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ABSTRAK 

Tobing, Donny Wahyu. 2011. Penundaan Waktu Persidangan Dalam Perspektif 
Proses Hukum yang Adil (Due Process of Law) Studi pada Pengadilan Negeri 
Semarang. Prodi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I, Drs. Herry Subondo, M.Hum. Pembimbing II, Dr. Indah Sri Utari, 
S.H., M.Hum. 91 Halaman. 

Kata Kunci: Penundaan Waktu Persidangan, Proses Hukum yang Adil 

 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam penjelasan umum butir 
3 huruf e mengamanahkan peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, 
dan biaya ringan, serta bebas, jujur dan tidak memihak. Akan tetapi dalam 
pelaksanaannya sering terjadi penundaan waktu persidangan karena penegak 
hukum cenderung mengedepankan prosedur-prosedur yang ada. Salah satu 
dampaknya adalah status hukum si terdakwa menjadi tidak jelas. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana 
dampak dari penundaan waktu persidangan dilihat dari sisi terdakwa? (2) 
Bagaimana penundaan waktu persidangan dalam perspektif proses hukum yang 
adil? Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui dampak terhadap si terdakwa 
atas penundaan waktu persidangan yang harus ia jalani sebagai konsekuensi 
dalam menjalani proses hukum. (2) Untuk mengetahui perwujudan proses hukum 
yang adil dalam hal penundaan waktu persidangan. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 
pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini memfokuskan pada dampak dari 
penundaan waktu persidangan dilihat dari sisi terdakwa dan penundaan waktu 
persidangan dalam perspektif proses hukum yang adil. Sumber data adalah data 
primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: (1) 
Studi kepustakaan, (2) Pengamatan dan Observasi, (3) Wawancara. Analisis data 
menggunakan analitis deskriptif. 

Hasil penelitian ini adalah: (1) Dampak bagi terdakwa atas penundaan 
waktu persidangan adalah hilangnya kebebasan secara fisik, rasa malu di hadapan 
masyarakat, dan bertambahnya beban bagi keluarganya baik mental maupun 
finansial. (2) Wujud proses hukum yang adil dalam hal penundaan waktu 
persidangan adalah penundaan persidangan yang tidak bertele-tele dan 
menjunjung tinggi hak pelaku tindak pidana dengan semangat diselenggarakannya 
proses peradilan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta diberinya 
kesempatan bagi terdakwa untuk didengar pendapatnya (hearing), diberi 
kesempatan didampingi penasehat hokum (counsel), diberi kesempatan 
mengajukan pembelaan (defence), dibuktikan kesalahannya oleh penuntut umum 
(evidence), dan diadili dalam persidangan yang jujur dan tidak memihak (a fair 
and impartial court). 
Simpulan penelitian ini adalah: (1) Hal yang dirasakan terdakwa saat mengalami 
penundaan waktu persidangan adalah hilangnya kebebasan secara fisik, rasa malu 
dengan lingkungan sekitar, dan menambah beban keluarga baik secara mental 
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maupun finansial. (2) Wujud Penundaan waktu persidangan dalam perspektif 
proses hukum yang adil adalah proses hukum yang menerapkan prosedur beracara 
dengan mengakomodir unsur-unsur keadilan. Unsur-unsur keadilan yang 
dimaksud seperti hearing, counsel, defence, evidence, and a fair and impartial 
court, serta diselenggarakannya proses peradilan secara cepat, sederhana, dan 
biaya ringan. Saran dari penelitian ini adalah: (1) Aparat penegak hukum 
hendaknya tidak hanya sekedar memperhatikan aspek prosedural, tetapi sangatlah 
perlu juga mempertimbangkan aspek perlindungan hak-hak tersangka atau 
terdakwa. (2) Aparat penegak hukum membutuhkan aturan hukum yang jelas dan 
konkrit seperti petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis untuk bisa 
mengoperasionalkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam 
mewujudkan penundaan waktu persidangan secara proses hukum yang adil.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hukum idealnya menjadi sarana melayani kepentingan-kepentingan 

seluruh masyarakat yang mengadakan hukum itu dan peradilan menjadi 

paradigma sebagai simbol keadilan yang mengeluarkan putusan-putusan 

pengadilan untuk memberikan putusan kepada warga masyarakat khususnya yang 

berurusan dengan suatu perkara di pengadilan. Marzuki dalam pengantarnya di 

buku Sutiyoso (2010: ix) mengemukakan bahwa dalam berbagai penanganan 

kasus hukum yang terjadi seringkali dianggap mengabaikan nilai-nilai keadilan 

yang semestinya dirasakan oleh masyarakat dan para pencari keadilan. 

Pemikiran tersebut di atas terasa pula atmosfernya di peradilan Indonesia. 

Herziene Inlandsch Reglement (HIR) yang merupakan bekas peninggalan koloni 

dirasa tidak mampu lagi diterapkan dimasa sekarang, sehingga pada tahun 1968 

menjadi tonggak lahirnya suatu Hukum Acara Pidana baru yang lebih manusiawi 

di Indonesia. Lembaga Pembangunan Hukum Nasional (LPHN) di Universitas 

Diponegoro mengadakan Seminar Hukum Nasional II pada tanggal 27-30 

Desember 1968. Pasca seminar tersebut, Rancangan Undang-Undang Tentang 

Hukum Acara Pidana disahkan oleh Presiden Republik Indonesia menjadi 

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (biasa orang 

menyebutnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP) dan 

dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1981 No.3209 pada tanggal 31 Desember 

1981. Bila dilakukan perbandingan antara KUHAP dengan HIR, muatan Kitab 
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Undang-Undang Hukum Acara Pidana lebih baik, khususnya yang berhubungan 

dengan perlindungan hak-hak asasi tersangka/terdakwa. 

Pada era reformasi kini, yang menjadi salah satu agenda reformasi 

nasional secara menyeluruh adalah terjadinya reformasi hukum. Reformasi hukum 

merupakan unsur sentral dari semangat dan motivasi lahirnya reformasi total 

secara umum. Tercapainya perwujudan prinsip reformasi hukum secara 

menyeluruh dengan akhir supremasi hukum merupakan esensi dari reformasi 

hukum, sedangkan prinsip penegakan hukum dalam semua segi secara tegak dan 

proporsional merupakan esensi dari supremasi hukum. Adapun penegakan hukum 

berjalan sedemikian rupa sehingga yang ditegakkan tidak hanya aturan normatif 

saja (aspek kepastian hukumnya) tetapi juga aspek filosofinya (aspek dan nilai 

keadilannya) adalah prinsip proporsional yang terkandung dalam konsep 

penegakan hukum. Dengan demikian sangat diperlukan media dan perangkat yang 

namanya sistem peradilan agar terwujudnya penegakan hukum secara 

proporsional itu. Dalam hal ini yang dimaksud adalah sistem peradilan pidana 

(Sunaryo, 2005: 217).   

Perundang-undangan pidana pada dasarnya merupakan penegakan hukum 

in abstracto yang akan diimplementasikan ke dalam penegakan hukum in 

concrecto. Sistem peradilan pidana sebagai suatu proses penegakan hukum pidana 

yang dengan sendirinya harus mencerminkan adanya perlindungan atas hak-hak 

tersangka/terdakwa. Perlu dipahami bahwa, hak-hak tersangka/terdakwa dalam 

sistem peradilan pidana merupakan syarat terselenggaranya proses hukum yang 
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adil, sehingga ada relevansi antara sistem peradilan pidana dengan proses hukum 

yang adil (Nawawi Arief, 1992: 197).  

Dalam sistem peradilan pidana terkandung gerak yang sistematik dari sub 

sistem-sub sistem pendukung sistem peradilan pidana, yakni Kepolisian, 

Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat yang secara 

keseluruhan merupakan satu kesatuan (totalitas), sehingga sistem peradilan pidana 

merupakan sistem terbuka yang dalam geraknya selalu mengalami interface 

(interaksi, interkoneksi, dan interdepensi) dengan lingkungannya. 

Adapun beberapa hal yang patut diperhatikan untuk mewujudkan sistem 

peradilan pidana yang baik antara lain: 

1) Asas-asas dasar prosedural. 
(1) Kewenangan untuk menangani tindak pidana merupakan 

kewenangan negara. 
(2) Perlunya pemantapan apa yang dinamakan mechanism for 

juridical control. 
(3) Perlunya kriteria-kriteria yang jelas terhadap discretionery 

powers. 
(4) Kebebasan peradilan harus ditegakkan. 

2) Asas-asas prosesual. 
(1) Setiap perorangan dan lembaga baik publik maupun privat 

harus bekerjasama dengan pengadilan apabila diminta. 
(2) Penundaan yang tidak beralasan (undue delay) harus 

dihindarkan. 
3) Hak-hak terdakwa. 

(1) Harus didampingi penasihat hukum sejak pemeriksaan 
pendahuluan kecuali yang bersangkutan menolak. 

(2) Hak untuk didampingi penterjemah apabila diperlukan. 
(3) Larangan penggunaan kekerasan, ancaman, iming-iming 

dan sebagainya untuk memperoleh pengakuan. 
(4) Perlu saksi kriminal atau disiplin yang tegas bagi para 

penegak hukum yang melanggar asas-asas peradilan. 
(5) Bukti-bukti yang diperoleh secara tidak sah harus ditolak 

oleh pengadilan. 
(6) Bantuan hukum yang dipilih secara bebas harus pula 

dimungkinkan pada setiap tahap peradilan pidana, termasuk 
pada saat yang bersangkutan harus menjalani pidana. 
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(7) Kerahasiaan komunikasi antara terdakwa dan penasihat 
hukumnya harus dijamin. 

(8) Kebebasan praktek profesional pengacara harus dijamin 
oleh negara. 

(9) Asas proporsionalisme dalam penggunaan upaya-upaya 
paksa hendaknya selalu digunakan dengan 
mempertimbangkan secara khusus gravitasi tindak 
pidananya dengan segala konsekuensinya. 

(10) Peradilan yang cepat harus selalu diperhatikan. 
(11) Penahanan hendaknya selalu memperhatikan keabsahan 

penahanan dan kebutuhan penahanan (ultima ratio 
principles). 

(12) Tindakan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan 
martabat manusia harus dihindari dalam penahanan. 

(13) Proses peradilan harus terbuka untuk umum, kecuali hal-
hal tertentu dan harus diadili oleh berbagai unsur yang 
akan menentukan penilaian terhadap pelaku. 

(14) Saksi ahli sedapat mungkin diajukan. 
(15) Asas praduga tak bersalah dan asas in dubio pro reo harus 

dijamin. 
(16) Negara harus mengatur kemungkinan untuk perbaikan, 

apabila terjadi judicial error atau malfunctioning of the 
administration of justice (Tahir, 2010: 20-22). 
 

Asas-asas di atas sangat memerlukan konsistensi pihak penegak hukum 

yang diberi wewenang untuk itu agar terwujud secara selaras antara konsep dan 

implementasinya. Namun persoalan administratif dalam sistem peradilan pidana 

menjadi faktor yang penting dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan. Sebab 

apabila konsep dan implementasinya tidak terwujud secara selaras, maka akan 

terjadi masalah administrasi peradilan yang tidak bagus. Hal tersebutlah yang 

membuat tujuan yang ingin dicapai oleh adanya sistem peradilan pidana yang 

terpadu tidak mungkin dapat terealisasi dan dampaknya justru sebaliknya, yakni 

kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas-asas hukum yang menjadi dasar dari 

kerangka normatif sistem peradilan pidana. Fragmentasi sistem peradilan pidana 
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yang seringkali terjadi dapat mengganggu dan menghambat proses acara pidana 

yang mengacu prinsip dan asas cepat, ringan, dan biaya murah.  

Pada tahun 1960 timbul berbagai kritikan dari seluruh pelosok dunia yang 

ditujukan kepada kedudukan dan keberadaan peradilan. Kritik yang timbul 

terhadap peradilan bukan hanya gejala yang dialami di Indonesia, tetapi merata 

keseluruh negara di dunia. Apalagi setelah tahun 1980, kritikan terhadap peradilan 

semakin gencar. Tidak hanya di negara-negara berkembang, di negara-negara 

yang maju industrinya juga mengalami hal yang sama. 

Berikut ini deskripsi kritik yang dikutip dari bukunya Harahap (1997: 239-

241) yang ditujukan kepada peradilan terhadap penyelesaian sengketa yang 

lambat yang diambil tidak terbatas pada satu negara, dan bukan hanya bersumber 

dari Indonesia, tetapi menyeluruh ke semua negara: 

“Penyelesaian sengketa lambat.“ 

Permasalahan ini disebut sebagai penyakit kronis pertama yang beredar di 

peradilan seluruh dunia: 

(1) Penyelesaian perkara melalui proses peradilan dirasakan lambat oleh 

masyarakat pada umumnya. 

(2) Hal ini disebabkan proses pemeriksaan yang sangat formalistik dan sangat 

teknis sekali. 

(3) Arus perkara yang masuk untuk ditangani itu banyak sehingga peradilan 

mengalami beban kerja yang terlampau banyak. 

Kenyataan tentang lambatnya lembaga peradilan menyelesaikan perkara 

yang dihadapkan padanya dikemukakan juga oleh tokoh-tokoh berikut ini: 



6 
 

 
 

J.David Reitzel mengemukakan “The is a long wait for litigants to 
get trial”. Jangankan untuk memperoleh putusan yang berkekuatan 
tetap, untuk memulai pemeriksaan saja harus antri dan menunggu. 
Tentang kenyataan proses litigasi sangat formalistik dinilai Tony 
Mc Adams sebagai faktor yang membuat putusan peradilan jauh 
dari keadilan. Adams mengemukakan “To many Americans our 
system of justice is neither systematic or just”. Peter Lovenheim 
lebih tragis lagi mengemukakan hal tersebut, bahwa “A litigated 
case may be pending for two, three, four, or five years before 
trial”. Perkara baru diproses pemeriksaannya sampai dua, tiga, 
empat atau lima tahun tanggal pendaftaran perkara (Harahap, 1997: 
241). 
 
Adapun studi yang dilakukan Tim Komisi Hukum Nasional Republik 

Indonesia pada tahun 2001 terhadap penumpukan perkara yang masuk dan harus 

diadili di Mahkamah Agung Republik Indonesia membuat asumsi bahwa 

rendahnya daya serap Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara.  Asumsi 

inipun tidak jauh berbeda dengan fakta yang dialami baru-baru ini oleh banyak 

orang ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan. Contoh kasus 

terjadinya penundaan persidangan yang terliput dalam media massa salah satunya 

Alterina (Alter) Hoffan yang kecewa karena sidang perkaranya tertunda 

disebabkan jaksa penuntut umum tidak membawa alat bukti yang seharusnya pada 

28 September 2010 lalu agenda sidangnya adalah mendengarkan keterangan 

terdakwa (www.okezone.com). Selain itu ada juga kasus penundaan persidangan 

yang terdakwanya adalah Roesmini Koesnaeni dan Soetarti Soekarno, janda yang 

disidangkan karena sengketa tanah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sidang 

lanjutan kasus tersebut ditunda karena jaksa penuntut umum menyatakan belum 

siap untuk membacakan tuntutan terhadap dua janda pahlawan tersebut pada Juni 

2010 lalu (www.tempointeraktif.com). 
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Banyak faktor prosedur yang menyebabkan terjadinya penundaan 

persidangan sehingga status terdakwa yang tidak pasti memberikan dampak 

terjadinya degradasi status sosial dalam masyarakat atas diri terdakwa tersebut. 

Jangankan mengharapkan untuk memperoleh keadilan, memperoleh kepastian 

hukum pun dirasakan cukup berat di dalam institusi pengadilan. Oleh sebab itu, 

tidak sedikit orang beranggapan lebih baik main hakim sendiri daripada 

melibatkan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan persoalannya. Di sinilah 

keberadaan proses hukum yang adil menjadi peran yang sangat penting untuk 

dijunjung tinggi, karena tidak hanya mengkoridori hak istimewa dari 

tersangka/terdakwa saja, melainkan juga merupakan jaminan bahwa penegak 

hukum harus taat dan bertindak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. 

Penundaan persidangan karena prosedural kepada tersangka hingga 

statusnya menjadi terdakwa, sesungguhnya tidak dilarang dalam KUHAP 

sepanjang tidak melewati batas penahanan yakni paling lama 200 hari dengan 

klasifikasi sebagai berikut: 

(1) Dengan surat perintah penahanan penyidik paling lama 20 hari untuk tahap 

pemeriksaan dalam proses penyidikan, 

(2) Melalui surat perintah penahanan oleh penuntut umum dapat diperpanjang 

paling lama 40 hari, setelah 60 hari tersebut, penyidik harus sudah 

mengeluarkan tersangka demi hukum, 

(3) Di tahap penuntutan, penuntut umum dapat melakukan penahanan dengan 

surat perintah penahanan paling lama 20 hari, 
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(4) Apabila belum cukup waktu untuk itu dapat diperpanjang lagi oleh ketua 

pengadilan negeri dengan surat perintah penahanan paling lama 30 hari, 

setelah 50 hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan 

tersangka dari tahanan demi hukum, 

(5) Selanjutnya pada tahap pemeriksaan di pengadilan hakim pengadilan 

negeri dapat melakukan penahanan kepada terdakwa dengan surat perintah 

penahanan paling lama 30 hari, 

(6) Dapat diperpanjang lagi oleh ketua pengadilan negeri dengan surat 

perintah penahanan paling lama 60 hari, setelah waktu 90 hari walaupun 

perkara tersebut belum diputus, terdakwa sudah harus dikeluarkan dari 

tahanan demi hukum (Sutarto, 1991:50-51). 

Bila menilik secara formal atau prosedural hal tersebut tidak mengurangi 

rasa keadilan karena aturan yang berlaku telah menentukannya demikian. Namun 

secara sosial dalam masyarakat yang dalam hal ini adalah si terdakwa mungkin 

rasa keadilan tersebut tidak dapat dirasakannya. Ketika si terdakwa dengan 

statusnya yang terdegradasi dalam masyarakat, proses hukum yang terdakwa 

harus jalani dapat memberikan suatu tekanan dalam diri si terdakwa maupun 

keluarga pada saat ia dihadapkan kepada aparat penegak hukum yang dengan 

segala kewibawaannya di pengadilan mengatur proses hukum yang harus 

terdakwa jalani. Selain itu, tidak sedikit pula kejadian yang pernah terjadi ketika 

seorang disangka melakukan tindak pidana hingga orang tersebut didakwa 

dihadapan hakim adalah orang yang menjadi tulang punggung keluarga. 
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Terjadinya penundaan persidangan karena sesuatu hal di luar proses hukum maka 

imbasnyapun kepada keberlangsungan keluarga si terdakwa. 

Penundaan waktu persidangan merupakan bagian yang menjadi bagian 

dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merupakan wadah 

terwujudnya suatu roh yang disebut proses hukum yang adil. Oleh karena itu 

penulis mencoba mengkaji suatu wacana ini dengan judul: “PENUNDAAN 

WAKTU PERSIDANGAN DALAM PERSPEKTIF PROSES HUKUM YANG 

ADIL (DUE PROCESS OF LAW).” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas mengenai Penundaan 

Waktu Persidangan Dalam Perspektif Proses Hukum Yang Adil, ada beberapa 

masalah yang dapat diidentifikasi, yaitu : 

(1) Dampak dari penundaan waktu persidangan dalam sudut pandang si 

terdakwa. 

(2) Dilihat dari perspektif hakim terhadap dampak dari penundaan waktu 

persidangan. 

(3) Respon terhadap penundaan waktu persidangan dalam perspektif korban. 

(4) Konsep proses hukum yang adil di Indonesia. 

(5) Aspek-aspek proses hukum yang adil. 

(6) Penundaan waktu persidangan dalam perspektif proses hukum yang adil 

(Due Process of Law). 

(7) Penundaan waktu persidangan dalam perspektif proses hukum yang 

prosedural (Due Process of Model). 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Agar masalah yang akan penulis bahas tidak meluas sehingga dapat 

mengakibatkan ketidakjelasan pembahasan masalah maka penulis akan membatasi 

masalah yang akan diteliti yaitu :  

(1) Dampak dari penundaan waktu persidangan dalam perspektif terdakwa. 

(2) Penundaan waktu persidangan dalam perspektif proses hukum yang adil. 

