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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Negara Indonesia adalah negara hukum, pernyataan ini telah jelas 

terlihat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945 . Konsekuensi ini mengisyaratkan adanya lembaga pengadilan 

sebab lembaga ini harus ada dan merupakan syarat bagi suatu negara yang 

menamakan diri sebagai negara hukum (Rusli Muhammad, 2006 :1). 

Lembaga pengadilan merupakan wadah bagi rakyat pencari keadilan 

berisikan hak dan kewajiban yang mempunyai peranan ideal 

menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan. Seiring 

dengan perubahan dan perkembangan dunia peranan pengadilan menjadi 

penting dalam hal sebagai tertib hukum. Selama beberapa dekade, pengadilan 

sebagai salah satu pranata dari hukum modern yang telah mendapatkan 

kepercayaan dari masyarakat. Hal ini disebabkan dalam masyarakat, melalui 

hukum positif yang telah diundangkan, telah tercipta suatu pandangan umum 

bahwa lembaga peradilan merupakan suatu mekanisme yang disediakan 

negara untuk menyelesaikan sengketa. 

Menurut Satjipto Rahardjo, alasan yang mendorong masyarakat 

menyelesaikan sengketanya ke pengadilan adalah: 

1. Kepercayaan, bahwa di tempat itu mereka akan memperoleh keadilan 

seperti mereka kehendaki. 

2. Kepercayaan bahwa lembaga pengadilan merupakan lembaga yang 

mengekspresikan nilai-nilai kejujuran, mentalitas yang tidak korup dan 

nilai-nilai utama lainnya. 

3. Waktu dan biaya yang mereka keluarkan tidak sia-sia. 
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4. Pengadilan merupakan tempat bagi orang untuk benar-benar memperoleh 

perlindungan hukum (Satjipto Raharjo dalam Adi Sulistiyono, 2006 : 18). 

Namun sayang kepercayaan tersebut tidak mendapatkan respon yang 

memadai dari pengadilan yang dalam realitasnya banyak putusan-putusan 

pengadilan yang tidak menyelesaikan masalah tetapi justru menimbulkan 

masalah. Sehingga timbul krisis pengadilan yang menyebabkan masyarakat 

tidak lagi mempercayai kredibilitas pengadilan. 

Krisis kepercayaan yang dialami selama ini oleh pengadilan dalam 

mengemban tugas menyelesaikan sengketa telah menimbulkan krisis 

kewibaan pada pengadilan. Bila suatu pengadilan melaksanakan tugasnya 

secara baik, harusnya kewibaan itu akan terpancar pada jabatan para hakim. 

Bahkan masyarakat akan menaruh hormat ketika melihat gedung pengadilan, 

apalagi kalau masuk di ruang sidang mengikuti jalannya persidangan. 

Sekarang ini, baik hakimnya maupun ruang sidang pengadilan sudah tidak 

dipandang lagi sebagai simbol-simbol kewibawaan pengadilan, tetapi justru 

telah menjadi sasaran amuk massa atau pelecehan dari pihak-pihak yang 

berperkara. Ketidakpercayaan masyarakat kepada pengadilan ini adalah salah 

satu kendala besar dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum (Adi 

Sulistiyono, 2006 : 21).      

Akhir-akhir ini sering terlihat baik secara langsung ataupun melalui 

media, suasana ruang sidang yang tak ubahnya seperti sebuah pasar tanpa 

aturan. Para pengunjung sidang terlihat berteriak-teriak, bertepuk-tepuk 

tangan, memakai topeng, dan melempar kursi ke arah majelis hakim. Tak 

jarang terlihat pula pemandangan pertengkaran seorang penasihat hukum 

dengan ketua majelis hakim yang diakhiri dengan pengusiran penasehat 

hukum tersebut dari ruang persidangan. Perang mulut yang mengarah kepada 

pelecehan-pelecehan pribadi antara jaksa dan penasehat hukum terdakwa 

merupakan gambaran yang biasa kita lihat dalam persidangan di pengadilan. 
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Dan hakim yang saat itu bertindak sebagai ketua persidangan tak bisa berbuat 

banyak. 

Berbagai situasi yang digambarkan di atas kerap terjadi dalam proses 

persidangan di Indonesia maupun di negara-negara lain. Tindakan-tindakan 

pelecehan terhadap peradilan ini sebenarnya bukanlah hal baru. Namun 

berbagai tindakan tersebut makin sering terjadi semenjak bergulirnya era 

reformasi yang lebih bebas. Tindakan dan situasi yang terjadi di persidangan 

seperti yang disebutkan diatas dapat dikatakan sebagai tindakan Contempt Of 

Court. 

