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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Aktivitas masyarakat pada negara berkembang seperti Indonesia dapat 

menjadi cermin bagi masyarakat pada negara-negara berkembang lainnya.
1
 

Namun tingkat kesibukan dan mobilitas masyarakat tidak dapat dikatakan 

rendah, bahkan keahlian yang menjadi sumber daya manusia cukup beragam 

dan bersifat spesialisasi. Kompleksnya masalah tersebut mengakibatkan 

seringkali seseorang tidak dapat menyelesaikan sendiri semua urusannya. 

Maka untuk dapat menyelesaikan urusan tersebut, ia memerlukan jasa pihak 

lain atau orang lain berdasarkan perjanjian pemberian kuasa. 

Pemberian kuasa yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan suatu 

urusan, dapat berupa kuasa untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, 

yaitu suatu perbuatan yang mempunyai suatu “akibat hukum”. Pasal 1792 

KUHPerdata menyatakan “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan 

mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang 

menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”. 

                                                           
1
 Negara berkembang adalah Negara dengan rata-rata pendapatan yang rendah dan indeks 

perkembangan manusia yang kurang dibandingkan norma global. Istilah ini mulai menyingkirkan 

“Dunia Ketiga”, sebuah istilah yang digunakan dalam masa perang dingin. 

Sumber : Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia bebas dengan keyword “Negara Berkembang”. 

Tersedia di hhtp://id.wikipedia.org/wiki/Negara_berkembang  
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Dari pengertian pemberian kuasa (lastgeving) yang terdapat dalam 

Pasal 1792 KUHPerdata tersebut dapat diurai unsur-unsurnya, yakni : 

1. Unsur Perjanjian atau persetujuan; 

2. Unsur Perbuatan Hukum; 

3. Unsur atas nama pemberi kuasa. 

Mengenai bentuk dari pemberian kuasa, KUHPerdata mengatur bahwa 

“Pemberian kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, 

dengan suatu surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun 

lisan. Penerimaan surat kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan 

disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa”.
2
 

Namun dalam sistem hukum yang berbeda (common law system) 

dikatakan oleh Arthur Lewis, bahwa seorang perantara diwajibkan memiliki 

surat kuasa (power of attorney) apabila dia perlu membuat transaksi berakta. 

Dalam kasus ini, penerima kuasa (attorney) atau perantara sendiri harus 

ditunjuk dengan akta.
3
 Selain itu pada beberapa ketentuan undang-undang 

mewajibkan tindakan pemberian kuasa terikat pada bentuk tertentu, antara 

lain Pasal 1171 KUHPerdata yang menyatakan “Hipotik hanya dapat 

diberikan dengan akta otentik, kecuali dalam hal yang dengan tegas ditunjuk 

oleh Undang-Undang. Begitu pula pemberian kuasa untuk memberikan 

hipotik harus dibuat dengan suatu akta otentik…..”. Pasal 1683 

                                                           
2
 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1793.  

3
 Arthur Lewis, Dasar-dasar Hukum Bisnis-Introduction to Business law, Terjemahan Derta 

Sri Widowatie, (Bandung: Nusa Media, cet. 1. 2009), hal 29. 
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KUHPerdata menyatakan penerima hibah dapat memberi kuasa kepada 

seseorang lain dengan suatu akta otentik untuk menerima pengibahan-

pengibahan. Dalam Undang-Undang lain yakni pada Pasal 85 ayat (1) UU No. 

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa “Pemegang 

saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak 

menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah 

saham yang dimilikinya.” 

Pemberian kuasa secara tertulis juga dapat dilihat dalam tata 

pemerintahan maupun dunia kerja pada umumnya, yakni berupa pemberian 

kuasa seorang atasan kepada bawahan, atau perlimpahan wewenang dari 

seseorang atau Pejabat tertentu kepada seseorang atau Perjabat lain. 

Pemberian kuasa dalam bentuk tertulis tersebut secara umum dikenal sebagai 

surat kuasa. Namun dalam hal tertentu, secara lisan dapat dibenarkan 

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1793 KUHPerdata. 

Pemberian kuasa dalam bentuk tertulis atau surat kuasa dapat 

dilakukan secara khusus atau secara umum. Secara khusus berarti kuasa yang 

diberikan hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, sedangkan 

secara umum meliputi segala kepentingan pemberi kuasa sebagaimana diatur 

dalam Pasal 1795 KUHPerdata.  