1.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas mengenai dampak penundaan waktu 

persidangan dalam proses hukum yang adil di persidangan, maka penulis 

merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

(1) Bagaimana dampak dari penundaan waktu persidangan dilihat dari sisi 

terdakwa? 

(2) Bagaimana penundaan waktu persidangan dalam perspektif proses hukum 

yang adil? 

1.5 Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan 

1) Tujuan Penulisan 

Secara umum tujuan penulisan adalah untuk mendalami berbagai aspek 

tentang permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan 

masalah. Secara khusus tujuan penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 
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(1) Untuk mengetahui dampak terhadap si terdakwa atas penundaan waktu 

persidangan yang harus ia jalani sebagai konsekuensi dalam menjalani 

proses hukum. 

(2) Untuk mengetahui perwujudan proses hukum yang adil dalam hal 

penundaan waktu persidangan. 

2) Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut:  

1.5.2.1 Manfaat Teoritis  

 Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memperkaya ilmu 

pengetahuan khususnya bagi pengembangan teori ilmu hukum pidana terutama 

mengenai penundaan waktu persidangan dalam perspektif proses hukum yang adil 

(due process of law). Selain itu dengan adanya tulisan ini penulis berharap dapat 

menambah dan melengkapi perbendaharaan karya ilmiah dengan memberikan 

kontribusi pemikiran bagi segenap elemen yang berkecimpung di dunia hukum di 

Indonesia.  

1.5.2.2 Manfaat Praktis  

 Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan 

landasan bagi pembaca maupun penulis lanjutan, dan mudah-mudahan dapat 

memberikan masukan bagi pembaca terutama bagi penegak hukum khususnya 

hakim yang bertugas memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara, 

praktisi hukum, pejabat atau instansi terkait dalam menetapkan kebijakan terhadap 

pelaksanaan proses hukum suatu tindak pidana yang dapat memberikan dampak 

yang besar bagi masyarakat. 
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  Penulisan ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga 

masyarakat dapat mengetahui dan memberikan respon terhadap proses hukum di 

Indonesia dalam rangka mengurangi persepsi masyarakat yang cenderung 

memandang lebih baik main hakim sendiri pada saat ada permasalahan dengan 

orang lain dan memberikan pandangan kepada masyarakat agar sadar dalam 

menyelesaikan masalah ada aturan hukum yang harus dihormati. 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi merupakan bagian besar untuk memberikan 

gambaran tentang isi skripsi dan memudahkan jalan pemikiran dalam memahami 

secara keseluruhan skripsi. Sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut : 

(1) Bagian pendahuluan skripsi : sampul, halaman judul, persetujuan 

pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, 

prakata, sari, daftar isi, daftar lampiran. 

(2) Bagian isi skripsi terdiri atas : 

BAB 1 PENDAHULUAN, mengemukakan tentang latar belakang, 

identifikasi masalah dan batasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika skripsi. 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA, membahas konsep-konsep dan teori-

teori yang dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan penelitian. 

BAB 3 METODE PENELITIAN, berisi tentang jenis penelitian dan 

metode pendekatan, fokus penelitian, sumber data, metode pengumpulan 

data, keabsahan data, dan metode analisis data. 
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BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, merupakan uraian 

atas hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB 5 PENUTUP, memuat simpulan dari hasil penelitian dan saran. 

(3) Bagian akhir skripsi, berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penegakan Hukum 

Secara konsepsional arti dan inti penegakan hukum terletak pada upaya 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang 

mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran 

nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan 

kedamaian pergaulan hidup. Kaidah-kaidah tersebut kemudian dijadikan pedoman 

atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau 

seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, 

memelihara, dan mempertahankan kedamaian (Soekanto, 1983: 3-4). Wayne 

LaFavre dalam bukunya Soekanto (1983: 4) mengemukakan bahwa penegakan 

hukum itu sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi 

yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah 

hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. La Favre menyatakan 

pada intinya bahwa diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti 

sempit). 

Menyikapi hukum harus ditegakkan, maka perlu kita ketahui apa hukum 

itu dan apa tujuan hukum itu sendiri sehingga hukum harus ditegakkan. Berikut 

ini beberapa para ahli yang mengemukakan dalam tulisannya mengenai hukum: 
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(1) Aristoteles 

Aristoteles mencetuskan teori tujuan hukum dalam bukunya yang berjudul 

“Rhetorica” mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah menghendaki keadilan 

semata-mata dan isi daripada hukum itu sendiri ditentukan oleh kesadaran etis 

tentang apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil. Lebih lanjut Aristoteles 

mengemukakan bahwa hukum harus membuat apa yang dinamakan “Algemeene 

regels” (peraturan/ketentuan-ketentuan umum). Peraturan inilah yang diperlukan 

masyarakat teratur demi kepentingan kepastian hukum, sekalipun pada suatu 

waktu dapat menimbulkan ketidakadilan. Atas dasar peraturan-peraturan umum 

tersebut apabila ada kasus-kasus tertentu hakim diberi wewenang untuk 

memberikan keputusan. Jadi penerapan peraturan umum pada kasus-kasus yang 

konkret itulah diserahkan pada hakim atau dapat dimaksudkan bahwa dari tiap-

tiap peraturan umum harus disusun sedemikian rupa sehingga hakim dapat diberi 

kesempatan untuk melakukan penafsiran di pengadilan (Soeroso, 1993:58).  

(2) Geny 

Geny yang merupakan pengikut teori tujuan hukum yang dikemukakan 

Aristoteles di atas mengajarkan bahwa hukum itu bertujuan semata-mata untuk 

mencapai keadilan yang berangsur “kepentingan daya guna dan kemanfaatan”. 

(3) Prof. Subekti, S.H. 

Hukum merupakan alat melayani tujuan negara yang dalam pokoknya 

adalah untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. 

Melayani tujuan negara tersebut (mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan) 

dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban (Kansil, 2002: 41-44). 
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Berdasarkan pandangan di atas, penulis mencoba mengemukakan bahwa 

ada tiga tujuan hukum yakni: keadilan, kepastian, dan ketertiban. Akan tetapi bila 

dilihat secara kenyataannya ketiga tujuan hukum tersebut sulit untuk ditegakkan. 

Sering menjadi dilema dimana kepastian hukum mendesak keadilan, maupun 

kepastian, demikian juga sebaliknya. Hal tesebut disebabkan dalam proses 

penegakan hukum, ada dua aspek yang seringkali berbenturan yakni kepentingan 

umum dan kepentingan individu. “Kepentingan umum disatu pihak menghendaki 

terciptanya ketertiban masyarakat (social orde), sedangkan kepentingan individu 

di lain pihak menghendaki adanya kebebasan individu” (Tahir, 2010: 97). 

Soekanto (1983: 5-6) menuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi 

penegakan hukum, yang bersifat netral dimana dampak positif atau negatifnya 

terletak pada isi faktor tersebut, sebagai berikut: 

(1) Faktor hukumnya sendiri; 
(2) Faktor penegak hukumnya, yaitu pihak-pihak yang membentuk 

maupun yang menerapkan hukum; 
(3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan 

hukum; 
(4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 

berlaku atau diterapkan; dan 
(5) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa 

yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. 
 
Sementara itu Rahardjo (2009: 23-24) membedakan berbagai unsur yang 

berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya 

pada proses, yaitu yang agak jauh dan yang agak dekat. Unsur-unsur tersebut 

pertama, unsur pembuat undang-undang (Lembaga Legislatif). Kedua, unsur 

penegakan hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Lembaga 

Pemasyarakatan). Ketiga, unsur lingkungan yang meliputi warga negara dan 
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sosial. Dengan demikian, oleh karena hukum tidak mungkin dapat merealisasikan 

sendiri kehendak-kehendaknya, karena hukum hanya merupakan kaidah maka 

kehadiran manusia (aparat penegak hukum) itulah yang dibutuhkan untuk 

menegakkan hukum (Sutiyoso, 2010: 15). Lebih lanjut Rahardjo (2009: 25) 

mengemukakan bahwa “keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam 

melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang 

harus dijalankan itu dibuat”. Dengan demikian terlihat betapa besarnya peranan 

penegakan hukum yang menduduki posisi sebagai anggota badan legislatif yang 

adalah salah satu mata rantai mekanisme penegakan hukum. 

Salah satu aturan hukum yang mengamanahkan penegakan hukum dan 

keadilan termaktub dalam Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 

Tahun 2009 yang menegaskan: hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami 

nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan 

demikian, diharapkan dapat memberi dampak kepuasan kepada masyarakat, juga 

menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum. Harapan yang 

dimaksud dalam hal ini lebih mengarah kepada hakim sebagai penegak hukum 

dan keadilan, yang harus berani melakukan terobosan hukum dengan melakukan 

penafsiran secara dinamis terhadap suatu norma hukum, tidak hanya sebagai 

corong undang-undang agar terjaga keselarasan dalam masyarakat. 

Pernah menjadi sebuah sejarah bahwa Kaisar Justianus mengeluarkan tiga 

perintah yang terkenal yang kemudian menjadi hukum untuk menjaga keselarasan 

dalam masyarakat yaitu, pertama, tiap orang harus hidup secara terhormat (ia 

harus menjaga moral pribadinya dengan menyesuaikan tindakannya dengan 
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ketertiban sosial); kedua, tiap orang harus menghormati kepribadian orang lain, 

dan jangan mencampuri kepentingan orang lain, dan adanya kekuasaan yang 

bertindak; ketiga, tiap orang harus menghormati hak-hak yang diperoleh orang 

lain (Pound, 1982: 38-39). Peristiwa ini dapat menjadi pelajaran bahwa penguasa 

yang diberi amanah dalam hal penegakan hukum ini hendaknya bertindak dinamis 

bilamana aturan yang ada kurang mumpuni untuk diterapkan berdasarkan 

keyakinannya, sehingga tindakannya tersebut ditujukan dengan maksud agar 

terjaganya keselarasan dalam masyarakat. 

Faktor aparat penegak (polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga 

pemasyarakatan) menempati posisi sentral dalam kerangka penegakan hukum. 

Oleh karena itu, dituntut adanya aparat penegak hukum yang mempunyai 

integritas moral yang tinggi. Apabila tidak demikian maka akan terjadi peluang 

penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum yang sangat besar, sehingga 

disinilah peran penasehat hukum diperlukan sebagai komponen dalam sistem 

peradilan pidana agar dapat mengontrol setiap tindakan pihak penguasa (Tahir, 

2010: 104). 

Ada pula peranan penasehat hukum dalam penegakan hukum yang sangat 

keliru bila dianggap tugas utamanya adalah membela klien dan bukan membela 

hukum dalam artian menegakan hukum dan keadilan. Mahatma Gandhi pun 

memberi teladan yang baik dalam lingkup penasehat hukum dengan 

mengutarakan maksudnya bahwa fungsi yang benar dari seorang pengacara adalah 

untuk mempersatukan pihak-pihak yang telah dipisahkan satu sama lain (Tahir, 

2010: 113). 
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Perihal penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari kesadaran hukum 

masyarakat juga kepatuhan hukum masyarakat itu sendiri. Kesadaran hukum 

seseorang atau kelompok tertentu dalam mematuhi hukum merupakan perwujudan 

perilaku kesadaran hukum. Akan tetapi, hal ini masih memiliki kendala yang 

berdampak belum bisa terlaksananya secara merata di tengah masyarakat. 

Kendala-kendalanya yaitu sebagai berikut: 

(1) Belum meratanya kecerdasan masyarakat di seluruh tanah air.. 

(2) Faktor tingkat kehidupan sosial ekonomi. Masyarakat masih cenderung 

berpikir dan berjuang dalam hal  mencari nafkah demi keberlangsungan 

hidup, sehingga belum tertarik untuk memikirkan hal-hal filosofis dan 

yuridis.  

(3) Faktor lain. Maksudnya faktor latar belakang budaya yang masih diliputi 

sikap paternalisme (masyarakat selalu pasrah kepada mereka yang 

memegang kekuasaan sehingga tidak berkehendak menyerahkan nasibnya 

di bawah kekuasaan hukum). 

(4) Faktor selanjutnya ialah belum ditentukannya suatu pola operasional 

penyuluhan hukum yang berdampak (Harahap, 1993: 62-63). 

Dalam segala teori yang telah dikemukakan bahwa masalah penegakan 

hukum kembali kepada masalah moralitas aparat penegak hukumnya menjadi 

bagian yang penting untuk ditingkatkan agar para penegak hukum tidak hanya 

berfungsi menegakan aturan hukum yang ada (hukum yang tertulis) namun lebih 

dari pada itu melalui aparat penegak hukum diharapkan dapat menjadi pribadi 

yang memberi dampak positif atau memberi keteladanan bagi masyarakat. 
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Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai 

penegakan norma-norma hukum yang berhubungan dengan pelanggaran seorang 

tersangka atau terdakwa, akan tetapi penegakan norma-norma hukum yang 

berhubungan dengan perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa oleh aparat 

penegak hukum selama proses hukum berlangsung. 

2.2 Konsep Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan 

Pidana 

Pada era reformasi kini, yang menjadi salah satu agenda reformasi 

nasional secara menyeluruh adalah terjadinya reformasi hukum. Reformasi hukum 

merupakan unsur sentral dari semangat dan motivasi lahirnya reformasi total 

secara umum. Tercapainya perwujudan prinsip reformasi hukum secara 

menyeluruh dengan akhir supremasi hukum merupakan esensi dari reformasi 

hukum, sedangkan prinsip penegakan hukum dalam semua segi secara tegak dan 

proporsional merupakan esensi dari supremasi hukum. Adapun penegakan hukum 

berjalan sedemikian rupa sehingga yang ditegakkan tidak hanya aturan normatif 

saja (aspek kepastian hukumnya) tetapi juga aspek filosofinya (aspek dan nilai 

keadilannya) adalah prinsip proporsional yang terkandung dalam konsep 

penegakan hukum. Dengan demikian sangat diperlukan media dan perangkat yang 

namanya sistem peradilan agar terwujudnya penegakan hukum secara 

proporsional itu. Dalam hal ini yang dimaksud adalah sistem peradilan pidana 

(Sunaryo, 2005: 217). 

Bila berbicara soal sistem peradilan pidana, maka proses hukum yang adil 

merupakan bagian yang tidak mungkin dipisahkan darinya. Sebab sistem 
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peradilan pidana merupakan wadah dari proses hukum yang adil, sedangkan 

proses hukum yang adil pada hakikatnya merupakan roh dari sistem peradilan 

pidana. Hal tersebut dapat ditandai dengan adanya perlindungan atas hak-hak 

tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana sebagai 

penegakan hukum pidana dengan sendirinya harus mencerminkan adanya 

perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa, sedangkan perlindungan 

terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa dalam sistem peradilan pidana 

merupakan syarat terselenggaranya proses hukum yang adil (Tahir, 2010: 7). 

Selaras dengan itu Nawawi Arief (1992: 197) mengartikan sistem peradilan 

pidana sebagai suatu proses penegakan hukum pidana. Dari pandangan tersebut 

dapat dimaksudkan bahwa adanya hubungan yang erat dengan perundang-

undangan pidana itu sendiri baik hukum pidana materil maupun hukum pidana 

formil. 

Reksodiputro (1994: 84-85) merumuskan tujuan sistem peradilan pidana 

sebagai berikut: 

(1) Mencegah masyarakat menjadi korban tindak pidana; 

(2) Menyelesaikan kasus tindak pidana yang terjadi agar masyarakat luas 

dapat merasakan bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah 

dipidana; 

(3) Mengupayakan agar mereka yang pernah melakukan tindak pidana tidak 

mengulangi lagi. 

Sistem peradilan pidana adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap 

instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Muladi sebagaimana dikutip 
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oleh Tahir (2010: 11) menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana merupakan 

sinkronisasi yang mengandung makna keserampakan dan keselarasan. Maksud 

dari sinkronisasi adalah sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem yang 

dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (structural syncronization), 

dapat pula bersifat substansial (substantial syncronization), dan dapat pula bersifat 

kultural (cultural syncronization). Sinkronisasi struktural merupakan 

keserempakan dan keselarasan yang dituntut dalam mekanisme administrasi 

peradilan pidana dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum, 

sedangkan sinkronisasi substansial diartikan sebagai keserempakan dan 

keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum 

positif. Sinkronisasi kultural mengandung usaha untuk selalu serempak dalam 

menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara 

menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana. 

Salah satu unsur yang sangat perlu untuk diperhatikan dalam sistem 

peradilan pidana yakni perwujudan kemandirian yudisial yang merupakan 

prasyarat terselenggaranya prinsip proses hukum yang adil. 

Dalam hal  ini, Tahir (2010: 15) mengemukakan empat model kemandirian 

yudisial, yaitu Crime Control Model, Due Process Model, Family Model, dan 

Pengamoyan Model. 

Packer merupakan orang yang pertama kali menulis dalam bukunya The 

Limits of Criminal Sanction tentang Crime Control Model dan Due Process 

Model. Crime control model dan Due process model pada hakikatnya merupakan 
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proses yang memberikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sistem peradilan 

pidana untuk mencari kebenaran, dengan penekanan-penekanan tertentu. 

Joshua Dressler sebagaimana dikutip oleh Tahir (2010: 16) 

mengemukakan bahwa Crime Control Model penekanannya terletak pada 

efisiensinya.  

How do we make the system efficient. First, the process should be as 
informal as possible; second, the CC Model favors uniformity; Third, 
the CC Model presumes the guilt of criminal suspect. Sedangkan Due 
process Model: Human freedom, in turn, includes protection of 
individu from undew restriction on their liberty by goverment (lebih 
menekankan kepada perlindungan hak-hak individu). 

 
Demikian halnya, Dressler menuliskan due process model itu lebih 

menekankan pada efektivitas dan dijunjungnya asas praduga tak bersalah 

(presumption of innocence). 

Family Model, memposisikan tersangka/terdakwa dan korban sebagai 

suatu keluarga. Oleh karena itu, tiap kasus diproses hingga diselesaikan dengan 

nuansa kekeluargaan. Pelaku tindak pidana tidak dianggap sebagai enemy of 

society namun appealing capacity of self control (berusaha mengendalikan agar 

supaya ia mempunyai kapasitas untuk memperbaiki diri). Dalam model ini sub 

sistem atau pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana ini saling 

membutuhkan dalam rangka mencari keadilan substansial, yaitu keadilan yang 

sungguh adil bagi para pihak (Tahir, 2010: 16). 

Model kemandirian yudisial selanjutnya adalah Pengayoman Model. 

Model ini pertama kali dikemukakan oleh J.E. Sahetapy yakni, semua pihak harus 

diayomi dan harus bertanggung jawab serta senantiasa dicari penyelesaian yang 
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sebaik-baiknya. Selain itu, dalam model ini hukum harus ditegakkan dan proses 

peradilan harus terbuka (Tahir, 2010: 17). 

Muladi sebagaimana dikutip oleh Tahir (2010: 20-22) mengemukakan 

beberapa hal yang perlu diperhatikan jika menginginkan suatu sistem peradilan 

pidana yang baik adalah sebagai berikut: 

1) Asas-asas dasar prosedural. 
(1) Kewenangan untuk menangani tindak pidana merupakan 

kewenangan negara. 
(2) Perlunya pemantapan apa yang dinamakan mechanism for 

juridical control. 
(3) Perlunya kriteria-kriteria yang jelas terhadap discretionery 

powers. 
(4) Kebebasan peradilan harus ditegakkan. 

2) Asas-asas prosesual. 
(1) Setiap perorangan dan lembaga baik publik maupun privat 

harus bekerjasama dengan pengadilan apabila diminta. 
(2) Penundaan yang tidak beralasan (undue delay) harus 

dihindarkan. 
3) Hak-hak tersangka atau terdakwa. 

(1) Harus didampingi penasihat hukum sejak pemeriksaan 
pendahuluan kecuali yang bersangkutan menolak. 

(2) Hak untuk didampingi penterjemah apabila diperlukan. 
(3) Larangan penggunaan kekerasan, ancaman, iming-iming 

dan sebagainya untuk memperoleh pengakuan. 
(4) Perlu saksi kriminal atau disiplin yang tegas bagi para 

penegak hukum yang melanggar asas-asas peradilan. 
(5) Bukti-bukti yang diperoleh secara tidak sah harus ditolak 

oleh pengadilan. 
(6) Bantuan hukum yang dipilih secara bebas harus pula 

dimungkinkan pada setiap tahap peradilan pidana, termasuk 
pada saat yang bersangkutan harus menjalani pidana. 

