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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

        Negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam 

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

menyebutkan, “Negara Indonesia adalah negara hukum“. Berdasarkan ketentuan 

tersebut bermakna bahwa “Indonesia sebagai negara hukum berarti seluruh 

lapisan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa serta bernegara wajib 

bersumber pada norma- norma hukum. Maksudnya, hukum wajib dijadikan jalur 

keluar dalam penyelesaian masalah- masalah yang berkenaan dengan perorangan 

ataupun kelompok, baik negara ataupun masyarakat”.1 

Norma hukum merupakan salah satu kaidah yang bersifat mengatur 

hubungan antar sesama manusia. Pada prinsipnya hukum tidak dibuat oeh 

penguasa namun hidup, tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Hukum 

harus memuat nilai-nilai yang ideal dan harus pula dijunjung tinggi oleh segenap 

elemen masyarakat. Salah satu hal pokok dalam negara hukum, sebagaimana 

diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia, yaitu adanya Kekuasaan Kehakiman yang independen untuk 

menyelenggarakan peradilan guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.  

                                                             
1 Janpatar Simamora, 2014, Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 3 September 2014, hal 

556. 
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“Berbagai konvensi Internasional seperti Universal Declaration Of Human 

Rights, International Convenant Civil and Political Rights, International Bar 

Association Code Of Minimum Sandart Of Judicial Independent, Beijing 

Statement of Independent  of Judiciary in The Law Asia Region juga menegaskan 

kekuasaaan kehakiman merupakan salah satu unsur utama dalam negara hukum. 

Konvensi ini mengemukakan secara tegas, bahwa kekuasaan kehakiman yang 

dimaksud adalah kekuasaaan kehakiman yang independen, tidak memihak dan 

kompeten sebagai upaya untuk mencapai tujuan hukum yakni kepastian hukum, 

keadilan dan kemanfaatan”.2 

“Perwujudan dari adanya kekuasaan kehakiman adalah dengan 

dikeluarkannya berbagi macam peraturan yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan peradilan di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981 tentang Hukum Acara Pidana atau dikenal dengan sebutan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana, selain itu juga ada Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1986 tentang Hukum Acara Tata Usaha Negara yang mengatur tentang 

proses penanganan perkara Tata Usaha Negara”.3 “Tujuan dari penyelenggaraan 

peradilan adalah memutus suatu sengketa atau menyelesaikan masalah hukum 

yang muncul karena adanya suatu konflik kepentingan oleh orang atau kelompok 

                                                             
2 Ahmad Basuki, “Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Sebagai Upaya 

Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Peradilan Pidana”, Jurnal Perspektif Volume XVIII No. 1 2013 

(Januari, 2013), hal 58.  
3 Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Bandar Lampung: 

Sinar Grafika, hal 7. 
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orang tertentu”.4Agar proses penegakan hukum berjalan dengan baik, perlu 

ada serangkaian norma yang menjamin ditaatinya hukum materiil yakni dengan 

menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formil dalam hukum 

acara.  

Dasar hukum acara pidana di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang 

kemudian dikenal dengan sebutan KUHAP. KUHAP berisi pedoman yang 

mengatur mengenai prosedur aparat penegak hukum dalam mengungkap dan 

memeriksa suatu tindak pidana. Dalam proses mengungkap suatu tindak pidana 

aparat penegak hukum tidak serta merta bertindak namun perlu memperhatikan 

prinsip-prinsip dan asas-asas yang terdapat dalam KUHAP sehingga harus 

dijadikan pedoman pada saat pemeriksaan perkara dipersidangan.  

Keberadaaan asas-asas dalam hukum acara pidana sangatlah penting, salah 

satunya adalah asas persidangan terbuka untuk umum. Apabila dimaknai asas 

persidangan terbuka untuk umum terdapat dua maksud. Maksud pertamayang 

berarti sidang pemeriksaan perkara yang melibatkan terdakwa harus dinyatakan 

terbuka untuk umum artinya masyarakat umum dapat melihat dan mengikuti 

jalannya pemeriksaan perkara dimuka persidangan. Maksud kedua bekaitan 

dengan putusan pengadilan yang harus diucapkan oleh Hakim pemeriksa perkara 

dinyatakan terbuka untuk umum.  