Pada umumnya pemberian kuasa dalam praktik di pengadilan adalah 

bersifat khusus dan dipersyaratkan harus dibuat dalam bentuk tertulis. Surat 
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kuasa yang bersifat khusus atau surat kuasa khusus ini diberikan kepada kuasa 

hukum atau advokat untuk mewakili atau mendampingi pihak yang 

memberikan kuasa kepadanya dalam suatu perkara baik di dalam maupun di 

luar pengadilan.  

Hal tersebut dipertegas oleh Pasal 123 (1) HIR (s. d. t. dg. S. 1932-13) 

yang menyatakan : “Kedua belah pihak, kalau mau, masing-masing boleh 

dibantu atau diwakili oleh seseorang yang harus dikuasakannya untuk itu 

dengan surat kuasa khusus, kecuali kalau pemberi kuasa itu sendiri hadir. 

Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang 

ditandatanganinya dan diajukan menurut Pasal 118 ayat (1) atau pada tuntutan 

yang dikemukakan dengan lisan menurut Pasal 120; dan dalam hal terakhir 

ini, itu harus disebutkan dalam catatan tentang tuntutan itu.”
4
 

Namun adakalanya dalam hal tertentu surat kuasa khusus tersebut 

tidak diperlukan sebagaimana dikatakan dalam pasal 123 ayat 2 HIR, “Pejabat 

yang karena peraturan umum dari pemerintah harus mewakili negara dalam 

perkara hukum, tidak perlu memakai surat kuasa khusus itu.”  

Dalam proses beracara, pada umumnya tidak menggunakan surat 

kuasa khusus, tetapi menggunakan surat penugasan atau mandat (surat tugas) 

yang sifatnya khusus. Selanjutnya surat kuasa yang digunakan sebagai dasar 

beracara, harus dibubuhi materai sebagai pemenuhan ketentuan UU No. 13 

Tahun 1985 tentang Bea Materai dan PP No. 24 Tahun 2000 tentang 

                                                           
4
 Het Herzeine Indonesich Reglement (HIR), Pasal 123 ayat 1. 
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Perubahan Bea Tarif Materai dan Besarnya Batas Pengenaan tentang Nominal 

yang Dikenakan Bea Materai. 

Terdapat suatu kebijakan mengenai surat kuasa yang dikeluarkan 

Mahkamah Agung. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 6 

Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus menyatakan :
5
 

1. Surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-Undang wajib 

dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan 

untuk keperluan tertentu, contoh : 

a. Surat kuasa pada perkara perdata harus dengan jelas disebut 

bahwa surat kuasa tersebut mewakili penggugat ataupun  tergugat, 

misalnya dalam perkara waris, hutang piutang dan sebagainya.  

b. Sedangkan surat kuasa pada pembelaan perkara pidana harus 

dengan jelas dan lengkap menyebut pasal-pasal KUHP yang 

didakwakan kepada terdakwa. 

2. Apabila dalam surat kuasa khusus disebutkan bahwa kuasa tersebut 

mencakup pula pemeriksaan pada tingkat banding dan kasasi maka 

surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan 

pada tingkat kasasi tanpa diperlukan surat kuasa khusus yang baru. 

Namun jika surat kuasa khusus tersebut hanya mencakup 

pemerikasaan pada tingkat pertama, maka harus dibuatkan kembali 

                                                           
5
 Sie Infokum-Ditama Binbangkum, tersedia  di http;//jdih.bpk.go.id/informasihukum/surat_kuasa.pdf  
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surat kuasa khusus untuk pemeriksaan pada tingkat banding maupun 

kasasi.  

Dalam kutipan putusan Mahkamah Agung yang bernomor 51 

K/Pdt/1991 dikatakan : “yang mengajukan kasasi ialah Ansori berdasar surat 

kuasa tanggal 8 Maret 19990. Akan tetapi surat kuasa tersebut hanya 

dipergunakan dalam pemeriksaan tingkat pertama sedang menurut Pasal 44 

ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 untuk mengajukan kasasi dalam perkara 

perdata oleh seorang kuasa harus secara khusus dikuasakan untuk 

melakukan pekerjaan itu”. 

Dalam UU No. 5 Tahun 2004 Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 

tentang Mahkamah Agung. Pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa 

“Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pasal 43 dapat diajukan oleh : 

1. Pihak yang beperkara atau wakilnya secara khusus dikuasakan untuk 

itu dalam perkara perdata atau perkara tata usaha negara yang 

diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat 

Terakhir di Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan 

Agama, dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. 