(7) Kerahasiaan komunikasi antara terdakwa dan penasihat 
hukumnya harus dijamin. 

(8) Kebebasan praktek profesional pengacara harus dijamin 
oleh negara. 

(9) Asas proporsionalisme dalam penggunaan upaya-upaya 
paksa hendaknya selalu digunakan dengan 
mempertimbangkan secara khusus gravitasi tindak 
pidananya dengan segala konsekuensinya. 

(10) Peradilan yang cepat harus selalu diperhatikan. 
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(11) Penahanan hendaknya selalu memperhatikan keabsahan 
penahanan dan kebutuhan penahanan (ultima ratio 
principles). 

(12) Tindakan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan 
martabat manusia harus dihindari dalam penahanan. 

(13) Proses peradilan harus terbuka untuk umum, kecuali hal-hal 
tertentu dan harus diadili oleh berbagai unsur yang akan 
menentukan penilaian terhadap pelaku. 

(14) Saksi ahli sedapat mungkin diajukan. 
(15) Asas praduga tak bersalah dan asas in dubio pro reo harus 

dijamin. 
(16) Negara harus mengatur kemungkinan untuk perbaikan, 

apabila terjadi judicial error atau malfunctioning of the 
administration of justice. 

 
Dari uraian yang dikemukakan Muladi di atas, sudah selaraslah sistem 

peradilan pidana dengan jiwa dan semangat proses hukum yang adil yang 

menghendaki adanya perlindungan hak terhadap tersangka/terdakwa. 

Tobias dan Petersen menuliskan tentang konsep hukum yang adil (due 

process of law), yang berasal dari Inggris, dokumen Magna Charta 1215 yang 

menerangkan dalam Bahasa Inggrisnya merupakan constitutional guaranty ...that 

no personwill be deprived of live, liberty of property for reason that are 

arbitrary... protecs the citizen agints arbitrary actions of the goverment”. 

Menurut Tobias dan Petersen, unsur-unsur minimal due process of law adalah 

hearing, counsel, defence, evidence, and a fair and ampartil court (Reksodiputro, 

1994: 27). 

Pemaparan Tobias dan Petersen mengenai unsur-unsur minimal proses 

hukum yang adil sejalan dengan prinsip dasar keadilan bagi pelaku kejahatan 

sebagaimana yang terdapat dalam kongres PBB kesepuluh tentang prevention of 

crime and the treatment of offenders pada 10-17 April 2000 di Wina (Tahir, 2010: 

23) yang isinya sebagai berikut: 
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(1) The right not to be subject to arbitrary arrest, detention, search or 
seizure; 

(2) The right to know the nature of the charges and evidence; 
(3) The right to councel; 
(4) The presumption of innocence; 
(5) The standart of proof (beyond a reasonable doubt); 
(6) The right to a public trial by an independent court; 
(7) The right to test the prosecution evidence (e.g cross-examine 

witnesses); 
(8) The right to give and call evidence; 
(9) The right to appeal. 

 
Pandangan Tobias dan Petersen maupun isi Kongres PBB kesepuluh 

tentang prevention of crime and the treatment of offenders di atas tampak 

memberi penekanan pada perlindungan hak asasi manusia khususnya hak 

tersangka/terdakwa. Hak-hak tersebut antara lain hak untuk membela diri serta 

terselenggaranya peradilan yang jujur dan tidak memihak. Inti dari proses hukum 

yang adil (due process of law) adalah:  

(1) Tersangka/terdakwa berhak didengar pendapatnya tentang bagaimana 

peristiwa yang dituduhkan atau didakwakan padanya itu terjadi (hearing). 

(2) Dalam pemeriksaan (sejak dari kepolisian hingga dalam proses 

pemeriksaan dipersidangan) tersangka/terdakwa selalu berhak didampingi 

oleh penasehat hukumnya (counsel). 

(3) Terdakwa selalu berhak mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk 

menyusun dan mengajukan pembelaannya (defense). 

(4) Merupakan kewajiban penuntut umum untuk membuktikan kesalahan 

terdakwa dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum (evidence). 
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(5) Pengadilan yang memeriksa tersangka/terdakwa haruslah bebas dari 

tekanan pihak manapun dan hakim yang tidak memihak (a fair and 

impartial court). (Latif, 2010: 59) 

Latif (2010: 57) mengatakan bahwa due process of law lawannya adalah 

arbitrary process atau proses yang sewenang-wenang (berdasarkan kekuasaan 

aparat penegak hukum). Menurut Reksodiputro (1994: 28) menegaskan bahwa 

setelah seseorang menjadi tersangka maka status hukumnya sebagai bagian 

masyarakat telah berubah. Seorang tersangka/terdakwa akan selalu mengalami 

berbagai pembatasan dalam kemerdekaan dan sering pula mengalami degradasi 

secara fisik dan moral. Adanya kemungkinan terjadinya sewenang-wenang dalam 

menetapkan seseorang sebagai tersangka, padahal akibatnya akan membatasi pula 

kemampuannya membela diri atas persangkaan tersebut, menjadikan proses 

hukum yang adil sesuatu yang harus dilindungi oleh konstitusi negara yang 

bersangkutan (proses hukum yang mengandung jaminan hak atas kemerdekaan 

dari seorang warga negara).  

Merujuk pendapatnya Reksodiputro (1994: 32-33), bahwa dalam Hukum 

Acara Pidana di Indonesia terdapat asas-asas yang menjunjung tinggi hak asasi 

manusia. Asas-asas tersebut tertuang dalam butir ketiga penjelasan umum atas 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, namun oleh Reksodiputro asas tersebut 

dibagi menjadi dua macam yakni asas-asas umum dan asas-asas khusus. Asas-asas 

tersebut adalah: 
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Asas-asas umum: 

(1) Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun. 

Maksud asas ini adalah perlakuan yang sama di muka hukum tidak hanya 

diartikan dalam hal menghadapi tersangka atau terdakwa yang berbeda 

dalam hal kedudukan atau kekayaan, tetapi lebih dari itu. Maksud sama 

dalam hal ini adalah wajib menghindari diskriminasi berdasarkan ras, 

warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, politik atau perbedaan ideologi, 

warga negara atau warga negara asing, status kelahiran yang tidak jelas. 

(2) Praduga tak bersalah. 

Asas ini merupakan asas utama dalam perlindungan hak warga negara 

melalui proses hukum yang adil yang mencakup sekurang-kurangnya 

adalah perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat 

negara. Bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya 

terdakwa. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak bersifat rahasia). 

Bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk 

dapat membela diri sepenuh-penuhnya. 

(3) Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi. 

Hak ini mengandung dua asas yaitu (1) Hak warga negara agar 

memperoleh ganti rugi berupa uang (kompensasi) dan pemulihan nama 

baik (rehabilitasi) dan (2) Kewajiban pejabat penegak hukum 

mempertanggungjawabkan perilakunya selama tahap pra ajudikasi. Maka 

dengan asas yang kedua ini dapat dicegah dan dilindunginya tersangka 
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atau terdakwa dari tindakan yang sewenang-wenang dari para pelaksana 

penegak hukum. 

(4) Hak untuk mendapat bantuan hukum. 

Asas ini merupakan konsekuensi logis dari ketiga asas di atas. Negara 

melalui kepolisian dan kejaksaan selalu mempunyai kesempatan yang 

lebih besar dibandingkan dengan kesempatan yang dimiliki tersangka atau 

terdakwa. Oleh karena keadaan tersangka atau terdakwa yang tidak 

seimbang menghadapi alat negara tersebut maka diberikanlah hak untuk 

mendapat bantuan hukum dari advokat. 

(5) Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan. 

Asas ini harus diartikan bahwa pengadilan tidak dapat memeriksa suatu 

perkara pidana apabila terdakwa tidak dihadirkan oleh jaksa. Oleh karena 

itu bagaimanapun kuatnya alat-alat bukti yang dimiliki polisi atau penuntut 

umum akan tetapi sudut pandang tersangka atau terdakwa masih harus 

didengar dan dipertimbangkan. Tujuan asas ini bukanlah untuk 

mempermalukan diri terdakwa pada sidang di pengadilan, melainkan 

untuk memberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan 

pembelaan (diperlakukan sesuai harkat dan martabat manusia). 

(6) Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana. 

Asas menjadi salah satu asas yang menjunjung nilai hak asasi manusia 

karena asas ini  mengandung maksud untuk mengurangi sampai seminimal 

mungkin penderitaan tersangka atau terdakwa dalam menjalani proses 

hukum yang harus ia tempuh. 
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(7) Peradilan yang terbuka untuk umum. 

Pengertian terbuka untuk umum adalah adanya public hearing dan 

dimaksudkan untuk mencegah adanya secret hearings, yang mana 

masyarakat dapat mengawasi proses hukum di pengadilan secara utuh 

apakah telah melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa apa belum. 

Asas-asas khusus: 

(1) Pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan, penahanan, 

penggeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan 

dilakukan dengan surat perintah (tertulis). 

Asas ini dimaksudkan bahwa pelanggaran hak-hak individu warga negara 

adalah pelanggaran atas hak kemerdekaan. Pelanggaran tersebut berupa 

penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan yang kesemuanya 

itu hanya boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP dan hanya 

boleh dilakukan oleh pejabat negara yang diberi wewenang pula oleh 

undang-undang; 

(2) Hak seorang tersangka untuk diberitahu persangkaan dan pendakwaan 

terhadapnya. 

Asas khusus ini merupakan bagian dari pemahaman yang benar mengenai 

proses hukum yang adil dimana salah satu unsurnya adalah “tersangka atau 

terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri 

sepenuh-penuhnya”. Bagaimana tersangka dapat membela dirinya apabila 

dalam proses di penyidikan ia tidak diberitahu dengan jelas alasan 

penangkapannya. Oleh karena itu dalam asas ini terkaitlah maksud bahwa 
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asas praduga tak bersalah mengandung jaminan bahwa tersangka atau 

terdakwa berhak membela dirinya dan asas bantuan hukum mengandung 

jaminan hak untuk dibantu penasihat hukum sejak ditangkap pada semua 

tingkat pemeriksaan; dan 

(3) Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-

putusannya. 

Pada umumnya hakim mengambil sikap bahwa tanggung jawabnya 

berakhir dengan diberikannya putusan. Sikap ini tidaklah benar 

dikarenakan khususnya dalam hal pemidanaan merupakan putusan 

pengadilan yang sifatnya perampasan kemerdekaan, sehingga ketepatan 

putusan pengadilan tersebut masih perlu diuji. Proses baru terhenti saat 

terpidana dilepaskan kembali ke masyarakat. Tanggung jawab moral 

hakim mewajibkannya mengikuti dan melindungi hak-hak terpidana di 

dalam penjara. 

2.3 Asas-Asas Penting Dalam Proses Hukum Yang Adil 

Salah satu aspek penting dari kekuasaan hukum di pengadilan adalah 

adanya prinsip-prinsip acara pidana yang memberi jaminan dimana individu yang 

didakwa melakukan tindak pidana akan diadili secara adil. Oleh karena itu 

berdasarkan beberapa artikel, tulisan dan juga buku yang ada, terdapat asas-asas 

penting dalam proses hukum yang adil, akan tetapi penulis tidak akan 

menguraikan keseluruhan asas-asas penting tersebut melainkan akan membatasi 

diri pada suatu asas yang menyangkut tentang penundaan waktu persidangan yang 

dilihat dari sudut pandang proses hukum yang adil (due process of law). Asas-asas 
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tersebut adalah The rule of law dan Peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah. 

Kedua asas tersebut, baik the rule of law dan peradilan cepat, sederhana, dan 

biaya murah menjunjung keluhuran harkat dan martabat manusia atau 

menghendaki adanya perlindungan terhadap hak-hak seorang warga negara dari 

segala bentuk penindasan dan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. 

2.3.1 The Rule of Law 

Dalam sejarahnya, konsep the rule of law telah tercermin ketika King John 

Lockland, Raja Inggris yang telah mengalami kelelahan perang di Eropa yang 

berkepanjangan, secara terpaksa harus menandatangani Magna Charta pada 

tanggal 15 Juni 1215 yang isinya selain pembatasan kekuasaan raja dan pungutan 

pajak yang semena-mena, juga berisikan ketentuan tentang tak seorangpun boleh 

ditangkap, diasingkan, dirampas harta kekayaannya, atau dengan cara apapun 

diperkosa hak-haknya kecuali atas dasar peraturan hukum atau putusan pengadilan 

(Reksodiputro, 1994: 2).  

A.C. Dicey pun dengan segala ketenarannya menulis dalam bukunya “An 

introduction to the study of the law of the constitution” mencetuskan gagasan 

yang dituangkan dalam istilah Rule of Law mengemukakan tiga pengertian the 

rule of law, yakni: 

1. Bahwa setiap orang tidak dapat dipidana dan tidak akan 
menderita jasmaniah ataupun materil, kecuali jika tampak adanya 
suatu pelanggaran hukum yang jelas, yang ditetapkan menurut 
hukum oleh pengadilan; 
2. The rule of law khususnya sebagai suatu karakteristik untuk 
Inggris, bahwa tidak seorangpun di atas hukum, tetapi setiap orang 
tunduk pada suatu hukum biasa dan termasuk jurisdiksi dari 
peradilan umum yang tidak mengenal status, dan kedudukan 
kondisinya. Di Inggris tumbuh suatu ide yang disebut legal 
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equality, yang artinya bahwa setiap orang segala golongan tunduk 
pada hukum yang ditetapkan oleh pengadilan umum; 
3. Atribut khusus bagi lembaga-lembaga di Inggris ialah prinsip-
prinsip umum apa yang dikenal sekarang sebagai hak asasi manusia 
yang merupakan ketentuan konstitusional, sebagai suatu hasil dari 
putusan pengadilan yang menetapkan hak-hak seseorang dalam 
perkara-perkara khusus (Seno Adji, 1981: 231). 
 
Konsep the rule of law yang dikemukakan oleh Dicey sejalan dengan rule 

of adat masyarakat Bugis pada abad XV dan XVI dimana ada keunikan Wajo 

yang dalam peninggalannya masih tercantum pada lambang Kabupaten Wajo 

sekarang yang bertuliskan “Maradeka to wajo-wajo ade’ nami, napopuang” yang 

artinya, merdeka orang-orang Wajo hanya adatnya yang dipertuan (Abidin, 1983: 

146). Pada masa itu masyarakat Wajo hidup dalam hukum adat yang demokratis 

sifatnya. Dalam adat istiadat masyarakat Wajo raja dipilih bukan secara turun 

temurun, selain itu cara pengambilan keputusan pun dengan suara terbanyak, dan 

ada pula suatu jabatan semacam pembela rakyat yang digelar Arung Saotanre 

yang bertugas membela hak-hak rakyat yang dilanggar oleh raja atau oleh pejabat-

pejabat lain. Semua orang di hadapan hukum adat masyarakat Wajo adalah sama. 

Melalui sejarah yang ada tersebut dapat kita ketahui bahwa salah satu 

aspek penting dari the rule of law adalah asas legalitas. Asas legalitas merupakan 

jaminan bagi setiap orang tanpa terkecuali kepada para tersangka atau terdakwa 

untuk diperlakukan sama dalam proses hukum, termasuk adanya kesempatan yang 

sama untuk menggunakan hak-haknya sebagaimana yang telah diatur dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas legalitas membuat semua 

orang dapat mengetahui perbuatan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. 

Selain itu fungsi asas legalitas itu sendiri adalah sebagai pedoman bagi penegak 
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hukum dalam bertindak, sehingga memberi jaminan kepada semua warga negara 

bahwa yang berkuasa dalam suatu negara adalah hukum bukan orang. Dengan 

begitu, the rule of law bukan hanya menuntut masyarakat untuk taat kepada 

hukum, melainkan juga pemerintah beserta segenap perangkatnya termasuk 

penegak hukum itu sendiri.  

Soekanto (1983: 65) mengartikan the rule of law dalam dua arti, yakni 

secara formal dan materil. Secara formal, Soekanto mengartikan the rule of law 

sebagai kekuasaan publik yang terorganisir, yang artinya adalah setiap sistem 

kaidah yang didasarkan pada hirarki perintah merupakan the rule of law. Dengan 

demikian the rule of law merupakan alat yang paling dampaktif dan efisien untuk 

pemerintahan yang tirani. Secara materil, Soekanto menuliskan adanya cakupan 

ukuran-ukuran hukum yang baik dan hukum yang buruk antara lain sebagai 

berikut: 

(1) Ketaatan dari segenap warga masyarakat terhadap kaidah-kaidah hukum 

yang dibuat serta diterapkan oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 

(2) Kaidah-kaidah hukum harus selaras dengan hak-hak asasi manusia. 

(3) Negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan kondisi-kondisi sosial 

yang memungkinkan terwujudnya aspirasi-aspirasi manusia dan 

penghargaan yang wajar terhadap martabat manusia. 

(4) Terdapatnya tata cara yang jelas dalam proses mendapatkan keadilan 

terhadap perbuatan yang sewenang-wenang dari penguasa. 
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(5) Adanya badan yudikatif yang bebas dan merdeka yang akan dapat 

memeriksa serta memperbaiki setiap tindakan yang sewenang-wenang dari 

badan eksekutif dan legislatif. 

Dalam keterkaitan ini, Lon Fuller sebagaimana dikutip oleh Tahir (2010: 

42) memaparkan delapan persyaratan formal dari the rule of law yakni: 

1) Generaly, artinya segala keputusan otoritas tidak dibuat atas 
suatu dasar sementara dan atas dasar kebijakan yang bebas, 
melainkan atas dasar aturan-aturan yang umum; 

2) Promulgation, artinya aturan-aturan yang menjadi pedoman 
otoritas tidak boleh dirahasiakan, melainkan harus diumumkan; 

3) Non-retroactive laws, bahwa aturan harus dibuat untuk menjadi 
pedoman bagi kegiatan-kegiatan dikemudian hari. Maksudnya 
tidak boleh berlaku surut; 

4) The Clarity of laws yang artinya hukum harus dibuat sedemikian 
rupa sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat (hasrat untuk 
kejelasan, demikian Fuller menamakannya); 

5) Contradiction in the laws, artinya aturan-aturan tidak boleh 
bertentangan antara satu dengan yang lainnya; 

6) Laws requring the imposible, yang berarti aturan-aturan tidak 
boleh mensyaratkan perilaku yang di luar kemampuan pihak-
pihak yang terkena. Dengan kata lain, hukum tidak boleh 
memerintahkan suatu yang tidak mungkin dilakukan; 

7) Constancy of the law trought time, artinya dalam hukum harus 
ada ketegasan, hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, 
sehingga orang tidak bisa lagi mengorientasikan kegiatannya 
kepada hukum; 

8) Congruence between official action and declared rule, yang 
artinya harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana 
yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya. 

 
Pandangan Fuller tentang the rule of law di atas sangat berorientasi kepada 

kepastian hukum.  

Bila dikatakan proses hukum yang adil tidak dapat dipisahkan dengan 

sistem peradilan pidana, demikian juga halnya the rule of law dengan rechtsstaat 

demikian Hadjon mengemukakannya. Salah satu yang menjadi ciri utama negara 

hukum adalah dianutnya asas legalitas yang artinya bahwa setiap tindakan 
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pemerintahan harus didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan 

(Akhmad, 2010: 115). 

Aristoteles dan Plato telah memperkenalkan konsep negara hukum sejak 

enam ratus tahun sebelum masehi (jauh sebelum istilah negara hukum populer 

pada abad 19). Plato memperkenalkan ide negara hukum yang disebut nomoi, 

dimana dalam suatu negara semua orang harus tunduk kepada hukum termasuk 

penguasa atau raja. Kemudian ide tersebut dikembangkan Aristoteles dengan 

menyatakan sumber kekuasaan tertinggi ialah hukum dan bukan manusia, 

meletakkan supremasi hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Ide negara hukum ini 

ternyata dijadikan juga sebagai landasan Indonesia sesuai dengan yang tertulis 

dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara 

hukum”. Oleh karena itu baik para pejabat penguasa negara maupun para warga 

masyarakat berada di bawah dan tunduk kepada hukum (undang-undang) yang 

sama. 

