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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. 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. 

Maka dalam rangka menegakkan aturan-aturan hukum yang 

berlaku, maka diperlukan adanya suatu institusi negara yang dinamakan 

kekuasaan kehakiman (judicative power). Kekuasaan kehakiman dalam 

praktek diselenggarakan oleh badan-badan peradilan negara. Adapun tugas 

pokok badan peradilan terutama tugas dibidang judicial, yaitu dalam 
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rangka memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara-

perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan.
1
 

Pada saat ini bangsa Indonesia sudah dihujani dengan berbagai 

macam permasalahan hukum yang bisa dibilang sangat banyak sekali 

seperti masalah korupsi para pejabat Negara, pembunuhan yang motifnya 

adalah mutilasi dan sampai pada pemerkosaan anak dibawah umur, karena 

negara kita ini adalah negara hukum maka penyelesaiannya pasti secara 

hukum, yang artinya proses dan putusannya di lakukan sesuai dengan 

hukum atau undang-undang yang berlaku, seperti contoh semua perbuatan 

kejahatan nantinya akan di putus di pengadilan, jadi bisa dibilang 

pengadilan adalah tempat untuk mencari keadilan dan setiap orang harus 

menghormati keputusan yang sudah di keluarkan oleh pengadilan. 

Kalau kita berbicara masalah pengadilan yang menjadi tempat 

untuk mencari keadilan  maka semuanya itu tergantung dari seorang hakim 

yang memegang kekuasaan untuk memutus suatu perkara, karena 

pengadilan itu sendiri hanyalah sebuah gedung saja yang tiada artinya 

tanpa ada seorang hakim yang akan menentukan suatu keadilan, maka dari 

itu dapat kita ketahui bersama bahwasanya keberadaan hakimlah yang 

sangat penting di dalam proses peradilan, maka sebuah kantor yang 

menjadi tempat pencari keadilan yang kita sebut sebagai pengadilan sangat 

memerlukan seorang hakim yang adil, jujur, cermat dll untuk bisa 

                                                           
1
 Bambang sutiyoso, 2010, Reformasi  keadilan dan penegakan hukum di Indonesia, UII press, 

yogyakarta , hlm 3 
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memberikan keadilan kepada setiap orang yang memintanya. Karena jika 

hakimnya sudah tidak adil, jujur, dan tidak cermat maka hancurlah 

kepercayaan masyarakat pada pengadilan yang katanya adalah tempat 

untuk mencari keadilan. 

Namun dalam berbagai penanganan kasus hukum yang terjadi 

ditanah air sering kali mencuat menjadi bahan perbincangan publik karena 

putusan peradilan dianggap mengabaikan nilai-nilai keadilan yang 

semestinya disarankan oleh masyarakat dan pencari keadilan. Proses 

hukum di lingkungan peradilan Indonesia hingga saat ini dianggap belum 

sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya, 

keadilan seolah menjadi “barang mahal” yang jauh dari jangkauan 

masyarakat.
2
  

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. Ketidak percayaan masyarakat kepada 

                                                           
2
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pengadilan ini adalah salah satu kendala besar dalam mewujudkan 

Indonesia sebagai negara hukum. 

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. 

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. 

Istilah Contempt of Court itu sendiri berasal dari tradisi hukum 

Inggris dan negara-negara yang tergabung dalam keluarga hukum 

Common Law System. Dimana pada abad pertengahan sejarah dan tradisi 
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hukumContempt of Court di Inggris, berhubungan erat dengan sejarah dan 