                                                             
4 Aziz Dwi Rizky Fauzan, 2017, “Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Terbuka Untuk Umum Dalam 

Hukum Acara Pidana Dalam Kaitannya dengan Kemerdekaan Pers”, (Juli, 2017), hal 11. 
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Semua persidangan pengadilan pada dasarnya terbuka untuk umum kecuali 

undang-undang menyatakan lain, pada saat majelis hakim hendak membuka 

sidang harus menyatakan Sidang Terbuka Untuk Umum. “Setiap orang yang 

hendak mengikuti jalannya persidangan, dapat hadir memasuki ruang sidang”.5 

Setiap putusan hanya dapat diakui secara sah dan mempunyai kekuatan hukum 

apabila pada saat sidang pembacaan putusan dinyatakan terbuka untuk umum. 

Ketentuan sebagaimana telah dijelaskan diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan 

apabila tidak terpenuhi maka putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum 

sebagaimana diatur dalam ayat (3).6 Pada prinsipnya adanya asas ini bertujuan 

untuk menciptakan transparansi pada proses peradilan, sehingga diharapkan 

proses peradilan yang sedang berjalan mendapatkan kontrol dan pengawasan dari 

masyarakat umum. 

Asas persidangan terbuka untuk umum selalu dikaitakan dengan proses 

persidangan perkara pidana secara langsung di Pengadilan, namun sejak 

merebahnya wabah pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di 

Indonesia sejak pertengahan bulan Februari 2020 menyebabakan terhambatnya 

seluruh aspek kehidupan, hingga kemudian pemerintah menerbitkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar 

                                                             
5 M. Yahya Harahap, 2009, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang 

Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta: Sinar Grafika, hal 110. 
6 Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ps 13 ayat (1) : 

Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali Undang-Undang 

menentukan lain. Ayat (2) : Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 
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Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

yang mengatur tentang keharusan adanya social/physical distancing (pembatasan 

sosial/fisik). Sesuai dengan instruksi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 21 Tahun 2020 institusi pengadilan tidak memungkinkan untuk 

melakukan pemeriksaan perkara di muka persidangan secara langsung, karena 

dikhawatirkan akan menimbulkan kerumunan banyak orang yang menimbulkan 

resiko penyebaran Covid-19 semakin tinggi. 

Solusi dari permasalahan yang timbul adalah dengan memanfaatkan media 

elektronik agar proses pemeriksaan perkara yang telah atau akan diperiksa 

dipengadilan tidak tertunda. Penyelenggaraan pengadilan melalui elektronik 

sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 

Tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik, namun dalam 

peraturan ini proses pelaksanaan pengadilan perkara pidana belum diatur. 

Sehingga untuk menindaklanjuti adanya kebijakan social/physical distancing, 

Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 

2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan 

Penyebaran Corona Virus Diseas 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah 

Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya. Penyelenggaran sidang penanganan 

perkara secara online masih terbatas pada sidang dalam bentuk telekonferensi, 

belum termasuk sebagai e-court dan e-litigasi “Kami belum berani mengatakan 

bahwa sidang pidana itu e-court tetapi persidangan melalui telekonferensi. 

Dalam aturan dan kesepakatan bersama itu adalah persidangan telekonferensi, 
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karena ini sebagai kebijakan yang ditetapkan dalam keadaan darurat oleh 

Mahkamah Agung”.7 Untuk menguatkan legalitas pelaksanaan persidangan 

perkara pidana maka Mahkamah Agung pada tanggal 25 September 2020 

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 

Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara 

Elektronik. 