2.3.2 Peradilan Yang Bebas Dan Dilakukan Dengan Cepat, Sederhana, Dan 

Biaya Ringan 

Dalam penjelasan umum atas UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum 

Acara Pidana ditegaskan bahwa ”peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, 

sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan 

secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan”. Asas ini pula yang menjadi 

roh dalam UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat 

(4) yang berbunyi ”Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya 

ringan”.  
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Asas peradilan bebas dan dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya 

ringan ini mengandung dua asas yaitu peradilan yang bebas dari pengaruh 

siapapun dan cara proses peradilan pidana haruslah cepat, sederhana dan biaya 

ringan. Kebebasan peradilan merupakan titik sentral dari konsep negara hukum 

yang menganut paham the rule of law, yang mana dimaksudkan bahwa hukum 

haruslah ditegakkan secara tidak berpihak (impartial). Peradilan yang bebas tidak 

akan mengijinkan seseorang dianggap bersalah sebelum diberikan kesempatan 

yang layak untuk membela diri, sebelum ada pembuktian yang kuat tentang hal 

itu, dan tidak memperkenankan adanya dugaan orang lain bahwa putusan hakim 

akan mempersalahkan terdakwa tanpa menghiraukan pembuktian ataupun 

pembelaan. Proses peradilan pidana yang cepat, sederhana, dan biaya ringan 

adalah tuntutan yang logis dari setiap tersangka atau terdakwa. Asas ini 

dimaksudkan untuk mengurangi sampai seminimal mungkin penderitaan 

tersangka maupun terdakwa. Apabila tersangka atau terdakwa berada dalam 

tahanan, ia berhak menuntut diadili dalam jangka waktu yang wajar (tidak boleh 

ada kelambatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh penegak hukum) 

(Reksodiputro, 1994: 39).  

Kata sederhana dalam asas proses peradilan yang cepat, sederhana, dan 

biaya ringan dapat diartikan sebagai proses yang tidak bertele-tele, tidak rumit, 

jelas, lugas, mudah dipahami dan dilakukan, sistematis, konkret baik dari 

perspektif pencari keadilan maupun dari perspektif penegak hukum yang memiliki 

tingkat kualitas diri yang beragam. Pada kenyataan di lapangan, pemahaman 

penegak hukum lebih mengarah sebagai proses birokrasi yang wajib dilalui oleh 
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pencari keadilan, dan bagi pihak penegak hukum hal tersebut merupakan suatu 

kewajiban untuk menerapkannya sesuai dengan pemahaman birokrasi tradisional 

yang dimilikinya. Seyogyanya, segala ketentuan yang digunakan untuk mengatur 

dan menyelesaikan prosedur berperkara di pengadilan harusnya memenuhi kriteria 

makna sederhana seperti yang telah dikemukakan di atas. Diperlukan konsistensi 

dan komitmen penegak hukum dalam mewujudnyatakan asas sederhana dengan 

perlunya memahami terlebih dahulu bahwa sederhana tidak hanya dibatasi pada 

persoalan administrasi peradilan semata, akan tetapi juga harus menjadi jiwa dan 

gaya hidupnya sehari-hari. Dengan demikian, dimulailah dari diri sendiri baru 

pada instansi penegakan hukum (dalam hal ini adalah lembaga peradilan) 

(Sunaryo, 2005: 46). 

Cepat, memiliki makna sebagai upaya strategis untuk menjadikan sitem 

peradilan sebagai lembaga yang menjamin tercapainya keadilan bagi para pencari 

keadilan dalam penegakan hukum secara cepat baik dalam prosesnya, dalam 

hasilnya, dan dalam evaluasi terhadap kinerja atau tingkat produktivitas lembaga 

peradilan. Tolak ukur cepat dalam prosesnya, hasilnya, dan evaluasinya 

menggunakan prinsip tepat dan cermat. Tepat dalam dasar yuridisnya untuk 

menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan (tidak bertentangan dengan 

asas-asas hukum umum yang berlaku), tepat dalam menentukan pasal-pasal yang 

dipergunakan sebagai dasar dalam pertimbangan pengambilan keputusan, tepat 

dalam memahami secara filosofis atas keputusannya (nilai-nilai keadilan yang 

berkembang dalam masyarakat dan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum 

positif), tepat dalam menentukan kerangka sosiologis (menjamin rasa keadilan 
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masyarakat, mempunyai manfaat, mengembalikan dan menjaga keseimbangan 

sosial). Cermat dalam hal ini, mengandung maksud bahwa penegak hukum harus 

memiliki sikap kehati-hatian, ketelitian, kesungguhan baik dalam proses, hasil, 

maupun evaluasinya (Sunaryo, 2005: 47). 

Kata murah dalam asas ini dapat diartikan bahwa biaya perkara yang 

dibebankan kepada terdakwa hendaklah ringan biayanya, sehingga tidak 

menambah beban terdakwa pula dalam menjalani proses hukumnya. Murah dalam 

asas inipun dapat mengandung arti bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak 

dapat diperjualbelikan, keadilan bukan sesuatu yang dapat dinilai secara uang, 

keadilan memiliki sifat mandiri dan bebas dari nilai-nilai lain yang dapat 

menyalahtafsirkan nilai keadilan itu sendiri, keadilan bukan merupakan 

komoditas, bukan pula merupakan kata-kata yang utopis, akan tetapi keadilan 

merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang hidup di dunia secara universal 

yang dapat diterima oleh para pencari keadilan apabila mereka mencarinya dalam 

lembaga peradilan (Sunaryo, 2005: 47-48). 

Kebebasan peradilan merupakan titik sentral dari konsep negara hukum 

yang menganut paham the rule of law, yang mana dimaksudkan bahwa hukum 

haruslah ditegakkan secara tidak berpihak (impartial), sedangkan asas peradilan 

yang cepat, sederhana, dan biaya ringan ini dimaksudkan untuk mengurangi 

sampai seminimal mungkin penderitaan tersangka maupun terdakwa. Hal ini 

dipayungi oleh suatu dasar hukum pada Pasal 50 KUHAP yang menegaskan 

bahwa hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan 

selanjutnya diajukan kepada penuntut umum, dan kemudian segera pula diadili 
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oleh pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar menghindari penahanan yang lama 

sebelum ada keputusan hakim, yang mana prinsip ini merupakan bagian dari hak-

hak asasi manusia (Reksodiputro, 1994: 39). 
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BAB 3 

 METODE PENELITIAN  

3.1 Dasar Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Bogdan dan 

Taylor sebagaimana dikutip oleh Moleong (2007: 4) mendefinisikan ”metode 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. 

Moleong (2007: 9-10) berpendapat pula bahwa penelitian dengan metode 

kualitatif lebih mudah karena: 

(1) Penyesuaiannya apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, 
(2) Menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti 

dan responden, 
(3) Lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak 

penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai 
yang dihadapi. 

 
Dengan dasar penelitian tersebut maka penelitian ini diharapkan mampu 

menggambarkan tentang penundaan waktu persidangan dalam perspektif proses 

hukum yang adil. 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu tipe penelitian 

untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu gejala atau fenomena, 

agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori yang sudah ada, atau 

mencoba merumuskan teori baru. 
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3.3 Metode Pendekatan 

Ilmu hukum dapat dipelajari dan diteliti dalam dua bidang studi. Pertama 

hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi mengenai law in books. 

Kedua hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai studi mengenai law in action. 

Ilmu hukum dipelajari sebagai law in action karena menyangkut pertautan antara 

hukum dan pranata-pranata sosial, sehingga untuk penelitiannya dipergunakan 

penelitian hukum sosiologis atau socio legal research. 

Penulis dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis 

sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis menurut Soemitro adalah “suatu 

penelitian hukum dimana hukum tidak dikonsepsikan suatu gejala normatif yang 

mandiri (otonom), tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil 

dengan variabel-variabel sosial yang lain”. Berdasarkan pandangan diatas, secara 

empiris hukum merupakan tanda-tanda yang dapat dilihat atau dirasakan oleh 

masyarakat di satu pihak yang dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab 

(independent variable) dan hukum dapat pula dipelajari sebagai suatu variabel 

akibat (dependent variable) yang timbul sebagai hasil akhir dari berbagai 

kehidupan sosial (Soemitro, 1988: 34). 

Penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum empiris yaitu penelitian 

hukum yang memperoleh data dari sumber data primer karena data diperoleh 

langsung dari orang/masyarakat (Soemitro, 1983: 24). 

3.4 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini untuk mengungkapkan masalah yang diangkat, yaitu 

berkenaan dengan penundaan waktu persidangan dalam perspektif proses hukum 
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yang adil (due process of law). Apabila dirinci, maka fokus penelitian adalah 

untuk mengungkap hal-hal sebagai berikut: 

(1) Dampak dari penundaan waktu persidangan dilihat dari sisi terdakwa. 

(2) Penundaan waktu persidangan dalam perspektif proses hukum yang adil. 

3.5 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah tempat-tempat yang 

berkaitan dan menjadi sumber informasi dari permasalahan yang dibahas. Oleh 

karena penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, maka untuk 

mencapai kebenaran informasi lapangan tentang penundaan waktu persidangan 

dalam perspektif proses hukum yang adil penulis memutuskan untuk meneliti 

pada tempat-tempat sebagai berikut: 

(1) Pengadilan Negeri Semarang, hal ini dikarenakan pengadilan merupakan 

lembaga yang diberi wewenang untuk memeriksa dan menggelar 

persidangan untuk mengadili terdakwa. 

(2) Kejaksaan Negeri Semarang. Kejaksaan dijadikan sebagai salah satu 

tempat penelitian karena jaksa merupakan aparat penegak hukum yang 

diberi wewenang menuntut seseorang (terdakwa) dalam persidangan, 

sehingga diperlukan pula informasi dari jaksa yang pernah melakukan 

penuntutan di persidangan. 

(3) LBH Mawar Sharon, instansi ini dipilih dikarenakan adanya 

pendampingan terhadap tersangka atau terdakwa selama menjalani proses 

hukum sehingga melalui instansi ini penulis dapat memperoleh informasi 

dari tersangka atau terdakwa selama menjalani proses hukum. 
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(4) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dikarenakan dalam penelitian ini 

dibutuhkan pula informasi ilmu pengetahuan (ilmu hukum) dari akademisi 

atau ahli hukum. 

3.6 Sumber Data Penelitian 

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama 

melalui pihak terdakwa dan juga pihak penegak hukum yang terkait. Sumber data 

sekunder yaitu data yang tidak diperoleh dari sumber pertama tetapi bisa diperoleh 

dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, laporan, buku harian, 

surat kabar, makalah, dan lain sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini 

dapat dibagi atas tiga kelompok besar, yaitu : 

(1) Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 

Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 

(2) Bahan hukum sekunder diperoleh penulis dari buku Kapita Selekta Sistem 

Peradilan Pidana, buku Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan 

Pidana, buku Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, buku 

Metodologi Penelitian Kualitatif, buku Penelitian Hukum Dalam Praktek, 

buku Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Penegakan 

Hukum, Jurnal Konstitusi, dan lain-lain. 

(3) Bahan hukum tertier yang dipergunakan penulis sebagai bahan yang 

mendukung, memberi penjelasan bagi bahan hukum sekunder seperti 
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Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus 

Hukum. 

3.7 Metode Pengumpulan Data 

Alat-alat pengumpulan data, yang pada umumnya dikenal tiga jenis alat 

pengumpulan data, yaitu studi bahan pustaka dan dokumen, pengamatan atau 

observasi, dan wawancara atau interview  (Soemitro, 1988: 51). Berdasarkan 

pendekatan yang dipergunakan dalam memperoleh data, maka alat pengumpulan 

data yang dipergunakan adalah: 

3.7.1 Studi Kepustakaan dan Dokumen 

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan metode pengumpulan data 

melalui studi dokumen/ kepustakaan ( library research ) yaitu dengan melakukan 

penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku yang berkaitan 

dengan penegakan hukum, sistem peradilan pidana, hak-hak tersangka atau 

terdakwa, pendapat sarjana, artikel, kamus dan juga berita yang penulis peroleh 

dari internet. 

3.7.2 Pengamatan atau Observasi 

Metode ini dipakai untuk mendapat data melalui kegiatan melihat, 

mendengar dan penginderaan lainnya yang mungkin dilakukan juga dengan media 

teknologi guna memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Pengamatan 

atau observasi ini dilakukan sejak awal penyusunan proposal sampai akhir dari 

penyusunan skripsi. Pengamatan atau observasi dilakukan di instansi Pengadilan 

Negeri Semarang. 
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3.7.3 Wawancara 

 Wawancara adalah “proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau 

pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang 

dinamakan interview guide (panduan wawancara)” (Patton, 2009: 188). 

 Wawancara tersebut dipergunakan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut : 

(1) Memperoleh data mengenai persepsi terdakwa atas penundaan waktu 

persidangan yang dialaminya. 

(2) Memperoleh data mengenai persepsi aparat penegak hukum di pengadilan 

atas penundaan waktu persidangan yang mereka tetapkan. 

(3) Memperoleh data mengenai pelaksanaan penundaan waktu persidangan 

dalam perspektif proses hukum yang prosedural. 

(4) Memperoleh data mengenai pelaksanaan penundaan waktu persidangan 

dalam perspektif proses hukum yang adil. 

(5) Memperoleh informasi mengenai perilaku aparat penegak hukum 

menyikapi penundaan waktu persidangan dalam suatu kasus pidana yang 

berlarut-larut belum memperoleh putusan hakim yang tetap. 

3.8  Keabsahan Data 

Moleong dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kualitatif 

menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan keabsahan data. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan triangulasi data sebagai cara untuk 

pemeriksaan keabsahan data. Triangulasi menurut Moleong (2007: 330) adalah 

“teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain”. Di 
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luar dari data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu. 

 Metode pengukuran data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik pemeriksaan keabsahan data dengan: 

1) Triangulasi dengan sumber 

  Dalam penelitian ini digunakan: 

(1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 
wawancara. 

(2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum 
dengan apa yang dikatakannya secara pribadi. 

(3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang 
situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang 
waktu. 

(4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 
berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, 
orang berpendidikan menengah atau tinggi. 

(5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen 
yang berkaitan (Moleong, 2007: 330-331). 

 
2) Triangulasi dengan metode menurut Patton (Moleong, 2007: 331) 

  

 

 

 

 Dalam teknik ini penelitian dilakukan dengan membandingkan data-data 

yang diperoleh dari berbagai pustaka yang ada seperti undang-undang, buku 

literatur yang berkaitan dengan tema, jurnal, konvensi-konvensi internasional 

serta bahan-bahan pustaka lain yang berkaitan dengan tema skripsi. 

 Berdasarkan pendapat Moleong di atas, maka penulis melakukan 

perbandingan data yang telah diperoleh yaitu data-data primer di lapangan akan 

SUMBER DATA 
STUDI DOKUMEN 

WAWANCARA 
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dibandingkan dengan data-data sekunder yaitu antara data observasi lapangan 

dengan data studi pustaka. Dengan demikian kebenaran dari data yang diperoleh 

dapat dipercaya dan meyakinkan. Sistem ini menyangkut perbandingan antara 

hasil wawancara dan observasi di Pengadilan Negeri Semarang tentang penundaan 

waktu persidangan dengan studi pustaka pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No.48 

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 

 Dengan cara di atas, maka diperoleh hasil yang benar-benar dapat 

dipercaya keabsahannya karena Triangulasi data di atas sesuai dengan penelitian 

dengan penulisan skripsi dengan judul ini yang bersifat kualitatif. 

3.9  Metode Analisis Data 

 Analisis data adalah tindak lanjut proses pengolahan data yang merupakan 

proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, 

kategori, dan satuan uraian dasar (Patton, 2009: 250). Data primer dan data 

sekunder yang diperoleh, dikemukakan dan diseleksi untuk kemudian di analisis. 

 Analisis data dilakukan bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan 

data sehingga mudah dibaca dan dipahami. Analisis data biasanya menggunakan 

pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini model 

analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif (data yang sulit diukur dengan 

angka). Inti analisis kualitatif ini terletak pada tiga proses yang berkaitan yaitu, 

mendeskripsikan fenomena (melukiskan tentang sesuatu hal didaerah tertentu dan 

pada saat tertentu yang dapat dinikmati oleh panca indera dan dapat pula ditinjau 

secara ilmiah), mengklasifikasikannya (membuat perbandingan yang bermakna 
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antara setiap bagian dari data), dan melihat bagaimana konsep yang timbul itu 

berkaitan satu dengan yang lainnya (Moleong, 2007: 289). Oleh karena itu analisis 

kualitatif merupakan proses interaktif yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu 

yang utuh, kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk laporan skripsi. 

Langkah-langkah yang digunakan dalam metode ini menurut Miles dan Huberman 

(1992: 16-19) adalah sebagai berikut: 

(1) Pengumpulan data 

   Dalam hal pengumpulan data ini, peneliti mencatat semua data 

secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan 

wawancara di lapangan. 

(2) Reduksi data 

 Reduksi data adalah “proses pemilihan pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis di lapangan”. Dengan demikian reduksi data 

merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

menyatukan, dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data 

dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik 

dan diversifikasi. 

(3) Penyajian data 

 Penyajian data adalah “sekumpulan informasi yang tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan”. Dengan demikian, kegiatan analisis ini merupakan analisis 

merancang deretan dan kolom dalam sebuah matrik untuk data kualitatif 
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dan menentukan jenis serta bentuk data dimasukkan ke dalam kotak-kotak 

matrik. 

(4) Menarik kesimpulan atau verifikasi. 

 Kesimpulan adalah “suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan 

atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana makna-makna yang muncul 

dari data yang harus di uji kebenarannya, kekokohannya dan 

kecocokannya yakni merupakan validitasnya”. Dalam pengambilan 

simpulan didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang 

merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian ini. 

 Berdasarkan pendapat Miles dan Huberman di atas tiga hal utama 

yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi 

sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan 

sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun 

wawasan umum yang disebut “analisis”. 

 Tahapan analisis data kualitatif dapat dilihat dalam bagan sebagai 

berikut: 

 
 
 
 
 
 
 

 

Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif 

(Miles dan Huberman, 1992:20)  

PENGUMPULAN DATA 

REDUKSI DATA PENYAJIAN DATA 

PENARIKAN 

KESIMPULAN 
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Keempat komponen di atas saling berpengaruh dan memiliki keterkaitan. 

Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di lapangan, di pustaka dan sumber 

lain dengan membaca, wawancara dan observasi yang mana tahap ini disebut 

dengan tahap pengumpulan data. Data yang diperoleh dikumpulkan dan diadakan 

reduksi data dengan memilih data yang sesuai dengan fokus penelitian, setelah 

direduksi langkah selanjutnya adalah dilakukannya sajian data. Selain itu 

pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga tahapan 

tersebut telah selesai dilakukan, maka diambillah sebuah penarikan kesimpulan. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1  Dampak Penundaan Waktu Persidangan Dalam Perspektif 

Terdakwa 

 Sub tajuk ini menguraikan hasil wawancara dengan beberapa mantan 

narapidana dan terdakwa yang pernah mengalami penundaan waktu persidangan 

yang berlarut-larut di Pengadilan Negeri Semarang. Dalam uraian hasil penelitian 

ini akan disampaikan pula kasus yang terjadi, pendapat terdakwa terhadap bentuk 

pengayoman hakim, jaksa, dan penasehat hukumnya ketika ia mengalami 

penudaan waktu persidangan yang berlarut-larut, dan dampak bagi terdakwa 

ketika sidangnya tertunda-tunda. Pada akhir dari sub tajuk ini disampaikan 

mengenai pembahasan tentang hasil penelitian dalam sub tajuk ini. 

Wawancara pertama penulis lakukan kepada saudara Romadhon (usia 26 

tahun, pekerjaan sebagai seorang kuli bangunan dan penjaga kuburan di daerah Jl. 