Seringnya terlihat gejala, baik secara individu maupun bersama-sama 

yang kurang menghargai jalannya persidangan adalah contoh akibat dari 

hilangnya kepercayaan terhadap aparat dan lembaga penegakan hukum di 

Indonesia sekarang ini. Fenomena aksi massa baik yang menyerang hakim 

secara langsung dipersidangan terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia. 

Sidang-sidang peradilanpun semakin rawan aksi brutal. Hal ini tidak lepas dari 

masalah integritas penegak hukum. Jika hakim mempunyai integritas yang 

baik maka ia akan dihormati. 

Berdasarkan uraian di atas untuk memahami lebih lanjut mengenai 

penegakan Contempt of Court di Indonesia, maka penulis tertarik untuk 

menyusun sebuah penulisan hukum dengan judul : “PENEGAKAN HUKUM 

MENGENAI TINDAK PIDANA TERHADAP PROSES PERADILAN 

(CONTEMPT OF COURT)  DI PENGADILAN NEGERI WONOGIRI”.  
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B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dan untuk 

menegaskan pokok permasalahan sebagai pedoman masalah yang akan 

diteliti, serta untuk mencapai sasaran yang hendak dicapai, maka dapat 

dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana mengenai Contempt of Court dalam 

sistem hukum di Indonesia? 

2. Bagaimana penegakan hukum “tindak pidana terhadap proses peradilan” 

(Contempt of Court) oleh Hakim di Pengadilan Negeri Wonogiri? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk 

memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.  Dalam hal 

ini penelitian merupakan bagian pokok dari ilmu pengetahuan, yang bertujuan 

untuk lebih mengetahui dan memperdalami segala segi kehidupan dalam 

rangka pemecahan masalah-masalah yang dihadapi (Soerjono Soekanto, 2006 

: 3). 

Adapun tujuan  dilakukannya penelitian ini antara lain sebagai berikut:  

1. Tujuan Obyektif 

a. Untuk mengetahui pengertian dari Contempt of Court serta 

pengaturannya di Indonesia. 

b. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana terhadap proses 

peradilan (Contempt of Court) oleh hakim di Pengadilan Negeri 

Wonogiri. Serta untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang 

dihadapi dan solusi pemecahan masalah dalam upaya penegakan 

hukum tindak pidana terhadap proses peradilan (Contempt of Court) . 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



5 

 

 

2. Tujuan Subyektif 

a. Untuk memperluas wawasan, pengetahuan dan kemampuan penulis 

dalam menganalisis masalah, khususnya dalam bidang Hukum Pidana 

serta Hukum Acara Pidana. 

b. Untuk mengetahui kesesuaian antara teori yang diperoleh dengan 

kenyataan yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat. 

c. Untuk melatih kemampuan dalam penyusunan skripsi dengan harapan 

dapat bermanfaat dikemudian kelak. 

d. Untuk memperoleh data yang akan penulis pergunakan dalam 

penyusunan skripsi sebagai syarat dalam mencapai gelar kesarjanaan 

dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 

Surakarta. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat yang dapat penulis ambil dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana dan wawasan 

yang bermanfaat, khususnya bagi penulis. 

b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan 

untuk pengembangan Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang Hukum 

Pidana serta Hukum Acara. 

c. Dapat memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai penegakan 

hukum tindak pidana terhadap proses peradilan (Contempt of Court) 

dalam sistem peradilan di Indonesia, serta penyelesaian tindak pidana 

Contempt of Court di Indonesia, sebagai bahan pengetahuan tambahan 

untuk dapat dibaca dan dipelajari lebih lanjut, khususnya mahasiswa 

Fakultas Hukum. 
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2. Manfaat Praktis  

a. Dari hasil penelitian skripsi ini, diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan mengenai sejauh mana suatu keadilan tersebut ditegakkan 

dan diterapkan dalam suatu kehidupan masyarakat. 

b. Dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang dibahas, sehingga 

dapat memberikan bekal kepada penulis jika terjun dalam kehidupan 

masyarakat nanti. 

E. METODE PENELITIAN 

Penelitian merupakan suatu usaha untuk memecahkan suatu 

masalah,secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu 

yang ilmiah. Suatu kegiatan ilmiah merupakan usaha untuk menganalisa serta 

mengadakan konstruksi, secara metodologis, sistematis dan konsisten 

(Soerjono Soekanto, 2006 : 3). 

Istilah metodologi berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”, 

namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan 

kemungkinan-kemungkinan, sebagai berikut: 

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, 

2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, 

3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur (Soerjono Soekanto, 

2006 : 5). 

