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IMPLEMENTASI ASAS PERSIDANGAN TERBUKA UNTUK UMUM 

TERHADAP PROSES PERSIDANGAN PERKARA PIDANA YANG 

DILAKSANAKAN MELALUI ONLINE DI PENGADILAN NEGERI 

SURAKARTA SELAMA MASA PANDEMIK COVID-19 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi asas persidangan 

terbuka untuk umum terhadap pelaksanaan persidangan perkara pidana secara 

online serta kendala dan hambatan yang timbul dalam implementasi asas 

persidangan terbuka untuk umum terhadap pelaksanaan persidangan perkara 

pidana secara online akibat pandemi covid-19 (Corona Virus Disease) 2019. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang sumber data 

utamanya adalah data primer yakni berupa wawancara dengan para pihak yang 

terlibat dalam persidangan perkara pidana secara online, selain itu juga 

menggunakan data sekunder dalam wujud buku dan jurnal. Sifat penelitian ini 

yakni deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan studi 

kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan meneliti data yang telah diperoleh, 

selanjutnya diuraikan dalam bentuk narasi yang kemudian data tersebut 

dihubungkan dengan teori dan peraturan perundang-undangan sehingga diperoleh 

jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Dari penelitian ini diperoleh 

bahwa pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online di wilayah hukum 

Kota Surakarta adalah alternatif cara beracara pidana pada masa pandemik covid-

19 (Corona Virus Disease) 2019. Terkait dengan implementasi asas persidangan 

terbuka untuk umum dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online 

implementasinya di wilayah hukum Kota Surakarta telah dilaksanakan, namun 

belum dapat terakomodir seutuhnya. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 

2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara 

Elektronik, sebagai acuan pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online 

hanya mengatur mekanisme kedudukan para penegak hukum dalam proses 

beracara, sedangkan kedudukan masyarakat dalam persidangan perkara pidana 

secara online belum diatur. Sehingga peran masyarakat dalam hal implementasi 

asas persidangan terbuka untuk umum di wilayah hukum Kota Surakarta dalam 

persidangan perkara pidana secara online masih sangat minim. Selain itu kendala 

dan hambatan yang muncul terkait dengan belum adanya sosialiasi secara luas 

mengenai mekanisme pelaksanaan persidangan secara online dan minimnya 

sarana dan prasarana membuat terhambatnya implementasi asas persidangan 

terbuka untuk umum. 
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Abstract 

 

This study aims to determine the implementation of the principle of open 

trial to the public regarding the implementation of online criminal case trials as 

well as the obstacles and obstacles that arise in the implementation of the principle 

of open trial to the public on the implementation of online criminal cases due to 

the 2019 Covid-19 (Corona Virus Disease) pandemic. This study uses an 

empirical juridical approach, where the main data source is primary data, namely 

in the form of interviews with parties involved in online criminal proceedings, in 

addition to using secondary data in the form of books and journals. The nature of 

this research is descriptive analytical using a qualitative approach. Data collection 

techniques were carried out by means of interviews, observation, and literature 

study. Data analysis is carried out by examining the data that has been obtained, 

then described in a narrative form which is then linked to the theory and 

legislation in order to obtain answers to the problems in this study. From the 

research, it was found that the implementation of online criminal case trials in the 

jurisdiction of the City of Surakarta is an alternative method of criminal 

proceeding during the 2019 Covid-19 (Corona Virus Disease) pandemic. Related 

to the implementation of the principle of open trials to the public in the 

implementation of online criminal case trials, its implementation is in the region. 

Surakarta City Law has been implemented, but has not been fully accommodated. 

Supreme Court Regulation 4/2020 concerning the Administration and Trial of 

Criminal Cases at Courts Electronically, as a reference for the implementation of 

court proceedings convicted online only based on the Assessment Number of law 

enforcers in the proceedings, while the position of the community in online 

criminal proceedings has not been regulated. So that the role of the community in 

implementing the principles of open trial to the public in the jurisdiction of the 

City of Surakarta in online criminal proceedings is still very minimal. In addition, 

the barriers and obstacles that arise are related to the absence of widespread 

socialization regarding the implementation of online trials and the lack of facilities 

and infrastructure hampering the implementation of the principle of open trials to 

the public. 