Pusponjolo Selatan). Di dakwa karena melakukan tindak pidana 

menyalahgunakan penggunaan senjata tajam yang melanggar Undang-Undang 

Darurat No 12 tahun 1951. Dalam wawancara tersebut saudara Romadhon 

menjelaskan bahwa ketika menjalani proses hukum dipersidangan, sebenarnya 

tidak dirasakan sesuatu yang menakutkan, akan tetapi yang dirasa berat adalah 

dengan tertunda-tundanya persidangan yang mengakibatkan tergantungnya status 

hukumnya. Penundaan persidangan terjadi sebelas hingga tiga belas kali 

dikarenakan dengan berbagai macam alasan. Alasan tertundanya sidang 
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dikarenakan adanya salah satu dari majelis hakim yang masih menjalani sidang di 

tempat yang lain dan yang paling sering terjadi adalah ketidakhadiran saksi 

korban padahal telah dilakukan pemanggilan secara sah lebih dari tiga kali. 

Penasehat hukum telah berupaya mengkomunikasikan hal tersebut kepada 

penuntut umum agar saudara saksi korban segera dihadapkan dipersidangan 

dikarenakan telah dilakukan berulang kali pemanggilan secara sah, namun tetap 

juga saksi korban tidak hadir dipersidangan. Alasan penuntut umum tidak 

dapatnya saksi korban dihadapkan dipersidangan adalah karena saksi korban 

merupakan aparat militer yang ijinnya tergantung pada pimpinan instansi di 

tempat saksi bekerja. Oleh karena itu, upaya paksa pun sulit dilakukan. 

Ketika terjadinya penundaan waktu persidangan yang berlarut-larut 

tersebut, saudara Romadhon tidak merasakan adanya upaya yang lebih dari hakim 

dan penuntut umum agar sidang tersebut diselesaikan dengan cepat. Upaya 

cenderung dilakukan oleh penasehat hukum agar perkaranya segera diselesaikan 

dengan cepat. Oleh adanya penasehat hukum yang selalu mendampingi dirinya 

sebagai terdakwa saat menjalani semua proses hukum, ada rasa sangat terayomi 

dan rasa sangat terbantu oleh karena tidak ada biaya yang harus ia keluarkan 

ketika menggunakan jasa penasehat hukum tersebut. Lain halnya dengan hakim 

dalam menangani perkara tersebut. Hakim dianggap kurang aktif dalam 

mengayominya khususnya dalam hal penyampaian akan hak-haknya sebagai 

terdakwa, sedangkan penuntut umum memberikan penyampaian akan hak-haknya 

terdakwa sebagai bentuk pengayomannya. 
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Ketika proses hukum sedang berjalan, hak-haknya sebagai terdakwa saat 

itu dapat ia terima, seperti didampingi oleh penasehat hukum, diberi kesempatan 

untuk didengar pendapatnya, diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan, 

penuntut umum menunjukkan bukti kesalahannya, dan pengadilan 

memperlakukan secara tidak memihak seperti diberikannya kesempatan untuk 

mengajukan saksi yang meringankan baginya. Secara pribadi saudara Romadhon 

merasa proses hukum yang ia jalani sesungguhnya sudah adil, akan tetapi karena 

tidak tahu aturan-aturan hukumnya maka kecenderungan untuk pasrah yang 

terjadi. Padahal perkaranya sering tertunda-tunda di persidangan yang membuat 

dirinya merasa tergantungnya status hukumnya dan berdampak pula pada rasa 

malunya dihadapan masyarakat sekitarnya. 

Oleh karena pernah dialaminya proses hukum atas perkaranya, 

diharapkannya penegakan hukum di negara ini ke depan lebih baik lagi. Sebab 

untuk saat ini dirasakan masih terdapat kekurangan dalam penerapan penegakan 

hukum yang berdampak kurang adil bagi dirinya (Sumber: wawancara di Jalan 

Pusponjolo Selatan kepada Saudara Romadhon, pada tanggal 4 Agustus 2011 

pukul 08.00 WIB). 

Wawancara kedua, penulis lakukan kepada saudara Nurul (usia 30 tahun, 

pekerjaan sales) yang saat ini berstatus terdakwa karena sedang mengalami proses 

hukum di Pengadilan Negeri Semarang. Di dakwa karena melakukan tindak 

pidana pencurian truk tronton. Dalam wawancara tersebut saudara Nurul 

menjelaskan tentang keadaannya saat terjadi penundaan waktu persidangan atas 

perkara yang didakwakan pada dirinya. Proses hukum yang berjalan di pengadilan 
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sempat mengalami satu kali penundaan waktu persidangan dikarenakan hakim dan 

jaksa yang memeriksa terdakwa terkendala karena dekatnya waktu sidang dengan 

hari Lebaran. Dengan terjadinya penundaan yang demikian, terdakwa merasakan 

semakin tersiksa dirinya berada dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kedung 

Pane. Terdakwa pun merasakan kuatir untuk nasibnya ke depan, rasa malu saat 

dilihat oleh orang-orang sekitarnya. 

Dalam menjalani proses hukum, terdakwa didampingi oleh penasehat 

hukum dari LBH Mawar Sharon. Terdakwa merasakan adanya pengayoman yang 

dilakukan oleh penasehat hukumnya, akan tetapi dari hakim dan jaksa belum 

dirasakan adanya upaya pengayoman lebih sebab proses pemeriksaan atas dirinya 

baru dilakukan. 

Terdakwa berharap kasusnya dapat selesai dengan cepat dan putusan 

hakim yang diberikan tidak terlalu berat. Sebab terdakwa mengaku menyesal atas 

perbuatannya (Sumber: wawancara di Pengadilan Negeri Semarang kepada 

Saudara Nurul, pada tanggal 5 September 2011 pukul 13.00 WIB). 

Wawancara ketiga penulis lakukan kepada saudara Mustaqim (usia 30 

tahun, pekerjaan swasta). Perkaranya telah diputuskan pada tahun 2010 yang lalu 

dan yang bersangkutan telah menjalani proses pidananya. Mantan narapidana ini 

terjerat hukuman pidana karena telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda 

motor. Dalam menjalani proses hukum di pengadilan, perkaranya pernah 

mengalami penundaan waktu persidangan satu kali yang disebabkan hakim yang 

memeriksa perkaranya sedang memimpin persidangan ditempat yang lain. Ketika 

mengalami penundaan waktu persidangan atas perkaranya, saudara Mustaqim 
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merasakan kekecewaan karena harapannya perkaranya dapat diselesaikan 

mengalami kendala. Sebab tidak mengenakkan ketika dalam tahanan, terkekang 

kebebasannya, dan rasa takut menjalani proses hukum.  

Dalam menjalani proses hukum Saudara Mustaqim diberi kesempatan 

untuk mengajukan pembelaan, didengar keterangannya, dibuktikan kesalahannya, 

dan diadili dengan jujur dan tidak memihak. Putusan yang dijatuhkan adalah 

pidana penjara selama tujuh bulan yang mana lebih rendah dari tuntutannya yaitu 

dipidana penjara selama satu tahun. Saudara mustaqim merasa bersalah dan 

menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya 

(Sumber: wawancara di Jalan Kangguru IV no. 7 kepada Saudara Mustaqim, 

pada tanggal 5 September 2011 pukul 16.00 WIB). 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, proses hukum yang dijalani oleh para 

mantan narapidana dan terdakwa telah mengakomodir hak-haknya sebagai 

seorang tersangka/terdakwa. Hak-hak yang dimaksud adalah didampinginya 

terdakwa oleh penasehat hukumnya, diberinya kesempatan untuk didengar 

pendapatnya, diberinya kesempatan untuk mengajukan pembelaan, dibuktikannya 

kesalahannya, dan terdakwa diperlakukan secara jujur dan tidak memihak selama 

dipersidangan. Hanya saja ada satu hal yang mengakibatkan terdakwa masih 

mengalami rasa keadilannya dikesampingkan, yaitu proses hukum yang terdakwa 

jalani dipersidangan mengalami penundaan yang berlarut-larut. Dapat dikatakan 

karena prosedur hukum yang terlalu diperhatikan maka selain keadilan substantif 

yang dikesampingkan, kejelasan status hukum terdakwa menjadi tidak jelas. 

Padahal dengan ditangkap, lalu ditahan, hingga pada akhirnya disidangkan di 
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Pengadilan Negeri Semarang, terdakwa telah mengalami perasaan malu yang 

tidak dapat dielakkan, hilangnya kebebasannya secara fisik, rasa takut berada 

lama ditahanan, rasa takut menjalani proses hukum, merasakan kuatir untuk 

nasibnya ke depan, nasib keluarganya yang untuk beberapa waktu kehilangan 

sosok kepala keluarga, bahkan akan memberi beban tambahan bagi istrinya untuk 

mencari nafkah selain sebagai penjaga kuburan. Dapat dirasakan ketika prosedur 

hukum yang berjalan tanpa mengalami hambatan dapat mengakibatkan terdakwa 

mengalami banyak penderitaan, apalagi adanya penundaan waktu persidangan 

yang berlarut-larut, maka lebih banyak lagi hal-hal yang harus terdakwa dan 

keluarga rasakan penderitaannya. 

Dengan dasar itulah, maka para pencari keadilan yang dalam hal ini 

dimaksudkan adalah terdakwa sangat mengharapkan proses hukum yang berjalan 

tidak hanya memperhatikan prosedur hukum semata, melainkan perhatikanlah 

dampaknya juga bagi terdakwa yang mengalami penderitaan selama menjalani 

proses hukum. Sebab terdakwa juga merupakan bagian dari warga negara yang 

memiliki hak-hak untuk hidup layak dan sebagainya, yang hidup di dalam Negara 

Indonesia yang menyatakan dirinya telah merdeka (tidak di bawah penjajahan), 

hendaklah diperlakukan selayaknya warga negara sendiri. UUD RI 1945 sebagai 

konstitusi yang melindungi dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, 

KUHAP yang menjunjung tinggi hak-hak tersangka/terdakwa, dan Undang-

Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjunjung 

proses peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sesungguhnya ketiga aturan 

tersebut memberikan gambaran betapa pentingnya memperlakukan seseorang 
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yang terjerat kasus hukum secara manusiawi agar meminimalisir penderitaan si 

tersangka/terdakwa tersebut. 

Apabila ditinjau tentang lahirnya KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana), KUHAP diberlakukan dengan harapan dapat terwujudnya 

penegakan hukum di Indonesia yang tidak hanya berorientasi pada penegakan atas 

aturan yang telah dilanggar saja, melainkan harus proporsional dengan penegakan 

atas adanya perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa. Apabila membaca 

sejarah lahirnya KUHAP maka dapat dibayangkan betapa panjangnya waktu yang 

digunakan, biaya, tenaga, dan pergulatan pemikiran antara pihak-pihak yang 

terkait yang kesemuanya itu penekanannya pada suatu harapan agar memperoleh 

suatu praktek peradilan pidana yang lebih manusiawi. 

HIR merupakan aturan yang diundangkan pada tahun 1941 oleh 

pemerintah kolonial Belanda untuk menggantikan aturan yang lama yaitu IR 

(Inlandsch Reglement) yang diundangkan dan berlaku sejak tahun 1846 yang 

diperbaharui dengan Staatsblad No. 1926-559. Digantinya IR dengan HIR 

dikarenakan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Komisi 1928 yang isinya 

sebagai berikut: 

Keluhan yang bertahun-tahun mengenai keadaan yang berlaku, 
ditujukan pada satu pihak terhadap organisasi yang bertugas 
melakukan penuntutan pidana, yang tidak dapat memberikan 
jaminan adanya penyidikan yang objektif dan ahli, dan pada pihak 
lain ditujukan kepada penggunaan yang tidak benar atau terlalu 
jauh dari kewenangan perundang-undangan, termasuk upaya 
penangkapan, penggeledahan rumah, dan penahanan sementara 
(Reksodiputro, 1994:21). 
 

 IR tahun 1846 yang kemudian diubah pada tahun 1926 mendapat banyak 

kritikan dari para sarjana hukum Belanda. Kritikan yang menjadi tantangan 
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terbesar ada pada kepolisian dan kejaksaan yang pada saat itu dibawah pamong 

praja. Segala rancangan yang bertujuan memperbaiki IR tahun 1846 agar dapat 

setara dengan hukum acara pidana golongan Eropa selalu mengalami kegagalan. 

Adapun upaya untuk mengatur kembali secara lebih baik mulai dari 

penangkapan, penahanan sementara, penggeledahan rumah dan dokumen, 

pembebasan dengan jaminan dan bermaksud melindungi hak-hak tersangka atau 

terdakwa golongan Bumiputera ternyata tidak diberlakukan secara penuh yang 

mengakibatkan timbulnya pandangan bahwa penegak hukum menggunakan 

kewenangan dengan sewenang-wenang. Oleh karena itu pembaharuan atas IR 

tahun 1846 menjadi IR tahun 1926 dianggap belum cukup maka dibentuklah 

Komisi 1928 yang pada akhirnya melahirkan suatu produk hukum yang disebut 

HIR pada tahun 1941. 

 Berlakunya HIR pada tahun 1941 dianggap sebagai suatu pembaharuan 

proses hukum pidana bagi golongan Bumiputera di Indonesia, sedangkan bagi 

golongan Eropa ada aturan sendiri yang mengatur mengenai tata cara proses 

hukum yang jaminan-jaminan bagi tersangka atau terdakwa lebih manusiawi. 

Maksud baik dengan diberlakukannya HIR tahun 1941 agar mengangkat derajat 

golongan Bumiputera dengan memperhatikan hak-hak tersangka atau terdakwa 

ternyata tidak semudah yang diharapkan, dikarenakan butuhnya waktu yang 

cukup panjang untuk mengubah pola pikir atau sikap aparat penegak hukum 

dalam berhadapan dengan tersangka atau terdakwa golongan Bumiputera. 

 Ketika jaman pendudukan jepang yakni kurang lebih setahun setelah HIR 

berlaku di Indonesia, ternyata cara-cara yang diterapkan oleh Kenpeitai (polisi 
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militer Jepang) memberi pengalaman lain bagi proses peradilan pidana di 

Indonesia. Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1942 maka HIR 

tetap diberlakukan di Indonesia pada masa itu. Sekalipun HIR yang tetap 

diberlakukan akan tetapi pada kenyataannya penerapan hukum atas aturan 

tersebut tetap tidak memperhatikan hak-hak tersangka atau terdakwa, malah 

sebaliknya yang dialami oleh golongan Bumiputera adalah kekejaman Kenpeitai 

dalam menangani kasus-kasus kriminal. 

 Pada masa kemerdekaan Indonesia pun antara tahun 1945 hingga 1950 

fokus pemerintah Indonesia belum kepada penataan proses hukum dikarenakan 

pada masa itu pemerintah Indonesia masih harus berjuang dalam perang 

kemerdekaan. Baru pada tahun 1950an pemerintah mulai memikirkan tentang 

proses peradilan pidana yang harus ditata dengan dasar-dasar yang lebih baik 

berdasarkan Pancasila dan UUD RI tahun 1945 (Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia tahun 1945). Melalui Undang-undang No. 1 Drt tahun 1951, HIR 

dinyatakan berlaku sebagai hukum acara pidana Indonesia. Seperti yang pernah 

disampaikan oleh Komisi 1928 terhadap sikap aparat penegak hukum pada waktu 

itu, demikian jugalah yang terjadi pada masa Orde Lama dan itulah yang menjadi 

koreksian oleh Orde Baru melalui Komisi 3 dalam Seminar Hukum Nasional II 

yang diselenggarakan di Universitas Diponegoro pada tahun 1968. Akan tetapi 

sesungguhnya keinginan agar Negara Indonesia segera memiliki undang-undang 

hukum acara pidana sendiri telah dirasakan semangatnya pada tahun 1963 

melalui Seminar Hukum Nasional I. Keinginan yang diharapkan pada saat itu 

adalah menggantikan semua aturan kolonial dengan aturan yang bersemangat 
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nasional sesuai dengan kondisi Negara Indonesia sebagai negara yang merdeka. 

Dalam mempersiapkan itu semua didirikanlah LPHN (Lembaga Pembangunan 

Hukum Nasional) pada tahun 1961. Pada Seminar Hukum Nasional I tersebut 

diterimalah suatu konsep tentang hukum dan keadilan dengan semboyan “Pohon 

Beringin Pengayoman” dan konsep tentang cara pembinaan narapidana dengan 

semboyan “Pemasyarakatan”. 

 Akan tetapi semangat untuk memiliki aturan hukum acara pidana yang 

menjunjung tinggi hak-hak tersangka dan terdakwa pada masa Orde Lama tidak 

dapat terwujud sehingga masih banyak terjadi kesewenang-wenangan oleh aparat 

penegak hukum, sikap aparat penegak hukum yang tidak terpuji dalam 

penangkapan dan penahanan seorang tersangka atau terdakwa dalam menjalani 

proses peradilan pidana. Oleh karena itu pasca berhasilnya Orde Baru mengatasi 

kekacauan atas peristiwa G30S/PKI, maka masyarakat hukum menyelenggarakan 

Seminar Nasional Hukum II tersebut dengan semangat “negara hukum”, “rule of 

law”, dan “kembali ke UUD 1945 secara murni dan konsekuen” dengan tema 

seminar tersebut adalah: “Pelaksanaan Negara Hukum Berdasarkan Demokrasi 

Pancasila”. Dalam Seminar Hukum Nasional II tersebut terdapat empat komisi. 

Ada satu komisi yakni Komisi 3 membahas tentang “Hukum Acara Pidana dan 

Hak-hak Asasi Manusia”. Dalam komisi inilah yang memiliki peserta terbanyak 

dibandingkan dengan komisi-komisi yang lain. Inilah wujud semangat 

masyarakat hukum di Indonesia yang sungguh-sungguh ingin memiliki suatu 

aturan hukum acara pidana Indonesia yang menjunjung tinggi hak warga negara 

sekalipun warga negara tersebut berstatus tersangka atau terdakwa. 
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 Tiga tema utama dalam Komisi 3 Seminar Hukum Nasional II tersebut 

adalah sebagai berikut: 

(1) perlunya perombakan dalam praktek pelaksanaan hukum acara 
pidana; (2) tuntutan untuk lebih menghormati hak-hak warga 
negara pada umumnya; (3) rasa kekecewaan dan penyesalan yang 
mendalam dari kalangan advokat akan posisinya sebagai pembela 
dianggap sangat direndahkan dibandingkan posisi polisi, jaksa, dan 
hakim (Reksodiputro, 1994:25). 

 Untuk tema yang pertama dalam Komisi 3 tersebut terdapat dua 

pandangan yang keduanya sama-sama bertujuan agar terjadi perombakan dalam 

aturan dan  praktek pelaksanaan hukum acara pidana. Di satu pihak, mereka 

menginginkan HIR tetap dipertahankan dengan catatan perubahan-perubahan 

ditujukan kepada pemberian perlindungan yang lebih besar kepada tersangka atau 

terdakwa. Di pihak yang lain menginginkan perubahan sampai ke akar-akarnya 

dari hukum yang berlaku saat itu diganti dengan sistem Anglo-Saxon (Amerika 

Serikat) dengan dasar pemikiran mereka bahwa sistem tersebut dianggap lebih 

memperhatikan hak-hak warga negara. Untuk tema yang kedua, dipakailah 

“UDHR 1948 (Universal Declaration of Human Rights)”,”the Bill of Rights”, 

dan “the Fifth Amendment” dari Konstitusi Amerika Serikat. Dokumen lain yang 

sering dipakai pula dalam pembahasan tema kedua ini yaitu dokumen 

“International Congress of Jurist (New Delhi, 5-10 Januari 1959)” dengan 

khusus dokumen yang dipakai berjudul “The Criminal Process and the Rule of 

Law”. Untuk tema ketiga ini yang menjadi pembicara adalah kalangan advokat 

yang berpendapat bahwa lemahnya posisi advokat dibandingkan aparat penegak 

hukum yang lainnya disebabkan karena “(1) advokat dianggap sebagai pembela 

musuh masyarakat, (2) para hakim merasa dirinya lebih dekat dengan para jaksa, 
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malahan berunding bersama-sama tanpa sepengetahuan advokat, (3) sistem 

inkuisitor dalam HIR sebagai alat penindas masa kolonial” (Reksodiputro, 

1994:26). 

Dalam Seminar Hukum Nasional II tersebut, kritik-kritik yang dilontarkan 

bukan lagi ditujukan kepada aturan hukum acara pidana peninggalan kolonial 

saja, melainkan sudah mengarah kepada kritikan atas perilaku aparat penegak 

hukum yang bertindak sewenang-sewenang terhadap warga negaranya sendiri 

yang telah bersama-sama berdiam di negara yang telah menyatakan dirinya 

merdeka. Perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat bahwa perbuatan aparat 

penegak hukum Indonesia tidak jauh bedanya dengan yang pernah dilakukan oleh 

aparat penegak hukum kolonial Hindia-Belanda maupun militer Jepang pada 

tahun 1942-1945. 

