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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 

 

Persidangan adalah salah satu proses dalam sistem peradilan pidana 

yang dilaksanakan untuk menemukan kebenaran atas sebuah perkara 

pidana. Pada mulanya, proses persidangan dilakukan dengan cara 

mempertemukan para pihak dalam satu ruangan di gedung pengadilan.1 

Akan tetapi, seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

(TIK) membuat sistem hukum di Indonesia ikut terkena dampak2 dan 

membuat proses persidangan dapat dilakukan dengan menempatkan para 

pihak di tempat yang berbeda. Hal tersebut biasa dikenal dengan 

persidangan elektronik atau e-court, di mana memungkinkan para pihak 

berada di ruang sidang yang berbeda tetapi terhubung satu sama lain dengan 

teknologi informasi atau teleconference.3 

Pada penghujung tahun 2019 muncul sebuah pandemi yang 

disebabkan oleh virus Covid-19 yang mengguncang semua lini kehidupan, 

tak terkecuali dalam upaya penegakan hukum. Dengan adanya pandemi 

 
1 Panji Purnama, “Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya 

Integrated Judiciary Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, Jurnal Rechts Vinding, Volume 

10 Nomor 1, 2021, hlm. 2. 
2 Norika Fajriana, “Teleconference Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan”, Badamai 

Law Journal, Vol.3 Issues 1, 2018, hlm.61. 
3 Panji Purnama, Op.Cit., hlm.2. 
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Covid-19 ini mengharuskan seluruh masyarakat saling menjaga jarak dan 

interaksinya, sehingga sangat tidak memungkinkan jika proses penegakan 

hukum tetap dilaksanakan seperti biasanya (saling bertatap muka, dalam 

ruangan yang sama, dalam jarak yang dekat, tanpa pembatasan). Keadaan 

yang memaksa untuk saling menjaga jarak guna memutus mata rantai 

penyebaran Virus Covid-19 ini membuat persidangan perkara pidana 

dilaksanakan secara elektronik4. Hal tersebut dilakukan karena pada 

pelaksanaan peradilan perkara pidana tidak dapat ditunda apalagi harus 

menunggu hingga pandemi ini usai, itu jelas sangat tidak mungkin. 

Pelaksanaan persidangan secara elektronik (e-Court) dilakukan 

melalui teleconference atau telekonferensi. Teleconference meliputi aplikasi 

multimedia yang memungkinkan komunikasi data, suara dan gambar yang 

bersifat duplex serta real time. Hasil dari aplikasi ini adalah percakapan 

melalui video dan suara antar pengguna secara langsung dan diharapkan 

dapat menggantikan fungsi tatap muka secara langsung.5 Persidangan 

perkara pidana melalui teleconference merupakan hal baru yang dilakukan 

oleh hakim guna menegakkan hukum dan keadilan. 

Dari aspek hukum, dengan adanya pandemi Covid-19 juga 

memberikan pengaruh pada proses pelaksanaan sidang di pengadilan karena 

 
4 Dinda A. Narassati, Yonathan A.Pamungkas, dkk, “Konsep E-litigation Sebagai Perwujudan 

Penegakan Hukum Berbasis E-Justice & Aktualisasinya di Indonesia”, LEGISLATIF Volume 4 

Nomor 2, 2021, hlm.139. 
5 Kadek Astike, Angga Alfiyan, dkk, “Pelaksanaan Persidangan Melalui Video Conference Dalam 

Sidang Perkara Pidana Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 (Studi 

Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A)”, Jurnal Pro Justitia (JPJ), Vol.2 No.2, 2021, 

hlm.25. 
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akan berpengaruh pada kondisi kesehatan, padahal proses peradilan 

merupakan kebutuhan keadilan masyarakat yang mendasar. Seyogyanya, 

proses peradilan pidana dilakukan secara langsung pada terdakwa dan saksi 

dalam satu ruangan yang sama, namun dengan adanya pelaksanaan 

persidangan secara elektronik melalui teleconference dapat menjadi inovasi 

baru dalam proses peradilan yang dirasa mampu melindungi tersangka atau 

terdakwa dari penyebaran Virus Covid-19.6 

Persidangan elektronik perkara pidana melalui teleconference telah 

diatur pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid- 

19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. 