bentuk kerajaan Inggris yang sangat kuat. Semua orang harus tunduk 

kepada raja sebagai kekuasaan yang tertinggi, raja merupakan sumber 

hukum dan keadilan, yang kekuasaannya didelegasikan kepada para 

hakim, sehingga Contempt of Court dipandang identik dengan Contempt of 

The King.
3
 

Pengertian contempt of court seca harfiah adalah merendahkan 

martabat pengadilan, dalam sejarahnya contempt of court sebagai pranata 

hukum pertama kali dikenalkan di inggris pada sekitar abad ke 13, Latar 

belakang munculnya Contempt Of Court ini adalah untuk mengimbangi 

adversary system yang dianut di inggris dalam yudiciarynya. Dengan 

konteks ariktorasi dan feodalismenya inggris pada saat itu ada 

kecenderungan untuk sakralisasi jabatan hakim sehingga doktrin 

pengadilan sangatlah tinggi, pengadilan bagian dari sebuah kerajaan jadi 

fungsi utama dari pranata hukum Contempt Of Court ini untuk melindungi 

wibawa dan menjaga martabat hakim dari suatu sikap atau tindakan apa 

saja, namun yang paling potensial untuk melakukan contempt of court ini 

adalah pengacara dan wartawan, khususnya selama adanya persidangan 

maka dari pemaparan diatas, yang menjadi subyek untuk dilindungi adalah 

pengadilan yang berarti juga hakim-hakimnya
4
  

Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana 

Contempt of Court yaitu segala bentuk perbuatan yang mengganggu 

                                                           
3
Effendi “contempt of court”,  http://contempt-te-effendi.blogspot.com/, 14 april 2008 

4
 ibid 
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jalannya persidangan baik tindakan fisik atau perkataan dan melakukan 

perbuatan yang berbentuk penghinaan dalam persidangan misalnya: 

membanting meja, mengejar-ngejar hakim dan melempar sepatu. 

Jadi Adanya ketentuan mengenai tindak pidana terhadap proses 

peradilan (Contempt Of Court) di indonesia dilatar belakangi oleh situasi 

semakin merosotnya wibawa pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari 

jalannya persidangan. Dalam kasus yang menarik perhatian masyarakat, 

gedung pengadilan hampir dapat dipastikan penuh dengan pengunjung 

yang tidak jarang menimbulkan kegaduhan di ruang sidang dengan 

bersorak atau bertepuk tangan, yang tentunya akan mengganggu jalannya 

persidangan, atau pada suatu saat muncul gerombolan massa yang 

berdemonstrasi menuntut dihentikannya proses persidangan. 

Pengadilan memiliki kekuatan yang melekat untuk mengendalikan 

perilaku ruang sidang dan untuk menegakkan perintah pengadilan. 

Contempt Of Court terjadi ketika seseorang tidak mentaati perintah 

pengadilan, menunjukkan ketidak patuhan terhadap hakim, atau 

mengganggu proses peradilan. Selain itu, penghinaan dapat berupa 

langsung (terjadi di hadapan hakim pengadilan dan mengganggu proses) 

atau tidak langsung (terjadi di luar langsung kehadiran hakim). 

Secara langsung pengaturan tentang  Contempt Of Court di tatanan 

hukum di indonesia tidak diatur secara khusus oleh undang-undang, akan 

tetapi dalam KUHAP ada pasal yang dapat dikualifikasikan Contempt Of 

Court adalah pasal 217 dan pasal 218, yamg dimana dalam kedua pasal itu 
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dijelaskan bahwasanya setiap orang yang ada dalam ruang sidang, harus 

