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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Hukum acara pidana sangatlah penting dalam menjalankan 

proses menegakkan keadilan, oleh karena itu dalam kondisi apapun 

hukum acara pidana harus tetap dijalankan seperti halnya dimasa 

sekarang, dimana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (selanjutnya 

ditulis Covid-19) masih mewabah. Pandemi Covid-19 yang melanda 

saat ini membawa dampak perubahan tatanan kehidupan masyarakat, 

tidak terkecuali pada mekanisme dan proses penegakan hukum di 

Indonesia. Hukum Acara Pidana adalah hukum yang mengatur tentang 

bagaimana cara menyelenggarakan hukum pidana materiel, yang 

selanjutnya untuk memperoleh keputusan hakim dan cara  

melaksanakan hasil keputusan tersebut.1 

Covid-19 adalah sebuah virus yang menyerang sistem 

pernafasan. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China 

pada akhir Desember 2019. Virus ini menyerang begitu cepat hingga 

seluruh dunia termasuk Indonesia. Presiden melalui Keputusan 

Presiden No.12 Tahun 2020 menetapkan bahwa covid-19 sebagai 

bencana nasional. Berbagai macam kebijakan di buat oleh pemerintah 

dalam menangani pencegahan virus covid-19 mulai dari, Pembatasan 

Sosial Berskala Besar (PSBB), yaitu kebijakan pemerintah dengan 

cara membatasi kegiatan sosial secara besar dalam rangka memutus 

                                                             
1 Andi Sofyan dan Asis, “Hukum Acara Pidana”, Kencana, Jakarta, 2020, hlm.4. 
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penyebaran Covid-19. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasann 

Sosial Berskala Besar, adapun yang mendasari dikeluarkannya 

kebijakan ini yaitu sesuai dengan aturan dasar , Undang- Undang 

Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan 

Kesehatan.2 Setelah PSBB akhirnya Presiden kembali mengeluarkan 

kebijakan baru yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 

(PPKM), dasar hukum penerapan PPKM diatur dalam Intruksi 

Menteri dalam Negeri No 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa 

dan Bali3. 

 Selain itu  di dalam bidang hukum pemerintah melalui 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga tak luput 

mengeluarkan kebijakan yaitu dengan membebasakan 35.676 orang 

narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan melalui program asimilasi 

dan intergrasi.4 Menurut  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Yasonna Laoly, pembebasan kepada para narapidana dilakukan atas 

dasar nilai kemanusiaan, mengingat kondisi di dalam Lembaga 

                                                             
2 Putu Ayu Criselda Candra Gayatri Wibawa, “Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani 

Covid 19”, Ganesa Civic Education Journal, Universitas Pendidikan Indonesia, Tahun 
2021, Bali, hlm.15. 
3 Detiknews, “Ini Dasar Hukum PPKM Darurat”, 2 Juli 2021, 

https://news.detik.com/berita/d-5628512/ini-dasar-hukum-ppkm-darurat-yuk-disimak, yang 

diakses pada 30 September 2021. 
4 Sanisa, “Kajian Sosio-Yuridis Pembebasan Bersyarat dan Pemberian Asimilasi Bagi 

Narapidana pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan”, 

Jurnal Hukum, Vol.1 No.1 (2021), 36. 

https://news.detik.com/berita/d-5628512/ini-dasar-hukum-ppkm-darurat-yuk-disimak
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Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan sudah dalam kategori over 

capacity, sehingga sangat sulit untuk menerapkan protokol kesehatan 

dalam pencegahan penyebaran covid-195.  

Pengadilan adalah salah satu lembaga negara yang juga 

terdampak akibat pandemi Covid-19, khususnya terkait dengan 

pelaksanaan persidangan. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan 

pemerintah seperti larangan untuk berkerumun dan harus menjaga 

jarak. Hal ini menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum 

khususnya dalam menerapkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan 

guna terciptanya suatu keadilan,  

Asas cepat, sederhana dan biaya ringan adalah proses perkara di 

pengadilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan 

serta bebas, jujur dan tidak memihak serta harus diterapkan secara 

konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan6. Asas cepat, sederhana 

dan biaya ringan telah di atur di dalam pasal 2 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.  

Sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, 

Pengadilan Negeri Kudus adalah salah satu peradilan yang 

menerapkan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan. sekalipun 

dimasa pandemi saat ini tentu banyak perubahan tatanan kegiatan 

yang berbeda termasuk dalam proses persidangan yang awalnya 

                                                             
5 Tribunnews.com, “Dipertanyakan Alasan Membebaskan Narapidana, ini Penjelasan 

Yasonna”, 18 April 2020, 

https://www.tribunnews.com/nasional/2020/04/18/dipertanyakan-alasan-membebaskan-

narapidana-ini-penjelasan-yasonna, yang diakses pada 30 September 2021. 
6 Maya Hildawati Ilham, “Kajian atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan 

terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 

K/Pid/2017)”, Jurnal Verstek Vol.7 No.3 (2017) 215. 

https://www.tribunnews.com/nasional/2020/04/18/dipertanyakan-alasan-membebaskan-narapidana-ini-penjelasan-yasonna
https://www.tribunnews.com/nasional/2020/04/18/dipertanyakan-alasan-membebaskan-narapidana-ini-penjelasan-yasonna
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dilakukan secara tatap muka namun semenjak adanya Covid-19 ini 

pola persidangan tatap muka berubah menjadi sistem online atau biasa 

disebut persidangan secara Teleconference. Pada tataran secara 

empiris  terdapat pro dan kontra dari diberlakukannya sidang secara 

teleconference, beberapa faktor tersebut di antaranya : 

1. Kebijakan formulatif atau pembuatan undang-undang  dan 

kebijakan aplikatif atau penegakan hukum, yang keduanya 

sama-sama mengacu pada ketentuan hukum positif, sehingga 

setiap ada perubahan tatanan hal baru, akan menyulitkan proses 

penegakan hukum karena harus memperbarui atau mengganti 

peraturannya terlebih dahulu baru dapat di laksanakan 

2. Kitab undang-undang hukum acara pidana tidak mengenal 

istilah teleconference sehingga dalam penerapannya terdapat pro 

dan kontra yang di nilai apakah akan merugikan atau 

menguntungkan dari masing-masing pihak yang terlibat, bagi 

yang mendukung terhadap pelaksanaan sidang secara 

teleconference pasti akan berorientasi terhadap tugas dan 

tanggung jawab aparat penegak hukum yang tidak boleh 

menjadikan pandemi sebagai alasan untuk menghentikan proses 

penegakan hukum yang telah berjalan, selain itu sidang secara 

teleconference di anggap sebagai cerminan dari asas cepat, 

sederhan dan biaya ringan pada hukum pidana formil atau 

hukum acara pidana, sedangkan bagi yang tidak mendukung 

adanya sidang secara teleconference beranggapan bahwa apabila 
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sidang tetap dilaksanakan akan mempersulit terwujudnya prinsip 

keadilan substantife karena hakim akan kesulitan dalam 

memperoleh suatu keyakinan yang cukup terkait keterangan 

yang diberikan dalam persidangan jika saksi atau terdakwa tidak 

dihadirkan secara langsung 

3. Pada eksistensi mengenai sidang secara teleconference, hakim 

menyetujui untuk dilakukan sidang teleconference, aspek ini 

seharusnya dilakukan dalam bidang peradilan di Indonesia agar 

tidak dipandang negatif oleh masyarakat 

Namun di sisi lain peraturan mengenai persidangan secara 

teleconference dinilai tidak sesuai dengan ketentuan dalam beberapa 

pasal di KUHAP diantaranya : 

pasal 64 :“ Terdakwa berhak untuk di adili dalam sidang yang 

terbuka untuk umum”,  

pasal 160 ayat (1) huruf a : “saksi di panggil ke dalam ruang sidang 

seorang demi seorang menurut urutan yang di pandang sebaik-

baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat 

penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum” 

pasal 167 : 

(1). Setelah saksi memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang 

kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya 

(2). Izin itu tidak diberikan jika penuntut umum atau terdakwa atau 

penasehat hukum mengajukan permintaan supaya saksi tetap 

menghadiri sidang 

(3). Para saksi selama sidang dilarang saling bercakap-cakap 

  

Dari beberapa pasal tersebut menegaskan bahwa di dalam 

persidangan diharuskan untuk dilakukan secara langsung, dalam arti 

yaitu secara tatap muka atau datang langsung di tempat persidangan. 

