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ABSTRAK 

 

 

ANALISIS IMPLEMENTASI HAK-HAK TERDAKWA DALAM 

PERSIDANGAN PIDANA SECARA ELEKTRONIK 

(Studi di Pengadilan Negeri Purworejo) 

 

Oleh 

 

Sukma Khoirul Yusuf 

 

 

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, Mahkamah Agung sebagai 

lembaga pemegang kekuasaan kehakiman menyadari perlu dibentuknya suatu 

inovasi untuk perkembangan dunia peradilan di Indonesia. Sebagai realisasi dari 

kesadaran tersebut maka terwujudlah peradilan secara elektronik sekaligus sebagai 

bentuk adaptasi berlangsungnya revolusi industri 4.0. Namun persidangan yang 

dilakukan secara elektronik masih banyak menyisakan masalah, seperti salah 

satunya adalah terjadinya pelanggaran hak terdakwa. Kasus pelanggaran terhadap 

Hak Terdakwa dalam persidangan secara elektronik contohnya terjadi pada Jumhur 

Hidayat dan Habib Rizieq Shihab. Permasalahan penelitian ini adalah 

bagaimanakah implementasi pemenuhan hak-hak terdakwa dalam persidangan 

pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Purworejo dan apakah faktor yang 

menjadi penghambat dalam implementasi pemenuhan hak-hak terdakwa dalam 

persidangan pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Purworejo. 

 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis 

normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data antara lain terdiri dari data 

primer dan data sekunder. Pihak yang menjadi Narasumber yaitu Hakim pada 

Pengadilan Negeri Purworejo, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri 

Purworejo, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum ADIL Purworejo, 

Dosen Bagian Ilmu Hukum Fakultas Sosial Universitas Muhammadiyah 

Purworejo, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas 

Lampung. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. 

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa implementasi hak-hak 

terdakwa dalam persidangan pidana secara elektronik   di Pengadilan Negeri 

Purworejo sudah terimplementasi dengan baik serta sudah berdasarkan pada 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana dan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan 

Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, dengan catatan bahwa 



dalam pelaksanaannya masih membutuhkan perbaikan, dengan adanya pandemic 

membuat setiap rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan tempat terdakwa 

ditahan membatasi Terdakwa untuk berhubungan dengan pihak dari luar yang 

menjadikan proses implementasi hak-hak terdakwa menjadi terkendala. Sehingga 

peran aktif dari Penegak Hukum sangat menentukan terpenuhi atau tidaknya hak-

hak terdakwa. Para penegak Hukum harus bekerja secara ekstra, proaktif pada saat 

di pengadilan dan pada saat proses pendampingan untuk mencari fakta-fakta guna 

menyiapkan pembelaan. Selanjutnya, Faktor-faktor yang menghambat dalam 

mengimplementasikan hak-hak terdakwa dalam persidangan pidana secara 

elektronik adalah kebijakan rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan tempat 

terdakwa ditahan yang membatasi terdakwa untuk berhubungan dengan pihak-

pihak yang memiliki hubungan dengan Terdakwa. Alasan lain yang dapat 

menghambat penegak hukum untuk mengimplementasi hak-hak terdakwa dalam 

persidangan secara elektronik adalah sarana dan fasilitas dari setiap tempat 

persidangan berlangsung. Salah satunya adalah masih terjadi kondisi kualitas sinyal 

di setiap tempat berbeda membuat persidangan terganggu. 

 

Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah diharapkan agar 

kedepannya diundangkan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai tata beracara persidangan pidana secara elektronik, serta penegak hukum 

atau instansi yang berkaitan dengan persidangan secara elektronik agar 

menyediakan fasilitas dan prasarana pendukung demi kelancaran persidangan 

pidana secara elektronik, serta Lembaga penegak hukum yang berperan dalam 

terpenuhinya hak-hak terdakwa dalam persidangan pidana secara elektronik 

diharapkan untuk bisa lebih aktif dalam upaya pemenuhan hak terdakwa.  

 

Kata kunci: Implementasi, Hak Terdakwa,  Persidangan Elektronik 
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ABSTRACK 

 

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF DEFENDANT’S RIGHTS 

IN ELECTRONIC TRIAL 

(Study at Pengadilan Negeri Purworejo) 

 

By 

 

Sukma Khoirul Yusuf 

 

 

With the development of information and communication technology, the 

Mahkamah Agung as the institution holding judicial power realizes the need to 

establish an innovation for the development of the judiciary in Indonesia. As a 

realization of this awareness, electronic justice has been realized as well as a form 

of adaptation to the ongoing industrial revolution 4.0. However, the trial conducted 

electronically still leaves many problems, such as the violation of the defendant's 

rights. Cases of violations of the rights of the defendant in the electronic trial, for 

example, occurred in Jumhur Hidayat and Habib Rizieq Shihab. The problem of 

this research is how to implement the fulfillment of the defendant's rights in 

electronic criminal trials at the Pengadilan Negeri Purworejo and what are the 

factors that hinder the implementation of the fulfillment of the defendant's rights in 

electronic criminal trials at the Pengadilan Negeri Purworejo. 

 

The problem approach in this study uses a normative juridical approach and an 

empirical juridical approach. Sources and types of data, among others, consist of 

primary data and secondary data. The parties who became resource persons were 

the Judge at the Pengadilan Negeri  Purworejo, the Public Prosecutor at the 

Kejaksaan Negeri Purworejo, the Legal Advisor at the Lembaga Bantuan Hukum 

ADIL Purworejo, the Lecturer in the Legal Department the Faculty of Social 

Sciences University of Muhammadiyah Purworejo, and the Lecturer in the Criminal 

Law Division at the Faculty of Law University of Lampung. The method of data 

collection is through library research and field studies. The data analysis used is 

qualitative analysis. 

 

The results of the research and discussion show that the implementation of the 

defendant's rights in the electronic criminal trial at the Pengadilan Negeri Purworejo 

has been implemented properly and is based on Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981 concerning the Criminal Procedure Code and PERMA Nomor 4 Tahun 2020 

concerning Administration and Trial of Criminal Cases in Courts Electronically. 

With the note that in its implementation it still needs improvement, with the 

pandemic making every detention house or correctional institution where the 



defendant is detained limiting the Defendant to have contact with outside parties 

which makes the process of implementing the defendant's rights hampered. So that 

the active role of the Law Enforcer will determine whether or not the rights of the 

accused are fulfilled. Law Enforcer must work extra, proactively in court and during 

the mentoring process to find facts in order to prepare a defense. Furthermore, the 

factors that hinder the implementation of the defendant's rights in electronic 

criminal trials are the policies of the detention house or correctional institution 

where the defendant is detained which restricts the defendant from connecting with 

parties who have a relationship with the defendant. Another reason that can prevent 

law enforcement from implementing the defendant's rights in an electronic trial is 

the facilities and facilities at each place where the trial takes place. One of them is 

that signal quality conditions are still occurring in different places, making the trial 

disrupted. 

 

The suggestion that the author can convey in this research is that it is hoped that in 

the future a statutory regulation that regulates the procedure for criminal trials 

electronically, as well as law enforcement or agencies related to electronic trials in 

order to provide supporting facilities and infrastructure for the smooth running of 

criminal trials in an electronic manner. electronic media, as well as law enforcement 

agencies that play a role in fulfilling the rights of defendants in electronic criminal 

trials are expected to be more active in efforts to fulfill the rights of defendants. 

 

Keywords: Implementation, Defendant's Rights, Electronic Trial 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, Mahkamah Agung sebagai 

lembaga pemegang kekuasaan kehakiman menyadari perlu dibentuknya suatu 

inovasi untuk perkembangan dunia peradilan di Indonesia. Sebagai realisasi dari 

kesadaran tersebut maka terwujudlah peradilan secara elektronik sekaligus sebagai 

bentuk adaptasi berlangsungnya revolusi industri 4.0. Komitmen Mahkamah 

Agung tersebut secara konkret diwujudkan dengan dikeluarkannya Surat 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 

31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan 

di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali secara Elektronik 

sebagai tindak lanjut dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 

2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara 

Elektronik.1 

 

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 menyebutkan bahwa sidang elektronik hanya 

berlaku untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha 

negara. Namun, akibat semakin tingginya tingkat penyebaran virus COVID-19 

mendorong aparat penegak hukum bersinergi menggelar sidang perkara pidana 

                                                 
1 Dewi Anggraeni, “Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang secara Elektronik”, 

Adalah Buletin Hukum & Keadilan, Vol. 4 No. 1, ISSN: 2338 4638, 2020, hlm.8. 
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secara elektronik. Maka Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah 

Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama 

Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan 

Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. 

 

SEMA Nomor 1 Tahun 2020 menyebutkan bahwa persidangan pada perkara 

pidana, pidana militer dan jinayat tetap dilaksanakan, namun dikhususkan pada 

perkara-perkara yang terdakwanya  sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat 

diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Sedangkan untuk Terdakwa 

yang secara hukum penahanannya masih beralasan untuk dapat diperpanjang, 

ditunda sampai berakhirnya masa pencegahan penyebaran COVID-19.  

  

Ketentuan dalam SEMA yang disebutkan diatas dirasa telah menyalahi asas-asas 

dalam hukum acara pidana dan hak-hak terdakwa. Selain itu, tanpa kenal kondisi, 

masyarakat dalam suatu tindakannya tidak bisa menutup kemungkinan tidak adanya 

kejahatan yang timbul di wilayah Indonesia dan kasus-kasus hukum serta perkara 

hukum tetap terus bertambah dan meminta untuk ditangani di dalam pengadilan. 

Sehingga menuntut adanya desain ulang persidangan perkara pidana yang semula 

dilaksanakan secara konvensional kemudian dilaksanakan secara online.  

 

Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kemenkumham dalam menyikapi hal diatas 

bersepakat menyusun Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Persidangan melalui 

Teleconference pada tanggal 13 April 2020, disusul dengan diterbitkannya 

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi 

dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 
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PERMA Nomor 4 Tahun 2020 ditanda tangani oleh Ketua Mahkamah Agung M. 

Syarifuddin pada tanggal 25 September 2020 disusun oleh Kelompok Kerja (Pokja) 

berdasarkan SK KMA Nomor : 108/KMA/IV/2020 tentang Kelompok Kerja 

Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 

PERMA ini  dibentuk dengan menimbang bahwa untuk membantu pencari keadilan 

dalam mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang 

sederhana, cepat dan berbiaya ringan, dengan harapan penyelesaian perkara yang 

terkendala keadaan tertentu (termasuk pandemi COVID-19) membutuhkan 

penyelesaian secara cepat dengan tetap menghormati hak asasi manusia.  

  

Pengadilan Negeri Purworejo mengimplementasikan persidangan perkara pidana 

agar dilaksanakan secara elektronik menggunakan media teleconference dengan 

dikeluarkannya PERMA No. 4 Tahun 2020. Media yang digunakan harus yang 

terpercaya dan menghubungkan antar hakim, penasihat hukum, saksi, penuntut 

umum, dan terdakwa, dengan memastikan terjadinya komunikasi antara hakim, 

penuntut umum, saksi-saksi, dan terdakwa dan/atau penasihat hukumnya. 