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tersebut 

dibentuk dengan mengacu pada asas keselamatan masyarakat yang 

merupakan hukum tertinggi (Solus Populi Suprema Lex Esto) serta 

dihubungkan dengan data kasus Covid-19 pada saat pembentukan SEMA 

tersebut pada tanggal 23 Maret 2020.7 

Pada 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 di Bawahnya tidaklah menyebutkan bahwa persidangan perkara 

pidana dapat dilakukan secara elektronik, sehingga pada tanggal 27 Maret 

 

6 Suriani dan Ismail, “Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Persidangan Perkara 

Pidana di Pengadilan”, Sumatera Utara, 2020, hlm. 789. 
7 Kadek Astike, Angga Alfiyan, dkk, Op.Cit, hlm.24. 
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2020 Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung menetapkan bahwa 

persidangan perkara pidana dapat dilakukan secara teleconference melalui 

Surat Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum 

Nomor:379/DJU/PS.00/3/2020.8 Surat tersebut menyebutkan bahwa 

pimpinan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dapat melaksanakan 

persidangan perkara pidana secara jarak jauh atau teleconference, namun 

dengan tetap berkoordinasi dengan lembaga lain, seperti kejaksaan negeri 

dan lembaga pemasyarakatan. 

Koordinasi guna penerapan persidangan secara elektronik (e-Court) 

diperkuat dengan Nota Kesepahaman atau MoU (Memorandum of 

Understanding) antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Republik Indonesia 

dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

402/DJU/KM.01.1/4/2020; KEP-17/E/Ejp/04/2020 dan PAS-08.HH.05.05 

Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference pada 

tanggal 13 April 2020. Tak hanya sampai di situ, untuk membuat semakin 

jelas konsep dalam praktik persidangan secara elektronik, Mahkamah 

Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung 

(PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan 

Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah 

Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 mengatur mengenai proses 

administrasi   perkara,   pemeriksaan terdakwa,   pemeriksaan   saksi/ahli, 

 

 

 

8 Panji Purnama, Op.Cit., hlm.5. 
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pemeriksaan barang bukti, dakwaan, keberatan, tuntutan, replik, duplik dan 

pembacaan putusan. 

Adapun tujuan dari dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana 

di Pengadilan Secara Elektronik antara lain : 

1. Untuk optimalisasi peradilan dalam menangani perkara tindak 

pidana baik di lingkungan Mahkamah Agung maupun badan 

peradilan yang berada di bawahnya;9 

2. Sebagai upaya lembaga peradilan membantu pencari keadilan, 

berusaha mengatasi hambatan dan rintangan untuk mewujudkan 

peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan10; 

3. Untuk mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi 

informasi.11 

Persidangan elektronik melalui teleconference merupakan proses 

persidangan yang menggunakan aplikasi berbasis virtual. Dalam 

pelaksanaannya, aplikasi atau sarana yang digunakan dalam persidangan 

elektronik adalah aplikasi Zoom Meeting.12 Selain aplikasi Zoom Meeting, 

aplikasi lain dapat digunakan sebagai sarana persidangan elektronik asalkan 

 

 

 

 

9 Ibid, hlm.2. 
10Ibid, hlm.12. 
11 Nopian Firmansyah, “Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Melalui Telelconference Dalam 

Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan”, Al Adl Jurnal, Volume XII 

Nomor 1, 2020, hlm.133. 
12 Kadek Astike, Angga Alfiyan, dkk, Op.Cit., hlm.26. 



6 

 

 

 

 

aplikasi tersebut dirasa mumpuni dan aman oleh hakim pengadilan, 

misalnya vitur panggilan video pada aplikasi Whatsapp. 

