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Judul: 

MEMAKNAI ASAS PERSIDANGAN TERBUKA UNTUK UMUM DALAM HAL 

PELIPUTAN DAN PENYIARAN OLEH PERS 

 

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan 

pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan 

nasional1. Konsiderans Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik tersebut sangat tepat, karena dalam kehidupan sehari-hari, setiap 

orang dipastikan akan membutuhkan informasi guna melengkapi pengetahuan 

mereka akan suatu hal, baik itu dalam lingkup minat atau hobi maupun dalam lingkup 

keilmuan.  

Di Indonesia pemenuhan akan kebutuhan informasi bagi setiap orang telah 

dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28F 

yang bunyinya "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi 

untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, 

                                                      
1 Konsiderans huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 



memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan 

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” 

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik, yang dimaksud dengan Informasi adalah keterangan, 

pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, 

baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang 

disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. 

Untuk pemenuhan kebutuhan informasi sebagaimana dimaksud di atas, salah 

satu sumber informasi yang dapat dengan mudah dijangkau oleh setiap orang adalah 

informasi berita yang didapat oleh pers dan diberitakan (disebarluaskan kepada 

masyarakat) melalui kantor berita. Pada zaman sekarang, seiring dengan 

perkembangan ilmu teknologi dan informasi (IPTEK), informasi yang disiarkan oleh 

kantor berita menjadi sangat mudah untuk dijangkau oleh masyarakat, salah satunya 

hanya dengan media telepon genggam dan sinyal internet kini masyarakat dapat 

mengakses informasi yang diberitakan oleh kantor berita. Lebih dari itu, informasi dari 

yang disiarkan oleh kantor berita tidak hanya semakin mudah dijangkau oleh 

masyarakat, kini informasi dari kantor berita dapat dijadikan andalan oleh masyarakat 

untuk mendapatkan informasi, baik itu dalam lingkup minat atau hobi maupun dalam 

lingkup keilmuan. Pada dasarnya kebutuhan informasi setiap orang tidak akan 

berkurang, dikarenakan selama orang tersebut hidup, mereka akan dihadapkan 

dengan permasalahan-permasalahan yang pada akhirnya membutuhkan informasi. 

Kenyataan bahwa setiap orang memiliki minat atau hobi maupun keilmuan yang 

menimbulkan kebutuhan informasi yang berbeda-beda pula sudah menjadi 

keniscayaan. Salah satu kategori informasi yang tentunya ada peminatnya adalah 

mengenai hukum, terkhusus mengenai jalannya persidangan terhadap perkara yang 

menyita perhatian publik. Informasi mengenai mengenai hukum, terkhusus mengenai 

jalannya persidangan terhadap perkara yang menyita perhatian publik ini biasanya 

diminati oleh kalangan akademis untuk kepentingan diskusi ataupun penelitian, 

kalangan pemerhati hukum, ahli hukum, dan sangat memungkinkan masyarakat 

umum juga tertarik terhadap informasi mengenai hukum, terkhusus mengenai 

jalannya persidangan terhadap perkara yang menyita perhatian publik. Berdasarkan 

uraian tersebut, dalam tulisan sekarang ini Penulis akan fokus membahas mengenai 

informasi yang diberitakan oleh kantor berita mengenai jalannya persidangan. 



Peliputan dan penyiaran jalannya persidangan ini sebelumnya telah beberapa 

kali terjadi, bahkan dalam perkara atas nama Terdakwa Jessica Kumala Wongso dan 

Basuki Tjahaya Purnama peliputan dan penyiaran dilakukan secara langsung di 

media televisi. Dengan contoh-contoh peliputan dan penyiaran secara langsung 

tersebut, bisa jadi kedepannya pers ataupun masyarakat menganggap bahwa hal 

tersebut adalah wajar serta peliputan dan penyiaran secara langsung jalannya 

persidangan adalah merupakan konsumsi publik yang bisa diliput dan disiarkan setiap 

saat. Terlebih setiap persidangan asasnya terbuka untuk umum, kecuali dalam 

perkara-perkara tertentu. 

Pada prinsipnya, setiap persidangan harus dilaksanakan terbuka untuk umum, 

hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP) yang 

berbunyi “Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan 

menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau 

terdakwanya anak-anak.” Hal serupa diatur pula oleh Pasal 13 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi 

"Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali 

undang-undang menentukan lain". Apabila suatu persidangan tidak dilaksanakan 

terbuka untuk umum akan mengakibatkan batalnya putusan demi hukum, sesuai 

dengan Pasal 153 ayat (4) KUHAP jo Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Menurut Yahya Harahap, dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan 

Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan 

Peninjauan Kembali (hal. 110), persidangan wajib dilaksanakan terbuka untuk umum 

bertujuan agar semua persidangan pengadilan jelas, terang dilihat dan diketahui 

masyarakat. Selain itu penerapan asas persidangan dilaksanakan terbuka untuk 

umum bertujuan agar memastikan para pihak yang berperkara mengajukan bukti yang 

cukup dan hakim mempertimbangkan bukti tersebut dari dua pihak secara akuntabel. 