menghargai adanya proses persidangan dan jika ada seseorang yang tidak 

menaati, maka hakim berhak mengeluarkannya dari ruang sidang, akan 

tetapi jika perbuatan melanggar atau mengganggu proses persidangan 

tersebut bersifat pidana, maka tidak mengurangi kemungkinan dilakukan 

penuntutan terhadap pelakunya.
5
 

Selain yang diatur dalam KUHAP diatas, juga dalam KUHP yang 

bisa dikualifikasikan sebagai tindakan contempt of court adalah ada dalam 

KUHP pasal 207 sampai 233 dimana dalam pasal tersebut membahas 

masalah, dimana jika seseorang menjanjikan sesuatu pada hakim untuk 

maksud tertentu, memaksa hakim untuk melakukan sesuatu, menimbulkan 

kegaduhan dalam sidang, merusak atau menghilangkan barang bukti dan 

banyak lagi yang dimana dalam pasal-pasal itu membahas masalah 

independensi hakim yang tidak boleh di intervensi dalam bentuk apapun.
6
 

Sebenarnya untuk pembentukan undang-undang tentang Contempt 

of Court telah diamanatkan oleh Penjelasan undang-undang no 14 tahun 

1985 tentang Mahkamah Agung, Dalam ketentuan itu disebutkan  

Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-

baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu pula dibuat suatu undang-

undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap 

                                                           
5
 Sutiyoso lamintang, , 2010,pembahasan KUHAP menurut ilmu pengetahuan hukum pidana dan 

yurisprudensi. Sinar grafika, Jakarta, hal 480. 

6
 R,Soesilo, kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), politea, Bogor. 
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dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, 

martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai Contempt 

of Court. 

Pengertian Contempt of Court atau merendahkan martabat 

pengadilan belum diatur secara tegas. Namun berdasarkan ketentuan 

Penjelasan undang-undang no 14 tahun 1985 secara tidak langsung 

Mahkamah Agung telah memberikan batasan pengertian tentang Contempt 

of Court, yaitu: perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat 

merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan 

badan peradilan. 

Kemudian dengan dasar ketentuan di atas Mahkamah Agung telah 

menyusun sebuah naskah akademis yang menyatakan bahwa ada lima 

perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai penghinaan atau pelecehan 

terhadap pengadilan. Kelima perbuatan itu adalah: (i) Berprilaku tercela 

dan tidak pantas (misbehaving in court); (ii) Tidak mentaati perintah-

perintah pengadilan (disobeying court ordersi); (iii) Menyerang integritas 

dan impartilitas pengadilan (scandalising the court); (iv) Menghalang-

halangi jalannya penyelenggaraan pengadilan (obstructing justice); dan (v) 

Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan yang dilakukan 

dengan publikasi atau pemberitahuan (subjudice rule).
7
 

 

                                                           
7
 Deni Niswansyah, SH.   “kebutuhan UU contempt of court di Indonesia. 

http://praktekdanteorihukumindonesia.blogspot.com. 9 april 2011 
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Tugas pengadilan luhur sifatnya, karena tidak hanya bertanggung 

jawab kepada hukum, sesama manusia dan dirinya, tetapi juga kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, setiap orang wajib menghormati 

martabat lembaga ini, khususnya bagi mereka yang berada di ruang sidang 

sewaktu persidangan sedang berlangsung bersikap hormat secara wajar 

dan sopan serta tingkah laku yang tidak menyebabkan kegaduhan atau 

terhalangnya persidangan. 

Akhir-akhir ini kita sering melihat 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. 

Seperti suatu contoh peristiwa yang terjadi di temanggung, dimana 

pada saat berlangsungnya proses persidangan terjadi kerusuhan, yang 

dilakukan oleh sekelompok orang, yang nantinya akan berpengaruh pada 

independensi hakim dan pengadilan, karena independensi tersebut akan 

terganggu oleh masa yang melakukan tekanan-tekanan. Selain itu juga 

seperti Peristiwa terjadi ketika persidangan kasus bentrokan di klub malam 

Blowfish digelar, di pengadilan negeri jakarta selatan pada tanggal 29 

September 2010, dimana ada kejadian tembak-menembak antara pihak 
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kepolisian dan kelompok yang membuat kericuhan, yang itu akan 

mengganggu proses persidangan.
8
  

Berbagai situasi yang digambarkan di atas kerap terjadi dalam 

proses persidangan di Indonesia. 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.  

Bahkan ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin Andi Tumpa 

berharap DPR memprioritaskan pembentukan Undang-undang (UU) yang 

mengatur tentang penghinaan terhadap pengadilan (Contempt of Court). 