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Asrofi selaku Panitera 

Muda Pidana Pengadilan Negeri Kudus, dijelaskan bahwa : 

“Pada penegakan hukum terhadap perkara pidana tidak sepenuhnya 

dilakukan secara elektronik melalui teleconference melainkan kombinasi, 

yaitu : 

1. Pada tahap penyelidikan dan penyidikan dilakukan langsung oleh 
Kepolisian, kemudian berkas dikirimkan ke Kantor Kejaksaan 

melalui e-mail; 

2. Oleh Kejaksaan, berkas-berkas dari Kepolisian tadi diperiksa 

kelengkapannya terlebih dahulu, apabila berkas dinilai kurang 

lengkap, maka akan dikembalikan kepada Kepolisian (Penyidik) 
untuk dilengkapi, sedangkan apabila berkas dinilai sudah lengkap, 

maka selanjutnya Kejaksaan akan memanggil dan meminta 

keterangan dari saksi-saksi; 

3. Kemudian Jaksa membuat surat dakwaan dengan uraian identitas 

pelaku (syarat formil) dan kronologi kejadian tindak pidana (syarat 

materiil). Apabila dianggap sudah lengkap, surat dakwaan dan 

barang bukti dilimpahkan ke pengadilan; 

4. Pengadilan melakukan penginputan pelimpahan berkas perkara dari 

kejaksaan dan dimintakan penetapan majelis hakim dan panitera 

pengganti ke Ketua Pengadilan Negeri; 

5. Setelah keluar penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri, barulah 

masuk ke proses persidangan.”13 

Proses persidangan perkara merupakan tahapan Hukum Acara 

Pidana setelah dilimpahkannya berkas perkara oleh Penuntut Umum ke 

Pengadilan. Persidangan pidana secara elektronik melalui teleconference 

dilaksanakan dengan tetap menganut atau mengacu pada ketentuan- 

 

 

13 Asrofi, “Wawancara Pribadi”, Panitera Muda Pidana, 26 Januari 2022, Pengadilan Negeri Kudus 

Kelas IB. 
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ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan 

peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Hukum 

Acara Pidana. Pada hakikatnya, teleconference hanyalah tempat 

dilaksanakannya persidangan di mana persidangan pada umumnya 

dilaksanakan di ruang sidang pengadilan yang mengadili perkara.14 

Salah satu hal yang diatur dalam Hukum Acara Pidana adalah terkait 

prosedur persidangan perkara pidana. Hukum Acara Pidana merupakan 

bagian dari hukum publik yang bertujuan untuk mencari, menemukan dan 

menggali kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya. Hukum 

Acara Pidana memiliki fungsi untuk menjaga keamanan, ketentraman dan 

kedamaian hidup bermasyarakat atau mengatur kepentingan umum dan 

bersifat memaksa. Jadi, dalam Hukum Acara Pidana tidak hanya sekedar 

mencari kebenaran formil yang semata-mata berdasar pada formalitas- 

formalitas hukum saja. 

Lebih dari itu, Hukum Acara Pidana dalam mencari, menemukan 

dan menggali kebenaran materiil yang diinginkan, ia harus baik dalam 

setiap tingkatan, seperti pada tingkatan penyidikan yang dilaksanakan oleh 

Kepolisian, tingkat penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan ataupun 

pada saat pemeriksaan dan diadili oleh hakim pada tingkat peradilan, 

sehingga dapat dipahami bahwa untuk mengungkap kebenaran materiil 

tidak hanya dapat bergantung pada aspek yuridis saja, tapi juga alangkah 

 

 
 

14 Kadek Astike, Angga Alfiyan, dkk, Op.Cit., hlm.25. 
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baiknya menggunakan ilmu-ilmu lainnya juga, contohnya psikologi, 

kriminalistik atau kriminologi, ilmu kedokteran dan lain-lain. 

Tujuan dari Hukum Acara Pidana sendiri tertuang dalam Keputusan 

Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.PW.07.07 Tahun 

1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana yang berbunyi : 

“Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah 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 didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan 

selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan 

guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah 

dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat 

dipersalahkan”15. 

 
Untuk mencapai tujuan memberikan perlindungan terhadap 

keluhuran harkat dan martabat manusia, maka asas-asas penegakan hukum 

yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman telah dituangkan dalam Kitab Undang- 

Undang Hukum Acara Pidana guna menjiwai setiap pasal atau ayat agar 

senantiasa mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia, asas- 

asas tersebut antara lain :16 

1. Asas legalitas dalam upaya paksa; 

2. Asas legal assistance atau tersangka dan terdakwa berhak mendapat 

bantuan hukum; 

3. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan; 
4. Asas praduga tidak bersalah atau presumption of innocence; 