 

Menurut Sunarta, persidangan yang dilakukan secara elektronik masih banyak 

menyisakan masalah, seperti salah satunya adalah masalah teknis empiris. Yakni 

merujuk pada kondisi riil di lapangan, seperti kurang maksimalnya proses 

pembuktian, proses peradilan yang berjalan lambat dan pengadilan yang dilakukan 

secara teleconference rentan terjadi sinyal yang tidak stabil. Akibat dari sinyal yang 

tidak stabil menyebabkan penuntut umum, hakim, maupun penasihat hukum akan 
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kesulitan dalam menggali fakta melalui pertanyaan kepada saksi-saksi dan 

terdakwa. 2  

 

Berikut penulis berikan contoh kasus pelanggaran terhadap Hak Terdakwa dalam 

persidangan secara elektronik:  

1. Kasus Jumhur Hidayat, Pengabaian hak-hak terdakwa dalam sidang secara 

daring dapat dilihat dari kasus retardasi mental di PN Jakarta Selatan; aktivis 

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Jumhur Hidayat, yang 

diperiksa melalui persidangan daring tanpa didahului oleh penetapan, yang 

merupakan suatu prosedur hukum sebagaimana diatur PERMA Nomor 4 

Tahun 2020.3  

 

Tim Advokasi untuk demokrasi (TAUD) mengungkapkan kepada Majelis 

Hakim bahwa terdapat berbagai pelanggaran KUHAP dalam perkara Jumhur 

Hidayat. Salah satu yang dialami adalah sulitnya akses pengacara untuk 

bertemu Jumhur di Rutan Bareskrim. Selanjutnya, TAUD juga belum 

menerima berkas perkara hingga sidang pertama kemarin. Selain itu, Jumhur 

juga belum dikeluarkan dari Rutan Bareskrim Polri meski masa penahanan 

Jumhur di tingkat penyidikan sudah habis.4 

 

2. Kasus Habib Rizieq Shihab, Terdakwa kasus dugaan menghalang-halangi 

petugas Covid-19, Habib Rizieq Shihab walk out dari proses sidang virtual 

                                                 
2 Dewi Rahmaningsih dan S. Suteki, “Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual”, Jurnal 

Pembangunan Hukum Indonesia, 2020, hlm. 293. 
3 Dizar Al Farizi, Detiknews, Mengurai Sengkarut Sidang Daring, 26 Maret 2021, 

https://news.detik.com/kolom/d-5508172/mengurai-sengkarut-sidang-daring., diakses pada tanggal 

8 Maret 2022. 
4 Alif, LBH Jakarta, Sidang Dakwaan Jumhur Hidayat, Kuasa Hukum Ungkap Berbagai 

Pelanggaran KUHAP, 22 Januari 2021, https://bantuanhukum.or.id/sidang-dakwaan-jumhur-

hidayat-kuasa-hukum-ungkap-berbagai-pelanggaran-kuhap/ , diakses pada tanggal 8 Maret 2022. 

https://news.detik.com/kolom/d-5508172/mengurai-sengkarut-sidang-daring
https://bantuanhukum.or.id/sidang-dakwaan-jumhur-hidayat-kuasa-hukum-ungkap-berbagai-pelanggaran-kuhap/
https://bantuanhukum.or.id/sidang-dakwaan-jumhur-hidayat-kuasa-hukum-ungkap-berbagai-pelanggaran-kuhap/
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yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Selasa 16 Maret 

2021. Rizieq merasa berhak hadir langsung di ruang sidang sebagai terdakwa. 

Rizieq juga beralasan bahwa jika sidang secara virtual atau online banyak 

memiliki kendala, seperti gambar dan suara yang tersendat. Pengacara Habib 

Rizieq Shihab, Munarman, menyebut kliennya diperlakukan berbeda pada saat 

sidang hari Selasa 16 Maret 2021 kemarin. Menurut Munarman terdapat 

perlakuan berbeda dan ada pelanggaran hukum karena orang yang di luar 

tahanan dapat dipanggil, seharusnya orang yang ditahan yakni Rizieq mestinya 

lebih bisa untuk dipanggil dalam persidangan biasa.5 

 

Juniver Girsang selaku Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), 

menyoroti terkait pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik yang digelar 

pada masa pandemi COVID-19. Peradi menilai bahwa persidangan yang dilakukan 

secara elektronik ini merugikan terdakwa karena kurangnya pemenuhan hak-hak 

para pihak, terutama penasihat hukum yang tidak berada berdampingan dengan 

terdakwa.6 

 

Juniver menyatakan pada Pasal 5 Ayat 2 Nota Kesepahaman antara Mahkamah 

Agung, Kejaksaan, dan Kemenkumham mengatur persidangan secara 

teleconference di tempat kedudukan masing-masing, yaitu terdakwa di rutan, hakim 

di pengadilan, dan jaksa di kantor kejaksaan, tetapi implementasinya dinilai 

                                                 
5 Ihsanuddin, Kompas.com, Rizieq Shihab Walk Out dari Sidang Virtual, Pakar: Tindakan 

Menghalangi Proses Hukum, 17 Maret 2021, 

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/17/10305511/rizieq-shihab-walk-out-dari-sidang-

virtual-pakar-tindakan-menghalangi?page=all, diakses pada tanggal 8 Maret 2022. 
6 Yulida Medistiara, Detiknews, Peradi Sebut Posisi Terdakwa Paling Dirugikan di Sidang Online, 

13 Juli 2020, https://news.detik.com/berita/d-5091722/peradi-sebut-posisi-terdakwa-paling-

dirugikan-di-sidang-online?single=1, diakses pada tanggal 9 Maret 2022. 

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/17/10305511/rizieq-shihab-walk-out-dari-sidang-virtual-pakar-tindakan-menghalangi?page=all
https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/17/10305511/rizieq-shihab-walk-out-dari-sidang-virtual-pakar-tindakan-menghalangi?page=all
https://news.detik.com/berita/d-5091722/peradi-sebut-posisi-terdakwa-paling-dirugikan-di-sidang-online?single=1
https://news.detik.com/berita/d-5091722/peradi-sebut-posisi-terdakwa-paling-dirugikan-di-sidang-online?single=1
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merugikan karena penasihat hukum tidak berada berdampingan dengan terdakwa, 

hal ini dikarenakan terdapat hambatan pada saat penasihat hukum ingin 

mendampingi terdakwa di tahanan. Juniver menambahkan kendala persidangan 

secara elektronik juga dirasakan saat terdakwa ditahan di rutan kepolisian yang 

minim sarana peralatan elektronik, jaringan, dan kurangnya teknisi IT. 7 

 

Pada peristiwa yang terjadi diatas, setelah adanya pelanggaran pemenuhan hak-hak 

Terdakwa, bagaimanakah kondisi seharusnya yang dialami oleh terdakwa supaya 

hak-haknya terpenuhi. Terdakwa merupakan manusia seutuhnya yang berhak 

diperlakukan sama dihadapan hukum. Oleh karena itu, penting untuk melihat 

bagaimana semestinya perlakuan yang sesuai dalam DUHAM. Sesuai dengan 

prinsip-prinsip yang terkandung dalam DUHAM, salah satunya pada Pasal 7 yang 

menyatakan bahwa “Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas 

perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, semua berhak atas 

perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan 

dengan Deklarasi ini”.8 

 

International Convenant on Civil and Political Right (ICCPR) juga selain 

memberikan pengaturan hak hidup sebagai hak fundamental. Konvenan ini 

menjunjung tinggi hak atas kebebasan dan keamanan pribadi serta memberikan 

fondasi bagi perlindungan dalam penahanan terhadap Tersangka/Terdakwa, hal ini 

ditegaskan dalam Pasal 9 ICCPR yang berbunyi sebagai berikut:9 

                                                 
7 Ibid. 
8 Gani F. Siahaan, "Implementasi Hak-hak Tersangka sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak 

Bersalah dalam Proses Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus di Polresta Pontianak 

Kota)." Jurnal Nestor Magister Hukum, vol. 3, no. 4, 2014, hlm. 5 
9 Ibid, hlm. 5. 
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a. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak 

seorangpun dapat ditangkap secara sewenang-wenang. Tidak seorangpun 

dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, 

sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.  

b. Setiap orang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapannya dan 

harus segera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan 

kepadanya. 

c. Setiap orang yang ditahan atau berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera 

dihadapkan ke pejabat pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan 

oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk 

diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Bukan merupakan 

suatu ketentuan umum, bahwa orang yang menunggu diadili harus ditahan, 

tetapi pembebasan dapat diberikan dengan atas dasar jaminan untuk hadir 

pada waktu persidangan, pada setiap tahap pengadilan dan pada 

pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian. 

d. Siapapun yang dirampas, kebebasannya dengan cara penangkapan, 

penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan tanpa menunda-

nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya dan memerintahkan 

pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum. 

 

Sebagai upaya untuk memperkuat dan menjamin hak-hak Terdakwa dalam due 

process of law pada sistem peradilan pidana. Dapat juga didasarkan pada konvensi 

anti penyiksaan yang telah diratifikasi oleh bangsa Indonesia melalui Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1998. Bentuk perlindungan terhadap hak-hak terdakwa 

secara terperinci diatur dalam KUHAP pada Pasal 50 sampai 68. Pemenuhan hak-

hak Terdakwa dilakukan sebagai bentuk penghargaan kepada hak asasi manusia 

terdakwa. Sehingga dalam penerapannya, apakah upaya pemberian hak-hak 

terdakwa sudah dipenuhi dengan baik oleh aparat penegak hukum yang berkaitan 

terhadap peradilan pidana secara elektronik seperti halnya contoh kasus di atas. 

 

Berdasarkan pra penelitian yang sudah dilakukan di Pengadilan Negeri Purworejo, 

penulis melihat bahwa di Pengadilan Negeri Purworejo merupakan tempat yang 

sesuai untuk dilakukan penelitian secara mendalam daripada di tempat lainnya 

dilihat dari kondisi permasalahan dan kemudahan akses lokasi. Serta berdasarkan 
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latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut 

implementasi hak-hak terdakwa dalam persidangan secara elektronik dan hambatan 

yang ada dalam pelaksanaan implementasi hak-hak terdakwa pada persidangan 

elektronik ini kedalam penelitian berjudul “Analisis Implementasi Hak-Hak 

Terdakwa Dalam Persidangan Pidana Secara Elektronik (Studi di Pengadilan 

Negeri Purworejo)”. 

 

 

B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat penulis rumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah implementasi pemenuhan hak-hak terdakwa dalam persidangan 

pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Purworejo? 

b. Apakah faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi pemenuhan hak-

hak terdakwa dalam persidangan pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri 

Purworejo? 

2. Ruang Lingkup 

Penelitian ini termasuk dalam keterkaitan hukum pidana formil, khususnya yang 

berkaitan dengan Implementasi pemenuhan hak-hak terdakwa dalam persidangan 

elektronik. Ruang lingkup lokasi penelitian dilaksanakan pada wilayah hukum 

Pengadilan Negeri Purworejo Kelas IB pada Tahun 2022. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak-hak terdakwa dalam 

persidangan pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Purworejo. 

b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam implementasi pemenuhan hak-

hak terdakwa dalam persidangan pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri 

Purworejo. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini mencakup dua 

kegunaan, yaitu sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian 

hukum pidana, sehingga memberikan tambahan wacana baru dalam 

mempelajari dan memahami ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan 

pemenuhan hak-hak terdakwa dalam persidangan pidana secara elektronik. 

Selain itu diharapkan dapat bermanfaat bagi legislatif selaku pembuat undang- 

undang agar kedepannya tercipta suatu produk hukum yang lebih baik. 

b. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi pihak 

Kepolisian ataupun Pengadilan serta aparat penegak hukum lainnya dalam 

melaksanakan perannya sebagai aparat penegak hukum menghadapi 

perkembangan kehidupan masyarakat dan terjadinya tindak pidana yang 

semakin kompleks dewasa ini. 
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

 

Kerangka teoritis ialah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya berguna untuk mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.10 

Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teori tentang hak terdakwa dan teori faktor-faktor penegakan 

hukum. 

a. Hak Terdakwa dalam Persidangan 

Hak merupakan suatu keadilan, kebenaran secara etika, kepastian hukum, prinsip 

moral atau secara sempit hak adalah suatu hak atas suatu obyek yang benar dan sah 

untuk memiliki, menggunakan, menikmatinya, atau mengalihkannya.11 Terdakwa 

menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Ayat (15) adalah 

seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. J.C.T. 

Simorangkir mengemukakan bahwa seseorang yang telah diduga melakukan suatu 

tindak pidana dan dalam hal ini ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di 

muka persidangan dapat disebut sebagai terdakwa.12  

 

Bersumber pada salah satu asas hukum yang sangat penting dan fundamental dalam 

memberikan arah bekerjanya suatu sistem peradilan pidana yaitu asas praduga tak 

bersalah (presumption of innocence) yang berarti bahwa setiap orang yang 

                                                 
10 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 1989, hlm. 124. 
11 Erna Yuliandri,”Pengaturan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa dalam Hukum Acara Pidana Sebagai 

Jaminan Hak-Hak Asasi Manusia dan Warganegara” Jurnal Pemikiran dan Penelitian 

Kewarganegaraan, Vol. 2. No. 2. Desember, 2007, hlm. 113. 
12 Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Yogyakarta : Rangkang Education, 2013, 

hlm. 57. 
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disangka, dituntut, dan didakwa telah melakukan tindak pidana atau dihadapkan di 

depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah selama belum ada keputusan 

hakim yang menyatakan kesalahannya dan bersifat hukum tetap. Maka sudah jelas 

dan seharusnya bahwa terdakwa karena kedudukannya wajib mendapatkan hak-

haknya.13 

 

Menurut Mardjono Reksodiputro meskipun suatu warga masyarakat baik dia 

seorang warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang telah melakukan 

suatu tindak pidana, hak-haknya sebagai warga masyarakat tidaklah hapus atau 

hilang. Dari sinilah pentingnya untuk memperjuangkan tegaknya hak-hak 

Tersangka/Terdakwa untuk: 14 

a. Didengarkan penjelasannya; 

b. Didampingi oleh penasihat hukumnya; 

c. Dibuktikan kesalahannya oleh penuntut umum; 

d. Dan dihadapkan pada pengadilan yang adil dan tidak berpihak. 

 

Bentuk-bentuk hak terdakwa yang harus diberikan pada terdakwa berdasarkan 

Undang-Undang Nomor  8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana antara lain: 

1. Hak untuk segera diperiksa dan diadili (Pasal 50 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat 

(3) KUHAP). 