2. Terdakwa atau wakilnya secara khusus dikuasakan untuk itu atau 

Penuntut Umum atau Oditur dalam perkara pidana yang diperiksa 

dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir 

Lingkungan Peradilan Umum dan Lingkungan Peradilan Militer.” 
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Surat kuasa khusus yang pokoknya harus memenuhi syarat formal 

sebagai berikut : 
6
 

1. Menyebutkan identitas para pihak yakni Pihak Pemberi Kuasa dan 

Pihak Penerima Kuasa yang harus disebutkan dengan jelas; 

2. Menyebutkan objek masalah yang harus ditangani oleh penerima 

kuasa yang disebutkan secara jelas dan benar. Tidak disebutkannya 

atau terdapatnya kekeliruan penyebutan objek gugatan menyebabkan 

surat kuasa khusus tersebut menjadi tidak sah.  

Hal ini terlihat dalam salah satu putusan MA Nomor 288 K/Pdt/1986: 

“surat kuasa khusus yang tidak menyebut atau keliru menyebut objek 

gugatan menyebabkan surat kuasa Tidak Sah”.  

Penggunaan surat kuasa dengan Hak Subtitusi wajib mencantumkan 

klausul dalam surat kuasa semula mengenai hal itu. Pengalihan hak dari 

penerima kuasa semula pada pihak ketiga dapat dilakukan untuk seluruhnya 

atau sebagian saja, bergantung pada bunyi klausul pada surat kuasa tersebut. 

Apabila telah terdapat pengalihan kuasa subtitusi seluruhnya, maka pemberi 

kuasa subtitusi tidak dapat menggunakan kembali kuasanya, kecuali 

pengalihan kuasa tersebut hanya sebagian.  

Mengenai berakhirnya pemberian kuasa diatur dalam Bab XVI bagian 

ke Empat Buku III KUHPerdata (Pasal 1813 -1819) tentang bermacam-

macam cara berakhirnya Pemberian Kuasa, yakni disebabkan : 

                                                           
6
 Ibid. 
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1. Penarikan kembali kuasa penerima kuasa 

2. Pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa  

3. Meninggalnya baik pemberi maupun penerima kuasa  

4. Adanya pengampuan atau pailit pembeli maupun penerima kuasa  

5. Pengangkatan seorang penerima kuasa baru sebagaimana diatur dalam 

Pasal 1816 KUHPerdata 

6. Kawinnya perumpamaan yang memberikan maupun menerima kuasa. 

Dalam praktik, telah banyak beredar apa yang dinamakan surat kuasa 

mutlak, yakni pemberian kuasa yang tidak dapat ditarik kembali oleh pihak 

yang memberi kuasa, sehingga pada hakikatnya merupakan perbuatan hukum 

pemindahan hak.
7
 Hal tersebut secara tidak langsung bertentangan dengan apa 

yang telah diatur di dalam Pasal 1813 KUHPerdata. Pemberian kuasa mutlak 

ini dilatar-belakangi oleh banyaknya pemberian kuasa yang dilakukan dalam 

rangka kepentingan suatu perjanjian yang mana tanpa adanya kuasa tersebut 

kepentingan penerima kuasa akan sangat dirugikan.  

Namun Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982 tentang Larangan 

Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak atas Tanah yang 

sekarang telah dimuat dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d PP No. 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah, melarang adanya kuasa mutlak. Bunyi Pasal 39 

ayat (1) huruf d tersebut yakni “PPAT menolak untuk membuat akta, jika 

                                                           
7
 Indonesia, Peraturan Pemerintah no 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Tambahan 

Lembaran Negara nomor 3696, Kutipan Media Magnetik Milik Negara tahun 1997 Penjelasan Pasal 

39 ayat (1) huruf d. 
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salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak 

yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak”.
8
 Pada 

bagian penjelasan pasal tersebut dikatakan “yang dimaksudkan dalam huruf 

(d) dengan surat kuasa mutlak adalah pemberian kuasa yang tidak dapat 

ditarik kembali oleh pihak pemberi kuasa, sehingga pada hakikatnya 

merupakan perbuatan hukum pemindahan hak.” 