 Pada akhir Seminar Hukum Nasional II tersebut dibuatlah suatu 

Kesimpulan umum Komisi 3 yang penegasannya pada beberapa prinsip dan hak 

yang penting untuk ditegakkan dalam proses peradilan pidana Indonesia, yaitu: 

(1) Asas legalitas, 
(2) Asas praduga tidak bersalah, 
(3) Hak-hak dalam penangkapan dan pendakwaan, 
(4) Hak-hak dalam penahanan sementara, 
(5) Hak minimal tersangka atau terdakwa dalam mempersiapkan 

pembelaan, 
(6) Hak-hak dalam pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan di 

sidang, 
(7) Perlunya pengadilan yang bebas dan cara menyelenggarakan 

peradilan di muka umum, dan 
(8) Banding dan kasasi terhadap putusan pengadilan 

(Reksodiputro, 1994:27). 

 Pasca Seminar Hukum Nasional II tersebut, dibuatlah rancangan Undang-

Undang tentang hukum acara pidana yang akhirnya diundangkan menjadi 
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Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

Diundangkannya hukum acara pidana nasional pada tanggal 31 Desember 1981 

tersebut disambut sangat gembira oleh masyarakat Indonesia dan masyarakat 

sangat berharap terjadinya cita-cita dalam bidang keadilan hukum di masa 

pemerintahan Orde Baru. Inilah perwujudan semangat nasional yang berkeinginan 

agar negara sebagai tempat bagi warga negaranya berlindung, menjunjung tinggi 

harkat martabat warga negaranya sekalipun warga negaranya tersebut merupakan 

seorang tersangka atau terdakwa. Sebab seperti yang disampaikan oleh 

Reksodiputro (1994:28) bahwa “kita dapat mendisiplinkan diri untuk tidak 

melakukan pelanggaran hukum, akan tetapi kita tidak pernah dapat bebas dari 

resiko menjadi seorang tersangka atau terdakwa”. Dalam penjelasan umum butir 

ketiga huruf e Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

menegaskan bahwa “peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan 

biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara 

konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan”. Selain itu UU No. 48 Tahun 2009 

Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4) juga mengamanahkan sama 

halnya dengan yang tertuang dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara 

Pidana, yang bunyi Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman 

tersebut adalah “ Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. 

Dengan demikian dapat dirasakan ketika prosedur hukum yang terlalu 

dikedepankan maka keadilan substantif menjadi dikesampingkan pula. Dampak 

buruk yang paling berat dirasakan dalam hal itu ada pada si terdakwa. 

Demikianlah yang dirasakan oleh saudara Romadhon, saudara Nurul, dan saudara 
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Mustaqim. Perasaan malu yang tidak dapat dielakkan, hilangnya kebebasannya 

secara fisik, rasa takut berada lama ditahanan, bagi mereka yang merupakan 

kepala keluarga maka akan berdampak pada nasib anggota keluarganya yang 

untuk beberapa waktu kehilangan sosok kepala keluarga, bertambahnya beban 

kepada istrinya dalam mencari nafkah. 

Dalam hal yang lain, proses hukum yang dijalani oleh terdakwa telah 

dilakukan dengan adil. Dengan didampinginya terdakwa oleh penasehat 

hukumnya, didengar pendapatnya, diberinya kesempatan mengajukan pembelaan, 

dibuktikan kesalahannya, dan terdakwa diperlakukan secara jujur dan tidak 

memihak selama di persidangan. Ketika seseorang menjalani proses hukum, maka 

sesungguhnya derajatnya sebagai seorang warga negara sedang terdegradasi. Rasa 

malu dengan warga sekitar, kuatir akan masa depannya, bahkan dapat pula 

berimbas pada keberlangsungan hidup keluarga tersangka/terdakwa tersebut. 

Dalam menjalani proses hukum di pengadilan seorang terdakwa akan dihadapkan 

dengan aparat penegak hukum yang dengan segala kewibawaannya menjalankan 

tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang. Apabila terjadi 

penundaan waktu persidangan yang berlarut-larut maka dampak negatif yang 

sangat berat dirasakan terletak pada pihak terdakwa. 

Disinilah salah satu letak pentingnya menghormati harkat dan martabat 

atau hak-hak asasi manusia yang dalam hal ini dimaksud adalah hak-hak warga 

negara sekalipun warga negara tersebut merupakan seorang tersangka atau 

terdakwa bahkan narapidana. Sebab dengan diwujudkannya asas ini maka akan 

meminimalisir penderitaan tersangka/terdakwa dalam menjalani proses hukum. 
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4.2  Penundaan Waktu Persidangan Dalam Perspektif Proses 

Hukum Yang Adil 

Dalam sub tajuk ini akan disampaikan hasil penelitian di instansi 

Pengadilan Negeri Semarang, Kejaksaan Negeri Semarang, Lembaga Bantuan 

Hukum Mawar Sharon Semarang, dan pendapat dari ahli hukum di FH UNDIP 

Semarang. Selain itu akan dibahas pula hasil-hasil wawancara dan observasi yang 

penulis teliti diwaktu sebelumnya. 

Di Pengadilan Negeri Semarang penulis melakukan wawancara kepada 

Bapak Noor Ediyono, S.H., M.H. yang pada kesempatan itu beliau memaparkan 

proses hukum yang adil dari sudut pandang beliau sebagai seorang hakim. 

Pengadilan pada dasarnya menginginkan proses perkara yang ditangani selesai 

dengan cepat. Akan tetapi pengadilan tidak dapat bekerja sendiri dalam hal 

penyelesaian perkara itu dengan cepat. Pengadilan berharap pihak kejaksaan 

sebagai penuntut umum dalam suatu perkara dipersidangan juga pihak terdakwa 

yang turut juga dimaksud di sini adalah penasehat hukumnya hendaklah kedua 

belah pihak tersebut memiliki satu komitmen yang sama dengan pengadilan agar 

penyelesaian perkara yang digelar selesai dengan cepat. 

 Hakim dalam persidangan senantiasa memberi kesempatan yang sama 

kepada pihak penuntun umum maupun terdakwa (baik didampingi atau tidak oleh 

penasehat hukumnya). Biasanya sidang ditunda karena penuntut umum tidak 

dapat menghadirkan saksi, tuntutan yang belum selesai, terdakwa tidak dapat 

dihadirkan dikarenakan sedang sakit, bahkan pernah pula terjadi penuntut umum 

salah membawa terdakwa. Demikian juga halnya bagi terdakwa, hakim 
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memberikan kesempatan yang sama kepada terdakwa apabila terdakwa 

menginginkan diajukannya eksepsi, dihadirkannya saksi a de charge (saksi yang 

meringankan), pengajuan pembelaan baik lisan maupun tertulis, yang kesemuanya 

itu oleh hakim diberi kesempatan dengan porsi yang adil. Bilamana penuntut 

umum membutuhkan waktu satu minggu untuk menghadirkan saksi, maka hakim 

memberikan kesempatan yang sama apabila terdakwa membutuhkan waktu satu 

minggu untuk menghadirkan saksi yang meringankan, demikian untuk hal-hal 

yang lain. Akan tetapi, dari pihak pengadilan sendiri juga tidak luput dari adanya 

suatu hal yang mengakibatkan sidang yang telah ditetapkan sebelumnya tertunda 

dengan salah satu alasan seperti adanya acara internal di instansi pengadilan, ada 

perintah dari atasan untuk sesuatu hal yang bersifat urusan internal instansi, dan 

sebagainya. 

 Lazimnya penundaan persidangan selama satu minggu, tiga hari, satu hari, 

bahkan sidang boleh ditunda untuk jangka waktu dua minggu apabila kasus yang 

ditangani berat. Contoh perbedaannya antara acara pemeriksaan cepat, acara 

pemeriksaan singkat, dan acara pemeriksaan biasa. Dalam acara pemeriksaan 

cepat atas kuasa penuntut umum, penyidik dalam waktu tiga hari setelah berita 

acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta alat-alat 

buktinya dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan. Dalam acara pemeriksaan 

singkat sidang dapat dilakukan sekali, dilakukan penundaan, dan sidang dapat 

langsung diputus, sedangkan dalam acara pemeriksaan biasa ini memerlukan 

prosedur-prosedur yang sesuai. 



68 
 

 
 

 Perkara yang berlarut-larut tidak memberi rasa keadilan. Contoh 

persidangan yang berlarut-larut yaitu apabila sesuatu hal dalam prosedur telah 

disepakati akan tetapi tidak kunjung terlaksana itulah yang dimaksud dengan 

tertunda-tundanya suatu perkara dalam persidangan. 

 Prosedur yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  

(KUHAP) merupakan format yang didesain sedemikian rupa sebagai wadah untuk 

menegakkan suatu keadilan. Oleh karena ukuran adil menurut berbagai pihak itu 

berbeda (sulit menyamakan persepsi adil bagi terdakwa/penasehat hukum dengan 

penuntut umum) sehingga dibuatlah satu prosedur yang berlaku bagi setiap orang 

apabila orang tersebut menjalani proses hukum (proses hukum yang dimaksud 

dalam hal ini yaitu mengenai tindak pidana), dengan prosedur-prosedur itulah 

tolak ukur bagi semua pihak yang terkait agar terakomodir rasa keadilan dari 

persepsi yang berbeda-beda tersebut. Hakim sebagai pemimpin berjalannya 

persidangan hendaknya memberikan kesempatan yang sama misalnya dalam hal 

waktu, hak-hak yang ada pada pihak-pihak yang terlibat, maupun ketika tidak 

ditepatinya kesepakatan akan sesuatu hal yang menyangkut prosedur beracara 

pidana seperti saksi penuntut umum atau ade charge tidak hadir maka hakim 

hendaknya memberikan kesempatan yang tidak berbeda satu dengan yang lainnya. 

 Ketika persidangan berlangsung hakim bersikap fair bagi semua pihak 

yang bersangkutan. Hakim pun memiliki tanggung jawab untuk memberi 

pengayoman kepada terdakwa seperti memberitahukan hak-haknya ketika sidang 

digelar sejak awal hingga akhirnya. Akan tetapi setiap arahan-arahan atau usulan 

yang hakim sampaikan kepada terdakwa tetap dikembalikan kepada terdakwa 
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menerima arahan atau usulan tersebut atau tidak (seperti didampingi penasehat 

hukum, mengajukan pembelaan, upaya-upaya hukum, dan sebagainya). Sebagai 

suatu contoh apabila terdakwa tidak didampingi penasehat hukum ketika penuntut 

umum mengajukan tuntutannya, maka hakim memberi kesempatan kepada 

terdakwa untuk mengajukan pembelaan secara lisan. Dalam hal terdakwa 

didampingi penasehat hukum maka hakim mengutamakan penasehat hukum 

terdakwalah yang memberikan pengayoman secara aktif (Sumber: wawancara di 

Pengadilan Negeri Semarang kepada Bapak Noor Ediyono, S.H., M.H. pada 

tanggal 22 Juli 2011 pukul 08.00 WIB). 

 Pada sumber data primer selanjutnya penulis mewawancarai seorang jaksa 

pada Kejaksaan Negeri Semarang yang bernama Bapak Anton S.H., M.H. yang 

pada saat itu beliau merupakan seorang Kepala Seksi Pidana Umum yang juga 

memiliki kewenangan sebagai penuntut umum. Beliau menyampaikan bahwa asas 

peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan terkhusus dalam hal asas peradilan 

yang cepat sesungguhnya sangat dibutuhkan apalagi di kota yang tingkat 

kriminalnya tinggi. Proses persidangan untuk kasus-kasus yang ringan dapat 

dilaksanakan dengan cepat, akan tetapi acara pemeriksaan singkat atau cepat tidak 

dapat dilakukan dalam semua kasus pidana, dengan demikian untuk kasus-kasus 

yang umum perlu dilakukan pembuktian terhadap tindak pidana yang terjadi 

dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh KUHAP. Penuntut umum 

dalam persidangan menginginkan proses persidangan dapat selesai dengan cepat. 

Sebab dengan cepatnya suatu perkara diselesaikan maka akan menguntungkan 

semua pihak. Terdakwa memperoleh kepastian hukum atas proses hukum yang 
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terdakwa jalani, bagi hakim dan jaksa akan mengurangi beban kerja yang 

menumpuk untuk segera diselesaikan juga. 

 Dalam hal terdakwa menggunakan semua hak-hak yang ada padanya maka 

dampak yang harus terdakwa rasakan pula adalah adanya pengesampingan asas 

peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan itu pula. Sebab bila semua asas-

asas yang menjadi hak terdakwa tersebut digunakan maka asas peradilan 

sederhana, cepat, dan biaya ringan tersebut agak sulit dilaksanakan. Contohnya 

apabila terdakwa hendak menghadirkan saksi yang meringankan. Maka dengan 

demikian terdakwa harus siap pula dengan konsekuensi bahwa untuk melakukan 

pemanggilan saksi dengan segala aktivitasnya juga memerlukan waktu agar dapat 

dimintai keterangannya. 

 Dalam pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti untuk 

dilakukannya pemeriksaan. Yang biasanya terkendala untuk pembuktian ini 

adalah menghadirkan saksi berdasarkan waktu yang telah ditetapkan. Adapun 

upaya paksa hanya dapat dilakukan apabila telah dilakukan pemanggilan tiga kali 

secara sah kepada saksi (korban maupun yang meringankan terdakwa). Tidak 

menutup kemungkinan terjadi penundaan waktu persidangan dikarenakan oleh 

terdakwa sendiri dengan alasan bahwa terdakwa sakit. Dengan demikian banyak 

faktor yang perlu diperhatikan ketika berjalannya suatu proses hukum. Tidaklah 

baik apabila aparat penegak hukum hanya memperhatikan satu asas secara mutlak 

untuk menyelesaikan suatu perkara, sehingga perlulah disadari bahwa dengan 

adanya prosedur-prosedur yang telah tertuang dalam KUHAP itu merupakan 

landasan untuk memperoleh yang namanya keadilan. 
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 Proses hukum yang prosedural dengan proses hukum yang adil tidak dapat 

dibedakan, dikarenakan dengan proses hukum yang prosedural itulah didapatkan 

keadilan, sebab rasa keadilan itu berbeda-beda (tidak dapat mutlak). Sebagai suatu 

contoh apabila aparat penegak hukum melakukan suatu hal dipersidangan di luar 

ketentuan yang ada dalam KUHAP, maka proses hukum itu bisa cacat hukum 

bahkan bagi penuntut umum misalnya dalam tuntutannya apabila tidak sesuai 

dengan ketentuan KUHAP atau aturan lain yang tidak bertentangan dengan aturan 

diatasnya maka tuntutan itu dapat batal demi hukum. Selain itu kita dapat melihat 

juga apabila suatu persidangan dilakukan tanpa hadirnya terdakwa di muka 

persidangan, tidak didengar pendapatnya, maka dapat dipertanyakan rasa keadilan 

dalam persidangan itu dimana? Akan tetapi dalam kasus tertentu ada asas yang 

memperbolehkan dilangsungkannya persidangan apabila terdakwa tidak hadir, 

akan tetapi di awal persidangan tetap si terdakwa diharuskan dihadirkan di muka 

persidangan agar dipahami dakwaan apa yang menjerat terdakwa sehingga 

terdakwa harus menjalani proses hukum. 

 Aparat penegak hukum sendiri sesungguhnya turut berupaya agar proses 

hukum yang terdakwa jalani dapat berlangsung tanpa terjadinya penundaan waktu 

persidangan yang berlarut-larut. Misalnya ketika di dalam proses penyidikan, 

saksi dimintai keterangan dengan disumpah terlebih dahulu dengan maksud agar 

ketika dipersidangan saksi tidak dapat dihadirkan berkali-kali maka keterangan 

yang ada di Berita Acara Penyidikan dapat dibacakan di muka persidangan. 

Adapula dengan dibuat batasan penahanan agar menghindari berlarut-larutnya 

perkara yang dijalani terdakwa. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan untuk 



72 
 

 
 

memperoleh satu tujuan yang dinamakan keadilan itu (Sumber: wawancara di 

Kejaksaan Negeri Semarang kepada Bapak Anton, S.H., M.H. pada tanggal 29 

Juli 2011 pukul 08.00 WIB). 

Pada sumber data primer yang ketiga, penulis mewawancarai seorang 

pengacara yang bernama Ibu Elizabeth Tiur Ida Simanjuntak, S.H., M.H. yang 

bekerja di LBH (Lembaga Bantuan Hukum Mawar Sharon) Semarang, yang pada 

waktu lalu Ibu Lisa ini merupakan penasehat hukum dari saudara Romadhon 

(Mantan Narapidana yang penulis jadikan sumber data primer juga pada sub tajuk 

sebelumnya). 

 Terhadap tema dalam sub tajuk ini, Ibu Lisa berpendapat bahwa ketika 

seseorang mengalami suatu perkara yang mengakibatkan dirinya diproses secara 

hukum maka orang tersebut akan menjalani proses pemeriksaan (penyelidikan dan 

penyidikan) oleh penyidik yang biasanya dilakukan oleh instansi kepolisian. 

Apabila berkas penyidikan telah lengkap, maka hendaknya penyidik segera 

melimpahkan berkas tersebut ke pihak kejaksaan agar ditindaklanjuti dengan 

dibuatnya berkas penuntutan. Ketika berkas penuntutan telah lengkap, maka 

hendaknya penuntut umum segera melimpahkan berkas tersebut ke pihak 

pengadilan yang berwenang berdasarkan kompetensi relatifnya agar segera 

ditindaklanjuti oleh ketua pengadilan yang bersangkutan untuk menetapkan hakim 

yang akan memeriksa dan mengadili terdakwa. Ketika ketua pengadilan tersebut 

telah menetapkan majelis hakim yang menangani perkara tersebut, maka 

hendaknya hakim tersebut menetapkan hari sidang untuk memeriksa terdakwa. 
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Dalam tahap-tahap yang diuraikan di atas biasanya proses hukum di 

pengadilanlah yang cenderung lama dijalani oleh tersangka/terdakwa. 

 Prosedur-prosedur hukum yang biasanya membuat sidang tertunda-tunda 

seperti saksi jarang hadir (saksi bisa tiga hingga empat kali tidak hadir, padahal 

telah dipanggil secara sah), tuntutan dari penuntut umum yang belum selesai di 

waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, hakim juga pernah menunda sidang 

dikarenakan adanya panggilan dari atasan. Bahkan pernah terjadi bahwa saksi 

korban tidak hadir ketika telah dilakukan pemanggilan secara sah, padahal di 

waktu yang telah ditetapkan kehadiran saksi korban sangat dibutuhkan 

keterangannya. 

 Ketika terjadi penundaan persidangan yang berlarut-larutpun, bentuk 

pengayoman aparat penegak hukum berbeda-beda. Hakim cenderung hanya 

memberi perintah kepada penuntut umum dan penasehat hukum terdakwa agar 

segera menyusun tuntutan atau pembelaan, sedangkan penuntut umum sering 

dirasakan kurang peduli untuk melakukan pengayoman kepada terdakwa. 

Penasehat hukum sendiri mencoba untuk membicarakan terhadap penundaan 

waktu persidangan yang berlarut-larut tersebut kepada penuntut umum dan 

panitera agar si klien memperoleh kepastian akan status hukumnya dikemudian 

hari. 