2. Hak untuk mengetahui dengan jelas tentang yang disangkakan atau 

didakwakan kepadanya (Pasal 51 KUHAP); 

3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas (Pasal 52 KUHAP); 

4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa (Pasal 53 Ayat (1) KUHAP); 

5. Hak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55 KUHAP). 

6. Hak untuk mendapatkan penasihat hukum secara cuma-cuma bagi terdakwa 

pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka 

                                                 
13 M. Hanafi Asmawie, Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP, Jakarta: Pradya Pratama, 

1992, hlm. 136. 
14 Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana (Buku Ketiga), Pusat 

Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 

28 
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yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih dan tidak 

memiliki penasihat hukum sendiri (Pasal 56 KUHAP). 

7. Hak untuk menghubungi penasehat hukumnya dan menghubungi perwakilan 

negaranya apabila berkebangsaan asing (Pasal 57 KUHAP). 

8. Hak untuk menghubungi dan dikunjungi oleh dokter pribadinya bagi 

tersangka/terdakwa yang ditahan (Pasal 58 KUHAP); 

9. Hak untuk diberitahukan kepada sanak saudaranya atau yang serumah dengan 

tersangka/terdakwa terkait penahanan atas dirinya, dan juga hak untuk 

mendapatkan kunjungan keluarga (Pasal 59, Pasal 60, dan Pasal 61 KUHAP). 

10. Hak untuk berhubungan surat menyurat (Pasal 62 KUHAP); 

11. Hak untuk menghubungi dan dikunjungi rohaniawan (Pasal 63 KUHAP); 

12. Hak mengajukan saksi ahli/saksi a decharge (saksi yang menguntungkan bagi 

tersangka/terdakwa) (Pasal 65 KUHAP); 

13. Hak untuk menuntut ganti rugi atau rehabilitasi (Pasal 68 KUHAP). 

 

Tersangka/Terdakwa harus dianggap sama dihadapan hukum tanpa membeda-

bedakan perlakuan. Hal ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia 

adalah negara hukum.15 Asas persamaan di hadapan hukum terdapat dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, didalam KUHAP terdapat 10 asas, yaitu:16 

a. Asas umum, terdiri dari: 

1) Perlakuan yang sama dihadapan hukum tanpa diskriminasi apapun; 

2) Asas praduga tak bersalah; 

3) Hak untuk memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi; 

4) Hak untuk mendapat bantuan hukum; 

5) Hak kehadiran Terdakwa dimuka pengadilan; 

6) Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana; 

7) Peradilan yang terbuka untuk umum. 

 

b. Asas-asas khusus, terdiri dari: 

1) Pelanggaran terhadap hak-hak individu (penangkapan, penahanan, 

penggeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada Undang-Undang 

dan dilakukan dengan surat perintah tertulis; 

2) Hak seorang Tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan 

pendakwaan terhadapnya; dan  

3) Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-

putusannya. 

                                                 
15 Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, 

hlm. 127. 
16 Mardjono Reksodiputro, Op.Cit, hlm. 32-33. 
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Mardjono Reksodiputro lebih lanjut berpendapat bahwa perlakuan yang sama 

dihadapan hukum tidak harus ditafsirkan terhadap Terdakwa yang memiliki 

kedudukan atau kekayaannya tetapi harus ditafsirkan lebih dari itu. Asas persamaan 

di hadapan hukum memiliki kesamaan dengan Pasal 6 dan Pasal 7 Universal 

Declaration of Human Rights dan Pasal 16 International Covenant on Civil and 

Political Rights.  Sehingga pemahaman kita dalam istilah “sama” dihadapan hukum 

adalah wajib dihindarinya diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, bahasa, 

agama, pendapat politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, kekayaan, 

kelahiran, ataupun status lainnya.17 

 

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum  

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak 

pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah 

sebagai berikut: 18  

1) Faktor Hukumnya  

Semakin baik peraturan hukum dan praktek penyelenggaraannya, maka akan 

semakin baik pula penegakan hukumnya, begitupun sebaliknya, apabila semakin 

buruk peraturan hukum dan praktek penyelenggaraannya, maka akan semakin 

buruk pula penegakan hukumnya. Namun praktek penyelenggaraan penegakan 

hukum di lapangan sering kali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan 

keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang 

bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah 

ditentukan secara normatif. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum 

                                                 
17 Mardjono Reksodiputro, Op.Cit. hlm. 36. 
18 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali 

Pers, 2016, hlm.8.   
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merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan 

dengan hukum.  

2) Faktor Penegak Hukum  

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau 

kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Kepribadian petugas penegak hukum 

menjadi penting karena apabila peraturan hukumnya sudah baik, namun kualitas 

penegak hukumnya kurang baik, maka terdapat permasalahan yang harus 

diperbaiki. Oleh karena hal tersebut, maka untuk mencapai keberhasilan dalam 

penegakan hukum adalah dengan menyelaraskan antara peraturan hukum yang baik 

dengan aparat penegak hukum yang baik pula. Dalam rangka penegakan hukum 

oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, 

terasa, terlihat dan diaktualisasi.  

3) Faktor Sarana atau Fasilitas  

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 

keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum 

tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan 

peran semestinya.  

4) Faktor Masyarakat  

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan 

hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka 

akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.  
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5) Faktor Kebudayaan  

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya 

hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang 

menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian 

antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan 

semakin mudah menegakkannya.19 

 

2. Konseptual 

 

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara 

konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan 

dengan istilah yang diinginkan dan diteliti.20 Berdasarkan definisi tersebut, maka 

batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

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

dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-

musababnya, duduk perkaranya, dan sebagainya). Penguraian suatu pokok atas 

berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar 

bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti 

keseluruhan.21 

b. Implementasi merupakan suatu pelaksanaan dimana pelaksanaan adalah suatu 

kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur, 

dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.22 

                                                 
19 Ibid, hlm.8. 
20 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia, 1989, hlm.103. 
21 Poerwadarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1999, hlm.75. 
22 Abdullah Syukur. Kumpulan makalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan 

dan Relevansinya Dalam Pembangunan”, Ujung Pandang : Persadi, 1987, hlm. 40. 
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c. Hak-hak Terdakwa, berdasarkan KUHAP hak terdakwa adalah hak-hak yang 

dimiliki oleh seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang 

pengadilan. 

d. Persidangan secara Elektronik, dalam PERMA No.4 Tahun 2020 adalah 

serangkaian proses memeriksa, Mengadili, dan memutus perkara Terdakwa 

oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan 

komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya. 

 

 

E. Sistematika Penulisan 

 

 

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan tulisan yang akan disajikan 

dengan tujuan supaya pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh 

gambaran menyeluruh tentang skripsi ini, sistematika penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN 

Menguraikan tentang latar belakang penulisan skripsi ini, kemudian menarik 

permasalahan-permasalahan yang dianggap penting dan membatasi ruang 

lingkup penulisan, juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka 

teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan 

dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan 

pustaka terdiri dari tinjauan umum tentang hak-hak terdakwa, tinjauan umum 

tentang pelaksanaan hukum acara pidana, dan tinjauan umum tentang 

pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik. 
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III. METODE PENELITIAN 

Bab ini memuat mengenai penulisan yang meliputi pendekatan masalah yang 

merupakan penjelasan tentang bagaimanakah masalah yang akan dijawab 

tersebut (berkaitan dengan disiplin ilmu dan sudut pandang peneliti), sumber 

dan jenis data yang merupakan penjelasan tentang darimana data tersebut 

diperoleh, penentuan populasi dan sampel prosedur, pengumpulan data, serta 

analisis data yang diperoleh. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang didapat dari 

penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai pemenuhan hak-hak 

terdakwa dan faktor-faktor yang menghambat dalam proses pemenuhan hak-

hak terdakwa dalam persidangan pidana secara elektronik. 

 

V. PENUTUP 

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan 

penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan 

kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum 

 

 

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu proses yang pada 

hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut mengenai pembuatan 

keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi memiliki 

unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari pengertian penegakan hukum 

terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam 

kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan 

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang memiliki dasar 

filosofis tersebut memerlukan penjelasan yang lebih lanjut sehingga akan lebih 

konkrit.23 

 

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalahartikan seakan-akan 

hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan 

hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih 

maknanya sama dengan istilah Belanda rechtshanhaving.24 Moeljatno menguraikan 

                                                 
23 Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : Rajawali 

Pers. 2016, hlm. 7. 
24 Andi Hamzah. Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana. Surabaya : FH Universitas. 2005, 

hlm. 2 
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istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari 

keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan aturan, yaitu:25 

1) Menentukan perbuatan yang dilarang dilakukan dengan disertai ancaman serta 

menentukan sanksi berupa pidana bagi barangsiapa yang melanggar aturan 

tersebut. 

2) Menentukan dalam keadaan apa mereka yang melanggar aturan dapat 

dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. 

3) Menentukan dengan cara apa pengenaan pidana itu dapat 

diberikan/dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar 

aturan tersebut. 

 

 

Manusia dalam bermasyarakat memiliki pandangan tertentu mengenai apa yang 

baik dan apa yang buruk. Pandangan tersebut senantiasa terwujud kedalam 

pasangan-pasangan tertentu, dalam penegakan hukum pasangan nilai-nilai tersebut 

perlu untuk diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut membutuhkan 

penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran 

secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi aturan 

larangan atau perijinan. Kaidah tersebut menjadi suatu pedoman atau patokan bagi 

perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.26 

 

Fungsi dari penegakan hukum adalah sebagai pelindung kepentingan manusia. 

Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan 

hukum dapat berlangsung secara normal dan damai tetapi dapat pula terjadi karena 

pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. 

Melalui penegakan hukum inilah hukum tersebut menjadi kenyataan. Terdapat tiga 

unsur yang harus diperhatikan dalam menegakan hukum, yaitu27: 

                                                 
25 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Surabaya : Putra Harsa, 1993,Hal 23 
26 Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm. 6. 
27 Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta. 1999. Hal 145 
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1) Kepastian Hukum (rechtssicherheit), Hukum harus ditegakkan dan 

dilaksanakan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam 

hal terjadi peristiwa yang konkrit. fiat justicia et pereat mundus (meskipun 

dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh 

kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable 

terhadap tindakan sewenang-wenang. 

2) Manfaat (zweckmassigkeit), Masyarakat mengharapkan manfaat dalam 

pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka 

pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau 

kegunaan bagi masyarakat. 

3) Keadilan (gerechtigkeit), Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam 

pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan perlu diperhatikan. Dalam 

pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan 

keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat 

menyamaratakan. Barangsiapa yang mencuri harus dihukum tanpa membeda-

bedakan siapa pelakunya. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, 

individualistis, dan tidak menyamaratakan. 

 

Suatu penegakan hukum pidana harus melalui beberapa tahap tertentu sebagai 

usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah: 

1. Tahap Formulasi  

Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan 

pembuat undang-undang dengan memilih yang sesuai keadaan dan situasi masa kini 

dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam suatu bentuk peraturan 
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perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan 

daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.  

2. Tahap Aplikasi  

Tahap aplikasi yaitu tahap penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, 

mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak 

hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-

undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembuat undang-undang, dalam 

melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-

nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.  

3. Tahap Eksekusi  

Tahap eksekusi yaitu tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret 

oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana 

bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh 

pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam 

putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah 

ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan 

tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang- undangan pidana yang telah 

dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.28 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Muladi dan Arif Barda Nawawi, Penegakan Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta, 1984, Hlm. 

157. 
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B. Tinjauan Umum Hak Terdakwa 

 

1. Pengertian Hak Terdakwa 

Pengertian terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili 

di sidang pengadilan. Pengertian tersebut dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana Pasal 1 Ayat (15). J.C.T. Simorangkir mengemukakan bahwa 

seseorang yang telah diduga melakukan suatu tindak pidana dan dalam hal ini ada 

cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka persidangan dapat disebut 

sebagai terdakwa29. Sehingga dapat diketahui bahwa hak terdakwa adalah hak-hak 

yang dimiliki oleh orang yang sedang dalam tahap pemeriksaan di persidangan  

berdasarkan alasan yang cukup karena perbuatannya telah diduga melakukan delik 

pidana. 

 

2. Pengaturan Hak Terdakwa dalam Instrumen Hukum Nasional 

a. Undang-Undang Dasar 1945 

Perlindungan HAM Tersangka dan Terdakwa dilindungi dalam konstitusi dan 

undang-undang yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 

yang menjadi landasan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk mengunakan 

hak-haknya sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Jaminan konstitusi atas HAM penting artinya bagi arah pelaksanaan ketatanegaraan 

sebuah Negara. Adanya jaminan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara 

mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara tidak dapat dan tidak boleh 

bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya, bahkan adanya hak-hak 

                                                 
29 Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Yogyakarta : Rangkang Education, 2013, 

hlm. 57. 
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dasar itu juga mempunyai arti adanya keseimbangan dalam negara, yaitu 

keseimbangan antara kekuasaan dalam negara dan hak-hak dasar warga negara.30  

 

HAM bersifat universal, artinya HAM dimiliki oleh setiap orang tanpa memandang 

suku, agama, ras, atau golongan. Hak Asasi Manusia dicirikan dengan sebagai 

berikut yaitu melekat pada diri manusia sejak lahir sebagai karunia dari Tuhan Yang 

Maha Esa, Negara aturan hukum, dan setiap orang wajib untuk memberikan 

perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, hak asasi manusia 

berlaku bagi setiap orang tanpa memandang latar belakang. 