Metode yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan penulisan 

hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Pada penelitian empiris, maka 

yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan 

dengan penelitian pada data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat 

(Soerjono Soekanto, 2006 : 52).  
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 Penelitian hukum empiris lebih menekankan pada segi observasi 

yang bertitik tolak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan 

hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat 

(Bahder Johan Nasution, 2008 : 125). Dalam penelitian ini, penulis 

melakukan penelitian mengenai penegakan mengenai tindak pidana 

terhadap proses peradilan (Contempt of Court) yang diperoleh dari data 

primer dilapangan yaitu di Pengadilan Negeri Wonogiri.     

2. Sifat Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan penulis adalah deskriptif. Yang 

dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang 

dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang 

manusia, keadaan atau gejala-gejala lainya, maksudnya yaitu untuk 

mempertegas hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori 

lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono 

Soekanto, 2006 : 10). Dari penelitian tersebut penulis kemudian 

menggambarkan proses penegakan hukum mengenai tindak pidana 

terhadap proses peradilan (Contempt of Court) secara rinci mengenai 

proses penegakan dan faktor-faktor yang melingkupi proses pelaksanaan 

di lapangan, sehingga ditemukan gambaran yang lebih jelas dan runtut.  

3. Lokasi Penelitian 

 Dalam penelitian ini, Penulis mengambil lokasi penelitian di 

Pengadilan Negeri Wonogiri. 

4. Jenis Data 

Jenis data yang akan dikumpulkan bisa dinyatakan secara jelas 

terutama mengenai kelompoknya. Jenis data ini akan menunjukkan tingkat 

pemahaman peneliti mengenai apa yang diperlukan untuk digali dan 

dianalisis untuk menemukan kesimpulan yang tepat (H.B Sutopo, 2002 : 

8).  
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Dalam penelitian ini, jenis data yang menulis pergunakan adalah: 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 

lapangan yang terdapat pada lokasi penelitian melalui wawancara 

dengan pihak yang bersangkutan untuk memberi keterangan. Dalam 

penelitian ini, data primer diperoleh dari Pengadilan Negeri Wonogiri 

untuk memperoleh data-data mengenai tindak pidana Contempt of 

Court seperti hasil wawancara dengan Hakim mengenai penegakan  

contempt of court, penegakan tindak pidana Contempt of Court di 

pengadilan negeri Wonogiri. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, 

literature, dokumen-dokumen, peraturan perUndang-undangan yang 

berlaku serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penegakan hukum tindak pidana terhadap proses peradilan (Contempt 

of  Court). Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumen kasus 

Adnan Buyung Nasution sebagai gambaran adanya tindak pidana 

Contempt of Court di Indonesia. 

5. Sumber Data 

 Sumber data merupakan tempat diketemukannya data, adapun 

sumber data yang peneliti pergunakan dalam penelitiaan ini, yaitu: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara 

langsung dari sumber pertama yaitu perilaku warga masyarakat 

melalui penelitian (Soerjono Soekanto, 2006 : 12). Dalam penelitian 

ini data langsung diperoleh melalui wawancara dengan Hakim 

Pengadilan Negeri Wonogiri yaitu Bapak Thomas Tarigan, S.H., dan 

Ketua Bagian Hukum Bapak Sabar Suprapto, S.H. 
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b. Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara 

langsung dari masyarakat melainkan dari bahan dokumen, peraturan 

perundang-undangan, laporan, arsip, literature dan hasil penelitian 

lainnya yang mendukung sumber data primer (Soerjono Soekanto, 

2006 : 12). Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1) Bahan Hukum Primer 

 Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam 

penelitian ini: 

a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 

b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

c) Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 

jo Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah 

Agung Jo. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 

atas UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 

d) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

e) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

2) Bahan Hukum Sekunder. 

 Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang berisi penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari hasil-hasil 

penelitian sebelumnya, makalah, artikel, buku, dan lainnya yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

3) Bahan Hukum Tersier 

 Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang 

memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder, yaitu: kamus, ensiklopedi, dan 

lain.  
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5.   Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dilakukan untuk 

memperoleh data dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang 

akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk data primer diperoleh dengan studi lapangan: 

Penulis datang ke lokasi penelitian dengan tujuan memperoleh 

data yang valid dan lengkap. Untuk meperoleh data yang lengkap 

dalam penelitian lapangan digunakan teknik pengumpulan data dengan 

cara: 

1) Observasi 

 Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data 

dimana penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap 

masalah yang terkait dengan obyek yang diteliti.dalam penelitian 

ini observasi akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Wonogiri. 