 Namun dalam rangka menjalankan proses penegakan hukum 

agar tetap berjalan akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA 
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No.1 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa 

pencegahan penyebaran covid-19 di lingkungan mahkamah agung dan 

badan peradilan dibawahnya. Sedangkan persidangan pidana secara 

teleconference di atur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang 

tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidanan secara 

teleconference. Selain itu dalam mendukung SEMA No.1 Tahun 2020 

tersebut, Kejaksaan RI serta Kemenkumham menyelenggarakan surat 

perjanjian kerjasama atau MOU (Memorandum Of Understanding)  

No.202/DJU/HM.01.1/4/2020, No. Kep-17/E/Ejp/04/2020, No.PAS-

08.HH.05.05/2020 tentang administrasi dan persidangan perkara 

pidana di pengadilan secara elektronik. Peraturan-peraturan tersebut 

dibuat untuk memberikan jalan agar proses persidangan tetap dapat 

dijalankan meskipun tidak melalui tatap muka. Hal ini sesuai dengan 

asas salus populi suprema lex esto yang artinya keselamatan rakyat 

adalah hukum tertinggi. 

Pola pemeriksaan dan penyelesaian perkara pidana di 

Pengadilan Negeri Kudus dalam masa pandemi memang menjadi 

suatu tantangan yang berbeda bagi aparat penegak hukum sehingga 

selama proses persidangan terdapat kendala-kendala yang terjadi di 

pengadilan negeri kudus, yaitu lambatnya jalan persidangan, faktor-

faktor yang menjadi dasar lambatnya proses persidangan di antaranya 

sebagai berikut:7 

                                                             
7 Asrofi, “Wawancara Pribadi”, Sebagai Ketua Panitera Muda Pidana, 1 Oktober 2021, 

Pengadilan Negeri Kudus, Kudus. 
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1. Adanya kendala seperti sinyal, fasilitas teknologi dan kurangnya 

ahli IT (Information Technology) di setiap tempat lembaga 

penegak hukum yang membuat persidangan tidak dapat berjalan 

dengan baik 

2. Terdakwa dan saksi kurang memahami apa yang di tanyakan dan 

apa yang disampaikan oleh majelelis hakim, penuntut umum dan 

penasehat hukum melalui teleconference, sehingga dalam satu 

agenda terkadang terdakwa perlu dilakukan sidang dua kali 

dengan menghadirkan langsung terdakwa ke pengadilan, maka 

proses persidangan yang semula dijadwalkan lebih cepat menjadi 

lebih lama 

3. Proses sulitnya pembuktian keabsahan barang bukti dan alat 

bukti sehingga  menghambat pemeriksaan 

Pelaksanaan persidangan selama masa pandemi tentu telah 

mengalami banyak sekali kendala-kendala seperti yang telah 

disebutkan di atas, namun dalam rangka menerapkan asas cepat, 

sederhana dan biaya ringan tentu pengadilan negeri kudus mengambil 

langkah agar proses penyelesaian perkara pidana tetap berjalan dengan 

efektif dan tetap  memperhatikan penerapan protokol kesehatan 

selama masa pandemi covid-19. Pengadilan negeri kudus mengambil 

langkah dengan cara mengalihkan jenis penahanan terhadap sebagian 

para terdakwa dari tahanan rutan menjadi tahanan kota atau tahanan 

rumah, hal ini dinilai lebih efektif karena mengingat kapasitas rutan 

yang sudah dalam kategori over capacity sehingga sangat 
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membahayakan untuk para tahanan. Selain itu dengan menempatkan 