Sejak dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 

2020 pada bulan Maret 2020 “Setidaknya hingga tanggal 6 Juli 2020 tercatat 

terdapat 176.912 sidang perkara pidana yang dilakukan secara online melalui 

telekonferensi”.8 Implementasi asas persidangan terbuka untuk umum dalam 

pelaksanaan sidang perkara pidana secara online terkesan masih tertutup untuk 

publik, meskipun hakim pada saat membuka persidangan menyatakan sidang 

terbuka untuk umum. Hal ini tercontoh saat peneliti melakukam tugas sebagai 

paralegal di salah satu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) kampus, saat proses 

mendampingi klien LBH dimana peniliti bertugas, peneliti mendapati bahwa 

platform yang digunakan untuk melaksanakan persidangan tidak dibuka akses 

untuk publik, hanya ada aparat penegak hukum, terdakwa, dan saksi yang 

diperiksa pada saat agenda sidang pembuktian, pada saat itu proses pemeriksaan 

perkara di Pengadilan Negeri Surakarta. Kasus yang sama juga disampaikan oleh 

                                                             
7 Agus Rusianto, Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Wawancara oleh Modesta Fiska jurnalis surat 

kabar suara merdeka.com, https://www.suaramerdeka.com/news/liputan-khusus/234597-beradaptasi-

dengan-persidangan-online-selama-pandemi diakses Jumat, 18 September 2020 pukul 22.35 
8 Kompas.com, Kamis, 09 Juli 2020 07.16 WIB: Menyoal Payung Hukum Persidangan Online, dalam 

https://nasional.kompas.com/read/2020/07/09/07160431/menyoal-payung-hukum-persidangan-

online?page=all diakses Jumat, 18 September 2020 pukul 22.45 

https://www.suaramerdeka.com/news/liputan-khusus/234597-beradaptasi-dengan-persidangan-online-selama-pandemi
https://www.suaramerdeka.com/news/liputan-khusus/234597-beradaptasi-dengan-persidangan-online-selama-pandemi
https://nasional.kompas.com/read/2020/07/09/07160431/menyoal-payung-hukum-persidangan-online?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2020/07/09/07160431/menyoal-payung-hukum-persidangan-online?page=all
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LBH Jakarta dalam implementasinya, “Pelaksanaan persidangan secara online 

tersebut masih relatif tertutup, karena akses secara online terhadap jalannya 

proses persidangan masih terbatas diberikan hanya kepada para pihak yang 

berperkara, dan belum diberikan akses untuk publik. Artinya, proses persidangan 

hanya bisa disimak secara tertutup hanya oleh para pihak saja, dan publik tidak 

memiliki akses untuk menyimak dan mengikuti jalannya persidangan”.9 

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI ASAS PERSIDANGAN 

TERBUKA UNTUK UMUM TERHADAP PROSES PERSIDANGAN 

PERKARA PIDANA YANG DILAKSANAKAN MELALUI ONLINE DI 

PENGADILAN NEGERI SURAKARTA SELAMA MASA PANDEMIK 

COVID-19” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang ditulis diatas, untuk mempermudah 

pemahaman dan pembahasan permasalahan yang akan di teliti, maka penulis 

merumuskan antara lain : 

                                                             
9 Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Senin, 11 Mei 2020, Proses Persidangan Pengadilan Harus Tetap 

Terbuka Untuk Umum Meskipun Dilaksanakan Secara Online Akibat Wabah Pandemi Virus Covid-19, 

dalam https://www.bantuanhukum.or.id/web/proses-persidangan-pengadilan-harus-tetap-terbuka-

untuk-umum-meskipun-dilaksanakan-secara-online-akibat-wabah-pandemi-virus-covid-19/diakses 

Jumat, 18 September 2020 pukul 23.00 

https://www.bantuanhukum.or.id/web/proses-persidangan-pengadilan-harus-tetap-terbuka-untuk-umum-meskipun-dilaksanakan-secara-online-akibat-wabah-pandemi-virus-covid-19/
https://www.bantuanhukum.or.id/web/proses-persidangan-pengadilan-harus-tetap-terbuka-untuk-umum-meskipun-dilaksanakan-secara-online-akibat-wabah-pandemi-virus-covid-19/
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1. Bagaimana implementasi asas persidangan terbuka untuk umum dalam 

penanganan perkara pidana secara online di masa pandemik virus Corona 

Disease (Covid-19) di Pengadilan Negeri Surakarta? 