 
15 Didik Endro, “Hukum Acara Pidana”, Surabaya, 2015, hlm.15. 
16 Eddy O.S. Hiariej, “Modul Pengantar Hukum Acara Pidana”, repository UT, hlm. 26. 
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5. Asas remedy and rehabilitation atau pemberian ganti rugi dan rehabilitasi 
atas salah tangkap, salah tahan dan salah tuntut; 

6. Asas fair, impartial, impersonal and objective atau peradilan yang cepat, 

sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak; 

7. Asas keterbukaan atau pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum; 

8. Asas pengawasan; 

9. Asas equality before the law atau persamaan di muka hukum; 

10. Asas presentasi atau hadirnya terdakwa. 

 
 

Pada dasarnya, asas-asas yang digunakan dan dijadikan landasan 

dalam beracara di pengadilan antara yang langsung dan yang menggunakan 

elektronik sama, seperti asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum17, 

asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan, asas presentasi atau 

hadirnya terdakwa dan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.18 Hal 

tersebut tentunya berhubungan dengan pembuktian dan juga asas-asas Hukum 

Acara Pidana. 

Apabila kita membahas tentang alat bukti petunjuk, maka perhatian 

kita tidak akan lepas dari sistem pembuktian. Pasal 183 Kitab Undang- 

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatakan bahwa “Hakim tidak 

boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang- 

kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu 

tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 

melakukannya”. Dari bunyi pasal tersebut dapat dipahami bahwa Indonesia 

menganut sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif 

(Negatief Wettelijk Stelsel) yang berarti pembuktian harus didasarkan pada 

 

17 Sinta Dewi HTP, “Kajian Yuridis Terhadap Keterangan Saksi Melalui Audio Visual 

(Teleconference) Di Persidangan Perkara Pidana”, Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu 
Hukum Universitas Indonesia, 2012, hlm.187. 
18 Nopian Firmansyah, Op.Cit., hlm.133. 
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undang-undang (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP) 

yaitu alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP 

disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.19 

Seorang hakim dapat memperoleh keyakinan dan memutus suatu 

perkara pidana tentunya dengan menerapkan asas-asas Hukum Acara Pidana 

dalam pelaksanaannya. Pada asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk 

umum, keterbukaan dari suatu proses peradilan digunakan untuk menjamin 

obyektivitas pemeriksaan, namun tidaklah diartikan dengan masuknya orang- 

orang dalam ruangan pengadilan karena bisa saja pada suatu persidangan 

seseorang tidak diijinkan masuk ke dalam ruangan pengadilan sebab 

keterbatasan luas gedung, akan tetapi tetap dipersilahkan mengikuti 

persidangan melalui alat pengeras suara yang dipasang di halaman gedung.20 

Hal tersebut tidaklah bertentangan dengan asas terbuka untuk umum yang 

mengakibatkan putusan tersebut menjadi batal demi hukum. Dalam 

pelaksanaan persidangan elektronik melalui teleconference, masyarakat tetap 

bisa menghadiri persidangan karena tidaklah  menyita tempat yang  luas, 

kecuali undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, tidak terjadi 

pelanggaran terhadap asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum pada 

persidangan perkara pidana secara elektronik melalui teleconference.21 

 

Pada persidangan perkara pidana yang dilakukan secara langsung di 

pengadilan, hakim menjalankan persidangan secara langsung, lisan, berada di 

 
 

19 Andi Hamzah, “Hukum Acara Pidana Indonesia”, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.250. 
20 Sinta Dewi HTP, Op.Cit., hlm.188. 
21 Loc.Cit. 
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ruangan yang sama dengan jaksa penuntut umum, panitera, saksi, terdakwa, 

penasihat hukum terdakwa dan juga dihadiri oleh pengunjung atau umum. 