terdakwa sebagai tahanan rumah atau tahanan kota tentu akan 

meringankan biaya hidup atau uang saku yang sebelumnya dijalani 

para terdakwa di rutan. Dengan mengalihkan terdakwa menjadi 

tahanan rumah atau kota tentu akan mempermudah para terdakwa 

untuk bertemu dengan penasehat hukumnya demi melakukan upaya 

pembelaan selama proses perkara yang dihadapi.8  

Berikut tabel jumlah pengalihan tahanan rutan yang dialihkan ke 

tahanan kota dan tahanan rumah di Rumah Tahanan Negara Kudus :9  

Jumlah dan Status Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kudus 

Tahun Kapasitas 
Tahanan 

Rutan 

Tahanan 

Kota 

Tahanan 

Rumah 
Jumlah 

2019 

2020 

104 

104 

176 

Penghuni 

138 

Penghuni 

32 tahanan 

11 tahanan 

15 

tahanan 

5 tahanan 

223 

154 

 

Tabel di atas adalah gambaran dari jumlah keseluruhan para 

tahanan di rumah tahanan negara kudus. Secara keseluruhan dapat 

dijabarkan bahwa pada tahun 2019 rutan kudus mempunyai kapasitas 

104 tahanan, yang terdiri dari 176 tahanan rutan, 32 tahanan kota, 15 

tahanan rumah shingga total keseluruhannya adalah 223 tahanan, 

sedangkan pada tahun 2020 kapasitas daya tampung rutan kudus 

masih sama yaitu 104 tahanan, yang terdiri dari 138 tahanan rutan, 11 

                                                             
8 Dewantara, “Wawancara Pribadi”, Sebagai Hakim Anggota, 3 Januari 2022, Pengadilan 

Negeri Kudus, Kudus. 
9 Eko Budiharto, “Wawancara Pribadi”, Sebagai Kepala Sub Bidang Pelayanan Tahanan, 

25 Februari 2022, Rumah Tahanan Negara Kudus.  
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tahanan kota, 5 tahanan rumah sehingga total keseluruhannya adalah 

154 tahanan. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

jumlah tahanan di rutan kudus dari tahun 2019 sampai tahun 2020 

mengalami jumlah penurunan yang cukup besar. dalam tabel tersebut 

terdapat jumlah upaya pengalihan yang dilakukan oleh rutan kudus 

mulai dari tahanan rutan yang kemudian dialihkan ke tahanan kota 

atau tahanan rumah dengan tujuan untuk mengurangi penyebaran 

virus covid-19. Pengalihan para tahanan di rutan kudus diharapkan 

bisa memberikan solusi selama masa pandemi covid-19 ini.  

Dalam proses penyelesaian perkara ditingkat pertama 

berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 

disebutkan bahwa Pengadilan Negeri diharapkan menyelesaikan 

perkara dalam waktu satu bulan hingga tiga bulan, dan apabila belum 

dapat diselesaikan maka diberi waktu selambat-lambatnya sampai 

dalam waktu lima bulan. Biaya perkara diatur dalam Keputusan 

Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang 

Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana dalam poin 27 menyebutkan “biaya perkara pidana 

minimal Rp.500,- dan maksimal 10.000,- dengan penjelasan bahwa 

Rp.7.500,- bagi pengadilan tingkat pertama dan Rp.2.500,- bagi 

pengadilan tingkat banding. 

Berikut tabel penerapan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya 

Ringan, dalam perkara pidana umum di Pengadilan Negeri Kudus :10 

                                                             
10 Asrofi, “Wawancara Pribadi”, Sebagai Ketua Panitera Muda Pidana, 1 Oktober 2021, 

Pengadilan Negeri Kudus, Kudus.  
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Tahun 

Jumlah Perkara Pidana Umum 

di Pengadilan Negeri Kudus 

Jumlah 

Perkara 

Telah 

di 

Putus 

Rata-rata 

lama 

sidang 

Rata-rata biaya perkara 

yang dikeluarkan 

2018 

2019 

2020 

232 

176 

135 

220 

192 

139 

2 Bulan 

2 Bulan  

4 Bulan 

Rp. 2.000 

Rp. 2.000 

Rp. 5.000 

 Berikut tabel penerapan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya 

Ringan, dalam perkara pidana Khusus di Pengadilan Negeri Kudus :11 

 