2) Wawancara  

 Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk 

memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu 

(Burhan Ashshofa, 2004:95). Dalam hal ini wawancara dilakukan 

dengan tujuan untuk memperoleh keterangan-keterangan yang jelas 

mangenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh 

penulis. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang 

mempunyai kedudukan yang berbeda, yaitu pencari 

informasi/pewawancara dalam hal ini penulis, dan pihak yang 

memberikan informasi/informan dalam hal ini adalah hakim 

Pengadilan Negeri Wonogiri yaitu Bapak Thomas Tarigan, S.H., 

dan Ketua Bagian Hukum Pengadilan Negeri Wonogiri Bapak 

Sabar Suprapto, S.H. 
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3) Sampling 

 Sampling merupakan cara yang digunakan untuk 

memperoleh gambaran dari segala aspek kehidupan dengan 

mengamati sebagian dari aspek kehidupan yang dianggap dapat 

mewakili situasi yang menyeluruh (Soerjono Soekanto, 2006 : 28). 

Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel Pengadilan Negeri 

Wonogiri sebagai salah satu lembaga pengadilan di Indonesia 

untuk memperoleh gambaran mengenai penegakan hukum 

Contempt of Court oleh Hakim di Indonesia. Dari sekian Hakim 

yang berada di Pengadilan Negeri Wonogiri penulis mewawancarai 

salah seorang Hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan sebagai wakil 

dari keseluruhan Hakim yang ada di Pengadilan Wonogiri. Selain 

itu dalam penulisan ini penulis juga mengambil beberapa sampel 

Negara civil law dan common law untuk mengetahui pengaturan 

Contempt of Court di berbagai Negara asing.   

b. Untuk data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan 

Studi data sekunder adalah teknik pengumpulan data sekunder, 

dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data sekunder dari 

peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, karya ilmiah, 

artikel, surat kabar, dan bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan 

dengan masalah yang penulis teliti yaitu mengenai penegakan hukum  

Contempt of Court. 

6.  Teknik Analisis Data 

 Analisis data merupakan uraian tentang cara-cara analisis yang 

menggambarkan suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang 

terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian 

(Bahder Johan Nasutian, 2008 : 174).  Teknik analisis data yang digunakan 

oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah analisis data kualitatif. 

Dalam penelitian hukum kualitatif sumber data bisa dari orang, peristiwa, 
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lokasi benda, dokumen, atau arsip-arsip. Beragam sumber data tersebut 

menuntut cara tertentu yang sesuai untuk memperoleh data. 

 Untuk penelitian tentang penegakan hukum mengenai tindak 

pidana terhadap proses peradilan (Contempt of Court) di Pengadilan 

Negeri Wonogiri ini analisis data menggunakan interactive model of 

analysis. Pada model analisis interaktif ini peneliti bergerak pada tiga 

komponen : 

a. Reduksi data 

Reduksi data diartikan sebagai proses seleksi, pemfokusan, 

penyederhanaan, dan abstraksi data. Dalam hal ini peneliti dapat 

membuang hal-hal yang tidak penting. Dalam penelitian ini penulis 

melakukan seleksi terhadap data-data yang peroleh dari wawancara 

dengan Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri mengenai penegakan 

hukum tindak pidana Contempt of Court dan juga studi dokumen 

terhadap kasus yang penulis pergunakan sebagai contoh adanya tindak 

pidana ini.  

b. Sajian data 

Sajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun berupa 

cerita yang sistematis. Melalui sajian data memungkinkan peneliti 

mengambil kesimpulan.  

c. Verifikasi 

Verifikasi atau penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dari 

analisis data. Penarikan kesimpulan harus berdasarkan pada reduksi 

data dan sajian data.  
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F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM 

  Untuk memberikan gambaran secara terstruktur dan menyeluruh 

mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam 

penulisan hukum, maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. 

Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) Bab yang tiap-

tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan 

pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Secara keseluruhan 

sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: 

Dalam BAB I PENDAHULUAN, penulis memberikan gambaran 

penulisan hukum mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, metode penelitian yang digumakan dalam penelitian ini, dan 

sistematika penulisan hukum. 

Dalam BAB II TINJAUAN PUSTAKA, penulis akan menguraikan  

mengenai kerangka teori dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori 

penulis menguraikan tentang  penegakan hukum pidana dalam sistem hukum 

di Indonesia, tindak pidana dalam sistem peradilan di Indonesia, kedudukan 

lembaga pengadilan dan hakim dalam sistem hukum di Indonesia, proses 

peradilan pidana di Indonesia, tindak pidana terhadap proses peradilan 

(Contempt of Court) dan kerangka pemikiran 

Dalam BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ini, 

penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang 

pengaturan tindak pidana mengenai Contempt of Court dalam sistem hukum di 

Indonesia serta penegakan hukum “tindak pidana terhadap proses peradilan” 

(Contempt of Court) oleh hakim di Pengadilan Negeri Wonogiri.  

Dalam BAB IV PENUTUP ini berisi simpulan dan saran yang terkait 

dengan permasalahan yang diteliti. 
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