 

Keywords: Criminal Procedure, Online Trial, Principle of Openness to the 

      Public 

 

1. PENDAHULUAN 

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“. 

Norma hukum merupakan salah satu kaidah yang bersifat mengatur 
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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. “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”.1  

“Tujuan dari penyelenggaraan peradilan adalah memutus suatu 

sengketa atau menyelesaikan masalah hukum yang muncul karena adanya 

suatu konflik kepentingan oleh orang atau kelompok orang tertentu”.2Agar 

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. 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.  

                                                             
1 Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Bandar 

Lampung: Sinar Grafika, hal 7. 
2 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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Keberadaaan asas-asas dalam hukum acara pidana sangatlah penting, 

salah satunya adalah asas persidangan terbuka untuk umum. 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 menyebabkan pelaksanaan persidangan perkara pidana secara 

langsung sangat tidak dimungkinkan.  

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 yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi 

dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.  

Penyelenggaran sidang penanganan perkara secara online masih 

terbatas pada sidang dalam bentuk telekonferensi, belum termasuk sebagai 

e-court dan e-litigasi. Implementasi asas persidangan terbuka untuk umum 

dalam pelaksanaan sidang perkara pidana secara online di wilayah hukum 

Kota Surakarta terkesan masih tertutup untuk publik, meskipun hakim 

pada saat membuka persidangan menyatakan sidang terbuka untuk umum. 

“Pelaksanaan persidangan secara online tersebut masih relatif tertutup, 

karena akses secara online terhadap jalannya proses persidangan masih 
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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”.3 

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut diatas, maka dapat 

diperoleh rumusan masalah antara lain : (a) 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?; (b) 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? 

Dari latar belakang dan rumusan masalah sebagaimana yang telah 

Penulis uraikan diatas, tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah (1) 

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) 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). 

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Dimana gambaran 

obyek yang akan di kaji dalam penelitian ini akan dituangkan dengan 

metode deskriptif analisis, yakni memberikan gambaran dengan 

menganlisis secara sistematis dan cermat terkait fakta-fakta dengan 

                                                             
3 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/
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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dihubungkan pada sifat populasi tertentu. Sumber data yang terdiri data 

primer yakni berupa wawancara narasumber dan observasi pelaksanaan 

persidangan perkara pidana secara online, dan data sekunder yakni sumber 

hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan studi 

lapangan dan studi kepustakaan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Penyelenggaraan Persidangan Perkara Pidana Secara Online  

Dasar hukum acara pidana di Indonesia adalah Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP), sedangkan di dalam KUHAP sendiri tidak 

disebutkan secara tegas mengenai pengertian hukum acara pidana, 

namun dijelaskan mengenai bagian-bagiannya seperti penyelidikan, 

penyidikan, penuntutan, mengadili, pra-peradilan, putusan pengdailan, 

upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, dan 

penahanan. Meskipun tidak disebutkan dengan tegas, secara sempit 

hukum acara pidana dapat diartikan sebagai peraturan hukum tentang 

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di muka 

pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan 

pengadilan. 

“Secara luas hukum acara pidana disamping memuat peraturan 

hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan 

sidang di muka pengadilan, putusan, hingga pelaksanaan putusan, juga 

termasuk pearturan mengenai susuna peradilan, wewenang pengadilan, 

dan peraturan kehakiman lainnya yang berkaitan dengan urusan 

perkara pidana.”4 Selain itu terdapat rumusan pengertian hukum acara 

pidana yang disampaikan oleh Pakar Indonesia Wirjono Prodjodikoro 

mantan ketua Mahkamah Agung dikatakan bahwa “Hukum acara 

pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu 

merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara 

                                                             
4 Bambang Poernomo, 1998, Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia, Yogyakarta: Amerta 

Buku, hal. 14. 
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bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, 

kejaksaan, pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara 

dengan mengadakan hukum pidana.”5 

Persidangan perkara pidana secara online merupakan suatu proses 

pemeriksaan perkara untuk membuktikan ada atau tidaknya kesalahan 

terdakwa, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam 

surat dakwaannya dan disampaikan dalam sebuah persidangan yang 

mempertemukan Majelis Hakim, Penuntut Umum, serta Terdakwa dan 

Penasihat Hukumnya melalui media digital. Penyelenggaraan 

persidangan secara online belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP), penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara online 

baru diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 

Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan 

Secara Elektronik. Pada peraturan tersebut disebutkan bahwa sidang 

dilaksanakan melalui konferensi video. 