 

Secara konstitusional adanya pengakuan bersifat nasional yang dapat ditemukan 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara 

formal diatur dan ditindak lanjuti dengan berbagai peraturan perundang-undangan. 

Konsep perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia diatur dalam batang tubuh 

Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 27, Pasal 28A sampai Pasal 28J, Pasal 29, 

Pasal 30, dan Pasal 31.31  

 

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah diatur 

beberapa pasal yang memiliki keterkaitan dengan konsep perlindungan terhadap 

hak tersangka/terdakwa. Adapun pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 5 Ayat 

(1), Ayat (2), Ayat (3), Pasal 6 Ayat (1), dan Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2). Pada Pasal 

5 Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang 

                                                 
30 Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung : Alumni, 1992, hlm 29. 
31 Firman Saputra, “Pelaksanaan Perlindungan Hak Tersangka Dalam Memberikan Keterangan 

Secara Bebas Pada Tingkat Penyidikan Di Kepolisian Sektor  Limapuluh Kota Pekanbaru” JOM 

Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, 2016, hlm. 5 
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berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai 

dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Dan pada ayat Ayat (2) 

menyebutkan setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil 

dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak. Sedangkan Ayat (3) berbunyi 

setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh 

perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.  

 

Pasal 6 Ayat (1) mengatur dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan 

dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi 

oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah. Selanjutnya pada Pasal 18 Ayat (1) 

mengatur bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka 

melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai 

dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan 

segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Ayat (2) Setiap orang yang 

diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.  

 

Pada pasal-pasal yang disebutkan diatas terkandung Asas Equality before the law 

(Perlakuan yang sama di muka umum), Asas Presumtion of Innocence (Praduga tak 

bersalah), Prinsip Remedy and Rehabilitation (Hak untuk memperoleh rehabilitasi), 

Prinsip Legal Assistance (Hak untuk mendapatkan bantuan hukum), Prinsip 

Presentasi (Hak kehadiran terdakwa dihadapan pengadilan), Prinsip fair, 

impartrial, impersonal & objective (Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan 

cepat), serta Prinsip Peradilan yang terbuka untuk umum. 
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c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang 

Hak Asasi Manusia 

Bangsa Indonesia menghormati setiap upaya suatu bangsa untuk menjabarkan dan 

mengatur hak asasi manusia sesuai dengan sistem nilai dan pandangan hidup 

masing-masing. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi dan menerapkan hak asasi 

manusia sesuai dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sejarah dunia 

mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial yang 

disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna 

kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial lainnya.  

 

Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM dikukuhkan pada saat 

sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diselenggarakan pada tanggal 13 

November 1998 sebagai salah satu upaya dan bentuk pemerintah dalam 

menghadapi masalah pelanggaran HAM yang kian marak pada saat itu dan sebagai 

penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Selain itu, hadirnya TAP MPR ini adalah 

sebagai upaya untuk menjawab tuntutan reformasi yang berlangsung pada tahun 

1998.32 

 

d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

Suatu proses peradilan pidana warga negara yang menjadi tersangka atau terdakwa 

tidak lagi dianggap sebagai “objek”, melainkan sebagai “subjek” yang memiliki 

hak dan kewajiban dapat menuntut ganti rugi atau rehabilitasi akibat dari salah 

tangkap, salah tahan, salah tuntut, ataupun salah hukum. Didalam pertimbangan 

Huruf (a) KUHAP disebutkan bahwa: 

                                                 
32 Sri Warjiyati, “Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia” Justicia Islamica Jurnal Kajian 

Hukum dan Sosial, Vol. 15, No. 1, 2018, hlm. 130 
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 “Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi 

manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya 

didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” 

 

Ketentuan diatas memperjelas bahwa negara Indonesia menjamin perlindungan hak 

warga negara tanpa ada kecualinya. Sebagai pedoman pengatur Hukum Acara 

Pidana Nasional, KUHAP wajib didasarkan pada falsafah hidup bangsa dan dasar 

negara. Maka sudah selayaknya didalam ketentuan materi pasal atau ayat KUHAP 

mengatur mengenai perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa. Hak-hak tersangka 

dan terdakwa diatur dalam BAB VI KUHAP dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 65 

dan beberapa pasal lainnya. 

 

Pasal 50 KUHAP yaitu hak untuk segera diperiksa dan diadili, tujuan dari 

pemberian hak pada pasal ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada 

seseorang yang disangka telah melakukan tindak pidana terutama bagi mereka yang 

dikenakan penahanan. Sehingga jangan sampai pada waktu lama pejabat yang 

berwenang melakukan pemeriksaan menunda pemeriksaan tanpa dasar hukum yang 

kuat, yang mengakibatkan Tersangka/Terdakwa merasa tidak adanya kepastian 

hukum, adanya perlakuan yang sewenang-wenang dan tidak wajar. Selain daripada 

itu pasal ini bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya 

ringan. 

 

Selanjutnya adalah Hak untuk mengetahui dengan jelas tentang yang disangkakan 

atau didakwakan kepadanya yang diatur dalam Pasal 51 KUHAP. Dengan diketahui 

tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan kepada tersangka dan terdakwa, 

maka tersangka dan terdakwa akan mengetahui berat atau ringannya sangkaan dan 
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dakwaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya ia akan mempersiapkan pembelaan 

dan alat bukti yang dapat meringankan sangkaan/dakwaan atau menguatkan 

pembelaannya di muka persidangan. 

 

Pasal 52 KUHAP mengatur tentang hak Terdakwa untuk memberikan keterangan 

secara bebas. Tujuan dari Pasal ini adalah untuk menjauhkan terdakwa dari rasa 

takut, untuk menjauhkan terdakwa dari rasa takut, wajib dicegah adanya pemaksaan 

atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa. Tujuan lainnya adalah untuk 

mendapatkan hasil pemeriksaan yang tidak menyimpang dari pada yang 

seharusnya.  

 

Hak berikutnya yang dimiliki oleh Terdakwa adalah hak untuk mendapatkan juru 

bahasa, hal ini diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHAP. Tujuan dari pasal ini adalah 

karena tidak semua tersangka atau terdakwa mengerti bahasa Indonesia, selain itu 

tersangka atau terdakwa bisa berasal dari warga asing sehingga mereka tidak 

mengerti apa yang sebenarnya disangkakan atau didakwakan. Oleh karena itu 

mereka berhak untuk mendapatkan juru bahasa. Juru bahasa tidak hanya untuk 

orang asing, untuk terdakwa atau saksi yang memiliki keterbatasan seperti bisu 

dan/atau tuli serta tidak dapat menulis, ia juga berhak untuk mendapatkan juru 

bahasa yang bertugas sebagai penerjemah kepada saksi atau terdakwa tersebut, hal 

ini diatur dalam Pasal 178 KUHAP. 

 

Pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa Terdakwa memiliki hak untuk mendapatkan 

bantuan hukum di setiap tingkatan pemeriksaan. Hak untuk mendapatkan penasihat 

hukum merupakan suatu hak fundamental yang dijamin oleh hukum kepada 

tersangka dari suatu tindak pidana untuk mendapatkan pembelaan hukum dari 
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seorang pembela yang terakreditasi, berlaku terhadap seluruh proses hukum pidana, 

sehingga tersangka, terdakwa, korban kejahatan, maupun masyarakat tidak 

dirugikan haknya.33  

 

Terdakwa selain berhak untuk mendapatkan bantuan hukum berupa pemberian 

penasihat hukum, Terdakwa juga memiliki hak untuk memilih sendiri penasihat 

hukumnya, dalam penunjukan penasihat hukum, tersangka atau terdakwa diberikan 

kewenangan untuk memilih sendiri penasihat hukumnya atau dapat pula langsung 

diberikan oleh aparat penegak hukum, hal tersebut diatur dalam Pasal 55 KUHAP. 

 

Pengaturan mengenai penasihat hukum bagi Terdakwa juga diatur dalam Pasal 56 

KUHAP. Hak untuk mendapatkan penasihat hukum secara cuma-cuma bagi 

terdakwa pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi 

mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih dan 

tidak memiliki penasihat hukum sendiri. Ketentuan dalam pasal ini mempertegas 

bahwa pemerintah maupun profesi advokat harus menyediakan bantuan hukum 

secara cuma-cuma terhadap tersangka/terdakwa yang disangka atau didakwa 

melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati, diancam pidana penjara lima 

belas tahun atau lebih, tersangka/terdakwa berasal dari keluarga yang tidak mampu. 

Bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma berarti Tersangka atau 

Terdakwa tidak perlu mengeluarkan biaya sama sekali untuk diberikan kepada 

penasihat hukumnya, biaya seluruhnya ditanggung oleh negara. 

 

                                                 
33 Munir Fuady, Hak Asasi Tersangka Pidana, Jakarta: Prenada Media Group, 2015, hlm. 27. 
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Pasal 57 KUHAP dan Pasal 58 KUHAP mengatur mengenai hak terdakwa untuk 

berhubungan dengan pihak lain yang memiliki kepentingan dengan Terdakwa. 

Pasal 57 KUHAP mengatur mengenai hak Terdakwa untuk menghubungi penasehat 

hukumnya dan menghubungi perwakilan negaranya apabila berkebangsaan asing. 

Setiap tersangka mempunyai hak untuk menghubungi dan berbicara dengan 

perwakilan negaranya ataupun dengan penasihat hukumnya guna kepentingan 

pembelaan dirinya di muka persidangan. Sedangkan pada Pasal 58 KUHAP 

mengatur mengenai hak Terdakwa untuk menghubungi dan dikunjungi oleh dokter 

pribadinya bagi tersangka/terdakwa yang ditahan. Hak para tersangka maupun 

terdakwa untuk menerima atau memperoleh kesehatan dari dokter pribadinya baik 

dalam hubungannya dengan proses perkara maupun tidak. 

 

Pasal selanjutnya Pasal 59, Pasal 60, dan Pasal 61 KUHAP mengatur hak Terdakwa 

untuk diberitahukan kepada sanak saudaranya atau yang serumah dengan 

tersangka/terdakwa terkait penahanan atas dirinya, dan juga hak untuk 

mendapatkan kunjungan keluarga. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan 

penahanan, secara yuridis memiliki hak untuk menerima kunjungan dari pihak 

keluarga atau pihak lain. Kunjungan tersebut dapat berkaitan dengan kepentingan 

pekerjaan, kepentingan keluarga, maupun kepentingan pemeriksaan perkara, 

misalnya untuk kepentingan mempersiapkan pengajuan permohonan penangguhan 

atau pengalihan penahanan dan untuk mendapat bantuan hukum34. 

 

Pasal 62 KUHAP menyatakan Terdakwa memiliki hak untuk berhubungan surat 

menyurat, Tersangka atau Terdakwa berhak melakukan hubungan surat menyurat 

                                                 
34 Ruslan Renggong, Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses 

Penahanan di Indonesia, hlm. 140 
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dengan penasihat hukum atau pihak keluarga untuk keperluan olehnya, dalam 

melakukan surat menyurat tidak diperiksa oleh pejabat penegak hukum kecuali jika 

dalam surat menyurat dilakukan penyalahgunaan. 

 

Hak Terdakwa selanjutnya adalah hak untuk menghubungi dan dikunjungi 

rohaniawan, hak ini diatur dalam Pasal 63 KUHAP. Tersangka atau Terdakwa 

berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan guna kepentingan 

rohaninya. Selanjutnya Pasal 64 KUHAP mengatur hak untuk diadili di persidangan 

yang terbuka untuk umum. Terdakwa berhak untuk diadili di persidangan yang 

dihadiri oleh masyarakat tanpa adanya upaya oleh penegak hukum untuk menutup-

nutupi proses persidangan. 

 

Terdakwa memiliki hak untuk mengajukan saksi ahli/saksi a decharge (saksi yang 

menguntungkan bagi tersangka/terdakwa). Tersangka atau terdakwa berhak untuk 

mengusahakan diri mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian 

khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Jadi telah 

jelas bahwa seorang tersangka atau terdakwa sangat berhak mengajukan saksi atau 

ahli yang bisa menguntungkannya. 