"Kami akan minta ke DPR memprioritaskan Undang-Undang ini, tentu 

kita merasa miris, kekerasan ini terjadi karena kelompok orang ini 

memaksakan, keadilannya sendiri," kata Harifin Andi Tumpa, di Jakarta.
9
 

Menurut penulis jika di negara Indonesia diatur khusus peraturan 

tentang contempt of court itu akan mengembalikan kewibawaan hakim 

atau pengadilan dimana yang menjadi tempat untuk mencari keadilan bagi 

masyarakat, akan tetapi disamping itu juga mengenai pengaturannya harus 

dikaji dengan seksama supaya lembaga kehakiman dengan adanya 

contempt of court ini menjadi lembaga yang anti kritikan atau 

                                                           
8
 Bintannews”kerusuhan di pengadilan bisa ancam independensi hakim”, 

http://www.bintannews.com,  15 april 2011 

9
 Antara, 25 februari 2011 
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mengkriminalisasikan sebuah kritikan yang sifatnya koreksi membangun 

untuk pengadilan dan hakim.  

Melihat kondisi yang demikian, penulis merasa perlu untuk 

melakukan kajian lebih lanjut berkaitan dengan tindak pidana contempt of 

court ini, sehingga penulis mengambil judul tulisan  : ANALISIS 

YURIDIS NORMATIF TENTANG KLASIFIKASI, RUANG 

LINGKUP DAN SANKSI TINDAK PIDANA CONTEMPT OF 

COURT DI INDONESIA, SERTA URGENSI PENGATURANNYA 

SEBAGAI PRANATA HUKUM PIDANA YANG DIATUR SECARA 

KHUSUS  

B. Rumusan Masalah     

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis 

merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana  pengaturan secara yuridis normatif mengenai ruang 

lingkup, klasifikasi dan sanksi tindak pidana contempt of court dalam  

peraturan perundang-undangan di Indonesia pada saat ini ? 

2. Bagaiman urgensi pengaturan secara khusus mengenai tindak pidana 

contempt of court di Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk bisa mengetahui kejelasan ruang lingkup, klasifikasi serta 

sanksi terhadap tindak pidana contempt of court yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan di Indonesia. 
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2. Untuk mengetahui urgensi pengaturan secara khusus mengenai tindak 

pidana contempt of court di Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis 

Agar mengetahui sebesar apakah urgensi pengaturan contempt of court 

untuk diatur dalam undang-undang khusus di indonesia dan untuk 

persyaratan mengajukan gelar kesarjanaan Strata 1 (satu). 

2. Bagi kepentingan akademis 

Permasalahan contempt of court ini adalah permasalahan lama yang 

belum di angkat dalam hukum di indonesia dan juga dalam ilmu 

akademik, maka dengan adanya penulisan ini akan bisa menambah 

pengetahuan dalam akademik dan juga menjadi kajian yang 

komprehensif dalam ilmu akademik. 

3. Bagi masyarakat luas 

Tujuan contempt of court ini sebenarnya adalah untuk menjaga dan 

mengembalikan kewibawaan hakim di indonesia. Yang dimana 

masyarakat saat ini sudah banyak yang tidak menghargai proses 

peradilan, jadi dengan adanya penulisan ini diharapkan masyarakat tau 

akan sakralnya proses peradilan dan menghargai hakim sebagai 

seorang yang menjalankan proses peradilan itu. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 
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Penulisan hukum ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. 