“Video Conference atau konferensi video merupakan bagian dari 

dunia telekonferan. Video Conference dapat diartikan sesuai dengan 

suku kata, yaitu video, conference = konferensi, maka video conference 

adalah konferensi video di mana data ditransmisikan dalam bentuk 

video atau audio visual. Teleconference (telekonferensi) atau juga 

dikenal dengan sebutan video konferensi adalah media yang 

memungkinkan sejumlah orang saling berkomunikasi dan bertatap muka 

melalui komputer dengan memanfaatkan teknologi internet. Pihak yang 

hendak berkomunikasi cukup duduk menghadap komputer yang telah 

dilengkapi dengan kamera yang dinamakan dengan webcam.”6 

“Tidak diaturnya pemeriksaan persidangan melalui teleconference 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka 

selama ini penggunaan teleconference dalam pemeriksaan persidangan 

                                                             
5 R. Wirjono Prodjodikoro, 1992, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Bandung: Sumur Bandung, 

hal. 11. 
6 Abdul Kadir, 2005, Pengenalan Teknologi Informasi, Yogyakarta: Andi press, hal 367. 
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hanya bergantung pada kesadaran hakim berdasarkan Pasal 10 ayat (1) 

dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman yang disebabkan kekosongan hukum 

(rechtsvacum). Karena dalam hal ini, hakim tidak diperkenakan 

menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya, sehingga 

hakim berkewajiban untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang 

berarti ia wajib menemukan hukumnya.”7 

Mekanisme dan tahapan pelaksanaan persidangan perkara pidana 

secara online melalui teleconference tetap berpedoman pada hukum 

acara pidana yang berlaku. Secara teknis persidangan dilakukan 

menggunakan salah satu sarana media elektronik yang memungkinkan 

setiap pihak bertemu secara virtual. Hal tersebut berarti sidang 

dilaksanakan secara terpisah oleh setiap pihak. 

 

3.2 Implementasi Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum dalam 

Penanganan Perkara Pidana Secara Online di Pengadilan Negeri 

Surakarta 

Asas persidangan terbuka untuk umum adalah asas yang 

memerintahkan bahwa dalam pemeriksaan perkara di pengadilan 

terbuka untuk umum, hal ini berarti setiap orang diperbolehkan hadir 

dan mendengarkan pemeriksaan perkara di pengadilan, kecuali dalam 

perkara yang ditentukan lain oleh undang-undang. Menurut M. Yahya 

Harahap memberikan definsi pengertian “persidangan terbuka untuk 

umum adalah pada saat hendak membuka persidangan majelis hakim 

harus menyatakan “sidang dibuka untuk umum”, setiap orang yang 

hendak mengikuti jalannya persidangan dapat hadir memasuki ruang 

persidangan. Pintu dan jendela ruang sidangpun terbuka, sehingga 

                                                             
7 Norika Fajriana, 2018,  “Teleconference Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan”, 

Badamai Law Journal Vol. 3 Issues 1 (Maret, 2018), hal 63. 
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dengan demikian makna prinsip persidangan terbuka untuk umum 

benar-benar tercapai.”8 

Sebagaimana disampaikan oleh M. Yahya Harahap, definisi asas 

sidang terbuka untuk umum tertuju pada persidangan konvensioanl. 

Namun berbeda halnya dengan pelaksanaan persidangan perkara pidana 

secara online. Penggunaan aplikasi dalam pelaksanaan persidangan 

perkara pidana secara online didasarkan pada kelayakan aplikasi untuk 

mendukung kelancaran proses persidangan perkara pidana dengan 

bantuan koneksi atau jaringan internet, sehingga tidak seperti yang 

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu 

persidangan dilakukan dalam sebuah gedung pengadilan dan di dalam 

ruangan yang nyata. Dalam persidangan perkara pidana secara online 

Majelis Hakim bersidang dari Pengadilan di mana ia berkantor, 

Penuntut umum bersidang dari kantor Kejaksaan, Terdakwa bersidang 

dari Rutan, dan Penasehat Hukum bersidang dari Pengadilan atau 

terkadang dari Rutan mendampingi Terdakwa apabila ditahan.  