2. Apa yang menjadi kendala dan hambatan penerapan asas persidangan terbuka 

untuk umum dalam penanganan perkara pidana secara online di masa 

pandemik virus Corona Disease (Covid-19) di Pengadilan Negeri Surakarta? 

 

C. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran perihal topik pembahasan penelitian dengan penelitian sebelumnya 

yang sejenis sehingga diharapkan tidak ada pengulangan mutlak terkait materi 

penelitian Berdasarkan hasil penelitian sementara yang dilakukan oleh penulis, 

baik terhadap buku-buku yang telah diterbitkan, jurnal-jurnal maupun skripsi. 

Penulis telah menemukan berbagai penelitian yang berkaitan dengan judul yang 

diangkat oleh penulis yaitu implementasi asas persidangan terbuka untuk umum 

terhadap proses persidangan perkara pidana yang dilaksanakan melalui online, 

yakni sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S.Suteki, 

yang berjudul Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi 

Perkembangan Sidang Tindak Pidana Via Telekonferensi), dalam penelitian 

tersebut aspek yang diteliti mengenai sejauh mana persoalan mengenai 

pelaksanaan persidangan virtual di masa pandemik Covid-19 yang kemudian 
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dikaitkan dengan budaya hukum. Penelitian ini lebih memfokuskan 

bagaimana perkembangan pelaksanaan persidangan telekonferensi sebagai 

pelaksanaan Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B- 

009/A/SUJA/03/2020di lingkungan Kejaksaan Semarangdan bagaimana 

membangun budaya persidiangan virtual dimasa mendatang. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan berupa sosio-legal (sosio-

legal research), kemudian diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan 

persidangan tindak pidana secara virtual di Kejaksaan Semarang banyak 

menimbulkan persoalan yang lebih mengarah pada problematika yuridis-

prosedural, yuridis-substansial dan teknis-empiris. Dalam konteks budaya 

hukum, di antara ketiga faktor tersebut yang saat ini krusial untuk 

diperhatikan adalah persoalan teknis-empiris, komponen dari faktor non-

hukum terbukti mempengaruhi bekerjanya hukum dalam tataran konkrit. 

Maka yang harus dibenahi dalam rangka menyambut persidangan virtual di 

masa mendatang adalah mempersiapkan budaya hukum disamping 

mempersiapkan struktur serta substansi hukum. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh RR. Dewi Anggraeni, yang berjudul Wabah 

Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik, dalam 

penelitian tersebut aspek yang diteliti adalah Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara 

Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
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Elektronik. Penelitian ini lebih menekankan pada urgensi pelaksanaan 

persidangan dimasa pandemik yang tidak memungkinkan untuk 

mengahadirkan para pihak yang bersengketa secara langsung karena 

dikhawatirkan akan memperparah angka peningkatan kasus covid-19, namun 

disisi lain persidangan harus tetap dijalankan supaya tidak ada perkara yang 

ditunda dan tidak ada pihak yang dirugikan. Hasil pembahasan dan 

kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan persidangan secara 

elektronik perlu diterapkan karena dengan dikeluarkannya PERMA No 1 

Tahun 2019 tidak ada lagi alasan penundaan persidangan bagi tahanan yang 

memiliki kesempatan besar untuk bebas dan secepatnya memberikan asimilasi 

kepada para napi yang telah memenuhi persyaratan untuk bebas. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Aziz Dwi Rizky Fauzan, yang berjudul 

Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Dalam 

Hukum Acara Pidana Dalam Kaitannya Dengan Kemerdekaan Pers, dalam 

penelitian tersebut aspek yang diteliti adalah Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. 