 

Saat proses pemeriksaan seringkali terjadi kekeliruan dalam segi hukumnya 

maupun penegak hukumnya sehingga Terdakwa memiliki hak untuk menuntut 

ganti rugi atau rehabilitasi, hak atas ganti kerugian dan rehabilitasi diatur dalam 

Pasal 68 KUHAP dan dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan KUHAP Pasal 1 

Angka 22, Pasal 1 Angka 23, Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97. Ketentuan dari Pasal 

1 Angka 22 dan Angka 23 memperjelas mengenai hak tersangka atau terdakwa yang 

dikenakan penahanan secara tidak sah. Hak yang dimaksudkan berupa pemenuhan 
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imbalan sejumlah uang sebagai akibat dari kerugian materiel maupun non materiel 

yang dialami oleh tersangka/terdakwa. Selain imbalan uang, tersangka atau 

terdakwa yang ditahan secara tidak sah juga berhak menuntut agar kemampuan, 

kedudukan, dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dipulihkan kembali 

sebagaimana yang lekat pada dirinya sebelum dikenakan penahanan. 

 

Seorang Tersangka/Terdakwa selain diatur dalam KUHAP memiliki hak untuk 

mendapatkan bantuan hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang 

No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, setiap orang yang sedang 

tersangkut perkara berhak mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum dalam 

pasal ini diberikan oleh seorang penasehat hukum35. 

 

3. Pengaturan Hak Terdakwa dalam Instrumen Hukum Internasional 

a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 

Terdapat beberapa artikel yang terkait dengan perlindungan hak-hak tersangka dan 

terdakwa di dalam DUHAM yang diantaranya adalah hak untuk tidak mendapatkan 

penyiksaan (torture), perlakuan yang kejam dan tidak berperikemanusiaan (cruel 

inhuman or degrading treatment). Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak 

asasinya yang dijamin Konstitusi atau undang-undang maka mereka berhak untuk 

mengadukan kepada pengadilan nasional yang kompeten selain itu tidak seorang 

pun boleh secara sewenang-wenang ditangkap, ditahan, atau dibuang (arbitrary 

arrest, detention or exile) karena semua orang berhak dalam kedudukan yang sama 

agar diperiksa secara adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan imparsial 

                                                 
35 YLBHI dan PSHK, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Jakarta Pusat : Sentralisme 

Production, 2006, hlm. 238. 
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(tidak memihak) dalam memeriksa semua dakwaan pelanggaran kriminal (any 

criminal charge) yang ditujukan kepadanya dan tindakan pidana yang dituduhkan 

kepadanya harus dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dapat dibuktikan 

secara hukum oleh pengadilan. 

 

DUHAM adalah satu-satunya titik referensi terpenting untuk diskusi lintas budaya 

tentang kebebasan dan martabat manusia di dunia saat ini. Seperti yang dijelaskan, 

"DUHAM adalah dokumen induk, merupakan suatu ledakan awal dari antusiasme 

dan idealisme, lebih luas, lebih umum dan lebih agung daripada perjanjian, dalam 

arti tertentu konstitusi merupakan seluruh gerakan satu-satunya instrumen hak asasi 

manusia yang paling banyak digunakan". Dalam hari jadi yang ke lima puluh, 

deklarasi tersebut sudah menunjukkan tanda-tanda telah mencapai status tulisan 

suci dalam gerakan hak asasi manusia.36 

 

b. International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) 

International Covenant on Civil and Political Right menyebutkan Setiap orang 

yang ditangkap atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana harus segera dihadapkan 

ke depan hakim dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau 

dibebaskan karena semua orang dianggap sama di depan pengadilan dalam 

menentukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya dan berhak dianggap tidak 

bersalah sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum serta diberikan hak atas 

jaminan-jaminan minimal yaitu diberi informasi secara rinci dalam bahasa yang 

dimengerti, diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan 

pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri, untuk 

                                                 
36 M.A. Glendon,”Knowing the Universal Declaration of Human Rights”. Notre Dame L. Rev., 73, 

1997, hlm. 1153. 
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diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya, untuk mendapatkan bantuan hukum 

kepadanya, untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang 

memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi atas 

namanya dalam kondisi yang sama sebagai saksi terhadap dia, memiliki bantuan 

gratis dari penerjemah jika dia tidak bisa memahami atau berbicara bahasa yang 

digunakan di pengadilan serta tidak dipaksa untuk bersaksi melawan dirinya sendiri 

atau untuk mengaku bersalah.  

 

ICCPR memberikan jenis jaminan hak khusus hingga hak umum pada Pasal 14 

Ayat 1, yaitu “setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil”. Tidak seperti 

jaminan konkrit lainnya, hak umum atas pengadilan yang adil mengharuskan untuk 

mengevaluasi proses secara keseluruhan. Jika salah satu jaminan tidak dihormati 

maka persidangan yang dilaksanakan dianggap tidak adil. Keadilan mensyaratkan 

untuk tidak adanya tindakan langsung maupun tidak langsung, tekanan atau 

intimidasi atau gangguan dari pihak manapun dan motif apapun. Dalam proses 

menafsirkan ICCPR, Komite Hak Asasi Manusia telah menambahkan lebih banyak 

dan jaminan yang lebih konkrit atas hak-hak pengadilan yang adil melalui hak 

umum atas pengadilan yang adil.37 

 

c. Konvensi Anti Penyiksaan 

Penyiksaan adalah setiap perbuatan dengan mana sakit parah atau penderitaan, baik 

fisik maupun mental, sengaja ditimpakan pada seseorang untuk tujuan seperti 

memperoleh darinya atau dari orang ketiga informasi atau pengakuan, yang telah 

dilakukan atau diduga telah dilakukan, atau mengintimidasi atau memaksa dia atau 

                                                 
37 Jixi Zhang, “Fair Trial Rights in ICCPR”, Journal of Politics and Law, Vol. 2, No.4, 2009, hlm.43  
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orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi dalam 

bentuk apapun, ketika rasa sakit atau penderitaan yang ditimbulkan oleh atau atas 

hasutan atau dengan persetujuan hal ini tidak termasuk rasa sakit atau penderitaan 

yang timbul atau yang terkait dengan sanksi hukum. 

 

d. Kompendium PBB 

Kompendium PBB adalah “UN Compendium Norms and Standards in Criminal 

Justice 2006" yang merupakan kumpulan pedoman, norma dan standar dalam 

penegakan hukum pidana, termasuk norma dan standar dalam penahanan dan 

pemenjaraan, yang mengatur tentang prisoner (termasuk untried prisoner atau 

tahanan) dan Deklarasi menentang penyiksaan yang bisa dibahas bersama dengan 

Konvensi Anti Penyiksaan, yang memuat Aturan Standar Minimum untuk 

Perlakuan terhadap tahanan Disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial, 31 Juli 

1957 (resolusi 663 CI (XXIV), atas rekomendasi dari Kongres Pertama serta 

Deklarasi Anti Penyiksaan dan, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat 

Diadopsi oleh Majelis Umum, 9 Desember 1975. 

 

Konvensi ini memuat hak – hak orang yang ditahan yaitu pasal 1930 tentang 

definisi penyiksaan dalam PBB menentang penyiksaan, menyatakan bahwa pihak 

harus segera menyelidiki setiap dugaan penyiksaan dan korban penyiksaan harus 

mendapatkan kompensasi termuat dalam pasal, hal ini menegaskan bahwa 

tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk tidak di siksa dan apabila terjadi 

penyiksaan maka tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk mendapatkan 

kompensasi. 
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C. Tinjauan Umum Pelaksanaan Hukum Acara Pidana 

 

1. Pengertian Hukum Acara Pidana 

Hukum Acara Pidana menurut Simons disebut juga dengan hukum pidana formil, 

yaitu hukum yang mengatur bagaimana negara melalui perantara alat-alat 

kekuasaannya melaksanakan haknya untuk menjatuhkan pidana38. Van Bemmelen 

juga mengemukakan bahwa pada intinya hukum acara pidana mengatur hal-hal 

sebagai berikut39: 

a. Diusutnya kebenaran dari suatu persangkaan dilarangnya undang-undang 

pidana, oleh alat-alat negara yang khusus dibentuk untuk keperluan tersebut; 

b. Diusahakan diusutnya para pelaku dari perbuatan pidana tersebut; 

c. Diikhtiarkan dengan segala daya dan upaya agar para pelaku dari perbuatan 

pidana dapat ditangkap, dan jika perlu dilakukan penahanan; 

d. Alat-alat bukti yang telah diperoleh dan terkumpul dari hasil pengusutan dari 

kebenaran persangkaan tadi diserahkan kepada hakim, demikian pula 

diusahakan agar tersangka dapat dihadapkan kepada hakim; 

e. Menyerahkan kepada hakim untuk mengambil keputusan tentang terbukti 

tidaknya perbuatan yang disangka dilakukan oleh tersangka dan tindakan atau 

hukuman apakah yang akan diberikan atau dijatuhkan kepada tersangka; 

f. Menentukan tindakan hukum yang dapat digunakan terhadap putusan yang 

diambil hakim; 

g. Pada akhirnya putusan yang diambil berupa pidana atau suatu tindakan untuk 

dilaksanakan. 

 

Menurut Eddy O.S. Hiariej, pada hakikatnya hukum acara pidana memuat kaidah-

kaidah yang mengatur tentang tata cara penyelidikan, penyidikan, penuntutan 

pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya 

hukum, dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan. Maka dari hal 

tersebut, pengertian hukum acara pidana dapat dirumuskan sebagai hukum yang 

mengatur kaidah dalam beracara di seluruh proses peradilan pidana, sejak tingkat 

                                                 
38 Moh. Taufik Makarao dan Suharsil, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 1. 
39 Andi Sofyan dan Abd. Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 

7. 
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penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka persidangan, 

pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum dan pelaksanaan penetapan 

atau putusan pengadilan dalam upaya untuk mencari dan menemukan kebenaran 

materil.40 

 

Apriyanto dan Ramadhan membenarkan pernyataan yang dikemukakan oleh Eddy 

O.S. Hiariej diatas, sebab seorang melakukan pelanggaran hukum pidana tidaklah 

berakhir dengan selesainya perbuatan pidana tersebut, namun ada proses hukum 

yang harus dijalankan oleh pelaku tindak pidana setelahnya. Proses dan prosedur 

itulah yang dinamakan dengan Hukum Acara Pidana. Sehingga hukum acara pidana 

bersifat pasif, ia tidak akan bekerja apabila tidak ada pelanggaran hukum pidana. 

 

2. Fungsi dan Tujuan Hukum Acara Pidana 

Suatu peraturan perundang-undangan yang disusun pasti memiliki fungsi dan 

tujuan tertentu, salah satunya hukum acara pidana. Fungsi dari dibentuknya hukum 

acara pidana adalah untuk melaksanakan hukum pidana materil, artinya hukum 

acara pidana memberikan aturan tata cara bagaimana negara dengan menggunakan 

alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk memberikan pidana atau 

melepaskan dari suatu pidana. 

 

Menurut Djisman Samosir, fungsi hukum acara pidana adalah sebagai pedoman 

aparat kepolisian dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, 

penangkapan, dan penahanan serta penerbitan berita acara pemeriksaan, pedoman 

bagi kejaksaan untuk melakukan penahanan, penyusunan dakwaan, dan penuntutan, 

                                                 
40 Eddy O.S. Hiariej, Hukum Acara Pidana, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017, hlm.6 
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pedoman bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan, dan 

bahkan pedoman bagi penasihat hukum dalam melakukan pembelaan sebagai 

tugasnya. Dengan demikian, fungsi dari hukum acara pidana sangatlah penting 

guna mengatur perlindungan atas hak-hak dari tersangka atau terdakwa, dan juga 

mengatur hak dan kewajiban para aparat penegak hukum.41 

 

Suatu perundang-undangan selain memiliki fungsi juga memiliki tujuan dalam 

pembentukannya. Hukum acara pidana juga memiliki tujuan yang hendak dicapai, 

KUHAP terbentuk dalam rangka mewujudkan cita-cita hukum bangsa Indonesia, 

yakni memiliki undang-undang hukum acara pidana baru yang memiliki ciri 

kodifikasi dan unifikasi berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. 

 

Menurut Van Bemelen tujuan hukum acara pidana sejalan dengan fungsi hukum, 

yaitu mencari dan menemukan kebenaran, pemberian keputusan oleh hakim, dan 

melaksanakan putusan. Tujuan hukum acara pidana juga telah dirumuskan dalam 

pedoman pelaksanaan KUHAP, yang berbunyi42: 

 Untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran 

materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara 

pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan 

tepat , dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat di dakwakan 

melakukan suatu pelanggaran hukum, Selanjutnya meminta pemeriksaan dan 

putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu 

tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang di dakwa itu perlu di 

persalahkan. 

