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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang  

Apabila kita melihat dunia peradilan dan penegakan hukum di Indonesia. 

Maka hampir setiap hari kita disuguhi dengan berbagai cerita atau berita 

mengenai praktek peradilan yang tidak memuaskan. Berita-berita mengenai 

mafia peradilan, suap-menyuap pada setiap langkah peradilan, hakim-hakim 

yang tidak menjalankan tata cara pemeriksaan dengan benar, dan suasana sidang 

yang tak ubahnya seperti sebuah tempat tanpa aturan. Padahal peradilan 

merupakan tempat untuk mencari keadilan yang didasarkan pada aturan hukum 

yang berlaku. 

Hampir semua ungkapan mengatakan hingga saat ini penegakan hukum 

masih jauh dari rasa keadilan, karena masih ada berbagai putusan penegakan 

hukum yang ternyata tidak mampu memberi kepuasan atau memenuhi rasa 

keadilan para pencari keadilan atau masyarakat pada umumnya.  

Sehingga bukanlah hal yang baru, apabila kita melihat pengunjung sidang 

berteriak-teriak, melempar telur, bertepuk tangan, memakai topeng dan melempar 

kursi kearah majelis hakim. Tak jarang terlihat pula pemandangan terjadinya caci 
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maki seorang penasehat hukum dengan ketua majelis hakim yang diakhiri dengan 

pengusiran penasihat hukum tersebut dari ruang persidangan
1
 .  

Menurut hemat penulis, hakim adalah yang memutus hitam putih suatu 

perkara. Tetapi siapa menjamin penetapan atau keputusan hakim otomatis akan 

dipatuhi orang. Mereka bisa saja ditentang jaksa, terdakwa atau kelompok 

masyarakat.  Bentuk pelecehan yang dirasakan hakim bermacam-macam. Ada 

yang fisik seperti penganiayaan, dilempari benda, berkelahi, membunuh terdakwa 

dalam persidangan, mengancam, atau menghadang saksi. Ada pula nonfisik, 

seperti memaki-maki hakim, menghujat, demonstrasi dan gaduh dalam ruang 

sidang, atau meninggalkan ruang persidangan. 

Adapun kasus yang paling mencoreng wajah dan wibawa peradilan di 

Indonesia adalah pembunuhan yang terjadi di ruang siadang pengadilan agama 

Sidoarjo. “Hakim Taufiq tewas setelah ditikam Kolonel (AL) M. Irfan. Saat 

mengadili perkara rebutan harta gono gini antara Irfan dengan mantan isterinya. 

Pada 29 Oktober 2010 lalu.”
2
 Selain itu penghinaan terhadap pengadilan juga 

terjadi di Temanggung pada tanggal 23 oktober 2010 Hanya sesaat setelah Jaksa 

Penuntut Umum membacakan tuntutan lima tahun untuk terdakwa Antonius 

Richmond Bawengan, dalam persidangan penistaan agama, masa langsung 

menyerang terdakwa dan meja sidang. Dan segera majelis hakim langsung 

diamankan dan dilarikan ke luar sidang. Masa di luar mengamuk, memecahkan 

kaca-kaca jendela, dan membakar kendaraan yang ada di sekitar gedung 

pengadilan. Polisi berupaya melemparkan gas air mata, namun amuk massa tidak 

juga surut. Seorang pegawai Pengadilan Negeri Temanggung bahkan luka di 

bagian kepala karena terkena batu dari ketapel massa. Bahkan, advokat senior 

Adnan Buyung Nasution pun nyaris tersandung tuduhan penghinaan  pengadilan 

untuk kedua kali. Saat mendampingi Abu Bakar Ba'asyir, Adnan Buyung 

menuding jaksa dan PN Jakarta Pusat menggelapkan barang bukti.  Ucapan Adnan 

Buyung kemudian mendapat reaksi. Buyung dinilai telah melakukan penghinaan 

terhadap pengadilan.
3
 

                                                            
1 Dalam  Mappi  Suatu Tinjauan Tentang Contemp of court pdf  hal 1 
2 Artikel dari hukum online tentang IKAHI: Perlu UU Yang Mengatur Contempt of Court 
3  Ibid   
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Menurut hemat penulis, tindakan  dan situasi yang
 
terjadi di persidangan 

seperti yang disebutkan diatas dapat dikatakan sebagai tindakan contempt of court. 