Merupakan kategori penelitian yuridis atau penelitian hukum kepustakaan 

(Library Research). Adapun jenis penelitian yuridis dalam penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian yuridis normatif terhadap peraturan 

perundang-undangan dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan.
10

 

2. Jenis Bahan Hukum 

a. Bahan hukum primer adalah merupakan bahan hukum yang 

bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas
11

. Bahan 

hukum primer yang digunakan adalah : kitab undang-undang 

hukum pidana (KUHAP), kitab undang-undang hukum acara 

pidana (KUHAP), undang-undang no 22 tahun 2004 tentang 

komisi yudisial, undang-undang no 3 tahun 2009 tentang 

Mahkamah Agung dan peraturan lain yang diakui oleh Negara 

Indonesia 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer.
12

 Bahan hukum sekunder yang akan 

                                                           
10

 Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa jenis penelitian hukum normatif ada 5 macam yaitu: 

a. Menarik azas hukum 

b. Menelaah sistematika peraturan perundang-undangan 

c. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan 

d. Perbandingan hukum 

e. Sejarah hukum 

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UII Press, Jakarta, cet III, 1986. 

11
 Peter Mahmud marzuki, , 2007, Penelitian Hukum, kencana, jakarta, hall 141 

12
 Ibid, hall 155 



14 

 

digunakan oleh penulis yaitu buku-buku, jurnal, hasil-hasil 

penelitian  koran atau surat kabar  dan internet 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dan bahan dalam penelitian ini penulis 

melakukan kegiatan kegiatan sebagai berikut : 

a. Studi kepustakaan  

Dalam hal ini Penulis akan mengumpulkan data melalui 

data tertulis
13

 dari berbagai sumber antara lain dari buku, materi 

perkuliahan, internet, surat kabar ataupun pendapat ahli hukum, 

para praktisi hukum dan informasi lain yang relevan dengan 

permasalahan yang menyangkut Contemp Of Court. 

b. Dokumentasi 

Dalam teknik pengumpulan data secara dokumentasi ini 

adalah, dimana meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 

tersier dan setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas 

dan reliabilitasnya, sebab ini akan sangat menentukan hasil suatu 

penelitian.
14

 Maka penulis akan mengumpulkan data berbentuk, 

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental yang lain, dan data-

data yang digunakan adalah data dokumentasi yang mempunyai 

kredibilitas tinggi. 

 

                                                           
13

 Soerjono soekanto,  2008, Pengantar Penelitian Hukum, UI press, jakarta, hall 21 
14

 Amiruddin dan Zainal Asikan, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, rajawali 

pers, hal 68 
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2. Analisa Bahan Hukum 

Pada dasarya, pengolahan analisa dan konstruksi data dapat 

dilakukan secara kwalitatif dan kwantitatif.
15

 Maka sebagai kerangka 

konseptionis dalam melakukan alalisa terhadap bahan hukum atau dalam 

permasalahan nanti berdasarkan pendekatan teoritik yang berupa kerangka 

dasar kajian (basic standing), aturan atau dasar hukum yang mengaturnya 

bahkan metode penulisannya, akan dijadikan penulis sebagai pedoman 

dalam melakukan penyajian pembahasan terhadap keseluruhan bahan 

hukum yang diperlukan dalam menjawab permasalahan yang diangkat 

telah cukup dengan tolak ukur tinjauan pustaka yang ada. Dengan prosedur 

ini syarat dengan penulisan hukum, yaitu metodelogis, sistematis, dan 

konsisten bisa terwujud, sehingga akan diperoleh cara penafsiran dan 

penyimpulan hasil penelitian yang akurat. 

F. SISTEMATIKA PENULISAN 

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: 
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 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. 

 BAB II : KAJIAN 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). 

BAB III  : PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang uraian pembahasan permasalahan 

yang diutarakan serta dianalisa secara teoritis-normatif 

berkaitan dengan permasalahan tersebut, penulis akan 

menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan 

tentang pengaturan tindak pidana mengenai Contempt of 

Court dalam sistem hukum diIndonesia serta penegakan 

hukum tindak pidana terhadap proses peradilan (Contempt 

of Court) oleh hakim 
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BAB IV  : PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan 

permasalahan yang dibahas dalam bab sebelumnya, dan 

saran yang dihasilkan oleh penulis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


