
MENGAPA PERMA
SIDANG PIDANA SECARA 

ELEKTRONIK ADA

Jika persidangan ditunda hingga 
masa pandemi selesai, 
dikhawatirkan masa tahanan 
habis dan terdakwa harus 
dilepaskan secara hukum dari 
tahanan sebelum persidangan 
kembali dimulai.

Mengirimkan 
dokumen dalam 
format pdf secara 
elektronik kepada 
Pengadilan

Penuntut/Penasihat Hukum/
Terdakwa wajib:

Setelah dokumen dibacakan:

Membacakan dokumen 
persidangan seperti 
dalam  persidangan 
biasa melalui aplikasi/
bantuan tekhnologi 

Dokumen Penuntut 
Pengadilan akan mengirimkan 
dokumen kepada Penasihat 
Hukum/Terdakwa secara 
elektronik.

Dokumen Penasehat 
Hukum/Terdakwa
Pengadilan akan mengirimkan 
dokumen kepada Penuntut 
secara elektronik.

(data dari SATGAS COVID-19 Mahkamah Agung 
per 6 Oktober 2020)

Persidangan 
Pidana Tetap Harus 
Dilanjutkan

Persidangan pidana di 
Gedung pengadilan sangat 
berisiko menjadi sarana 
penyebaran virus Covid-19.

424
orang aparat
pengadilan 

Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, 
dan Kementerian Hukum dan HAM 
telah sepakat untuk mulai 
melaksanakan persidangan pidana 
secara teleconference 
tanggal 13 April 2020.

Diperlukan panduan sidang 
pidana secara elektronik agar 
pelaksanaannya seragam dan 
memenuhi hak-hak fair trial.

?
Positif terjangkit virus Covid-19 



  







Bencana alam dan keadaan 
darurat lainnya (Pasal 1 butir 16 
PERMA 4/2020).



Kehadiran Para Peserta Sidang 

Proses Persidangan
Pembacaan Dokumen-Dokumen Persidangan

Majelis Hakim, Panitera Pengganti, 
Penuntut, Penasihat Hukum, & Terdakwa

Saksi dan Ahli









Di ruang sidang pengadilan Di Rutan/Lapas

Penasehat 
Hukum

Panitera 
Pengganti

PenuntutMajelis 
Hakim

Terdakwa

Di ruang sidang 
pengadilan

Di kantor 
Penuntut Di Rutan/Lapas

Penasehat 
Hukum

Panitera 
Pengganti

PenuntutMajelis 
Hakim

Terdakwa

Di ruang sidang 
pengadilan

Penasehat 
Hukum

Panitera 
Pengganti

PenuntutMajelis 
Hakim

Terdakwa

Di kantor Penuntut

Di ruang sidang pengadilan

Penasehat 
Hukum

Panitera 
Pengganti

PenuntutMajelis 
Hakim

Terdakwa

Di kantor 
Penuntut

Ruang Sidang 
Pengadilan

Kantor 
Penuntut 
Umum

Kedutaan RI

Ruang Sidang 
Pengadilan 

Wilayah Hukum 
Saksi/Ahli 

berada

Saksi

Ahli
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I S I  P E R M A  S I D A N G  P I D A N A  S E C A R A  E L E K T R O N I K

Dalam ke
adaan tertentu



Proses Persidangan

PEMERIKSAAN 
TERDAKWA

PEMERIKSAAN 
BUKTI

Terdakwa wajib 
secara fisik 
berada dalam satu 
ruangan yang sama 
dengan Penasihat 
Hukumnya.



Barang bukti yang 
diperiksa tetap 
berada di kantor 
Penuntut.



Apabila bukti tersebut 
ingin ditunjukkan 
kepada Saksi/Ahli/ 
Terdakwa, Penuntut 
memperlihatkan bukti 
tersebut melalui video 
yang terhubung dengan 
aplikasi pelaksanaan 
sidang secara elektronik.