 Dalam kenyataannya, penasehat hukum sering merasakan adanya 

ketidakadilan yang hakim lakukan antara kebutuhan penuntut umum dengan 

kebutuhan terdakwa di persidangan. Hakim dirasakan cenderung memberi 

kesempatan lebih kepada penuntut umum ketika terjadi suatu hal yang tidak 
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ditepati oleh penuntut umum, beda halnya dengan terdakwa/penasehat hukum 

terdakwa yang sering sulit diberi kesempatan lebih. Contohnya sering penuntut 

umum tetap diberi kesempatan lebih ketika telah lebih dari tiga kali saksi tidak 

hadir di persidangan padahal telah dilakukan pemanggilan secara sah dan bahkan 

undang-undang pun memperbolehkan bilamana saksi yang telah dipanggil 3x 

untuk hadir dipersidangkan tetap tidak hadir maka penuntut umum dapat 

menghadirkan saksi dengan upaya paksa, akan tetapi apabila penuntut umum tidak 

melakukan demikian, penuntut umum tetap diberi kesempatan oleh hakim. Di 

kenyataan yang seperti itulah terkadang terdakwa dan penasehat hukum terdakwa 

rasakan ada rasa ketidakadilan dalam proses hukum yang berlangsung. Oleh 

karena itulah sering penasehat hukum terdakwa melakukan pembicaraan dengan 

penuntut umum dan panitera agar pihak-pihak yang terkait berkenan mempercepat 

proses hukum yang telah lama tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 Memang pada kenyataannya suatu perkara tidak dapat disamaratakan 

bobot pemeriksaannya agar dapat diselesaikan dengan cepat. Apabila suatu 

perkara tersebut termasuk perkara yang sulit dalam pemeriksaannya, maka waktu 

yang dihabiskan untuk menyelesaikan perkara tersebut pun cukup lama. Oleh 

karena iu penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tergantung pada 

kasus yang ada. Akan tetapi pada dasarnya setiap orang yang telah dihadapkan 

dipersidangan sebagai terdakwa hendaknya segera disidangkan untuk diperiksa 

dan diadili. Apabila syarat administrasi baik berkas penyidikan, berkas 

penuntutan, hingga berita acara persidangan telah lengkap segeralah si terdakwa 
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disidangkan untuk diadili. Dengan demikian, pelimpahan berkas baik penyidikan 

maupun penuntutan diharapkan jangan terlalu lama agar segera si 

tersangka/terdakwa disidangkan (Sumber: wawancara di Lembaga Bantuan 

Hukum Mawar Sharon Semarang kepada Ibu Elizabeth Tiur Ida Simanjuntak, 

S.H. pada tanggal 25 Juli 2011 pukul 14.00 WIB). 

Terkait dengan judul skripsi ini, penulis melakukan wawancara juga 

dengan dua akademisi/pakar hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas 

Diponegoro yaitu Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., dan Prof. Dr. Paulus 

Hadisuprapto, S.H. Prof. Nyoman menjelaskan terkait dengan penundaan waktu 

persidangan dalam perspektif proses hukum yang adil bahwa proses hukum 

haruslah diselenggarakan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Yang 

dimaksud dengan asas peradilan diselenggarakan dengan cepat, sederhana, dan 

biaya ringan adalah proses hukum yang berlangsung tidak bertele-tele dan tidak 

terjadi penundaan persidangan tanpa alasan. Dengan demikian, prosedur yang 

ditetapkan KUHAP memang diterapkan akan tetapi asas peradilan cepat, 

sederhana, dan biaya ringan juga harus dipenuhi. Asas peradilan yang 

dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan ini haruslah dimaknai oleh 

para penegak hukum selama menjalankan proses pemeriksaan di muka 

persidangan. Makna yang dimaksud yaitu jangan menunda-nunda perkara yang 

ditangani. Artinya perkara si terdakwa di persidangan haruslah secepatnya 

diperiksa dan diadili sesuai dengan aturan yang berlaku serta diberikannya segala 

hak-hak tersangka/terdakwa. 



76 
 

 
 

Dalam proses pemeriksaan di persidangan majelis hakim sebagai pemberi 

komando haruslah berupaya agar jalannya proses pemeriksaan di persidangan 

dilakukan dengan cepat. Adanya hambatan-hambatan yang terjadi disebabkan 

karena prosedur-prosedur yang terlalu ketat harus dihilangkan dari proses hukum. 

Sebab memang tidak jarang, prosedur yang terlalu bertele-tele itu yang menjadi 

penghambat proses hukum, sehingga sering terjadi penundaan persidangan yang 

berlarut-larut. Contohnya seperti penuntut umum yang tuntutannya belum selesai. 

Apabila penuntut umum telah meminta waktu sekian hari untuk menyiapkan surat 

tuntutan maka sidang haruslah dilanjutkan sesuai waktu yang telah ditetapkan 

(tidak ada penundaan lagi dengan alasan surat tuntutan belum selesai). Dengan 

demikian jaksa juga haruslah berupaya mempercepat proses persidangan. 

Bila dikaitkan dengan kasus yang pernah dialami oleh saudara Romadhon 

yang pada waktu itu terjadi penundaan waktu persidangan yang berlarut-larut 

dikarenakan sulitnya menghadirkan saksi korban, Prof. Nyoman Serikat Putra 

Jaya, S.H., berpendapat bahwa hakim seharusnya bisa saja melakukan upaya 

berupa memerintahkan penuntut umum untuk membacakan keterangan saksi 

korban di bawah sumpah yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan di 

penyidikan sebab nilainya sama dengan mendengarkan keterangan saksi korban di 

bawah sumpah di muka persidangan. Oleh karena itu sebenarnya banyak hal yang 

bisa diupayakan oleh para penegak hukum agar asas peradilan cepat. sederhana, 

dan biaya ringan dapat terlaksana. Kasus seperti yang terjadi di atas memang 

sering menjadi penghambat proses hukum di persidangan. Hal itu seharusnya 

tidak boleh terjadi. 
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Prof. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., berpendapat bahwa proses hukum 

yang adil adalah proses hukum yang menerapkan aturan yang berlaku dengan 

tetap memperhatikan dan memenuhi hak-hak tersangka/terdakwa serta 

menyelenggarakan proses hukum tersebut secara cepat, sederhana, dan biaya 

ringan. Proses hukum yang cepat, sederhana, dan biaya ringan tersebut 

maksudnya yaitu proses hukum yang tidak bertele-tele dan menghindari terjadinya 

penundaan waktu persidangan yang berlarut-larut (Sumber: wawancara di 

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro kepada  Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra 

Jaya, S.H., pada tanggal 27 Juli 2011 pukul 08.30 WIB). 

Di sisi lain Prof. Dr. Paulus Hadisuprapto, S.H. menjelaskan bahwa asas 

peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan itu kontradiktif bila dikaitkan dengan 

penundaan waktu persidangan. Sebab ukuran peradilan cepat, sederhana, dan 

biaya ringan itu tidak pernah diuraikan secara jelas dan konkrit dalam KUHAP itu 

sendiri. Tidak ada ukuran untuk cepat itu berapa lama? Sederhana itu proses yang 

bagaimana? Biaya ringan itu berapa jumlahnya? Oleh karena itu menurut beliau 

selama tidak terjabar secara jelas dan konkrit aturan ini sangat abstrak dan tidak 

dapat dioperasionalkan. Menurut saya perlu adanya petunjuk pelaksana dan 

petunjuk teknis yang bisa memberikan pedoman kepada hakim untuk 

mengoperasionalkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tersebut di 

persidangan. Hal itu disebabkan juga karena aparat penegak hukum seperti hakim, 

jaksa, apalagi polisi sangat bergantung pada suatu aturan atau pedoman sebagai 

petunjuk. Aturan atau pedoman petunjuk itulah yang dijadikan acuan dalam 

penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Apabila tidak ada 
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aturan yang jelas terkait asas tersebut, maka menurut beliau penerapan yang 

dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak dapat juga disalahkan. 

Selain itu terhadap masalah ini, menurut Prof. Dr. Paulus Hadisuprapto, 

S.H. yang perlu dikoreksi tidak hanya pihak yang menerapkan hukum, tetapi 

pihak pembuat aturan pun perlu dikoreksi. Alasan beliau karena pihak pembuat 

aturan cenderung membuat aturan-aturan pokok saja, sehingga sering ditemui 

dalam bagian penjelasan undang-undang atau aturan yang lain isi dalam 

penjelasan tersebut hanya menguraikan kalimat “cukup jelas”. Padahal bila dibaca 

dalam isi aturan pokok sulit memaknai maksud aturan tersebut. Jangankan 

masyarakat, aparat penegak hukum pun belum tentu dapat memahami. Itu 

permasalah di pihak pembuat undang-undang. Di sisi lain, aparat penegak hukum 

yang sangat ketergantungan dengan aturan formalistik/prosedural, sehingga ketika 

aturan formal tidak menjelaskan dengan jelas dan konkrit, maka aparat penegak 

hukum cenderung tidak berani bertindak lebih dalam menerapkan hukum. Oleh 

karena itu aparat penegak hukum sangat sering mengejar prosedur yang sebaik-

baiknya untuk memperoleh keadilan. 

Bila dikaitkan dengan masalah saudara Romadhon menurut Prof. Dr. 

Paulus Hadisuprapto, S.H. koordinasi sub sistem dalam sistem peradilan pidana di 

Negara Indonesia yang masih kurang baik. Sebab saksi sangat dibutuhkan sekali 

keterangannya sebagai alat bukti yang sah. Demi hukum, siapapun saksi tersebut, 

saksi tidak boleh berlindung karena instansi atau jabatannya untuk tidak hadir 

dalam memenuhi pemanggilan sehingga proses hukum menjadi tersendat. Apabila 

proses hukum menjadi tersendat maka keadilan substantif dalam perkara tersebut 
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akan sulit terwujud pula. Di sini letak seringnya dirasakan bahwa tidak selaras 

pernyataan dengan kenyataan. Indonesia rule of law atau rule of man? Rechtstaat 

atau machtstaat? (Sumber: wawancara di Fakultas Hukum Universitas 

Diponegoro kepada  Prof. Dr. Paulus Hadisuprapto, S.H., pada tanggal 27 Juli 

2011 pukul 08.30 WIB). 

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dikatakan 

bahwa proses hukum yang adil sesungguhnya tidak mengesampingkan prosedur-

prosedur hukum yang ada. Melainkan dengan adanya nilai-nilai keadilan itulah 

prosedur hukum yang ada itu disempurnakan. Terwujudnya proses hukum yang 

demikian maka penerapan hukum yang terjadi adalah ideal. Dapat diambil contoh 

sebagai berikut, ketika hakim telah menerapkan prosedur beracara di persidangan 

sesuai KUHAP, maka hakim dalam penerapan hukumnya harus juga menggali 

nilai-nilai yang diakui seperti kearifan lokal setempat. Dengan demikian, keadilan 

menjadi tercapai secara ideal di dalam proses hukum. Akan tetapi jarang hakim 

sebagai pemberi komando di persidangan menerapkan proses hukum yang 

demikian dikarenakan kesibukan, penumpukan perkara, dan sebagainya. Adapun 

pernah terjadi, penerapan yang ideal demikian belum mampu diterapkan di semua 

perkara yang masuk ke pengadilan. Oleh karena itu nilai keadilan yang tercapai 

cenderung yang sifatnya prosedural, sedangkan substansi perkara menjadi tidak 

tersentuh. 

Proses hukum yang adil merupakan proses yang fokusnya pada 

tercapainya keadilan dalam substansi perkara atau memandang keadilan secara 

materil. Proses hukum yang prosedural merupakan proses hukum yang fokusnya 
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pada tercapainya aturan-aturan beracara atau mematuhi prosedur-prosedur yang 

ditetapkan atau memandang keadilan secara formal. Dengan demikian, proses 

hukum yang adil tujuan utama adalah tercapainya keadilan, sedangkan proses 

hukum yang prosedural tujuan utamanya adalah kepastian hukum. 

Di dalam proses hukum yang adil terdapat prosedur-prosedur hukum yang 

telah ditetapkan. Dalam setiap prosedur hukum yang ada maka prosedur itu 

sesungguhnya harus memberi ruang bagi nilai-nilai keadilan. Nilai-nilai keadilan 

yang dimaksud sebagaimana dikemukakan oleh Tobias dan Petersen ialah 

diberinya kesempatan pihak-pihak yang terkait (khususnya dalam hal ini adalah 

terdakwa) untuk didengar pendapatnya (hearing), diberi pendampingan hukum 

(counsel), diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan (defence), dibuktikan 

kesalahannya (evidence), dan diadili secara jujur dan tidak memihak (a fair and 

impartial court). Ada lagi nilai-nilai keadilan yang dikemukakan oleh 

Reksodiputro antara lain ialah proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya 

ringan. Oleh karena itu, baik dalam prosedur di penyidikan, penuntutan, 

pemeriksaan di persidangan prosedur-prosedur tersebut dilakukan dengan 

memasukan unsur-unsur hearing, counsel, defence, evidence, and a fair and 

impartial court serta menjalankan proses peradilan dengan cepat, sederhana, dan 

biaya ringan. 

Dengan adanya proses hukum yang terlalu mengedepankan prosedur maka 

kepastian hukum akan terwujud, tetapi rasa keadilan belum tentu dapat terwujud. 

Sebab hukum ada untuk keadilan, kepastian, dan ketertiban. Apabila terbentur 

antara keadilan dan kepastian, demikian sebaliknya maka keadilanlah yang akan 
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diutamakan. Oleh karena keadilan merupakan suatu kebutuhan yang senantiasa 

melekat pada manusia. Dengan demikian, penundaan waktu persidangan yang 

berlarut-larut karena mengutamakan prosedur-prosedur hukum memberi dampak 

pada dikesampingkannya rasa keadilan. 

Berikut ini adalah uraian mengenai proses pemeriksaan di persidangan 

yang diuraikan secara rinci berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 

Tentang Hukum Acara Pidana:  

Apabila pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari 

kejaksaan dan diketahui bahwa pengadilan negeri tersebut berwenang menggelar 

sidang pemeriksaan terdakwa, maka ketua pengadilan negeri kemudian menunjuk 

hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk segera 

mengeluarkan surat penetapan hari sidang (Pasal 152 ayat (1) KUHAP). Dalam 

hal itu, hakim memerintahkan penuntut umum untuk memanggil terdakwa dan 

saksi untuk datang di sidang pengadilan (Pasal 152 ayat (2) KUHAP). Surat 

pemanggilan yang ditujukan kepada terdakwa dan saksi tersebut memuat tanggal, 

hari, dan jam sidang serta alasan untuk apa ia dipanggil yang harus sudah diterima 

oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai 

(Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP). 

 Pada hari yang telah ditetapkan pengadilan untuk dimulainya persidangan, 

maka majelis hakim yang telah ditetapkan membuka sidang dan menyatakan 

sidang terbuka untuk umum dengan pengecualian terhadap perkara kesusilaan dan 

anak, perkara ini dilakukan dengan sidang yang tertutup (Pasal 153 ayat (3) 

KUHAP). Meskipun demikian, dalam putusan hakim sidang harus terbuka untuk 
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umum. Selama proses pemeriksaan di persidangan, pemeriksaan dilakukan secara 

lisan dan dengan menggunakan Bahasa Indonesia agar dapat dimengerti oleh 

terdakwa dan saksi (Pasal 153 ayat (2) KUHAP). Apabila kedua hal tersebut tidak 

dipenuhi maka putusan hakim dapat batal demi hukum (Pasal 153 ayat (4) 

KUHAP).  

 Apabila sidang sudah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, maka 

hakim memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa ke muka 

persidangan, jika terdakwa dalam tahanan, terdakwa dihadapkan dalam keadaan 

bebas (Pasal 154 ayat (1) KUHAP). Apabila terdakwa yang tidak ditahan tidak 

hadir di muka persidangan pada hari yang telah ditetapkan oleh pengadilan, maka 

hakim sidang akan meneliti apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah. Dalam 

hal itu ternyata terdakwa dipanggil secara tidak sah, maka hakim akan menunda 

sidang  dan akan memerintahkan penuntut umum supaya terdakwa dipanggil lagi 

untuk hadir pada hari sidang berikutnya (Pasal 154 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP). 

Ketika telah dipanggil secara sah tetapi terdakwa tidak juga hadir dengan alasan 

yang tidak sah maka pemeriksaan perkara tidak dapat diteruskan dan hakim 

menunda kembali sidang tersebut dengan tetap memerintahkan kepada penuntut 

umum agar melakukan pemanggilan secara sah kepada terdakwa sekali lagi dan 

apabila ketika sudah dua kali dilakukan pemanggilan secara sah tetapi terdakwa 

tidak juga hadir tanpa alasan yang sah maka hakim ketua sidang dapat 

memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa dengan paksa pada 

sidang pertama diwaktu yang telah ditentukan berikutnya. Apabila telah dilakukan 

pemanggilan berkali-kali namun terdakwa tetap tidak juga dapat hadir di 
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persidangan, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 1981 

yang pada intinya menegaskan bahwa apabila terdakwa tidak dapat dihadirkan 

dipersidangan padahal telah dilakukan pemanggilan berkali-kali maka hakim 

dapat memutus perkara tersebut dengan menyatakan bahwa tuntutan penuntut 

umum tidak dapat diterima. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penunggakan 

perkara di pengadilan negeri. 

 Setelah terdakwa telah hadir dimuka persidangan, maka selanjutnya hakim 

memeriksa identitas diri terdakwa serta mengingatkan terdakwa bahwa terdakwa 

harus memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya selama 

menjalani proses persidangan. Apabila prosedur itu telah dilakukan, maka hakim 

mempersilahkan penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Selesai dari 

pembacaan surat dakwaan tersebut maka hakim menanyakan kepada terdakwa 

apakah terdakwa paham akan dakwaan yang didakwakan kepadanya atau tidak. 

Apabila terdakwa belum benar-benar mengerti akan dakwaan tersebut hakim 

memerintahkan penuntut umum agar menjelaskan dengan lebih cermat lagi agar 

terdakwa paham akan dakwaan tersebut. 

 Ketika terdakwa telah mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut, maka 

hakim memberi kesempatan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya apabila 

ada atau tidak ada keberatan atas dakwaan yang didakwakan penuntut umum 

(Mengajukan nota keberatan atau eksepsi). Apabila tidak ada keberatan maka 

penasehat hukum dapat meminta agar pemeriksaan dilanjutkan. Apabila ada 

keberatan yang diajukan terdakwa atau penasehat hukum terdakwa maka hakim 

memberi kesempatan agar terdakwa dan penasehat hukum terdakwa mengajukan 



84 
 

 
 

Nota Keberatan/Eksepsi yang menurut Pasal 156 ayat (1) KUHAP isinya adalah 

sebagai berikut: “(1) Bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya; 

(2) Bahwa dakwaan tidak dapat diterima (tuntutan penuntut umum tidak dapat 

diterima); (3) Bahwa surat dakwaan harus dibatalkan”. 

Ketika kesempatan itu telah dilakukan, maka hakim mempersilahkan 

penuntut umum untuk mengajukan tanggapan atas nota keberatan tersebut sesuai 

waktu yang disepakati bersama. Setelah tanggapan itu selesai disampaikan baik 

lisan maupun tertulis, maka hakim mempertimbangkan eksespsi tersebut untuk 

selanjutnya dilakukan pengambilan keputusan. 

Menurut Pasal 156 ayat (2) KUHAP menyatakan apabila hakim 

menetapkan nota keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa 

lebih lanjut. Dalam hal ini penuntut umum berhak mengajukan tuntutan 

perlawanan atas putusan pengadilan negeri tersebut yang tuntutan perlawanan 

(requisitoir-verzet) tersebut diajukan kepada pengadilan tinggi dengan melalui 

pengadilan negeri yang bersangkutan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah 

penetapan itu diterima. Akan tetapi apabila hakim menolak keberatan penasehat 

hukum terdakwa, maka terdakwa bersama penasehat hukum terdakwa dapat 

mengajukan banding kepada pengadilan negeri dalam tenggang waktu empat 

belas hari sejak pengadilan tinggi menerima perkara itu. 

Dalam hal sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan alat-alat bukti, maka 

yang pertama sekali dihadirkan adalah korban yang menjadi saksi untuk didengar 

keterangannya (Pasal 160 KUHAP). Untuk memeriksa alat bukti saksi, maka 

saksi dihadirkan seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang baik oleh 
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hakim atau majelis hakim. Hakim ketua wajib mendengarkan saksi baik yang 

memberatkan (a charge) maupun yang meringankan (a de charge) sebelum 

dijatuhkannya putusan hakim. Sebelum hakim mengajukan pertanyaan-

pertanyaan, hakim terlebih dahulu akan menanyakan identitas saksi yang 

dihadapkan yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis 

kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan, yang selanjutnya 

hakim menanyakan pula mengenai status saksi mengenal terdakwa atau tidak, 

serta ada hubungan sedarah atau keluarga atau semenda atau suami/istri, atau 

hubungan pekerjaan. 