 

Selain itu landasan dari tujuan yang hendak dicapai oleh KUHAP pada dasarnya 

dapat ditelaah pada bagian menimbang huruf c yang menyatakan pembangunan 

hukum nasional di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati 

                                                 
41 Apriyanto Nusa dan Ramadhan Kasim, Hukum Acara Pidana, Teori, Asas, dan Perkembangannya 

Pasca Putusan Konstitusi. hlm,. 6 
42 Eddy O.S. Hiariej. Op. Cit. hlm. 11 
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hak dan kewajibannya serta untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana 

penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing demi 

terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. 

 

3. Asas Hukum Acara Pidana 

 

Asas-asas dalam hukum acara pidana pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua jenis, 

yaitu asas-asas yang menyangkut perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan 

asas yang menyangkut peradilan, asas-asas tersebut yaitu43: 

a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dihadapan hukum (equality before 

the law); 

b. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan 

berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberikan wewenang oleh 

undang-undang dan dengan cara dan hal yang diatur oleh undang-undang; 

c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan 

dimuka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan dari 

pengadilan yang menyatakan dirinya bersalah dan memiliki kekuatan hukum 

tetap. (asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence); 

d. Pemberian ganti rugi ataupun rehabilitasi bagi seseorang yang ditangkap, 

ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa adanya alasan yang berdasarkan undang-

undang dan/atau karena kekeliruan terkait orangnya atau hukumnya. 

e. Peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta 

bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan dalam setiap tingkat 

peradilan. Asas ini dikenal dengan asas contente justitie dan fair trial. 

f. Setiap orang yang tersangkut perkara berhak diberi kesempatan untuk 

memperoleh bantuan hukum yang semata-mata untuk melaksanakan 

pembelaan atas dirinya. 

g. Kepada seorang tersangka berhak diberitahukan dakwaan dan dasar hukum 

yang didakwakan kepadanya sejak saat penangkapan dan/atau penahanan serta 

berhak diberitahukan haknya untuk menghubungi dan meminta bantuan 

penasihat hukum. 

h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa. 

i. Sidang pengadilan terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain dalam undang-

undang. 

j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan 

oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan. 

 

 

                                                 
43 Jumanah dan Paisol, Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group, 

2017, hlm. 79-80. 
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D. Tinjauan Umum Persidangan Pidana Secara Elektronik 

 

1. Persidangan Pidana Secara Elektronik 

 

Pengertian dari Persidangan pidana secara elektronik dijelaskan dalam Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020, yaitu bahwa persidangan secara 

elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara 

Terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi 

informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya. 

 

Awal dari penerapan persidangan secara elektronik pada masa pandemic Covid-19 

adalah pada saat Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung 

(SEMA) No.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa 

Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada tanggal 23 

Maret 2020. Surat Edaran ini mengevaluasi sekaligus mencabut Surat Edaran 

Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem 

Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-

19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya44.  

 

Pada SEMA No.1 Tahun 2020 menginstruksikan kepada hakim dan aparatur 

peradilan untuk melakukan tugas jabatannya dengan bekerja dari rumah masing-

masing serta melakukan pembatasan sosial dalam memberikan pelayanan secara 

langsung di lingkungan institusi. Meskipun MA telah menerapkan e-litigation 

untuk menggantikan persidangan secara konvesional yang menghadirkan para 

pihak didalam pengadilan, namun tidak semua perkara dapat dilakukan dengan e-

                                                 
44 Neisa Angrum, et.all,. “Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa 

Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang”, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 18 No. 

2, Juni, 2021, hlm. 225. 
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litigation. Berdasarkan SEMA No.1 Tahun 2020 aplikasi e-litigation hanya 

ditujukan pada persidangan perkara Perdata di Pengadilan Negeri, Perdata Agama 

di Pengadilan Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara. 

 

Untuk persidangan perkara Pidana, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA 

04/2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik. 

PERMA ini disusun oleh kelompok kerja berdasarkan SK KMA No. 108/ 

KMA/IV/2020 tentang Kelompok Kerja Administrasi dan Persidangan Perkara 

Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA persidangan pidana online ini 

sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara MA, Kejaksaan Agung, Kepolisian, 

Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan 

Persidangan Melalui Teleconference dalam Rangka Pencegahan Covid-19. 

PERMA ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik 

perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara 

daring45.  

   

2. Proses Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik 

 

a. Pelimpahan Perkara 

Pelaksanaan tugas dan administrasi persidangan pidana di pengadilan adalah 

memberikan wewenang perkara dari kejaksaan ke pengadilan negeri. Pelimpahan 

tersebut berupa surat dakwaan, surat lain, dan barang bukti yang akan digunakan 

dan dihadirkan dalam persidangan. Setelah diperkirakan semuanya lengkap, 

Panitera Muda pidana akan mencatat semua dalam buku register perkara46.  

 

                                                 
45 Ibid., hlm.227. 
46 Muhammad Syarifuddin, Tranformasi Digital Persidangan di Era New Normal, Jakarta: PT. Imaji 

Cipta Karya, 2020, hlm. 125. 
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Adanya pandemic Covid-19 maka Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA 

04/2020 sebagai pedoman dalam proses pelimpahan perkara dari kejaksaan ke 

pengadilan negeri melalui media elektronik. Pelimpahan berkas perkara yang 

dilakukan adalah dengan menggunakan media e-mail. Dalam proses pelimpahan 

perkara tersebut Penuntut harus menyertakan Domisili Elektronik yaitu kantor 

penuntut, kantor penyidik, instansi tempat terdakwa ditahan, dan 

Terdakwa/kesatuan Terdakwa dan/atau Penasihat hukum, hal tersebut dilakukan 

untuk memastikan keaslian, perlindungan, dan tercapainya koordinasi yang 

maksimal. 

 

b. Pemanggilan Pihak 

Proses pemanggilan pihak yang akan dilakukan persidangan apabila terdakwa 

ditahan, proses pemanggilan terdakwa dilakukan melalui Domisili Elektronik milik 

Rutan tempat terdakwa ditahan, namun apabila terdakwa tidak ditahan proses 

pemanggilan dilakukan oleh Penuntut Umum dengan cara melalui Domisili 

Elektronik yang dimiliki oleh terdakwa seperti email, Whatsapp, atau SMS (short 

message service). Namun apabila terdakwa tidak memiliki Domisili Elektronik 

panggilan disampaikan melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal Terdakwa 

dengan tembusan kepada kepala desa/lurah tempat tinggal terdakwa. Untuk 

melakukan panggilan sidang kepada pihak terdakwa dilakukan paling lambat 7 

(tujuh) hari sebelum hari sidang. Panggilan akan dianggap sudah diterima apabila 

telah terbukti panggilan telah terkirim. 
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c. Proses Persidangan 

Adanya pembaharuan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentang 

Administrasi dan persidangan perkara pidana dengan media elektronik 

memungkinkan terjadinya perbedaan tempat antara Hakim, Penuntut Umum, 

Penasihat Hukum, dan Terdakwa tetapi tetap saling terhubung dengan bantuan 

teknologi yang terpercaya. Meskipun persidangan dilakukan secara audio visual, 

tetap harus diperhatikan bahwa terdakwa yang didampingi atau tidak didampingi 

oleh penasehat hukumnya tetap terjadi komunikasi secara langsung yang berjalan 

lancar antara Hakim, Penuntut Umum, dan Terdakwa47. Proses pemeriksaan 

Terdakwa dalam persidangan pidana secara elektronik berdasarkan pada ketentuan 

KUHAP. Saat proses pemeriksaan berlangsung, di dalam ruang pemeriksaan tidak 

diperkenankan terdapat orang lain selain Terdakwa dan Penasihat Hukumnya. 

kecuali petugas Lapas, petugas IT, dan pihak lain yang diperkenankan ada sesuai 

ketentuan Undang-Undang. Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (5) PERMA Nomor 4 

tahun 2020 disebutkan pada ruang pemeriksaan Terdakwa harus dilengkapi dengan 

alat perekam/ kamera/ CCTV. Hal tersebut bertujuan agar Hakim/Majelis Hakim 

dapat melihat kondisi ruangan tempat Terdakwa diperiksa secara keseluruhan. 

 

Barang bukti yang akan diperiksa pada saat persidangan tetap berada di kantor 

penuntut. Apabila bukti tersebut ingin ditunjukkan kepada Saksi/Ahli/Terdakwa, 

Penuntut memperlihatkan bukti tersebut melalui video yang terhubung dengan 

aplikasi pelaksanaan sidang secara elektronik. Apabila bukti berupa dokumen 

cetak, Majelis Hakim wajib mencocokkan dokumen bukti hasil scan dalam berkas 

                                                 
47 Muhammad Syarifuddin, op.cit., hlm. 128. 
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perkara dengan dokumen asli yang ditunjukkan Penuntut melalui video yang 

terhubung dengan aplikasi pelaksanaan sidang secara elektronik. Selanjutnya jika 

Penasihat Hukum/terdakwa ingin mengajukan bukti, bukti harus di-scan terlebih 

dahulu dan dikirimkan ke e-mail Pengadilan sebelum dihadirkan dalam persidangan 

dan Hakim wajib mencocokkan hasil scan dengan dokumen asli yang ditunjukkan 

melalui video yang terhubung dengan aplikasi pelaksanaan sidang secara 

elektronik. 

 

Proses pemeriksaan saksi dan/atau ahli memiliki ketentuan sebelum persidangan 

dimulai para saksi diminta untuk mengirimkan foto, scan identitas yang 

dikoordinasikan dengan Panitera Pengganti, Penuntut Umum, dan Penasihat 

Hukum dari Terdakwa. Untuk saksi yang identitasnya wajib dirahasiakan, Majelis 

Hakim wajib untuk memerintahkan Panitera Pengganti untuk mematikan fitur video 

di aplikasi sidang secara elektronik atau dapat dengan memeriksa saksi tanpa 

kehadiran Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 173 KUHAP. 

 

Sebelum memberikan kesaksiannya, Saksi/Ahli wajib bersumpah dan berjanji 

sesuai hukum acara pidana. Pengucapan sumpah dipandu oleh Majelis Hakim 

melalui aplikasi sidang secara elektronik dan dibantu oleh rohaniawan. Sebelum 

proses pemeriksaan selesai majelis hakim harus mengecek persidangan elektronik 

berjalan secara tertib, kesempatan berimbang mengenai beban pembuktian, 

tanggapan terdakwa mengenai keterangan-keterangan saksi dan barang bukti untuk 

lengkapnya pemeriksaan. 
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d. Pembuktian Perkara 

Dalam memberikan pidana kepada Terdakwa, Hakim membutuhkan keyakinan 

bahwa Terdakwa telah benar-benar melakukan suatu tindak pidana. Untuk 

memenuhi pembuktian tersebut menurut hukum acara pidana dibutuhkan 

setidaknya dua alat bukti yang cukup. Didalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP 

disebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, 

bukti petunjuk, dan keterangan terdakwa. 

 

Untuk mendapatkan keterangan dari saksi, ahli, dan terdakwa maka diperlukan 

proses pemeriksaan. Proses pemeriksaan saksi, ahli, dan terdakwa dalam 

persidangan elektronik dilaksanakan berdasarkan Hukum Acara Pidana, dengan 

ketentuan sebelum persidangan dimulai para saksi diminta untuk mengirimkan foto, 

scan identitas yang dikoordinasikan dengan Panitera Pengganti, Penuntut Umum, 

dan Penasihat Hukum dari Terdakwa. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui 

secara pasti identitas para saksi dan supaya proses pembuktian identitas para saksi 

dan Terdakwa diketahui sesuai dengan prosedur beracara secara pidana. Sebelum 

proses pemeriksaan selesai majelis hakim harus mengecek persidangan elektronik 

berjalan secara tertib, kesempatan berimbang mengenai beban pembuktian, 

tanggapan terdakwa mengenai keterangan-keterangan saksi dan barang bukti untuk 

lengkapnya pemeriksaan48. 

 

e. Pembacaan Putusan 

Putusan Hakim merupakan hasil akhir dari suatu proses peradilan dalam 

persidangan di pengadilan. Ketika hakim memutuskan bahwa pemeriksaan telah 

                                                 
48 Ibid., hlm. 130-131. 
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selesai maka hakim harus mengambil keputusan berdasarkan Pasal 182 Ayat (6) 

KUHAP yang menyebutkan bahwa semua hasil musyawarah harus didasarkan pada 

pemufakatan yang bulat, kecuali setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak 

dapat dicapai, maka ditempuh dengan dua cara, yaitu putusan diambil dengan suara 

terbanyak atau jika tidak diperoleh suara terbanyak, diambil pendapat hakim yang 

menguntungkan terdakwa49. 