Berkaitan dengan pemberian kuasa mutlak, terdapat berbagai fakta 

dalam praktik yang melazimkan hal tersebut. Misalnya, dalam rangka 

pemberian kredit dari bank kepada calon debitur. Bank selaku badan usaha 

yang memberikan kredit kepada debitur wajib melakukan upaya pengamanan 

agar kredit tersebut dapat dilunasi debitur yang bersangkutan.
9
 Secara umum 

jaminan kredit perbankan dapat dikelompokan menjadi tiga yaitu barang 

bergerak, barang tidak bergerak, dan jaminan perorangan (penganggungan 

utang).
10

 

Terhadap benda tidak bergerak seperti tanah dan segala benda yang 

berkaitan dengan tanah, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengatur 

lembaga jaminan yang disebut Hak Tanggungan. Namun tidak semua tanah 

dapat dibebani Hak Tanggungan, karena terhadap tanah yang dibuktikan 

dengan girik harus diproses terlebih dahulu. Sehingga pada praktiknya, 

                                                           
8
 Indonesia, Peraturan Pemerintah no 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Tambahan 

Lembaran Negara nomor 3696, Kutipan Media Magnetik Milik Negara tahun 1997 Penjelasan Pasal 

39. 
9
 M. Bashan., Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta: 

RajaGrafindo 2007), hal 103. 
10

 Ibid, hal 108. 
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terhadap tanah yang belum dapat dibebani Hak Tanggungan tersebut 

dibuatkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT).  

Hal tersebut biasanya dilakukan dan disetujui Kreditur (Bank) demi 

memproritaskan dan mempercepat proses kredit calon debitur, di samping 

penerapan perjanjian kredit perbankan yang menggunakan bentuk perjanjian 

baku (standart contract) di mana bentuk perjanjiannya telah disediakan oleh 

pihak bank sebagai kreditur. Dalam hal ini debitur hanya pada posisi 

menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negoisasi 

atau tawar menawar.
11

 Pembuatan SKMHT sendiri hanya diperkenankan 

dalam keadaan khusus, yaitu apabila pemberi Hak Tanggungan tidak dapat 

hadir sendiri dihadapan PPAT untuk membuat Akta Pemberian Hak 

Tanggungan (APHT). 

Menjadi masalah, bagaimana jika Pemberi Kuasa yang dalam hal ini 

Debitur meninggal dunia dan proses SKMHT masih berjalan. Undang-

Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan beserta benda-benda 

yang berkaitan dengan Tanah, sebenarnya telah memberi jawaban untuk hal 

tersebut melalui Pasal 15 ayat 2 yang menyatakan “Kuasa Untuk 

Membebankan Hak Tanggungan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat 

berakhir oleh sebab apapun juga kecuali karena kuasa tersebut telah 

dilaksanakan atau karena telah habis jangka waktunya sebagaimana dimaksud 
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 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, cet. V. (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group 2005), hal 72. 
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pada ayat (3) dan ayat (4)”. Bahkan hal tersebut ditegaskan kembali dalam 

contoh yang terdapat pada lampiran 1 Peraturan Menteri Negara Agraria 

Nomor 3 tahun 1996.
12

 

Hal tersebut di atas, tentu saja bertentangan dengan apa yang diatur 

dalam KUHPerdata. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya dalam Pasal 

1813 KUHPerdata bahwa Pemberian Kuasa dapat berakhir oleh meninggalnya 

Pemberi Kuasa maupun Pemegang Kuasa. Lebih kompleks lagi bahwa 

penjelasan terhadap pengertian “oleh sebab apapun juga” sebagaimana diatur 

dalam Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tidak ada dan tidak 

terdapat pula pada bagian penjelasan undang-undang tersebut.  

Dari pernyataan di atas, terdapat pemahaman sederhana bahwa 

penerapan asas hukum lex specialis derogate legi generali merupakan asas 

yang secara mutlak dapat diterapkan terhadap semua peraturan. Salah satunya 

Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 terhadap Pasal 1813 

KUHPerdata. Menjadi pertanyaan bagi penulis apakah Undang-Undang No. 4 

tahun 1996 merupakan Lex Specialis dari pada KUHPerdata.  Dalam Pasal 1 

ayat 3 Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan 

perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan Undang-Undang adalah 

Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

yang disetujui bersama oleh Presiden. Sedangkan KUHPerdata merupakan 

                                                           
12

 Ditegaskan dalam Lampiran 1 poin 41, Peraturan Mentri Negara Agraria no. 3 tahun 1996 

tentang bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Akta Pembebanan Hak Tanggungan, 