Akan tetapi, semenjak persidangan dilakukan secara elektronik, hal tersebut 

menjadi jarang kita jumpai. Andi Hamzah menjelaskan bahwa pemeriksaan 

di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung yang berarti 

langsung kepada terdakwa dan para saksi (tidak diwakilkan). Kemudian, 

pemeriksaan hakim dilakukan secara lisan yang berarti bukan tertulis antara 

hakim dan terdakwa.22 Namun, dengan teknologi teleconference yang 

menyajikan gambar secara detail dan kualitas suara yang jelas, 

memungkinkan hakim untuk mengetahui secara langsung sorot mata, raut 

wajah maupun bahasa tubuh yang ditunjukkan oleh seseorang di muka 

persidangan walaupun berada di tempat yang berbeda dengan hakim. Dengan 

begitu, prinsip kehadiran seseorang (saksi/terdakwa) di muka persidangan 

sebagaimana dimaksud hadir secara fisik juga dapat dipenuhi dengan 

menggunakan teknologi teleconference.23 Oleh karena itu, asas presentasi 

atau kehadiran terdakwa tetap terpenuhi walaupun persidangan dilakukan 

secara elektronik melalui teleconference. Asas kehadiran terdakwa 

berhubungan dengan asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan.24 

Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan termuat dalam Pasal 

50 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 4 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
 

 

 

22 Ibid, hlm.189. 
23 Loc.Cit. 
24 Nopian Firmansyah, Op.Cit., hlm.143. 
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Tolak ukur yang dimaksud dengan peradilan cepat adalah ukuran batas waktu 

proses peradilan sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana pada tiap tahapannya.25 Asas sederhana memiliki arti 

tidak berbelit-belit dan rumit, sedangkan asas biaya ringan diartikan bahwa 

proses peradilan harus dilakukan dengan biaya seminimal mungkin namun 

kebenaran materiil tetap tercapai. Dengan penggunaan teleconference, untuk 

menghadirkan saksi atau terdakwa ke persidangan tidaklah membuat proses 

persidangan menjadi rumit justru membuat menjadi mudah dan membuat para 

pihak yang sedanng diperiksa tetap berada di tempatnya masing-masing, 

sehingga tidak mengganggu kegiatan masing-masing dan mengeluarkan biaya 

yang banyak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dilakukannya 

persidangan elektronik menggunakan teleconference tidak bertentangan 

dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. 

Pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik melalui 

teleconference di Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB sendiri mulai 

dilaksanakan sejak awal tahun 2020 dengan memperhatikan ketentuan- 

ketentuan yang berlaku. Tak lupa kelengkapan persidangan melalui 

teleconference juga dipersiapkan oleh Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB 

berupa komputer di setiap ruang sidang, akses internet, speaker, proyektor, 

kamera, mikrofon. Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB dalam menerima 

pelimpahan berkas perkara melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di 

 

 

 
 

25 Norika Fajriana, Op.Cit., hlm.65. 
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mana pada tahun 2020 berkas pelimpahan perkara pidana biasa yang diproses 

sebanyak 180 kasus.26 

Obyek pada penulisan skripsi ini ialah 4 putusan Pengadilan Negeri 

Kudus Kelas IB di mana keempat putusan tersebut dilaksanakan secara 

elektronik melalui teleconference dan juga menggunakan alat bukti petunjuk. 

Adapun putusan-putusan tersebut antara lain : 

1. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Kds; 
 

2. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Kds; 

 

3. Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Kds; 

 

4. Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kds. 

 

Terhadap apa-apa saja yang sah dan dapat digunakan sebagai alat 

bukti telah diatur secara limitatif di dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang- 

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi : “Alat bukti yang 

sah ialah : 

a. Keterangan saksi; 

 

b. Keterangan ahli; 

 

c. Surat; 

 

d. Petunjuk; 

 

e. Keterangan terdakwa”. 

 
Selain Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP), ketentuan tentang alat bukti juga diatur di dalam Pasal 

 
 

26 Asrofi, “Wawancara Pribadi”, Panitera Muda Pidana, 26 Januari 2022, Pengadilan Negeri Kudus 

Kelas IB. 
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44 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik yang berbunyi : 

“Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang 

pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai 

berikut: 

a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang- 
undangan; dan 

b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan 

angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)”. 