Apabila Penasihat Hukum/Terdakwa ingin mengajukan bukti, 
bukti harus di-scan dahulu dan dikirimkan ke e-mail 
Pengadilan sebelum dihadirkan dalam persidangan dan 
Hakim wajib mencocokkan hasil scan dengan dokumen asli 
yang ditunjukkan melalui video yang terhubung dengan 
aplikasi pelaksanaan sidang secara elektronik.



Apabila Terdakwa 
mengikuti 
persidangan dari 
Rutan/Lapas, 
ruangan 
pemeriksaan 
wajib dilengkapi 
alat perekam/ 
kamera/CCTV.



Di dalam ruang pemeriksaan, 
tidak diperkenankan terdapat 
orang lain selain Terdakwa & 
Penasihat Hukumnya.
(kecuali petugas Rutan/Lapas, petugas 
IT, dan pihak lain sesuai ketentuan 
perundang-undangan)





Apabila bukti berupa 
dokumen cetak, Majelis 
Hakim wajib mencocokkan 
dokumen bukti hasil scan 
dalam berkas perkara 
dengan dokumen asli yang 
ditunjukkan Penuntut 
melalui video yang 
terhubung dengan aplikasi 
pelaksanaan sidang secara 
elektronik.
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Proses Persidangan

PEMERIKSAAN 
SAKSI & AHLI Pihak yang 

menghadirkan Saksi/Ahli 
wajib memberitahukan 
hal-hal berikut kepada 
Panitera Pengganti: 



Dalam hal Saksi/Ahli 
mengikuti persidangan dari 
ruang sidang pengadilan 
(di wilayah hukum Saksi/Ahli). 
Ketua Pengadilan wajib menyediakan 
fasilitas sidang secara elektronik, 
menunjuk Hakim dan Panitera Pengganti 
untuk mengawasi jalannya pemeriksaan 
tanpa menggunakan atribut sidang. 



Panitera Pengganti memanggil 
Saksi/Ahli ke dalam aplikasi 

sidang secara elektronik 
melalui akun Saksi/Ahli yang 

sudah diberitahukan 
sebelumnya.



Dalam hal Saksi/Ahli 
mengikuti persidangan 

dari Kedutaan 
Republik Indonesia.

Kedutaan wajib menyediakan 
fasilitas sidang secara 

elektronik serta menunjuk 
seorang pegawai kedutaan 
untuk mengawasi jalannya 

pemeriksaan.

Untuk saksi yang 
identitasnya wajib dirahasiakan, 
Majelis Hakim wajib:

 Memerintahkan Panitera Pengganti 
untuk mematikan fitur video di 
aplikasi sidang secara elektronik 
(saksi hanya memberikan keterangan 
dalam format audio; atau

  Memeriksa saksi tanpa kehadiran 
Terdakwa (Pasal 173 KUHAP) 



Ketentuan pemeriksaan 
Saksi/Ahli ini berlaku 

pula untuk Penerjemah 
yang dihadirkan untuk 

membantu Saksi 
dan/atau Terdakwa 

memberikan keterangan.



Saksi/Ahli wajib 
bersumpah/berjanji 
sesuai hukum acara pidana. 
Pengucapan sumpah 
dipandu oleh Majelis 
Hakim melalui aplikasi 
sidang secara elektronik dan 
dibantu oleh rohaniawan.



Jumlah Saksi 
dan/atau Ahli

Akun tempat Saksi 
dan/atau Ahli diperiksa 

Foto, scan, atau hasil cetak 
lainnya (kartu identitas dan/atau 
dokumen Saksi dan/atau Ahli)
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Gangguan Jaringan dan 
Keterbatasan Sarana Prasarana

Transparansi Sidang Terbuka 
Untuk Umum Kepada Publik

ISU-ISU PENTING DALAM PERMA 
SIDANG PIDANA SECARA ELEKTRONIK

“Sidang Lewat Video Conference 
di PN Palangkaraya, Sinyal Tak 

Stabil Jadi Hambatan”,

https://kalteng.prokal.co/read/news/
49765-sidang-lewat-video-conference-
di-pn-palangka-raya-sinyal-tak-stabil-

jadi-hambatan, diakses pada 
Rabu, 23 September 2020.