 

Pembacaan putusan dalam persidangan elektronik tidak memiliki perbedaan yang 

jauh dengan tahap pemeriksaan pada persidangan secara elektronik, dengan 

menggunakan teknologi informasi yang memungkinkan terhubung secara virtual 

antara terdakwa dan penasihat hukum. Apabila dalam pembacaan putusan terdakwa 

tidak dapat hadir secara virtual karena terdapat kendala, maka pembacaan putusan 

akan tetap dilaksanakan dan putusan tersebut akan dikirimkan kepada terdakwa 

melalui domisili elektronik berupa alamat email, Whatsapp, atau SMS (short 

message service) dan apabila terdakwa tidak memiliki domisili elektronik, 

pemberitahuan putusan disampaikan melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal 

terdakwa dengan tembusan kepada kepala desa/lurah. Dalam hal tempat tinggal dan 

tempat kediaman Terdakwa tidak diketahui, pemberitahuan putusan dilakukan 

melalui media massa, papan pengumuman, dan laman Pengadilan.  

 

 

E. Proses Pemeriksaan Terdakwa dalam Persidangan Elektronik 

 

 

Persidangan Pidana secara elektronik dalam perkembangannya, Ketua Mahkamah 

Agung, Jaksa Agung, dan Kemenkumham sepakat untuk mengambil suatu langkah  

                                                 
49 Ibid., hlm. 131-132. 
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kerjasama antar-institusi yang terkait dengan proses peradilan. Langkah kerja sama  

ini dituangkan melalui Perjanjian Kerja Sama Mahkamah Agung, Kejagung, dan  

Kemenkumham tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference. Dalam 

perjanjian kerjasama ini, dijelaskan bahwa persidangan pidana dilakukan di kantor  

masing-masing lembaga, baik di pengadilan negeri, kantor kejaksaan, maupun di 

Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara dengan menggunakan 

media teleconference. Dalam perjanjian kerjasama tersebut tidak diatur mengenai 

mekanisme pelaksanaan  persidangan pidana secara teleconference. Akibatnya, 

dalam praktik terdapat beberapa model mekanisme persidangan pidana dengan 

media teleconference yang terjadi di masa pandemi COVID-19,yaitu50: 

1. Majelis hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum berada di ruang sidang 

pengadilan negeri, sedangkan terdakwa berada di Lapas. 

2. Majelis hakim berada di ruang sidang pengadilan negeri, penuntut umum 

berada di kantor kejaksaan, terdakwa bersama penasihat hukumnya berada di 

Lapas. 

3. Majelis hakim dan penasihat hukum berada di ruang sidang pengadilan negeri, 

penuntut umum berada di kantor kejaksaan, terdakwa berada di Lapas. 

4. Majelis hakim berada di ruang sidang pengadilan negeri, penuntut umum dan 

penasihat hukum berada di kantor kejaksaan, terdakwa berada di Lapas. 

5. Majelis hakim berada di ruang sidang pengadilan negeri, penuntut umum di 

kantor kejaksaan, penasihat hukum di kantor masing-masing dan terdakwa di 

Lapas 

 

 

Berdasarkan pada Pasal 13 PERMA Nomor 4 tahun 2020, Pemeriksaan Terdakwa 

pada persidangan pidana yang dilakukan secara elektronik dilakukan di ruang 

sidang sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana. Terdakwa yang berada 

dalam Lembaga Pemasyarakatan atau tahanan didengar keterangannya dari tempat 

Terdakwa ditahan dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum. 

Apabila lembaga pemasyarakatan tempat Terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas 

                                                 
50 Faisal Cahyadi dan Hilda Restu, “Legalitas Pemeriksaan Sidang Perkara Pidana Melalui Media 

Teleconference di Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Veritas et Justicia, Vol. 7 No. 2, 2021, hlm.493. 
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untuk sidang secara elektronik, keterangan Terdakwa didengar dari kantor 

Penuntut. Sedangkan untuk Terdakwa yang tidak ditahan, Terdakwa dapat 

memberikan keterangannya di Pengadilan, kantor Penuntut, atau tempat lain yang 

ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim melalui penetapan.  

 

Pemeriksaan Terdakwa yang tidak ditahan untuk dapat memberikan keterangannya, 

ketua/kepala Pengadilan tempat Terdakwa didengar keterangannya menyediakan 

fasilitas Persidangan secara Elektronik serta menunjuk satu orang Hakim dan satu 

orang Panitera/Panitera Pengganti tanpa menggunakan atribut persidangan untuk 

mengawasi ketertiban jalannya pemeriksaan Terdakwa. Selain itu, didalam ruang 

pemeriksaan tidak diperkenankan terdapat orang lain selain Terdakwa dan 

Penasihat Hukumnya, kecuali petugas Lembaga Pemasyarakatan, teknisi IT, 

maupun pihak lain yang ditentukan oleh Undang-Undang. Selanjutnya pada Pasal 

7 ayat (5) PERMA Nomor 4 tahun 2020 disebutkan pada ruang pemeriksaan 

Terdakwa harus dilengkapi dengan alat perekam/ kamera/ CCTV. Hal tersebut 

bertujuan agar Hakim/Majelis Hakim dapat melihat kondisi ruangan tempat 

Terdakwa diperiksa secara keseluruhan.  

 

Pokok pemeriksaan dalam persidangan ialah Terdakwa, dari terdakwa diperoleh 

keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Meskipun demikian 

terhadap Terdakwa harus diberlakukan asas akusatoir. Tersangka harus  

ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat.  Terdakwa    

harus   dinilai   sebagai subjek,  bukan  sebagai  objek yang  diperiksa bukanlah  

Terdakwa melainkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan olehnya yang  

menjadi objek pemeriksaan. Serta Terdakwa harus dianggap tak bersalah, sesuai 
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dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (presumption  of  innocent)  sampai  

diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.51 

 

Selama proses pemeriksaan berlangsung di pengadilan, Terdakwa wajib untuk 

didampingi oleh penasihat hukumnya, dalam persidangan secara elektronik 

penasihat hukum dalam mendampingi terdakwa diatur dalam Pasal 2 PERMA 

Nomor 4 Tahun 2020. Selanjutnya, pada Pasal 51 KUHAP Terdakwa pada saat 

proses pemeriksaan berhak untuk mengetahui dengan jelas tentang yang 

disangkakan atau didakwakan kepadanya. Dengan diketahui tindak pidana yang 

disangkakan atau didakwakan kepada tersangka dan terdakwa, maka tersangka dan 

terdakwa akan mengetahui berat atau ringannya sangkaan dan dakwaan terhadap 

dirinya sehingga selanjutnya ia akan mempersiapkan pembelaan dan alat bukti yang 

dapat meringankan sangkaan/dakwaan atau menguatkan pembelaannya di muka 

persidangan. 

 

Pasal 52 KUHAP diatur mengenai Terdakwa berhak untuk memberikan keterangan 

secara bebas pada saat pemeriksaan. Untuk menjauhkan terdakwa dari rasa takut, 

wajib dicegah adanya pemaksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa. 

Selanjutnya, Terdakwa dapat mengajukan kepada penyidik agar diperiksa saksi 

yang menguntungkan bagi dirinya. Justru dalam hal ini penyidik diwajibkan untuk 

bertanya kepada Terdakwa apakah dia akan mengajukan saksi yang 

menguntungkan bagi dirinya. Apabila ada, penyidik akan memeriksa saksi tersebut 

dan keterangannya akan dicatat dalam berita acara pemeriksaan.  

                                                 
51 Adriyanto S. Kader, "Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana." Legal Opinion, vol. 2, no. 2, 2014. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk membahas pokok-pokok 

permasalahan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dalam melakukan suatu 

penelitian dilakukan dengan cara wawancara maupun studi lapangan kepada pihak-

pihak yang terkait dalam permasalahan yang sedang diteliti. Studi lapangan dan 

wawancara dilakukan untuk mendapatkan data penelitian yang faktual.  

 

Penulis pada penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu metode 

pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif 

adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menginventarisasi dan meneliti 

bahan kepustakaan hukum yang berlaku dan erat kaitannya dengan permasalahan 

yang sedang diteliti seperti peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen 

resmi, dan sumber lain yang terkait52. Sedangkan metode pendekatan yuridis 

empiris adalah suatu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan 

efektivitas hukum yang dilakukan dengan meneliti dan mengumpulkan data primer 

yang diperoleh secara langsung dengan cara observasi terhadap permasalahan yang 

dibahas53. 

                                                 
52 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, 

hlm. 134. 
53 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm.12. 
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B. Sumber dan Jenis Data 

 

Pengumpulan data merupakan suatu tindakan awal dalam melakukan penelitian 

sebelum dilakukannya analisis lebih jauh. Dalam hal ini sumber data yang 

digunakan dibagi menjadi dua jenis data, yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari pihak pertama 

yang didapatkan dari hasil observasi dan penelitian di lapangan, serta dari hasil 

wawancara kepada narasumber yang memiliki kaitan dengan masalah yang sedang 

diteliti. 

 

2. Data Sekunder,  

Data Sekunder yaitu data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul 

data, sumber dari data ini berupa ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, 

literature, dan sumber hukum tertulis lainnya. Sumber data sekunder diperoleh dari 

membaca, mempelajari, memahami, mendeskripsikan, dan menganalisis bahan 

data sekunder yang tersedia menggunakan penalaran hukum yang berkaitan erat 

dengan pemenuhan hak-hak terdakwa dalam persidangan pidana secara elektronik. 

Data sekunder terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat seperti peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. 

Bahan hukum primer yang akan digunakan dan berkaitan dengan penelitian ini 

antara lain: 

1) Undang-Undang Dasar 1945 

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
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3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 

4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang erat hubungannya 

dengan bahan hukum primer dan dapat memberikan penjelasan terhadap bahan 

hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

bersumber dari Peraturan Mahkamah agung, literatur, materi kuliah dan jurnal 

hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, antara 

lain: 

1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi 

dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik; 

2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 

tentang Hak Asasi Manusia; 

3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; 

4) International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR); 

5) Konvensi Anti Penyiksaan; 

6) Kompendium PBB. 

 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari 

kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, literatur, dan internet yang dapat 

memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun 

bahan hukum sekunder. 
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C. Penentuan Narasumber 

 

 

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu 

penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai 

dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber ditentukan secara purposive yaitu 

penunjukan langsung dengan narasumber yang hanya ditunjuk menguasai 

permasalahan dalam penelitian ini. Adapun narasumber dalam penelitian ini 

sebanyak lima orang yaitu: 

1. Hakim pada Pengadilan Negeri Purworejo : 1 orang 

2. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo : 1 orang 

3. Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum ADIL 

Purworejo : 1 orang 

4. Dosen Bagian Ilmu Hukum Fakultas Sosial Universitas 

Muhammadiyah Purworejo : 1 orang 

5. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas 

Lampung : 1 orang 

 Jumlah : 5 orang 

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

 

Prosedur pengumpulan data adalah cara yang dilakukan dalam pengumpulan data 

suatu penelitian. Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian 

ini, maka dilakukan prosedur pengumpulan data sebagai berikut: 
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a. Studi Lapangan 

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Untuk mendapatkan data 

tersebut salah satunya dilakukan dengan cara wawancara, yang merupakan suatu 

proses tanya jawab yang digunakan untuk mendapatkan informasi atau data dari 

narasumber.  Adapun cara yang dilakukan adalah dengan melakukan metode 

wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara ini dilakukan oleh peneliti hanya 

dengan menentukan topik dan inti pertanyaan, dan selanjutnya peneliti akan 

mengikuti alur wawancara dengan narasumber yang bersangkutan. Hal tersebut 

bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data yang lebih dalam terkait topik 

permasalahan yang dibutuhkan.  

 

b. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, 

mengutip, mencatat dan memahami dan menelaah buku-buku ataupun literatur serta 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan 

judul skripsi tersebut. 

2. Prosedur Pengolahan Data 

 

Pengolahan data adalah kegiatan yang dilakukan setelah mendapatkan hasil dari 

pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisa.54 Pada data hasil 

penelitian yang sudah didapatkan kemudian diseleksi dan mencocokkan data 

dengan objek penelitian, kemudian data-data tersebut diklasifikasikan dengan 

menelitinya apakah data tersebut cocok dan dapat dipertanggungjawabkan. 

                                                 
54 Julio Warmansyah, Metode Penelitian & Pengolahan Data, Yogyakarta: Deepublish, 2020, 

hlm.19. 
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Selanjutnya, data tersebut disusun dengan sistematis agar dapat lebih mudah 

dipahami, dibaca, dan diinterpretasikan. 

a. Identifikasi Data yaitu dengan meneliti kembali data yang sudah diperoleh 

mengenai kelengkapan, kejelasan, dan kebenarannya, sehingga terhindar dari 

kekeliruan ataupun kesalahan dan kekurangan. 

b. Seleksi Data yaitu data yang sudah diperoleh selanjutnya disesuaikan dengan 

pokok bahasan dan mengutip data dari berbagai sumber buku, literatur maupun 

instansi terkait. 

c. Klasifikasi Data yaitu mengelompokkan data dengan dihubungkan 

dibandingkan dan diuraikan serta mendeskripsikan data untuk ditarik 

kesimpulan dalam penelitian. 

d. Penyusunan data yaitu menempatkan data pada pokok bahasan masing-masing 

dengan sistematis berdasarkan urutan masalah sehingga memudahkan dalam 

menganalisis data. 