Penelitian ini lebih memfokuskan pada bagaimana penerapan asas 

persidangan terbuka untuk umum apabila suatu perkara yang sedang diperiksa 

disiarkan secara live oleh pers. Penelitian ini menggunakan metode 

pendekatan yuridis normatif, dari hasil pembahasan kemudian memperoleh 

kesimpulan bahwa pelaksanaan persidangan di Pengadilan yang diliput dan 

disiarkan secara langsung oleh Pers agar dapat dilihat masyarakat melalui 
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media menimbulkan tidak tercapainya tujuan adanya asas persidangan terbuka 

untuk umum yang mana asas ini bertujuan untuk terciptanya peradilan yang 

tidak memihak sehingga menghasilkan keputusan pengadilan yang adil dan 

berkepastian hukum. Kehadiran masyarakat secara langsung pada proses 

pemeriksaan perkara di Pengadilan sebagai bentuk upaya pengawasan untuk 

aparat penegak hukum agar tidak bertindak sewenang-wenang yang dapat 

mengakibatkan terlanggarnya hak-hak terdakwa. 

Dari beberapa penelitian di atas bahwa masalah yang akan penulis bahas 

mengenai Implementasi Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Terhadap 

Proses Persidangan Perkara Pidana Yang Dilaksanakan Melalui Online Di 

Pengadilan Negeri Surakarta Selama Masa Pandemik Covid-19 berbeda 

dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena belum ada yang menganalisis 

implementasi asas persidangan terbuka untuk umum terhadap proses persidangan 

perkara pidana yang dilaksanakan melalui online, serta penulisan skripsi ini akan 

lebih menekankan pada bagaimana implementasi dan faktor-faktor yang menjadi 

kendala/hambatan yang timbul dalam kaitannya asas persidangan terbuka untuk 

umum terhadap proses persidangan perkara pidana yang dilaksanakan melalui 

online 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan pokok permasalahan di atas, 

maka tujuan penelitian ini adalah : 



12 

 

 
 

1. Untuk mengetahui pengimplementasian asas persidangan terbuka untuk 

umum dalam penyelenggaraan penanganan perkara pidana di Pengadilan 

Negeri Surakarta secara online di masa pandemik Virus Corona Disease 

(Covid-19). 

2. Untuk mengetahui kendala dan penyebab terhambatnya pengimplementasian 

asas persidangan terbuka untuk umum dalam penyelenggaraan penanganan 

perkara pidana di Pengadilan Negeri Surakarta secara online di masa 

pandemik virus Corona Disease (Covid-19). 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penulis berharap Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Acara 

Pidana. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi literatur dan dapat dijadikan 

bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan kepada Penulis, maupun para peengak hukum khususnya 

dalam hal ini para praktisi di Pengadilan Negeri dengan masalah yang 

diteliti terkait dengan pelaksaan persidangan perkara pidana melalui 

online dikaitkan dengan asas terbuka untuk umum. 
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b. Penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat menjadi masukan sekaligus 

ktitikan sebagai wujud pertimbangan penetapan kebijakan untuk 

selanjutnya. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Alur Konsep Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat dijelaskan bahwa “kekuasaan 

kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggaakan 

peradilan guna meneggakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi 
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terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.10 Kekuasaan kehakiman 

sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 

1945 bersifat independen dan tidak memihak, “Kekuasaan Kehakiman 

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan, hal tersebut berimplikasi bahwa kekuasaan 

kehakiman harus merdeka dari berbagai aspek seperti seleksi pemilihan hakim 

dan pengaruh dari pihak di luar pengadilan”.11 

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman lebih lanjut diatur dalam Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pelaksanaan 

kekuasaaan kehakiman dijalankan oleh beberapa lembaga salah satunya adalah 

Mahkamah Agung yang membawahi Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri 

sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, menyelenggarakan proses peradilan 

salah satunya yakni Peradilan Pidana. “Sistem peradilan pidana adalah sistem 

pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, 

pengadilan dan permsyarakatan”.12 Dalam proses penanganan perkara pidana di 

badan peradilan terdapat asas-asas yang harus dijadikan pedoman oleh aparat 

penegak hukum, salah satunya adalah asas persidangan terbuka untuk umum. 