Kurangnya kepercayaan public (publick trust) terhadap dunia peradilan merupakan 

akar dari permasalahan timbulnya tindakan penghinaan terhadap pengadilan 

(contempt of court). “Krisis kepercayaan publik ini sangat berpengaruh terhadap 

kewibawaan peradilan sebagai benteng terahir untuk mendapatkan keadilan”
4
. 

Ketika ada putusan hakim berdasarkan penilaian publik tidak mencerminkan rasa 

keadilan, maka timbulah reaksi publik. Reaksi yang diakibatkan tidak jarang telah 

merendahkan wibawa atau keluhuran pengadilan. Padahal di Indonesia telah jelas 

di atur tentang kebebasan (independensi) hakim dalam membuat suatu putusan. 

Hal ini secara eksplisit diatur dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945,  pasal 1 UU 

No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 

Didalam proses peradilan akan lebih baik jika pengamatan proses peradilan 

tidak hanya sekedar di tujukan kepada pengadilan, proses pengadilan sebagai 

perjalanan akhir memang penting, tetapi harus dilihat secara keseluruhan bersama 

penegak hukum lainnya atau unsur peradilan lainya, seperti halnya kepolisian, 

kejaksaan, advokat, bahkan massyarakat atau individu pencari atau yang mewakili 

pencari keadilan
5
 

Apabila kita melihat hukum positif di Indonesia belum ada undang-undang 

secara khusus yang mengatur tentang contempt of court, meskipun hal ini 

bukanlah  merupakan hal yang baru di Indonesia, sehingga diperlukan suatu 

tindakan nyata untuk mengantisipasi hal ini. 

                                                            
4Binsar Gultom (2006)  Pandangan Seorang Hakim Penegakan Hukum di Indonesia, medan, pustaka 

bangsa press, hal 30. Dalam http//perpustakaanmahkamahagung.go.id 
5  Ibid  
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Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian yang berjudul: “Analisis Mengenai Perbuatan Contempt of Court 

studi di Pengadilan Negeri Kraksaan Kabupaten Probolinggo” 

B. Rumusan Masalah. 

Dari uraian yang terdapat di dalam latar belakang, maka penulis dapat 

menarik dua rumusan masalah yang menurut penulis sangat menarik untuk diteliti, 

yaitu: 

1. Apa saja bentuk perbuatan yang Contempt of Court di Pengadilan Negeri 

Kraksaan Probolinggo 

2. Bagaimana upaya menanggulangi Perbuatan Contempt of Court di Pengadilan 

Negeri Kraksaan Probolinggo 

C. Tujuan Penelitian. 

Dengan memperhatikan hal-hal yang ada di dalam rumusan masalah di atas, 

maka penelitian ini bertujuan 

1. Untuk mengetahui bentuk perbuatan Contempt of Court yang terjadi di 

Pengadilan Negeri Kraksaan Kabupaten Probolinggo. 

2. Untuk mengetahui upaya menanggulangi perbuatan Contempt of Court di 

Pengadilan Negeri Kraksaan Kabupaten Probolinggo. 
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D. Manfaat penelitian 

Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua 

kegunaan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai informasi dibidang ilmu hukum bagi 

kalangan akademis untuk mengetahui dinamika masyarakat dan perkembangan 

hukum serta penanganannya, khususnya terhadap masalah terjadinya tindakan 

penghinaan terhadap pengadilan (contempt of court). 

2. Secara praktis 

Manfaat penelitian ini secara praktis sebagai bahan masukan bagi aparat 

penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, lembaga permasyarakatan dan 

advokat dalam sistem peradilan. Hasil penelitian ini dijadikan sebagai rujukan 

dalam menangani kasus penghinaan terhadap pengadilan ( contempt of court) 

E. Metode penelitian 

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam memperoleh data yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalah 

1. Metode pendekatan. 

Metode pendekatan yang digunakan dalam peneletian ini adalah pendekatan 

yuridis sosiologis. Secara yuridis artinya pendekatan untuk memperjelas 

permasalahan yang dilihat dari segi aspek hukumnya yaitu peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, sedangkan secara sosiologis artinya 

mempertimbangkan kenyataan yang ada dalam masyarakat sehari-hari. Jadi 
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yuridis sosiologis dalam penelitian ini mengenai bentuk-bentuk dan upaya 

untuk menanggulangi perbuatan contempt of court dan masalah-masalah 

tersebut kemudian akan dikaji berdasarkan teori-teori hukum yang ada. serta 

akan dibandingkan dengan kenyataan yang ada dalam kehidupan sehari-hari di 

masyarakat. 