 

Alat bukti petunjuk untuk pembuktian dalam persidangan perkara 

pidana hanya dapat diperoleh dari alat bukti yang lain yaitu keterangan 

saksi, surat dan keterangan terdakwa. Pada konteks teori pembuktian, 

petunjuk merupakan bukti tidak langsung yang bersifat sebagai pelengkap 

yang berarti bahwa petunjuk bukanlah alat bukti mandiri melainkan alat 

bukti sekunder yang diperoleh dari alat bukti primer (keterangan saksi, surat 

dan keterangan terdakwa)27. Alat bukti petunjuk digunakan hanya apabila 

alat-alat bukti yang ada belum mampu membentuk keyakinan hakim tentang 

tindak pidana yang sedang diperiksa, sehingga hakim harus benar-benar 

melakukan pemeriksaan dengan cermat dan seksama berdasarkan hati 

nuraninya sebelum memutuskan untuk menggunakan alat bukti petunjuk 

guna mencapai kebenaran materiil yang diinginkan.28 

 

 
27 Eddy O. S. Hiariej, “Teori & Hukum Pembuktian”, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 110. 
28 Bastianto Nugroho, “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut 

KUHAP”, Yuridika Vol.32 No.1, 2017, Surabaya, hlm.31. 
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Syarat-syarat petunjuk sebagai alat bukti haruslah memiliki 

persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi, keadaan-keadaan 

tersebut berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi dan 

berdasarkan pengamatan hakim yang diperoleh dari keterangan saksi, surat 

atau keterangan terdakwa.29 Dari kata adanya persesuaian dapat 

disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya harus ada dua petunjuk untuk 

mendapatkan bukti yang sah.30 Oleh karena itu, menurut Eddy O.S.Hiariej 

penggunaan alat bukti petunjuk bersifat alternatif. 

Menurut Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP), petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang 

karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun 

dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu 

tindak pidana dan siapa pelakunya. Keterangan saksi, surat dan keterangan 

terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk pun juga diatur 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tepatnya pada Pasal 

188 ayat (2). Adapun bunyi dari Pasal 188 ayat (2) Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana yaitu : “Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) hanya dapat diperoleh dari: 

 
a. Keterangan saksi; 

 

b. Surat; 

 

c. Keterangan terdakwa”. 
 

 
 

29 Eddy O.S.Hiariej, Op.Cit., hlm.109. 
30 Ibid, hlm.111. 
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Dari pasal tersebut jelas dinyatakan bahwa hanya tiga alat bukti itu 

saja yang dapat digunakan oleh hakim sebagai sumber untuk mendapatkan 

alat bukti petunjuk, selain ketiga hal tersebut tidak dapat diterima sebagai 

sumber untuk mendapatkan alat bukti petunjuk dalam proses pemeriksaan 

di pengadilan. Eddy O.S. Hiariej berpendapat bahwa petunjuk dapat 

digunakan sebagai alat bukti apabila terdapat persesuaian yang mana 

sekurang-kurangnya harus ada dua petunjuk untuk mendapatkan bukti yang 

sah. Pada proses pembuktian dalam persidangan, Dewantoro selaku Hakim 

Pengadilan Negeri Kudus menjelaskan bahwa : “Menurut Eddy O.S.Hiariej, 

minimal harus ada dua alat bukti terlebih dahulu baru dapat muncul 

petunjuk”.31 

Keyakinan hakim menjadi hal yang penting dalam pengambilan 

keputusan di persidangan karena hal tersebut telah ditetapkan dalam sistem 

pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana Indonesia yaitu sistem 

pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (Negatief Wettelijk 

Stelsel), sehingga dalam memutuskan suatu perkara pidana haruslah 

memuat paling sedikit dua alat bukti yang sah disertai adanya keyakinan 

hakim. Apabila hakim belum memperoleh keyakinan atas tindak pidana 

yang diperiksanya merupakan kesalahan terdakwa atau bukan, maka hakim 

baru boleh menggunakan alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk sendiri 

merupakan otoritas penuh dan subjektivitas hakim yang memeriksa perkara 

 

 
31 Dewantoro, “Wawancara Pribadi”, Hakim, 28 Desember 2021, Pengadilan Negeri Kudus Kelas 

IB. 
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tersebut. Dalam mengambil kesimpulan bahwa suatu pembuktian 

merupakan petunjuk atau alat bukti petunjuk, hakim harus menghubungkan 

alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya dan menemukan 

persesuaiannya32. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyusun skripsi dengan judul : 

“PENGGUNAAN ALAT BUKTI PETUNJUK PADA PERSIDANGAN 

PERKARA PIDANA MELALUI TELECONFERENCE DI 

PENGADILAN NEGERI KUDUS”. 