Asas persidangan terbuka untuk umum ditujukan sebagai bentuk transparansi 

                                                             
10 M. Syahrul Borman, Independensi Kekuasaan Kehakiman Dari Pengaruh Kekuasaan di Indonesia, 

Fakultas Hukum Universitas Dr. Seotomo, hal 6. 
11 Ade Adrian, 2020, Penerapan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Terhadap Porses 

Penanganan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Surakarta, (Februari, 2020), hal 9. 
12 Marjo Reksodipuri, 1993, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan 

Hukum dalam Batas-Batas Toleransi), Depok: UI-Press, hal 1. 
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penyelenggaraan peradilan oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat 

umum. 

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang 

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai respon pemerintah untuk 

menanggulangi bencana darurat wabah pandemik virus Covid-19, maka 

Mahkamah Agung sebagai lembaga atau instansi resmi di bidang peradilan juga 

turut menerbitkan kebijakan adanya pembatasan sosial di lingkungan peradilan 

dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 

Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran 

Corona Virus Diseas 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan 

Badan Peradilan Dibawahnya. Dalam Surat Edaran tersebut diatur bahwa 

penyelenggaraan pemeriksaan perkara pidana yang telah atau akan diperiksa 

dimuka persidangan dilaksanakan melalui online.  

Penyelenggaraan proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan secara 

online tentu saja tidak terlepas dari adanya hal-hal pendukung dan penghambat 

pelaksanaannya, begitupula dengan pelaksanaan asas persidangan terbuka untuk 

umum. Asas persidangan terbuka untuk umum yang pada prinsipnya bertujuan 

agar pelaksanaan peradilan yang sedang berjalan mendapatkan kontrol dari 

masyarakat umum belum sepenuhnya dapat berjalan apabila diterapkan pada 

proses pemeriksaan perkara pidana dipengadilan secara online khususnya di 
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Pengadilan Negeri Surakarta. Hal ini dikarena terdapat beberapa hambatan salah 

satunya degan terbatasnya akses yang diberikan untuk masyarakat umum agar 

dapat mengikuti jalannya persidangan. Sehingga tujuan penyelenggaran 

peradilan pidana dalam bentuk transparansi kepada masayarakat umum belum 

sepenuhnya terpenuhi. 

G. Metode Penelitian 

“Penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-

prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang 

dihadapi”.13Agar memperoleh hasil yang maksimal maka diperlukan metode 

yang tepat dalam melakukan penelitian, dalam hal ini metode yang akan 

digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode yuridis empiris. “Metode yuridis empiris adalah metode 

pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data 

sekunder terlebih dahulu yang kemudian dilakukan peneltian terhadap data 

primer dari lapangan”.14 Pendekatan yuridis dalam penelitian ini ditinjau dari 

data sekunder yaitu peraturan mengenani penangan perkara pidana di 

pengadilan khususnya pada saat pandemik virus Covid-19. Empiris adalah 

metode pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh data tentang hubungan 

realita yang terjadi dari pengaruh hukum masyarakat dengan menggunakan 

                                                             
13 Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, hal. 35. 
14 Suratman dan H. Phillips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, hal 53. 
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teknik wawancara secara langsung kepada aparat penegakan hukum di 

lingkungan Pengadilan Negeri Surakarta. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah penelitian deskriptif. 

“Penelitian deskriptif bertujuan mengumpulkan data atau informasi untuk 

disusun, dijelaskan dan dianalisis serta untuk menyelesaikan permasalahan 

yang sedang terjadi saat ini”.15 Dalam penelitian ini penulis akan 

mendeskripsikan mengenai penerapan asas persidangan terbuka untuk umum 

dalam kaitannya dengan penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara 

online. 

3. Lokasi Penelitian 

Untuk membantu penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di 

Pengadilan Negeri Surakarta, dengan pertimbangan lokasi tersebut merupakan 

lokasi dimana penulis menemukan permasalahan yang dijadikan inti dari 

penulisan skripsi ini, selain itu lokasi tersebut masih satu wilayah dimana 

penulis menempuh pendidikan sarjana sehingga dapat memperlancar dalam 

melakukan penelitian. 