 

“… ada beberapa hal teknis yang perlu 
dievaluasi dan dirapatkan kembali terkait 
pelaksanaan vicon ini. Terutama soal tidak 
stabilnya sinyal yang menjadi hambatan. 
Sering terjadi delay suara dan gangguan 
sambungan gambar video sehingga harus 
loading yang memakan waktu cukup lama.” 
(Zulkifli – Humas PN Palangkaraya)

“Pengacara Keluhkan 
Sidang Online di Aceh”,

https://www.tagar.id/pengacara-
keluhkan-kendala-sidang-online-

di-aceh, diakses pada 
Rabu, 23 September 2020.

“Selama pelaksanaan sidang online 
ini memang ada beberapa kendala, 
misalkan suara yang yang terdengar tidak 
jelas dan bahkan pernah suara saksi tidak 
terdengar sama sekali, padahal ini sangat 
penting sekali keterangannya…Bukan 
hanya itu saja, saat sidang sedang 
berlangsung tiba-tiba signalnya hilang dan 
terputus.” (Fauzan – Advokat)

“Problematika Sidang Pidana 
Daring Saat Pandemi”,

https://www.hukumonline.com/
berita/baca/lt5edfd188dad3f/

problematika-sidang-pidana-daring
-saat-pandemi?page=2, diakses 
pada Rabu, 23 September 2020.

“Tenaga IT yang terbatas menyebabkan 
persiapan persidangan virtual menjadi 
lamban, terlebih jika terdapat kendala teknis 
di tengah sidang…Keterbatasan sarana 
dan prasarana seperti keterbatasan ruang 
sidang yang memiliki perangkat video 
telekonferensi serta jaringan internet yang 
kurang stabil berpotensi menyebabkan 
penundaan berlarut dalam proses 
persidangan.” (Adrianus Meliala 
– Anggota Ombudsman RI)

Apabila terdapat gangguan 
teknologi ketika sidang pidana 
secara elektronik, maka demi 
hukum, Majelis Hakim akan 
menskors sidang dan akan 
dibuka Kembali setelah 
gangguan tersebut berakhir.

Apabila gangguan 
tidak berakhir dalam 
60 menit, sidang 
ditunda dan dilanjutkan 
kembali sesuai jadwal 
sidang dalam Sistem 
Informasi Pengadilan.

PERMA Sidang 
Pidana Secara 
Elektronik mengatur:

#1 #2

Persidangan yang 
terbuka untuk umum. 

Harus dapat diikuti 
/disaksikan 

masyarakat untuk 
menjamin 

transparansi dan 
akuntabilitas 

jalannya 
persidangan. 

Adanya potensi 
gangguan-gangguan 
pihak tertentu 
terhadap jalannya 
persidangan.

PERMA sidang 
pidana secara 
elektronik mengatur 
bahwa dalam hal sidang 
dilaksanakan secara elektronik, 
akses publik terhadap 
administrasi dan persidangan 
dilaksanakan sesuai ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku.

Penyiaran 
persidangan secara live 
dengan memanfaatkan 

teknologi (youtube, facebook, 
dll) harus dipertimbangkan 

mengingat potensi saksi yang 
belum diperiksa yang dapat 

mengakses persidangan 
tersebut, sehingga mengetahui 

keterangan saksi lain. 
Berpotensi melanggar prinsip 

bahwa saksi tidak boleh saling 
berkomunikasi satu sama lain 

sebelum memberikan keterangan 
(Pasal 159 Ayat (1) KUHAP).
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