Persidangan perkara pidana secara online di wilayah hukum 

Surakarta telah disepakati bersama yakni menggunakan aplikasi Zoom 

meeting yang menghubungkan ruang sidang di Pengadilan dengan 

Kejaksaan dan Rutan dengan alur yang dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 M. Yahya Harahap, M. Yahya Harahap, 2009, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan 

KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta: 

Sinar Grafika, hal 110. 
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Gambar 1. Alur Persidangan Perkara Pidana Secara Online Melalui Zoom 

Meeting 

Pesidangan Perkara Pidana secara Online siap dilaksanakan 
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Berdasarkan skema alur pelaksanaan persidangan secara online 

tersebut, dapat dijelaskan bahwa Pengadilan Negeri Surakarta di mana 

Majelis Hakim akan melakukan persidangan online dapat berperan 

sebagai Host ataupun Participant. Peran host dalam penggunaan 

aplikasi zoom meeting adalah orang/pengguna yang membuka group 

meeting dan dapat membagikan ID meeting kepada pengguna lainnya. 

Selain itu Host juga berperan untuk mengendalikan room meeting 

seperti merekam dan mengatur room agar tetap berjalan dengan 

lancar. Sedangkan pengguna yang berstatus particpant tidak 

mempunyai wewenang untuk mengendalikan room meeting. 

Adapun “mekanisme jalannya persidangan berdasar PERMA Nomor 

4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di 

Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana tersebut dalam Bab II 

Tentang Persidangan Pasal 7 adalah sebagai berikut : 

(1)  Sebelum persidangan dimulai, Panitera/ Panitera Pengganti 

melakukan pengecekan kesiapan peserta dan persidangan 

serta melaporkan kepada Hakim/ Majelis Hakim. 

(2)  Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, Terdakwa 

yang didampingi oleh Penasehat Hukum harus secara fisik 

berada dalam ruangan yang sama dengan Terdakwa. 

(3)  Dalam hal Penasehat Hukum tidak memungkinkan 

mendampingi Terdakwa di Rutan/ lapas, Penasehat Hukum 

bersidang di kantor penuntut atau Pengadilan. 

(4) Ruangan tempat Terdakwa mengikuti Persidangan secara 

Elektronik hanya dihadiri Terdakwa, Penasehat Hukum, 

Dasar Hukum: 

Surat Dirjen Badilum Nomor 72 / DJU / 

PS.00/3/2020 dan Surat Jaksa Agung B-

049/A/SEJA /03/2020 tanggal 26 Maret 

2020 kemudian dipertegas dengan 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 

Tahun 2020 
 

Peralatan yang dibutuhkan : 

1. Kamera (dianjurkan logitec BCC950) 

2. TV atau Proyektor 

3. Aplikasi zoom enterprise 

4. Jaringan Internet 

5. Software yang mendukung 
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petugas Rutan/ Lapas, dan petugas IT, kecuali petugas/ 

pihak lain yang ditentukan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(5)   Ruangan tempat terdakwa mengikuti persidangan harus 

dilengkapi dengan alat perekam/ kamera/ CCTV yang dapat 

memperlihatkan kondisi ruangan secara keseluruhan. 

(6)  Panitera/ Panitera Pengganti mencatat segala sesuatu yang 

terjadi dalam proses Persidangan, tempat Penuntut ataupun 

Terdakwa/ Penasehat Hukum dalam berita acara sidang.”9 

“Persidangan terbuka untuk umum (Openbaarhead van 

Rechtspraak) sebagai prinsip yang bersifat universal, lahir sebagai 

transparansi dan akuntabilitas peradilan dalam memenuhi kebutuhan 

informasi pencari keadilan, insan pers maupun masyarakat secara 

umum terhadap proses persidangan sampai dengan pembacaan 

putusan kecuali mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak atau 

dalam sidang perkara perceraian. Perkara kesusilaan, karakteristiknya 

adalah karena menyangkut harkat, martabat, atau aib dari korban 

dugaan tindak pidana kesusilaan, sehingga tidak layak disiarkan 

publik maupun dihadiri oleh masyarakat umum. Sedangkan dalam 

perkara anak yang berhadapan dengan hukum, pemeriksaan di 

persidangan dinyatakan tertutup untuk umum agar tidak mengganggu 

psikis dan mental anak.”10 

Implementasi asas persidangan terbuka untuk umum dalam 

persidangan perkara pidana sangat memerlukan dukungan sarana dan 

prasarana yang memadai. Meskipun sidang dinyatakan terbuka untuk 

umum, namun beberapa pihak yang tidak terlibat langsung sering 

merasa kebingungan untuk menyaksikan dan mengikuti jalannya 

persidangan. Di Pengadilan Negeri Surakarta sendiri memfasilitasi 

                                                             
9 PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan 

Secara Elektronik  Bab II Tentang Persidangan Pasal 7 
10 Desak Paramita Brata, Desak Paramita Brata dkk, “Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka 

Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana”, e-Journal Komunitas Yustisia 

Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 3 No. 1 Tahun 2020), hal 

82. 
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masyarakat yang ingin menyaksikan proses persidangan perkara 

pidana secara daring dengan menyediakan layar monitor yang 

terhubung dengan aplikasi zoom persidangan perkara pidana yang 

sedang berlangsung, selain itu Pengadilan Negeri Surakarta tetap 

mempersilahkan para pengunjung sidang atau masyarakat yang ingin 

masuk ke ruang sidang namun memiliki keterbatasan pada sarana 

yang digunakan untuk menyaksikan pelaksanaan persidangan perkara 

pidana secara online tentunya dengan tetap memperhatikan dan 

menerapkan protokol pencegahan Covid-19. 

Berdasarkan hasil penelitian penulis penerapan persidangan 

perkara pidana secara online ini belum memenuhi asas keterbukaan 

persidangan untuk umum karena beberapa kali masih ada masyarakat 

datang ke Pengadilan Negeri Surakarta atau kantor Kejaksaan Negeri 

Surakarta menanyakan bagaimana caranya supaya bisa mengikuti 

jalannya proses persidangan. Hal ini menandakan bahwa masyarakat 

masih kebingungan dengan mekanisme persidangan secara online ini.  

Menurut perspektif penulis apabila dilihat dari faktor hukumnya 

sendiri sampai dengan saat ini, persidangan perkara pidana secara 

online tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

maupun Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman, namun hanya diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2020 

Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara 

Elektronik yang telah mengisi kekosongan hukum sebagai dasar 

legalitas namun aturan tersebut belum mengakomodir terkait 

pemenuhan asas keterbukaan persidangan untuk umum secara 

seutuhnya. 

Mekanisme yang dilaksanakan oleh Para Penegak Hukum di 

wilayah hukum Kota Surakarta, terkait bagaimana caranya agar 

masyarakat dapat mengakses persidangan secara online tersebut 

sampai dengan saat ini masih berupa kebijakan internal dari masing-

masing Lembaga Penegak Hukum, tidak berdasar atas ketentuan 

peraturan perundang-undangan maupun Peraturan Mahkamah Agung. 
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Dalam kondisi seperti ini, para penegak hukum dituntut untuk 

bertindak atas inisiatif sendiri, terutama menyelesaikan persoalan yang 

memerlukan penanganan segera tetapi peraturan untuk penyelesaian 

persoalan itu belum ada karena belum dibuat oleh badan yang diserahi 

tugas legislative.  

Berbagai macam upaya dalam hal ini dilakukan oleh lembaga 

penegak hukum tersebut sebagai alternatif untuk menjawab 

ketidaksempurnaan peraturan yang belum ada, khususnya terkait 

bagaimana tata cara pengaturan akses masyarakat untuk dapat 

mengikuti jalannya persidangan perkara pidana secara online akibat 

pandemi Covid-19 di wilayah hukum Kota Surakarta.  

Meski dengan keterbatasan peraturan perundang-undangan yang 

belum sempurna sekalipun, hukum tetap hadir untuk memberikan 

manfaatnya. Sejatinya Tujuan hukum bukan hanya untuk kepastian 

hukum dan keadilan, akan tetapi juga ditujukan untuk memberi 

manfaat bagi masyarakat atau tujuan hukum itu dapat dilihat dari 

seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia (human 

welfare). Sedangkan hadirnya "asas persidangan untuk umum dalam 

pemeriksaan perkara pidana pada dasarnya penegakan hukum di 

pengadilan dapat diketahui oleh khayalak umum, yang berarti bahwa 

masyarakat umum dapat memantau setiap persidangan sehingga 

akuntabilitas dari putusan hakim dapat dipertanggungjawabkan.”11 

3.3 Kendala dan Hambatan Dalam Penerapan Asas Persidangan 

Terbuka Untuk Umum dalam Penanganan Perkara Pidana Secara 

Online di Pengadilan Negeri Surakarta 

PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Administrasi Dan Persidangan 

Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik telah mengisi 

kekosongan hukum sebagai dasar legalitas pelaksanaan persidangan 

perkara pidana secara online, namun aturan tersebut belum 

mencerminkan pemenuhan asas keterbukaan persidangan untuk umum 

                                                             
11 Efendi Jonaedi dan Suharto, 2013, Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana, 

Jakarta: Prenadamedia Group, hal 39. 
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karena aturan tersebut belum tersosialisasikan. Belum adanya SOP 

(Standart Operational Procedure) terkait PERMA tersebut dan terkait 

mekanisme akses masyarakat atas jalannya proses persidangan perkara 

pidana secara online. 

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 BAB II Persidangan 

PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan 

Pidana di Pengadilan Secara Elektronik , sebagai berikut: 

“Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, akses publik 

terhadap administrasi dan persidangan dilakukan sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan.” 

Apabila mencermati ketentuan dalam pasal tersebut, akses publik 

dalam hal ini dapat dimaknai dengan informasi perkembangan perkara 

dan akses publik untuk mengikuti jalannya persidangan secara online. 

Mengenai informasi perkembangan perkara telah dapat diakses 

masyarakat luas melalui Sistem Informasi Perkara pada website 

Mahkamah Agung,  sedangkan akses publik untuk mengikuti jalannya 

persidangan secara online pada implementasinya akses publik masih 

sangat terbatas untuk masyarakat, dan belum ada peraturan perundang-

undangan yang jelas untuk mengakomidir hal tersebut.  

Meskipun belum ada hukum yang mengatur, sebagai upaya 

pemenuhan pemenuhan asas keterbukaan persidangan untuk umum 

dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online dapat 

dilaksanakan sosialisaisi kepada masyarakat luas dengan cara 

memanggil perwakilan masyarakat baik dari tokoh masyarakat maupun 

dari golongan akademisi untuk diberikan penjelasan terkait mekanisme 

akses publik atau keterlibatan masyarakat dalam persidangan perkara 

pidana apabila dilaksanakan secara daring dalam bentuk SOP 

(Standart Operational Procedure). 

Ditinjau dari sarana dan prasarana yang mendukung jalannya 

persidangan perkara pidana secara online, wilayah hukum kota 

Surakarta telah berupaya memberikan fasilitas agar masyarakat dapat 

mengikuti proses pelaksanaan persidangan perkara pidana secara 
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online, namun sarana prasarana yang ada masih terbatas baik secara 

kuantitas maupun secara kualitas.  

Kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan persidangan 

perkara pidana secara online merupakan sesuatu yang perlu dikaji 

ulang untuk hukum di masa yang akan mendatang. Apabila diceramati 

kelebihan adanya keadaan darurat wabah pandemik covid-19 

memberikan terobosan baru dalam bidang hukum acara pidana yaitu 

pelaksanaan pesidangan perkara pidana secara online. “Sebagaimana 

dikatakan oleh Von Savigny bahwa hukum itu sesungguhnya 

berhakikat sebagai organisme yang hidup (es ist und wird mit dem 

volke) yang berarti hukum akan tetap hidup dan berkembang berseiring 

dengan perkembangan masyarakat, atas dasar otoritasnya sendiri yang 

moral. Dalam hal ini hukum harus tetap berfungsi atau berarti bagi 

kemaslahatan, keteraturan, serta ketertiban masyarakat.”12 

Kedepannya karena PERMA ini sifatnya mengisi kekosongan 

hukum maka masih diperlukan tindak lanjut untuk dirumuskan dan 

disempurnakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. 