Buku Tanah Hak Tanggungan, dan Sertipikat Hak Tanggungan, (Jakarta: 18 April 1996).  
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kodifikasi peraturan yang dibuat pada zaman Hindia Belanda. Bila dilihat dari 

sudut pandang asas lex posterior derogate legi priori, artinya peraturan 

perundang-undangan yang terkemudian menyisihkan peraturan perundang-

undangan yang terdahulu. Asas ini berkaitan dengan dua peraturan 

perundang-undangan yang mengatur masalah yang sama.
13

 Dalam buku 

penelitian hukum, Peter Mahmud mengatakan bahwa, Asas lex specialis 

derogate legi generali merujuk kepada dua peraturan perundang-undangan 

yang secara hierarkis mempunyai kedudukan yang sama, akan tetapi ruang 

lingkup materi muatan antara kedua peraturan perundang-undangan itu tidak 

sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dengan yang 

lain.
14

 Berdasarkan hal tersebut maka penulis berkeinginan untuk meneliti 

masalah tersebut dalam suatu penulisan karya ilmiah dengan judul 

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM 

PEMBERIAN KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN 

APABILA DEBITUR MENINGGAL DUNIA”. 

B. Permasalahan 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan 

yang akan diangkat penulis dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah tujuan pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan bagi 

debitur dan kreditur ?  

                                                           
13

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 

hal 101. 
14

 Ibid., hal 99. 
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2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kreditur dalam 

pembebanan Hak Tanggungan apabila debitur meninggal dunia ?  

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pokok permasalahan seperti diuraikan di atas, penelitian 

ini bertujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui tujuan dari diadakannya pemberian kuasa 

membebankan hak tanggungan baik bagi debitur maupun bagi 

kreditur. 

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang akan diperoleh pihak 

Kreditur atas Perjanjian Pemberian Kuasa dalam hal Debitur 

meninggal dunia sebelum Perjanjian Kredit tersebut selesai didaftar 

dan perlindungan hukum terhadap kreditur atas perjanjian pemberian 

kuasa dalam hal debitur meninggal dunia sesudah perjanjian kredit 

tersebut selesai didaftarkan.  

 

D. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini ditujukan untuk :  

1. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pemikiran mengenai tujuan dari dibuatnya kuasa 
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membebankan hak tanggungan, baik untuk pihak debitur maupun 

pihak kreditur. 

2. Kegunaan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjawab 

permasalahan mengenai perlindungan hukum yang akan didapatkan 

oleh kreditur dalam hal debitur meninggal dunia sebelum kuasa 

membebankan hak tanggungan tersebut selesai didaftarkan.  

 

E. Sistematika Penulisan  

Dalam rangka mempermudah dan memahami isi dari penelitian ini 

maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Penulis akan memaparkan latar belakang dari pemilihan topik 

pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur dalam 

pelaksanaan pemberian kuasa membebankan hak tanggungan apabila debitur 

meninggal dunia. Selain itu penulis akan menyatakan dua rumusan masalah 

yang akan dijawab melalui penelusuran dan penelitian hukumnya. Bab ini 

juga memaparkan tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini. 

Lalu bab ini ditutup dengan memaparkan sistematika penulisan tesis ini untuk 

memberikan gambaran menyeluruh bagi para pembaca mengenai karya ilmiah 

ini.  
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BAB II LANDASAN TEORI 

 Pada bab II tesis ini merupakan bagian tinjauan pustaka dimana 

penulis akan memaparkan landasan-landasan teori yang akan digunakan 

nantinya dalam menganalisis rumusan masalahnya dalam bab IV seperti teori 

tentang perlindungan hukum. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini dibutuhkan dalam suatu karya ilmiah demi membantu 

sistematika dan menuntun penulis dalam menelusuri dan menganalisi isu 

hukum yang menjadi bahan penelitiannya. Oleh karena itu, penulis 

mendedikasikan bab III ini untuk menjelaskan mengenai metode penelitian 

yang digunakannya dalam menelusuri dan menganalisis masalah yang 

diangkatnya.  

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

 Peneliti akan memaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan 

mengenai topik dalam karya ilmiah ini dan meggunakan hasil tersebut untuk 

menganalisis dan menemukan jawaban terhadap masalah yang telah 

dirumuskan. Untuk itu, bab ini terdiri atas dua sub-bab yang di mana masing-

masing sub-bab akan menjawab masing-masing rumusan masalah yang 

dipaparkan dalam bab I.  
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Penulis akan memaparkan kesimpulan sebagai jawaban atas masalah-

masalah yang telah dianalisisnya dalam bab IV. Selain memberikan 

kesimpulan, pada bab ini penulis akan juga memberikan saran-saran terhadap 

masalah ini dan pengaturan yang mungkin seharusnya dilakukan di kemudian 

hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




