi kasus ini diperlukan banyak 

informasi guna mendapatkan bahan-bahan yang agak luas. Metode ini merupakan 

integrasi dari data yang diperoleh dengan metode lain. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa studi kasus merupakan 

metode pengumpulan data secara komprehensif yang meliputi aspek fisik dan 

psikologis individu, dengan tujuan memperoleh pemahaman secara mendalam. 
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5. Putusan 

Menurut Sudikno Mertokusumo5, putusan adalah pernyataan hakim 

sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan didalam 

persidangan yang terbuka unutk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu 

perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara. Berdasarkan ketentuan yang 

terdapat dalam penjelasan Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 

tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman jo Pasal 47 Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan, bahwa 

yang dimaksud dengan perkara yang diterima dipengadilan adalah termasuk 

perkara voluntair. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 60 Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1989 tentang peradilan agama disebutkan ada dua produk pengadilan 

agama, yaitu putusan dan penetapan. 

F. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum 

normatif atau  Library Research (studi kepustakaan), yaitu dengan cara 

memperoleh dan mengumpulkan bahan-bahan hukum serta mengkaji, 

mempelajari, meninjau dan menganalisis bahan-bahan hukum dari literatur yang 

berhubungan dengan masalah hukum yang dibahas.6 

 

 

                                                 
5  Mertokusumo, Sudikno.1993.  Hukum Acara Perdata Indonesia. Jogyakarta: Liberty. 

Hlm. 174 
6 Soekanto, Soerjono dkk. 2012. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). 
Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 23 
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2. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan-bahan hukum kualitatif 

yaitu bahan hukum yang berupa gagasan-gagasan normatif dan teori-teori hukum 

lainnya. Adapun sumber data yang digunakan menurut Zainuddin Ali terdiri dari 

dua macam sumber data yaitu data primer dan data sekunder:7 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui 

wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi 

yang kemudian diolah oleh peneliti. 

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, 

buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam 

bentuk laporan seperti: skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-

undangan. Data sekunder itu sendiri terdiri dari bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

 Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum 

primer, sekunder dan tersier: 

a. Bahan hukum primer adalah bahan  hukum pokok (utama), karena berupa 

peraturan-peraturan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer 

dalam penelitian ini seperti: Al-Quran, Hadits, Undang-Undang Dasar 1945, 

UU No 7 Tahun 1974 tentang perjudian, UU ITE No 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, KUHP, KUHAP, Putusan Hakim 

Pengadilan Negeri Malang Nomor 617/Pid.B/2010/PN.MLG sebagai objek 

penelitian.   

                                                 
7 Ali, Zainuddin. 2011. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 106 
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b. Bahan hukum sekunder menurut Soekanto, yaitu bahan yang berfungsi 

sebagai pendukung bahan  primer dan sebagai petunjuk atau penjelas dari 

bahan hukum primer yaitu berupa tafsir Al-Quran, terjemah, buku-buku 

hukum dan hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan 

pembahasan dalam penelitian ini.8  

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder  yaitu berupa kamus 

hukum, kamus bahasa Arab, paper, koran, ensiklopedia, internet dan bahan-

bahan yang lainnya. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian menurut 

Zainuddin Ali, terdiri dari 3 macam yaitu: 

a. Observasi, yaitu mengamati lapangan yang dijadikan sebagai objek 

penelitian. 

b. Interview (wawancara), yaitu mencari informasi dan pendapat-

pendapat dari responden di lapangan dengan menentukan populasi dan 

sampel penelitian. 

c. Kepustakaan, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan 

yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, 

dokumen resmi dan hasil penelitian. 9 

 

                                                 
8 Soekanto, Soerjono dkk. 2012. Op. Cit. Hlm. 33 
9 Ali, Zainuddin. 2011. Op. Cit. Hlm. 107 
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Dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yaitu dengan cara 

membaca Al-Quran dan kitab hadits, peraturan perundang-undangan, KUHP, 

KUHAP, Putusan Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor 

617/Pid.B/2010/PN.MLG adalah sebagai objek penelitian, litelatur-litelatur atau 

buku-buku, karya ilmiah, internet dan sebagainya. 

4. Teknik Analisis Data 

Setelah data atau bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini 

terkumpul, maka bahan hukum tersebut ditinjau atau dianalisis secara deskriptif-

analitis, yaitu menjelaskan atau menguraikan seluruh hasil penelitian yang ada 

pada pokok-pokok masalah, kemudian penjelasan-penjelasan tersebut disimpulkan 

dan disajikan dalam bentuk paragraf deduktif, yaitu menarik simpulan dari 

pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajiannya 

dapat dipahami dengan mudah.  