 

 

E. Analisis Data 

 

 

Analisis data adalah usaha untuk menentukan jawaban atas segala permasalahan 

yang ada dan diolah menjadi sebuah laporan. Analisis data juga termasuk proses 

pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga mendapatkan 

rumusan hipotesis dan mendapatkan jawaban yang tepat.55 Metode yang digunakan 

dalam menganalisis adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan alur berpikir 

deduktif.  

 

                                                 
55 Lexy J Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993,hlm. 225. 
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Alur berpikir deduktif pada penelitian ini yaitu dimulai dari pemaparan fenomena 

yang terjadi secara umum kemudian dibawa menuju ke dalam permasalahan yang 

sedang diteliti. Metode deskriptif yaitu mengolah data primer maupun data 

sekunder dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat tentang suatu 

fenomena  tertentu terkait dengan pemenuhan hak-hak terdakwa dalam persidangan 

pidana secara elektronik. Sedangkan kualitatif adalah analisa data yang bertitik 

tolak pada usaha-usaha penemuan informasi untuk mengetahui keterkaitannya 

dengan permasalahan pokok sehingga pada akhirnya bisa ditarik suatu kesimpulan 

secara obyektif. 
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V. PENUTUP 

 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka 

penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi hak-hak Terdakwa dalam persidangan pidana secara elektronik 

di Pengadilan Negeri Purworejo sudah terimplementasi dengan baik serta 

sudah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 

tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara 

Elektronik. Dengan catatan bahwa dalam pelaksanaannya masih membutuhkan 

perbaikan sehingga proses implementasi hak-hak terdakwa menjadi tidak 

terkendala dan berjalan secara maksimal.  

2. Faktor-faktor yang menghambat dalam mengimplementasikan hak-hak 

terdakwa dalam persidangan pidana secara elektronik salah satunya berasal 

dari faktor hukumnya, yaitu kebijakan Rumah Tahanan atau Lembaga 

Pemasyarakatan tempat terdakwa ditahan yang membatasi terdakwa untuk 

berhubungan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Terdakwa. 

Sehingga Penasihat Hukum mengalami kesulitan dalam berkoordinasi dengan 

Terdakwa guna menyiapkan pembelaan di persidangan.  
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Faktor lain yang dapat menghambat penegak hukum untuk mengimplementasi 

hak-hak terdakwa dalam persidangan secara elektronik adalah faktor sarana 

dan fasilitas dari setiap tempat persidangan berlangsung. Salah satunya adalah 

masih terjadi kondisi kualitas sinyal di setiap tempat berbeda membuat 

persidangan terganggu dan akibatnya persidangan menjadi berjalan secara 

tidak maksimal. Selain itu proses pembuktian menjadi sangat terbatas akibat 

dalam memberikan pertanyaan untuk mencari fakta dalam persidangan tidak 

berjalan lancar. 

 

 

B. Saran 

 

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dalam penelitian ini, 

maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Lembaga penegak hukum yang berperan dalam terpenuhinya hak-hak 

terdakwa dalam persidangan pidana secara elektronik diharapkan tetap dapat 

lebih aktif dalam upaya pemenuhan hak terdakwa. Meskipun Rumah Tahanan 

atau Lembaga Pemasyarakatan tempat terdakwa ditahan memberikan batasan 

terhadap Penasihat Hukum untuk bertemu dengan Terdakwa, penegak hukum 

harus tetap berusaha semaksimal mungkin agar Terdakwa dapat terpenuhi hak-

haknya, dikarenakan tanpa adanya pendampingan yang dilakukan oleh 

Penasihat Hukum membuat Terdakwa dalam menyiapkan pembelaannya tidak 

maksimal dan sering merasa tertekan apabila tidak didampingi secara langsung 

oleh Penasihat Hukum, sebagaimana diketahui bahwa terbebas dari perasaan 

tertekan merupakan salah satu hak terdakwa yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 
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2. Diharapkan agar kedepannya diundangkan suatu peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai tata beracara persidangan pidana secara 

elektronik, serta penegak hukum atau instansi yang berkaitan dengan 

persidangan secara elektronik agar menyediakan fasilitas dan prasarana 

pendukung demi kelancaran persidangan pidana secara elektronik.  

 

 

 



55 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

BUKU 

 

Ali, Zainudin. Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2009. 

 

Asmawie, M. Hanafi. Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP, Jakarta: 

Pradya Pratama, 1992. 

 

Fuady, Munir. Hak Asasi Tersangka Pidana, Jakarta: Prenada Media Group, 2015. 

 

Hamzah, Andi. Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana, Surabaya : FH 

Universitas. 2005. 

 

J Meleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 

1993. 

 

Jumanah dan Paisol. Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum, Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2017. 

 

M. Hadjon, Philipus. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya : Bina 

Ilmu, 1987. 

 

Makarao, Moh.Taufik dan Suharsil. Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan 

Praktek, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010. 

 

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta. 

1999. 

 

Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana, Surabaya : Putra Harsa, 1993. 

 

Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra 

Aditya Bakti, 2004. 

 

Muladi dan Arif Barda Nawawi, Penegakan Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta, 

1984. 

 

Nusa, Apriyanto dan Ramadhan Kasim, Hukum Acara Pidana, Teori, Asas, dan 

Perkembangannya Pasca Putusan Konstitusi. 

 



56 

 

O.S. Hiariej, Eddy. Hukum Acara Pidana, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 

2017. 

 

Poerwadarmita. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1999. 

 

Raharjo, Satjipto. Masalah Penegakan Hukum. Bandung : Sinar Baru, 1987. 

 

Reksodiputro, Mardjono. Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana 

(Buku Ketiga), Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 

  

Renggong, Ruslan. Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam 

Proses Penahanan di Indonesia. 

 

Sasongko, Wahyu. Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Universitas Lampung, 2013. 

 

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia, 

1989. 

 

_____________. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: 

Rajawali Pers, 2016. 

 

Soemantri, Sri. Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung : Alumni, 

1992. 

 

Sofyan, Andi. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Yogyakarta : Rangkang 

Education, 2013. 

 

Sofyan, Andi dan Abd. Asis. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Jakarta: 

Kencana, 2014. 

 

Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Jakarta: Sinar 

Grafika, 2006. 

 

Syukur, Abdullah. Kumpulan makalah “Study Implementasi Latar Belakang 

Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”, Ujung 

Pandang : Persadi, 1987. 

 

Syarifuddin, Muhammad. Tranformasi Digital Persidangan di Era New Normal, 

Jakarta: PT. Imaji Cipta Karya, 2020. 

 

Warmansyah, Julio. Metode Penelitian & Pengolahan Data, Yogyakarta: 

Deepublish, 2020. 

 

YLBHI dan PSHK. Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Jakarta Pusat : 

Sentralisme Production, 2006. 

 

Zuleha. Dasar-Dasar Hukum Pidana, Yogyakarta: Deepublish, 2017. 



57 

 

PERUNDANG-UNDANGAN 

 

 

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 39 

Tahun 1999, LN Nomor 165 Tahun 1999, TLN Nomor 3886. 

 

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 8 

Tahun 1981, LN Nomor 76 Tahun 1981, TLN Nomor 3209. 

 

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 

4 Tahun 2004, LN Nomor 8 Tahun 2004, TLN Nomor 4358. 

 

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pengesahan International Covenant 

on Civil and Political Right, UU Nomor 12 Tahun 2005, LN Nomor 119 

Tahun 2005, TLN Nomor 4558. 

 

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung tentang 

Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara 

Elektronik, PERMA Nomor 4 Tahun 2020 

 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

tentang Hak Asasi Manusia, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 

 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. 

 

Konvensi Anti Penyiksaan. 

 

 

JURNAL/MAKALAH 

 

 

Anggraeni, Dewi. “Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang secara 

Elektronik”, Adalah Buletin Hukum & Keadilan, Vol. 4 No. 1, ISSN: 2338 

4638, 2020. 

 

Angrum, Neisa et.all,. “Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara 

Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota 

Palembang”, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 18 No. 2, Juni, 2021. 

 

Cahyadi, Faisal dan Hilda Restu, “Legalitas Pemeriksaan Sidang Perkara Pidana 

Melalui Media Teleconference di Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Veritas 

et Justicia, Vol. 7 No. 2, 2021. 

 

F. Siahaan, Gani. "Implementasi Hak-hak Tersangka sebagai Perwujudan Asas 

Praduga Tidak Bersalah dalam Proses Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan 

(Studi Kasus di Polresta Pontianak Kota)". Jurnal Nestor Magister Hukum, 

Vol. 3, No. 4, 2014. 

 



58 

 

Glendon, M.A.”Knowing the Universal Declaration of Human Rights”. Notre 

Dame L. Rev., 73, 1997. 

 

Hanafi, et.all. Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi Covid-19 dalam 

Perkara Pidana di Indonesia. Jurnal Hukum Al’Adl, Volume 13 Nomor 2, 

2021.  

 

Purnama, Panji dan Febby Mutiara, “Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai 

Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary Dalam Sistem 

Peradilan Pidana Di Indonesia” Jurnal Rechtsvinding Volume 10 Nomor 

1, 2021. 

 

Rahmaningsih, Dewi dan S. Suteki. “Membangun Budaya Hukum Persidangan 

Virtual”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2020. 

 

S. Kader, Adriyanto. "Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana." Legal Opinion, vol. 2, no. 2, 2014. 

 

Saputra, Firman. “Pelaksanaan Perlindungan Hak Tersangka Dalam Memberikan 

Keterangan Secara Bebas Pada Tingkat Penyidikan Di Kepolisian Sektor  

Limapuluh Kota Pekanbaru” JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, 

2016. 

 

Warjiyati, Sri. “Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia” Justicia 

Islamica Jurnal Kajian Hukum dan Sosial, Vol. 15, No. 1, 2018. 

 

Yuliandri, Erna. ”Pengaturan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa dalam Hukum Acara 

Pidana Sebagai Jaminan Hak-Hak Asasi Manusia dan Warganegara” Jurnal 

Pemikiran dan Penelitian Kewarganegaraan, Vol. 2. No. 2. Desember, 2007. 

 

Zhang, Jixi. “Fair Trial Rights in ICCPR”, Journal of Politics and Law, Vol. 2, 

No.4, 2009. 

 

 

SUMBER LAINNYA 

 

 

Al Farizi, Dizar. Detiknews, Mengurai Sengkarut Sidang Daring, 26 Maret 2021, 

https://news.detik.com/kolom/d-5508172/mengurai-sengkarut-sidang-

daring. 

 

Alif, LBH Jakarta, Sidang Dakwaan Jumhur Hidayat, Kuasa Hukum Ungkap 

Berbagai Pelanggaran KUHAP, 22 Januari 2021, 

https://bantuanhukum.or.id/sidang-dakwaan-jumhur-hidayat-kuasa-

hukum-ungkap-berbagai-pelanggaran-kuhap/. 

 

 

https://news.detik.com/kolom/d-5508172/mengurai-sengkarut-sidang-daring
https://news.detik.com/kolom/d-5508172/mengurai-sengkarut-sidang-daring
https://bantuanhukum.or.id/sidang-dakwaan-jumhur-hidayat-kuasa-hukum-ungkap-berbagai-pelanggaran-kuhap/
https://bantuanhukum.or.id/sidang-dakwaan-jumhur-hidayat-kuasa-hukum-ungkap-berbagai-pelanggaran-kuhap/


59 

 

Ihsanuddin, Kompas.com, Rizieq Shihab Walk Out dari Sidang Virtual, Pakar: 

Tindakan Menghalangi Proses Hukum, 17 Maret 2021, 

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/17/10305511/rizieq-shihab-

walk-out-dari-sidang-virtual-pakar-tindakan-menghalangi?page=all. 

 

Medistiara, Yulida. Detiknews, Peradi Sebut Posisi Terdakwa Paling Dirugikan di 

Sidang Online, 13 Juli 2020, https://news.detik.com/berita/d-

5091722/peradi-sebut-posisi-terdakwa-paling-dirugikan-di-sidang-

online?single=1. 

 

 

 

 

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/17/10305511/rizieq-shihab-walk-out-dari-sidang-virtual-pakar-tindakan-menghalangi?page=all
https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/17/10305511/rizieq-shihab-walk-out-dari-sidang-virtual-pakar-tindakan-menghalangi?page=all
https://news.detik.com/berita/d-5091722/peradi-sebut-posisi-terdakwa-paling-dirugikan-di-sidang-online?single=1
https://news.detik.com/berita/d-5091722/peradi-sebut-posisi-terdakwa-paling-dirugikan-di-sidang-online?single=1
https://news.detik.com/berita/d-5091722/peradi-sebut-posisi-terdakwa-paling-dirugikan-di-sidang-online?single=1