Sebelum saksi atau ahli memberikan keterangan, saksi atau ahli wajib 

disumpah atau diambil janji terlebih dahulu sesuai keyakinannya yang pada 

intinya menegaskan bahwa saksi atau ahli akan menerangkan yang sebenarnya 

dan tidak lain daripada yang sebenarnya (untuk ahli ada penambahan isi sumpah 

yaitu “sesuai dengan keahlian saya”). Apabila saksi atau ahli menolak untuk 

diambil sumpah atau janji tanpa alasan yang sah maka keterangan saksi atau ahli 

tersebut tidak dapat dipakai sebagai bukti yang sah, melainkan itu hanya sekedar 

keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Adapun dampak dari 

menolaknya saksi atau ahli untuk diambil sumpah atau janji tanpa alasan yang 

sah, maka hakim ketua dapat mengeluarkan penetapan untuk melakukan 

penahanan selama empat belas hari di rumah tahanan negara (Pasal 161 KUHAP). 

Apabila saksi atau ahli telah disumpah atau diambil janji di penyidikan maka 

ketika saksi atau ahli tersebut ingin dihadirkan ke persidangan untuk dimintai 

keterangannya lebih lanjut akan tetapi dengan alasan yang sah saksi atau ahli 
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tersebut tidak dapat dihadirkan dipersidangan maka keterangan saksi atau ahli 

yang diambil pada saat di penyidikan dapat dibacakan di muka persidangan yang 

bobot keterangan saksi atau ahli tersebut sama dengan saksi atau ahli yang 

memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji yang hadir di muka 

persidangan. 

Hakim ketua dalam hal ini memberikan kesempatan juga kepada penuntut 

umum dan penasehat hukum untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada 

saksi atau terdakwa (Pasal 164 ayat (2) KUHAP). Ketika saksi tersebut telah 

selesai memberikan keterangan hakim ketua memberikan kesempatan kepada 

terdakwa untuk menanggapi keterangan yang telah saksi tersebut sampaikan 

(Pasal 164 ayat (1) KUHAP). Pertanyaan-pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan 

oleh hakim, penuntut umum dan penasihat hukum adalah pertanyaan yang bersifat 

menjerat, pertanyaan yang bersifat sugestif, pertanyaan yang tidak ada sangkut 

pautnya dengan perkara, pertanyaan yang tidak etis. 

Menurut pasal 167 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa apabila saksi telah 

memberikan keterangan, maka hakim dapat memberi ijin kepada saksi tersebut 

untuk meninggalkan ruang sidang. Akan tetapi ijin tersebut tidak dapat diberikan 

apabila penuntut umum atau penasehat hukum terdakwa mengajukan permintaan 

untuk saksi tetap tinggal di ruang sidang dengan alasan bahwa masih perlunya 

saksi tersebut mendengarkan keterangan saksi yang lain agar apabila ada yang 

kurang tepat dari saksi yang lain, maka penuntut umum atau penasehat hukum 

dapat menanyakan kembali kepada saksi sebelumnya mengenai keterangan yang 

kurang tepat menurut penuntut umum atau penasehat hukum terdakwa, sehingga 
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diharapkan terwujudnya kejelasan perkara melalui pemeriksaan alat bukti yang 

ada. Saksi dilarang bercakap-cakap dengan saksi yang lain selama pemeriksaan 

sidang berlangsung (Pasal 167 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP). 

Setelah saksi yang memberatkan dan yang meringankan serta ahli yang 

dihadirkan ke persidangan telah selesai memberikan keterangan, maka hal 

selanjutnya yang diperlukan adalah mendengarkan keterangan dari terdakwa. 

Apabila dalam menjalani proses pemeriksaan terdakwa bersikap tidak sopan, 

maka hakim ketua dapat menegurnya dan jika teguran tersebut tidak diindahkan 

terdakwa maka hakim dapat memerintahkan supaya terdakwa dikeluarkan dari 

ruang sidang dan kemudian pemeriksaan tetap dapat dilanjutkan tanpa hadirnya 

terdakwa. Akan tetapi dalam hal pembacaan putusan akhir, hakim harus 

mengupayakan sedemikian rupa agar putusan tetap dapat dijatuhkan dengan 

hadirnya terdakwa di muka persidangan (Pasal 176 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP). 

Apabila terdakwa atau saksi merupakan orang yang tidak dapat berbahasa 

Indonesia, maka hakim dapat menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau 

berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan 

(Pasal 177 ayat (1) KUHAP). Ketika terdakwa dan saksi merupakan seorang yang 

bisu atau tuli serta tidak dapat menulis, maka hakim ketua sidang dapat menunjuk 

seorang sebagai penterjemah yang pandai mengartikan maksud dari terdakwa atau 

saksi ketika memberikan keterangan. Akan tetapi apabila terdakwa atau saksi 

yang buta dan atau tuli tersebut dapat menulis maka hakim ketua sidang akan 

meminta terdakwa atau saksi untuk memberikan keterangannya secara tertulis dan 
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selanjutnya semua pertanyaan dan jawaban tersebut akhirnya harus dibacakan 

(Pasal 178 ayat (1) dan ayat (2)). 

Dalam hal perkara tersebut terdapat beberapa alat bukti yang lain berupa 

barang-barang bukti, maka hakim ketua sidang memperlihatkan barang bukti itu 

kepada terdakwa untuk mendapatkan kejelasan mengenai status barang bukti 

tersebut diketahui atau tidak oleh terdakwa atau saksi. Apabila ada suatu alat bukti 

surat atau berita acara atau sejenis itu, maka hakim ketua sidang dapat 

membacakan atau memperlihatkan alat bukti surat tersebut kepada terdakwa atau 

saksi dan selanjutnya hakim ketua meminta keterangan kepada terdakwa atau 

saksi seperlunya tentang hal itu (Pasal 181 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)). 

Ketika semua alat-alat bukti telah selesai diperiksa, maka hakim ketua 

akan mempersilahkan penuntut umum untuk mengajukan tuntutan pidana 

(requisitoir). Apabila penuntut umum belum menyiapkan tuntutannya, maka 

hakim ketua atas pertimbangan hakim anggota yang lain juga penasehat hukum 

terdakwa dapat menetapkan sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari sidang 

yang telah ditetapkan bersama oleh majelis hakim, penuntut umum, dan penasehat 

hukum terdakwa. Apabila penuntut umum telah selesai membacakan tuntutannya 

(requisitoir), maka hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada terdakwa 

dan atau penasehat hukumnya untuk mengajukan pembelaan. Apabila terdakwa 

dan atau penasehat hukum terdakwa membutuhkan waktu untuk menyusun nota 

pembelaan tersebut maka hakim dengan pertimbangan hakim anggota yang lain 

juga penuntut umum dapat menetapkan ditundanya persidangan pada saat itu dan 

akan dilanjutkan pada hari sidang yang telah ditetapkan bersama oleh majelis 
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hakim, penuntut umum dan penasehat hukum terdakwa. Pada saat nota pembelaan 

(pledooi) itu selesai dibacakan oleh terdakwa dan atau penasehat hukum terdakwa, 

maka hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk 

menanggapinya (repliek) yang setelah itu selesai disampaikan oleh penuntut 

umum maka kesempatan terakhir diberikan oleh hakim ketua sidang kepada 

terdakwa dan atau penasehat hukum terdakwa untuk menanggapi (dupliek) atas 

repliek yang diajukan penuntut umum. Dalam hal pengajuan repliek maupun 

dupliek, penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukum terdakwa 

membutuhkan waktu untuk menyusunnya secara tertulis maka hakim ketua sidang 

akan memberikan kesempatan yang proporsional kepada pihak-pihak tersebut. 

Baik tuntutan (requisitoir), pembelaan (pledooi), repliek, dan dupliek dilakukan 

secara tertulis dan setelah dibacakan surat tersebut diserahkan kepada hakim ketua 

sidang dan turunannya diberikan kepada pihak yang bersangkutan (Pasal 182 ayat 

(1) sub a, b, dan c KUHAP). 

Ketika semua tahap-tahap itu telah dilakukan, ketika semua pihak telah 

diberi haknya maka hakim ketua sidang dapat menunda sidang agar dilakukannya 

musyawarah majelis hakim dalam tempo beberapa waktu dan sidang tersebut akan 

dilanjutkan untuk waktu yang disepakati bersama antara majelis hakim, penuntut 

umum, dan juga penasehat hukum terdakwa dengan agenda sidang pembacaan 

putusan akhir oleh majelis hakim. Musyawarah majelis hakim tersebut harus 

didasarkan pada dakwaan dan segala keterangan yang terbukti dan yang diperoleh 

dalam pemeriksaan di persidangan yang lalu (Pasal 182 ayat (2), ayat (3), ayat (4) 
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KUHAP). Cara pengambilan putusan dalam musywarah tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1) Hakim ketua sidang mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang 

termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir 

mengemukakan pendapat adalah hakim ketua sidang dan semua pendapat 

harus disertai pertimbangan dan alasan-alasannya. 

2) Pada prinsipnya putusan musyarawah majelis hakim adalah hasil 

permufakatan, dengan pengecualian apabila telah sungguh-sungguh 

diusahakan namun tidak juga tercapai kata mufakat maka berlakulah 

ketentuan sebagai berikut: 

(1) Putusan diambil dengan suara terbanyak; 

(2) Jika ketentuan tersebut tidak juga diperoleh putusan, yang dipilih 

adalah putusan hakim yang paling menguntungkan terdakwa (Pasal 

182 ayat (5) dan ayat (6) KUHAP). 

Putusan pengadilan negeri tersebut dapat dijatuhkan dan diumumkan pada 

hari yang telah ditetapkan dengan sidang yang terbuka untuk umum dan dengan 

dihadiri oleh penuntut umum, terdakwa dan atau penasehat hukumnya dengan 

dibantu oleh panitera pengganti atau dapat pula dijatuhkan atau diumumkan pada 

hari sebelumnya dengan ketentuan harus diberitahukan kepada penuntut umum, 

terdakwa dan atau penasehat hukum terdakwa (Pasal 182 ayat (7) KUHAP). 

Dalam putusan hakim tersebut, hakim dapat menjatuhkan putusan pidana 

atau  bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang kesemuanya itu 

berdasarkan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah dan berdasarkan 
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keyakinan hakim dengan tidak keluar dari isi dakwaan yang telah ditetapkan oleh 

penuntut umum. 

Disinilah letak yang dimaksud bahwa proses hukum yang adil merupakan 

proses hukum yang menerapkan prosedur hukum berdasarkan undang-undang dan 

dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan demikian proses 

hukum yang terjadi demikian merupakan proses hukum yang ideal. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1  Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan hukum ini, 

maka penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut: 

(1) Dampak Penundaan Waktu Persidangan Dalam Perspektif Terdakwa. 

Ketika perkara terdakwa di persidangan sering mengalami penundaan, 

maka terdakwa dapat mengalami perasaan malu yang tidak dapat 

dielakkan, hilangnya kebebasannya secara fisik, rasa takut berada lama 

ditahanan, bagi mereka yang merupakan kepala keluarga maka akan 

berdampak pada nasib anggota keluarganya yang untuk beberapa waktu 

kehilangan sosok kepala keluarga, bertambahnya beban kepada istrinya 

dalam mencari nafkah. Ketika seseorang menjalani proses hukum, maka 

sesungguhnya derajatnya sebagai seorang warga negara sedang 

terdegradasi. Rasa malu dengan warga sekitar, kuatir akan masa depannya, 

bahkan dapat pula berimbas pada keberlangsungan hidup keluarga 

tersangka/terdakwa tersebut. Dalam menjalani proses hukum di pengadilan 

seorang terdakwa akan dihadapkan dengan aparat penegak hukum yang 

dengan segala kewibawaannya menjalankan tugasnya sebagaimana yang 

diberikan oleh undang-undang. Apabila terjadi penundaan waktu 

persidangan yang berlarut-larut maka dampak negatif yang sangat berat 

dirasakan terletak pada pihak terdakwa; 
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(2) Penundaan Waktu Persidangan Dalam Perspektif Proses Hukum yang 

Adil. 

Proses hukum yang adil merupakan proses hukum yang menjunjung tinggi 

hak baik itu korban maupun pelaku tindak pidana. Yang dimaksud adil 

dalam proses hukum adalah prosedur hukum yang ada dilaksanakan 

dengan mengakomodir unsur-unsur keadilan. Unsur-unsur keadilan yang 

dimaksud seperti hearing, counsel, defence, evidence, and a fair and 

impartial court, serta diselenggarakannya proses peradilan secara cepat, 

sederhana, dan biaya ringan. Dengan proses yang cepat, sederhana, dan 

biaya ringan, diharapkan tidak terjadi adanya suatu penundaan-penundaan 

persidangan yang berlarut-larut. Oleh karena proses peradilan pidana ini 

mengakibatkan orang yang menjalani proses hukum tersebut merasa 

terampas hak-haknya, maka dengan demikian diharapkan adanya 

penegakan hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada penegakan atas 

aturan yang telah dilanggar, melainkan adanya keseimbangan juga 

terhadap penegakan hukum pada perlindungan hak-hak tersangka maupun 

terdakwa. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan pada pembahasan dan simpulan tersebut, maka penulis 

memberikan saran-saran sebagai berikut: 

(1) Proses hukum pidana yang diterapkan oleh aparat penegak hukum 

hendaknya tidak hanya sekedar memperhatikan aspek prosedural, tetapi 

sangatlah perlu juga mempertimbangkan aspek perlindungan hak-hak 
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tersangka atau terdakwa. Setiap tersangka/terdakwa yang menjalani proses 

hukum haruslah diberi hak-hak seperti hak untuk didengar pendapatnya, 

hak untuk didampingi penasehat hukum, hak untuk mengajukan 

pembelaan, hak untuk memperoleh bukti kesalahannya oleh penuntut 

umum dan hak untuk disidangkan di pengadilan yang jujur dan tidak 

memihak, serta diselesaikannya perkara tersangka/terdakwa dengan cepat, 

sederhana, dan biaya ringan. Dengan demikian, proses hukum yang 

berlangsung berupaya meminimalisir penderitaan si tersangka/terdakwa. 

(2) Aparat penegak hukum dalam mewujudkan penundaan waktu persidangan 

secara proses hukum yang adil, membutuhkan aturan hukum yang jelas 

dan konkrit. Sebab di dalam KUHAP dan Undang-Undang No. 48 Tahun 

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tidak menjelaskan secara lebih jelas 

dan konkrit tentang asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. 

Oleh karena itu, perlu adanya aturan setidak-tidaknya seperti petunjuk 

pelaksana dan petunjuk teknis untuk bisa mengoperasionalkan asas 

tersebut secara konkrit. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. HAKIM 

1) Apa perbedaan proses hukum yang prosedural dengan proses hukum 

yang adil? 

2) Bagaimana pelaksanaan penundaan waktu persidangan dalam 

perspektif proses hukum yang prosedural? 

3) Bagaimana pelaksanaan penundaan waktu persidangan dalam 

perspektif proses hukum yang adil? 

4) Bagaimana penerapan asas peradilan cepat bila dikaitkan dengan 

adanya penundaan waktu persidangan? 

5) Hal-hal apa saja yang biasanya membuat ditundanya waktu 

persidangan di luar dari prosedur? 

6) Bagaimana menurut bapak/ibu sebagai hakim apabila terjadi 

penundaan waktu persidangan yang berlarut-larut? 

7) Bagaimana metode pengayoman yang bapak/ibu lakukan sebagai 

hakim terhadap terdakwa ketika terjadi penundaan waktu persidangan 

yang berlarut-larut? 
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2. JAKSA 

1) Apa perbedaan proses hukum yang prosedural dengan proses hukum 

yang adil? 

2) Bagaimana pelaksanaan penundaan waktu persidangan dalam 

perspektif proses hukum yang prosedural? 

3) Bagaimana pelaksanaan penundaan waktu persidangan dalam 

perspektif proses hukum yang adil? 

4) Bagaimana penerapan asas peradilan cepat bila dikaitkan dengan 

adanya penundaan waktu persidangan? 

5) Hal-hal apa saja yang biasanya membuat ditundanya waktu 

persidangan di luar dari prosedur? 

6) Bagaimana menurut bapak/ibu sebagai jaksa apabila terjadi 

penundaan waktu persidangan yang di luar prosedural, seperti surat 

tuntutan yang belum selesai, saksi atau alat bukti lain yang belum 

dapat dihadirkan, dsbnya? 

7) Bagaimana metode pengayoman yang bapak/ibu lakukan sebagai 

jaksa terhadap terdakwa ketika terjadi penundaan waktu persidangan 

yang berlarut-larut? 
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3. PENASEHAT HUKUM TERDAKWA 

1) Apa perbedaan proses hukum yang prosedural dengan proses hukum 

yang adil? 

2) Bagaimana pelaksanaan penundaan waktu persidangan dalam 

perspektif proses hukum yang prosedural? 

3) Bagaimana pelaksanaan penundaan waktu persidangan dalam 

perspektif proses hukum yang adil? 

4) Bagaimana penerapan asas peradilan cepat bila dikaitkan dengan 

adanya penundaan waktu persidangan? 

5) Hal-hal apa saja yang biasanya menjadi alasan sehingga terjadinya 

penundaan waktu persidangan di luar dari prosedur? 

6) Bagaimana menurut bapak/ibu sebagai penasehat hukum terdakwa 

ketika terjadi penundaan waktu persidangan yang berlarut-larut 

terhadap si terdakwa? 

7) Bagaimana menurut pandangan bapak/ibu terhadap sikap hakim dan 

jaksa dalam memeriksa terdakwa, apakah tetap menjunjung asas 

peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan atau tidak 

(mengayomi atau tidak terhadap si terdakwa)?  
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4. TERDAKWA 

1) Apa yang bapak/ibu rasakan ketika menjalani proses hukum di 

pengadilan? 

2) Apakah bapak/ibu pernah mengalami sidang yang tertunda-tunda? 

3) Apa saja alasan-alasan tertundanya persidangan yang bapak/ibu alami 

di persidangan? 

4) Bagaimana sikap hakim dan jaksa ketika memeriksa bapak/ibu di 

persidangan dan ketika terjadi penundaan sidang bapak/ibu yang 

berlarut-larut? 

5) Bagaimana sikap penasehat hukum bapak/ibu ketika bapak/ibu 

menjalani proses hukum yang tertunda-tunda di persidangan? 

6) Dengan diproses secara hukum baik dari kepolisian, kejaksaan, 

persidangan di muka pengadilan atas tindak pidana apa yang telah 

bapak/ibu perbuat, apakah bapak/ibu merasakan adanya perubahan 

sikap hidup ke arah yang lebih baik? 

7) Apa harapan bapak/ibu dalam penegakan hukum di Indonesia? 
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5. AKADEMISI 

1) Apa perbedaan proses hukum yang prosedural dengan proses hukum 

yang adil? 

2) Bagaimana pelaksanaan penundaan waktu persidangan dalam 

perspektif proses hukum yang prosedural? 

3) Bagaimana pelaksanaan penundaan waktu persidangan dalam 

perspektif proses hukum yang adil? 

4) Bagaimana penerapan asas peradilan cepat bila dikaitkan dengan 

adanya penundaan waktu persidangan? 

5) Bagaimana menurut bapak/ibu sebagai akademisi ketika terjadi 

penundaan waktu persidangan yang berlarut-larut terhadap si 

terdakwa? 

6) Bagaimana menurut pandangan bapak/ibu terhadap sikap hakim dan 

jaksa dalam memeriksa terdakwa selama ini, apakah tetap menjunjung 

asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan atau tidak 

(mengayomi atau tidak terhadap si terdakwa)? 

7) Apabila terjadi suatu kasus, seorang saksi korban merupakan seorang 

aparat militer yang barang tentu ijinnya berdasarkan pimpinan 

instansi/lembaganya. Apabila telah dilakukan pemanggilan secara sah 

lebih dari tiga kali oleh penuntut umum agar menghadiri sidang untuk 

dapat dimintai keterangannya, akan tetapi pimpinan lembaga militer 

tersebut tidak memberikan ijin kepada anggotanya. Dapatkah penuntut 

umum melakukan upaya paksa kepada seorang aparat militer tersebut 

demi kebutuhan proses hukum? 