 

Tahun 

Jumlah Perkara Pidana Khusus 

di Pengadilan Negeri Kudus 

Jumlah 

Perkara  

Telah 

di 

Putus 

Rata-rata 

lama 

sidang 

Rata-rata biaya perkara 

yang dikeluarkan 

2018 

2019 

2020 

59 

52 

49 

55 

48 

48 

3 Bulan  

3 Bulan  

5 Bulan  

Rp. 2.000 

Rp. 2.000 

Rp. 5.000 

 

Pengadilan Negeri Kudus mengadili perkara pidana umum dan 

perkara pidana khusus. Perkara pidana umum bersumber pada aturan-

aturan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana,12 sedangkan perkara pidana khusus adalah perkara yang 

bersumber pada aturan hukum yang menyimpang dari Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana dengan jenis perbuatan-perbuatan 

tertentu dan orang-orang tertentu13. Dalam KUHAP sendiri tidak ada 

aturan mengenai sidang secara teleconference karena pembuat 

undang-undang pada waktu itu tentunya tidak menyadari akan adanya 

                                                             
11 Asrofi, “Wawancara Pribadi”, Sebagai Ketua Panitera Muda Pidana, 1 Oktober 2021, 

Pengadilan Negeri Kudus, Kudus. 
12 Sudarto, “Hukum Pidana I”, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2013, 

hlm.15. 
13 Nyoman Serikat Putra Jaya, “ Hukum Pidana Khusus”, Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro Semarang, Semarang, 2016, hlm.5. 
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revolusi teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian pesat 

sehingga KUHAP tidak dapat mengantisipasi14, dengan demikian 

berlakulah pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 

tentang kekuasaan kehakiman , yaitu mewajibkan hakim harus 

menggali kebenaran materiil sehingga terbuka peluang bagi hakim 

untuk mengesampingkan aspek formal. Namun ada beberapa perkara 

pidana khusus yang dalam pemeriksaannya telah mengatur 

penggunaan sarana elektronik melalui teleconference seperti Undang-

Undang no 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban 

(pasal 9 ayat 3) dan Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang 

pemberantasan tindak pidana terorisme (pasal 27).15  

Jumlah perkara pidana umum di Pengadilan Negeri Kudus  

tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami penurunan, sedangkan rata-

rata lama proses persidangan, tahun 2020 mengalami proses 

persidangan lebih lama  dari pada tahun 2018 dan 2019, dan untuk 

biaya perkara tahun 2020 lebih tinggi dari pada tahun 2018 dan 2019. 

Selain itu jumlah perkara pidana khusus di Pengadilan Negeri Kudus 

dari tahun 2018 sampai tahun 2020 sama mengalami penurunan, lama 

proses persidangan tahun 2020 lebih lama dari pada tahun 2018 dan 

                                                             
14 Dian Erdianto dan Eko Suponyono, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberian 

Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference Di Indonesia”, Jurnal Law Reform,Vol 

11, No.1 Tahun (2015), 70. 
15 Nopian Firmansyah, “Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Melalui Teleconference 

Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat,Sederhana dan Biaya Ringan”, Al Adi, Vol.XII 

No 1 (2020), 30. 
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2019, dan untuk biaya perkara tahun 2020 sama lebih tinggi dari pada 

tahun 2018 dan 201916.  

Berdasarkan dua tabel diatas dapat diketahui bahwa proses lama 

persidangan dari sebelum masa pandemi dan sesudah masa pandemi 

lebih lama. Oleh karena itu berdasarkan data di atas maka penulis 

akan mengkaji mengenai penerapan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya 

Ringan di Pengadilan Negeri Kudus, yang dituangkan ke dalam 

skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI ASAS CEPAT, 

SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DALAM PEMERIKSAAN 

DAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PADA MASA 

PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN NEGERI KUDUS" 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi asas cepat, sederhana dan biaya ringan 

dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara pidana pada masa 

pandemi di Pengadilan Negeri Kudus? 