2. Ruang lingkup penelitian. 

Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kraksaan Kabupaten 

Probolinggo, disini penulis mengadakan penelitian langsung dilapangan 

sehingga dapat melihat secara langsung apa bentuk-bentuk perbuatan 

contempt of court dan upaya dalam mengendalikan dan mengatasi terhadap 

perbuatan penghinaan terhadap peradilan (contempt of court) serta upaya 

untuk menanggulanginya dan mengetahui apakah pelaku perbuatan 

penghinaan terhadap peradilan (contempt of court)  sudah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Sumber data 

Data yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini adalah: 

a. Data primer yaitu 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Dalam hal ini 

mengenai contempt of court yang terjadi di Pengadilan Negeri Kraksaan 

kabupaten Probolinggo,  Data primer dapat berupa opini subyek atau 

kelompok  pada observasi suatu benda, kejadian atau perbuatan dan hasil 
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pengujian
6
 .Dalam penelitian ini, yang termasuk data primer adalah data yang 

diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan pihak terkait 

b. Data sekunder  

Data sekunder Adalah data yang diperoleh peneliti dari studi kepustakaan, 

baik  yang berupa teori, pendapat, maupun berupa buku, perundang-undangan, 

Koran, majalah, seminar penelitian hukum, internet dan sumber-sumber lainya 

yang terkait dengan permasalahan dari penulisan tugas akhir ini yaitu 

mengenai perbuatan contempt of court  

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian  

Dalam penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara 

melakukan. 

a. Penelitian lapangan 

1.  Observasi  

Pengamatan langsung di Pengadilan Negeri Kraksaan kabupaten 

Probolinggo, meliputi pengamatan terhadap kinerja institusi pengadilan 

misalnya pengamanan sidang, serta pengamatan terhadap upaya-upaya untuk 

mencegah atau menanggulangi dan mengatasi apabila terjadi perbuatan 

contempt of court  dan untuk mencari data-data yang berhubungan dengan 

perbuatan  contempt of court. 

 

                                                            
6 Kuncoro, 2003: hal 127 
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2.  Wawancara 

Penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara mendalam 

mengenai perbuatan contempt of court di Pengadilan Negeri kraksaan  dan 

upaya penegakan hukumnya serta kinerja Peradilan dalam menangani 

tindakan penghinaan terhadap pengadilan, dengan menggunakan pedoman 

wawancara. wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data primer sebagai 

pelengkap bahan kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan Dwiasro Budi, 

SH.M.Hum yang menjabat sebagai ketua pengadilan Negeri Kraksaan dan 

Noor Ichwan Riayada. SH yang menjabat sebagai Hakim di pengadilan 

Negeri Kraksaan Probolinggo. 

b. Studi kepustakaan 

Dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian 

terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan tulisan-tulisan para 

pakar hukum yang berkaitan dengan perbuatan Contempt of court. 

5. Analisa data. 

Setelah semua data yang diperlukan baik yang diperoleh baik data primer 

maupun data skunder maka data tersebut selanjutnya di analisa dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif yaitu data yang telah diperoleh 

dikumpulkan secara lengkap dan untuk kemudian disusun secara sistematis 

sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang menjadi fokus penelitian ini. 
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analisa datanya diskriptif kualitatif analisis yang menggambarkan atas 

kenyataan yang terjadi. 

F. Sistematika penulisan 

Bab I: Pendahuluan. 

Penulis mengemukakan tentang latar belakang yang di rangkaikan dengan 

perumusan masalah kemudian mengemukakan tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II: Tinjauan Pustaka 

Diuraikan tentang pengertian Contempt of court, ruang lingkup dan bentuk 

perbuatan countempt of court pada umumnya, sejarah Countempt of court dan 

aturan hukum yang mengatur tentang countempt of court , serta pengertian 

mengenai pengadilan dan peradilan 

Bab III: Pembahasan. 

Di dalam bab III di uraikan tentang hal mengenai bentuk-bentuk perbuatan 

Contempt of court  serta upaya dalam menanggulangi  perbuatan Contempt of 

court tersebut. 

Bab IV: Penutup  

Pada bab ini akan di uraikan kesimpulan yang berisi uraian hasil akhir sebagai 

inti dari proses analisis penelitian yang mana merupakan jawaban dari 
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permasalahan yang penulis jawab dan saran rekomendasi para pihak yang 

bersangkutan berkenaan dengan hal mengganjal tentang hal-hal yang disebutkan 

dalam kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