4. Sumber Data 

a. Data Primer 

“Data primer adalah data yang di dapat penulis secara langsung dari 

lokasi penelitian tanpa perantara oleh orang lain, lalu dikumpulkan dan 

                                                             
15 Zainudin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Palu: Sinar Grafika, hal 11. 
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diolah sendiri oleh penulis.”16 Data yang digunakan untuk penelitian 

diperoleh melalui wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri 

Surakarta serta meminta keterangan tambahan kepada pihak terkait dalam 

suatu perkara, hingga dari hasil mencari sumber data dapat diketahui 

mengenai implementasi asas persidangan terbuka untuk umum dalam 

penyelenggaraan penanganan perkara pidana di pengadilan secara online 

di masa pandemik virus Corona Disease (Covid-19) serta kendala dan 

hambatan dalam penyelenggaraan persidangan tersebut. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber-sumber yang secara tidak langsung 

memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer 

melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah 

: 

1) Bahan Hukum Primer 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acar Pidana (KUHAP) 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang 

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

                                                             
16 Suteki dan Galang Taufani, 2018, Metodologi Penelitian Hukum, Depok: Raja Grafindo Persada, hal 

214. 
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d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang 

Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan 

Penyebaran Corona Virus Diseas 2019 (Covid-19) Di 

Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan 

Dibawahnya. 

e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang 

Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan 

Secara Elektronik. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan-bahan hukum yang mendukung penjelasan terhadapa bahan 

hukum primer berupa literatur-literatur, jurnal, dan makalah-

makalah yang berkaitan dengan asas persidangan terbuka untuk 

umum. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum yang mendukung bahan-bahan sekunder seperti 

kamus bahasa dan kamus hukum. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Studi Lapangan 

Studi lapangan adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data 

primer yang bersumber dari informasi dan pendapat para responden yang 
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ditentukan sesuai kehendak peneliti maupun secara acak. Studi Lapangan 

dalam pengumpulan data penelitian secara kualitatif dibedakan menjadi 

lima yaitu: 

1) Wawancara 

2) Observasi 

3) Dokumentasi 

4) Angket (Quisioner) 

5) Focus Group Discussion (FGD) 

Untuk memaksimalkan proses pengumpulan data, peneliti memilih teknik 

wawancara guna memperoleh data yang dicari. Wawancara yaitu teknik 

pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung ataupun 

tertulis dengan responden yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini. 

Responden dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri 

Surakarta, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta, Advokat, 

dan Para pihak yang bersengketa di Pengadilan Negeri Surakarta.  

b. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan studi 

penelaahan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka, buku-

buku, literatur-literatur, catatan-catatan, hasil penelitian, majalah ilmiah, 

jurnal ilmiah, laporan-laporan yang ada kaitannya dengan asas 

persidangan terbuka untuk umum. 
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6. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang akan digunakan oleh penulis adalah menggunakan 

metode deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan 

kualitatif dibantu dengan analisis kuantitatif yang bertujuan manghasilkan 

data desktiptif. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Guna mempermudah dan menganalisis, menjabarakan dan mendapatkan 

gambaran secara menyeluruh terkait isi penelitian ini, maka hasil penelitian ini 

akan disusun dengan format empat bab. Adapun sistematika penyusuan penulisan 

ini sebagai berikut : 

BAB Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB Tinjauan pustaka akan dibagi menjadi empat bagian yakni menguraikan 

tinjauan umum mengenai hukum acara pidana dan tujuan hukum acara pidana, 

asas-asas hukum acara pidana, asas persidangan terbuka untuk untuk umum, 

penyelenggaraan peradilan pidana secara online. 

BAB Hasil penelitian dan pembahasan yakni menguraikan data yang telah 

diperoleh untuk dianalisis. 
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BAB Penutup yang berisikan kesimpulan-kesimpulan hasil analisis dari bab-

bab sebelumnya dan saran untuk perbaikan dan perubahan bagi pihak yang 

berkaitan dengan penulisan penelitian ini. 
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