 

 
 

B. Perumusan Masalah 

 

Dari uraian latar belakang di atas, timbullah permasalahan yang dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah penggunaan alat bukti petunjuk pada persidangan 

perkara pidana yang dilakukan secara elektronik melalui 

teleconference di Pengadilan Negeri Kudus dalam Putusan Nomor 

34/Pid.Sus/2020/PN Kds, Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Kds, 

Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Kds dan Putusan Nomor 

61/Pid.B/2020/PN Kds? 

2. Bagaimanakah kedudukan alat bukti petunjuk sebagai dasar putusan 

hakim terhadap kasus-kasus yang disidangkan melalui 

teleconference di Pengadilan Negeri Kudus dalam Putusan Nomor 

 
 

32 Eddy O.S.Hiariej, Op.Cit., hlm.111. 
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34/Pid.Sus/2020/PN Kds, Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Kds. 

Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Kds dan Putusan Nomor 

61/Pid.B/2020/PN Kds? 

 

 
C. Tujuan Penelitian 

 

Sesuai dengan ruang lingkup permasalahan yang telah dikemukakan di atas, 

maka tujuan dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui penggunaan alat bukti petunjuk pada persidangan 

perkara pidana melalui teleconference di Pengadilan Negeri Kudus 

dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Kds, Putusan Nomor 

35/Pid.Sus/2020/PN Kds. Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Kds 

dan Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kds; 

2. Untuk mengetahui kedudukan alat bukti petunjuk yang digunakan 

sebagai dasar putusan hakim terhadap kasus-kasus yang disidangkan 

secara elektronik melalui teleconference di Pengadilan Negeri 

Kudus dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Kds, Putusan 

Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Kds. Putusan Nomor 

49/Pid.B/2020/PN Kds dan Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kds. 

 

 
D. Kegunaan Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis 
 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah, memperluas wawasan 

dan pengetahuan mengenai alat bukti petunjuk pada persidangan 
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perkara pidana yang dilaksanakan secara elektronik melalui 

teleconference di Pengadilan Negeri Kudus serta diharapkan sebagai 

sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis 

dipelajari di bangku perkuliahan. 

2. Manfaat Praktis 

 
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat praktis, 

seperti : 

a. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

salah satu sarana yang bermanfaat dalam 

mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang 

pemahaman terkait penggunaan alat bukti petunjuk pada 

proses persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara 

elektronik melalui teleconference di Pengadilan Negeri 

Kudus; 

b. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi bacaan dalam pemahaman terkait penggunaan alat 

bukti petunjuk dalam proses persidangan perkara pidana 

yang dilaksanakan secara elektronik melalui teleconference 

di Pengadilan Negeri Kudus. 
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E. Sistematika Penulisan 

 

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, penulis membuat 

sistematika penulisan dalam 5 bab, antara lain : 

1. Bab I : Pendahuluan 
 

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan 

permasalahan, tujuan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian dan sistematika penulisan. 

2. Bab II : Tinjauan Pustaka 

 

Bab ini berisi tentang teori – teori yang berkaitan dengan pokok 

masalah yang diteliti yaitu jenis-jenis sistem pembuktian, macam - 

macam alat bukti, kekuatan alat-alat bukti, keyakinan hakim dan 

persidangan melalui teleconference. 

3. Bab III : Metode Penelitian 

 

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan oleh peneliti dalam 

melakukan penelitian seperti metode pendekatan, spesifikasi 

penelitian, metode penentuan data, metode pengumpulan data, 

metode pengolahan dan penyajian data dan metode analisis data. 

4. Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan dari 

penelitian yang telah dilakukan mengenai penggunaan dan 

kedudukan alat bukti petunjuk sebagai dasar putusan hakim terhadap 

perkara pidana yang dilakukan secara elektronik melalui 

teleconference di Pengadilan Negeri Kudus. 
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5. Bab V : Penutup 
 

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran. 

 

6. Daftar Pustaka 

 

Berisi tentang semua buku atau karangan atau artikel ilmiah atau 

jurnal yang menjadi sumber atau referensi penyusunan skripsi. 

7. Lampiran 
 

Merupakan lembar pelengkap informasi, sehingga dapat 

mendukung akurasi hasil penelitian. 

 