Meskipun keberadaan PERMA untuk saat ini sangat diperlukan untuk 

mengisi kekosongan hukum sampai dengan terbitnya undang-undang 

dimaksud, diharapkan para pembuat kebijakan mampu merumusakan 

kebijakan-kebijakan baru guna mendukung tereselenggaranya 

persidangan perkara pidana secara online agar lebih efektif dan efisien, 

serta setiap asas dapat terpenuhi seutuhnya. Sebagaimana dengan 

hadirnya persidangan perkara pidana secara online ini, salah satu asas 

hukum acara pidana asas sederhana, cepat dan biaya ringan 

terimplementasikan sepenuhnya. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

                                                             
12 Elly Rosana, 2013, “Hukum Dan Perkembangan Masyarakat”, Jurnal TAPIs Vol.9 No.1 

(Januari-Juni 2013), hal 100. 
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Berdasarkan hasil penelitian penulis sebagaimana telah diuraikan, 

maka peneliti membuat kesimpulan yang dapat memberikan jawaban 

terhadap pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Adapun 

simpulan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online di wilayah 

hukum Kota Surakarta menjadi pilihan utama proses beracara di 

masa pandemik Corona Virus Disease (Covid-19). Pelaksanaan 

persidangan perkara pidana secara online di wilayah hukum Kota 

Surakarta merupakan hal baru yang sebelumnya belum pernah 

dilaksanakan. Hal ini menjadi tantangan utama para penegak 

hukum untuk tetap menjalankan hukum acara pidana sebagai mana 

mestinya. Begitupula dengan asas-asas yang ada di dalamnya, 

khususnya asas persidangan terbuka untuk umum. Asas 

persidangan terbuka untuk umum dalam persidangan perkara 

pidana secara online dalam implementasinya di wilayah hukum 

Kota Surakarta telah dilaksanakan, namun belum dapat 

terakomodir seutuhnya. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 

Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana 

Di Pengadilan Secara Elektronik, sebagai acuan pelaksanaan 

persidangan perkara pidana secara online hanya mengatur 

mekanisme kedudukan para penegak hukum dalam proses 

beracara, sedangkan kedudukan masyarakat dalam persidangan 

perkara pidana secara online belum diatur. Sehingga peran 

masyarakat dalam hal implementasi asas persidangan terbuka 

untuk umum di wilayah hukum Kota Surakarta dalam persidangan 

perkara pidana secara online masih sangat minim. 

2. Kendala dan hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan 

persidangan perkara pidana secara online adalah  

a. Penraturan mengenai persidangan perkara pidana secara online 

belum tersosialiasikan secara luas kepada masyarakat 
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b. Belum adanya Standart Operational Procedure (SOP) terkait 

mekanisme keterlibatan masyarakat untuk menghadiri 

persidangan secara online. 

c. Sarana dan Prasarana untuk mendukung jalannya persidangan 

perkara  pidana secara online belum mendukung untuk 

melibatkan masyarakat dalam proses persidangan demi 

terpenuhinya asas keterbukaan persidangan untuk umum. Selain 

itu sarana dan prasarana teknologi dan infromasi belum 

sepenuhnya mendukung kelancaran persidangan perkara pidana 

secara online. 

4.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, peneliti hendak 

menyampaikan beberapa saran yang relevan di tujukan untuk 

Pengadilan Negeri Surakarta, lembaga penegak hukum di wilayah 

Kota Surakarta dan pembaca pada umumnya: 

1. Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum selaku pihak 

yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan persidangan secara 

daring akibat pandemik Covid-19 saat ini agar mampu merespon 

permasalahan hukum yang belum ada aturannya salah satunya yakni 

pemenuhan asas keterbukaan persidangan untuk umum dalam 

persidangan yang dilaksanakan secara online sehingga kemanfaatan 

hukum tidak hanya dapat dirasakan oleh beberapa pihak, namun 

seluruh masyarakat. 

2. Lembaga penegak hukum di wilayah Kota Surakarta hendaknya 

segera membuat Standar Operasional Prosedure (SOP) mekanisme 

persidangan perkara pidana secara online bagi masyarakat dan 

segera mengadakan sosialisasi kepada masyarakat umum agar 

pelaksanaan persidanga perkara pidana secara online kedepannya 

dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan 

mengakomodir semua pihak. 

3. Untuk kedepannya pembentuk Undang-undang agar segera 

merumuskan undang-undang lebih dari sekedar PERMA yang 
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mengatur persidangan perkara pidana secara online yang memenuhi 

asas persidangan terbuka untuk umum akibat suatu kondisi darurat 

baik darurat bencana alam maupun bencana non alam misalnya 

pandemi atau wabah penyakit, selanjutnya juga sebagai bahan untuk 

dimasukkan ke dalam revisi Rancangan Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). 
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