2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan asas 

cepat, sederhana dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan 

penyelesaian perkara pidana pada masa pandemi di Pengadilan 

Negeri Kudus? 

C. Tujuan Penelitian 

                                                             
16 Asrofi, “Wawancara Pribadi”, Sebagai Ketua Panitera Muda Pidana, 1 Oktober 2021, 

Pengadilan Negeri Kudus, Kudus. 
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1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi asas cepat,sederhana 

dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara 

pidana pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Negeri Kudus 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam 

penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam 

pemeriksaan dan penyelesaian perkara pidana pada masa pandemi 

covid-19 di Pengadilan Negeri Kudus.  

D. Kegunaan Penelitian  

1. Kegunaan Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

pengembangan ilmu bagi para pembaca khususya di bidang 

hukum acara pidana. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

suatu acuan bagi penelitian selanjutnya yang akan membahas 

lebih lanjut mengenai implementasi asas cepat, sederhana dan 

biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara pidana 

dimasa pandemi covid-19 

2. Kegunaan Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan 

nantinya dalam hal menerapka asas cepat, seerhana dan biaya 

ringan dalam hal memeriksan dan menyelesaikan perkara pidana 

pada saat masa pademi covid-19 atau jika suatu saat nanti terdapat 

masalah yang menyerupai keadaan seperti masa pandemi covid-

19 
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E. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

    

 

  

Penerapan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam 

Pemeriksaan dan Penyelesaian Perkara Pidana di 

Pengadilan Negeri Kudus 

Sebelum Pandemi Covid-19 : 

1. Pemeriksaan biasa (pasal 

152-202 KUHAP) 

2. Pemeriksaan singkat (pasal 

205 KUHAP) 

3. Pemeriksaan cepat (pasal 

205-206 KUHAP)  

Sesudah Pandemi Covid-19 : 

1. Pelayanan perkara berbasis 

online (PERMA No.1 

Tahun 2019) 

2. Tata cara persidangan 

pidana secara 

Teleconference (PERMA 

No.4 Tahun 2020) 

3. Persidangan Teleconference 

(SEMA No.1 Tahun 2020 

dan MOU 

No.202/DJU/HM.01.1/4/20

20,No.Kep-

17/E/Ejp/04/2020, 

No.PAS-

08.HH.05.05/2020) 

4. Hakim dan petugas PN 

Kudus bekerja secara 

(WFH) (SEMA No.3 tahun 

2020) 

5. Sulitnya proses pembuktian 

6. Terdakwa kurang 

memahami apa yang 

disampaikan saat 

persidangan  

PUTUSAN HAKIM 
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F. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini penulis menguraikan tenang latar belakang 

pemillihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat mengenai tinjauan pustaka yang berguna 

sebagai landasan teoritis untuk melakukan pembahasan 

terhadap pokok permasalahan yang terdiri dari asas-asas 

dalam hukum acara pidana dan pola penyelesaian kerkara 

pidana sebelum dan sesudah masa pandemi covid-19 di 

Pengadilan Negeri Kudus 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi mengenai metode yang digunakan dalam 

melakukan penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, 

spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode 

pengolahan dan penyajian data dan metode analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini merupakan inti dari skripsi yang memuat 

pembahasan dari rumusan masalah yang meliputi penerapan 

asas cepat, sederhana dan biaya ringan dan kendala-kendala 

yang dihadapi dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara 

pidana pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Negeri 

Kudus  
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BAB V : PENUTUP  

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari jawaban perumusan 

masalah skripsi dan saran yang diberikan penulis dalam 

mengatasi permasalahan-permasalahan   

DAFTAR PUSTAKA 

Lampiran 

Bagian ini berisi mengenai lembar pelengkap informasi 

dalam mendukung hasil penelitian. Dalam penelitian ini 

terdapat lampiran berupa Surat keterangan telah melakukan 

penelitian dan tarik data dari :  

a. Pengadilan Negeri Kudus (wawancara)  

b. Kejaksaan Negeri Kudus (wawancara) 

c. Rumah Tahanan Negara Kudus (tarik data) 
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