Dalam pelaksanaan pekerjaan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, 

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, pers 

memiliki asas kebebasan pers, hal ini sesuai dengan penjelasan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan 

bahwa Pers memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga 

sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan 



Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 

XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa 

setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan 

Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang 

berbunyi : "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan 

pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan 

untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui 

media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah". 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pers dan masyarakat berpikiran bahwa 

peliputan dan penyiaran secara langsung jalannya persidangan adalah merupakan 

konsumsi publik yang bisa diliput dan disiarkan setiap saat, serta hal tersebut 

merupakan hak setiap orang mendapat informasi sebagaimana dijamin oleh Pasal 

28F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 

Prinsipnya memang setiap persidangan yang (diluar perkara mengenai 

kesusilaan atau terdakwanya anak-anak atau telah ditentukan oleh undang-undang 

untuk pelaksanaan sidang tertutup untuk umum) harus dilaksanakan terbuka untuk 

umum, namun demikian penerapan asas tersebut harus dipahami dengan 

komprehensif dengan penerapan aturan-aturan lain yang terkait dengan pelaksanaan 

persidangan. Salah satu aturan lain yang perlu diperhatikan dalam persidangan 

adalah pemeriksaan saksi dilaksanakan seorang demi seorang sebagaimana diatur 

dalam Pasal 160 (1) huruf a KUHAP yang mengatur bahwa “Saksi dipanggil ke dalam 

ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya 

oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau 

penasihat hukum”. Berkaitan dengan pemeriksaan saksi dilaksanakan seorang demi 

seorang, perlu juga diperhatikan Pasal 159 ayat (1) KUHAP yang mengatur “Hakim 

ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan 

memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan 

yang lain sebelum memberi keterangan di sidang” dan Pasal 167 ayat (3) KUHAP 

yang mengatur bahwa “Para saksi selama sidang dilarang saling bercakap-cakap”. 

Berdasarkan Pasal 159 ayat (1) KUHAP, Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP 

tersebut, dan Pasal 167 ayat (3) KUHAP maka dapat dimaknai bahwa antara satu 

saksi dan saksi lainnya dilarang saling bertukar informasi tentang perkara yang 

sedang diperiksa oleh Majelis Hakim/Hakim, selanjutnya dapat dimaknai juga bahwa 

saksi yang belum diperiksa dalam persidangan tidak diperbolehkan mendengarkan 



keterangan saksi yang sedang diperiksa oleh Majelis Hakim/Hakim. Penerapan Pasal 

159 ayat (1) KUHAP, Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP, dan Pasal 167 ayat (3) 

KUHAP tersebut bertujuan agar seorang saksi tidak terpengaruh oleh keterangan 

saksi yang sedang diperiksa/saksi yang sudah lebih dulu diperiksa oleh Majelis 

Hakim/Hakim, sehingga apabila seorang saksi terpengaruh oleh keterangan saksi 

yang sedang diperiksa/saksi yang sudah lebih dulu diperiksa oleh Majelis 

Hakim/Hakim maka keterangan dari saksi tersebut sudah tidak murni lagi. Padahal 

menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP telah diatur bahwa “Keterangan saksi adalah salah 

satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai 

suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, Ia lihat sendiri dan ia alami sendiri 

dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu”. Apabila seorang saksi 

terpengaruh oleh keterangan saksi yang sedang diperiksa/saksi yang sudah lebih dulu 

diperiksa oleh Majelis Hakim/Hakim yang selanjutnya saksi tersebut memberikan 

keterangan berdasarkan keterangan saksi yang sebelumnya telah diperiksa oleh 

Majelis Hakim/Hakim, maka keterangannya tersebut sudah berlainan dengan yang 

diatur dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP, karena saksi tersebut menerangkan peristiwa 

pidana yang bukan ia dengar sendiri, bukan ia lihat sendiri, dan bukan ia alami sendiri, 

yang mana nantinya apabila hal tersebut terjadi maka keterangan saksi tersebut 

bukan merupakan keterangan saksi, hal ini sesuai dengan Pasal 185 (5) KUHAP yang 

berbunyi “Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, 

bukan merupakan keterangan saksi”. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan oleh 

penulis, terkait dengan peliputan dan penyiaran jalannya persidangan terkhusus 

agenda persidangannya pemeriksaan saksi haruslah dilarang, karena konsekwensi 

dari peliputan dan penyiaran jalannya persidangan adalah saksi yang belum di dengar 

keterangannya akan terpengaruh atau setidaknya akan mendengar keterangan saksi 

yang sedang diperiksa/saksi yang sudah lebih dulu diperiksa oleh Majelis 

Hakim/Hakim, sehingga keterangan saksi tersebut bisa jadi sudah tidak murni lagi 

dikarenakan bisa jadi saksi tersebut menerangkan peristiwa pidana yang bukan ia 

dengar sendiri, bukan ia lihat sendiri, dan bukan ia alami sendiri, yang mana nantinya 

apabila hal tersebut terjadi maka keterangannya tersebut bukan merupakan 

keterangan saksi, sehingga dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak dapat 

dijadikan pertimbangan Majelis Hakim/Hakim untuk memutuskan perkara. 



Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penulis memaknai asas 

persidangan terbuka untuk umum adalah masyarakat dapat datang ke kantor 

Pengadilan dan menyaksikan seluruh agenda persidangan (dari mulai pembacaan 

dakwaan oleh Penuntut Umum sampai dengan pengucapan putusan oleh Majelis 

Hakim/Hakim) secara langsung di ruang sidang, sedangkan untuk pers dapat meliput 

seluruh agenda persidangan kecuali pada saat agenda persidangan pemeriksaan 

Saksi. 

Terkait dengan peliputan dan penyiaran jalannya persidangan, senyatanya 

Mahkamah Agung telah mengaturnya melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 

4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan (untuk selanjutnya disebut 

SEMA 4/2012). Dalam SEMA 4/2012 tersebut telah diatur bahwa untuk memastikan 

pelaksanaan persidangan yang lebih transparan, akuntabel, dan teratur, maka selain 

catatan panitera pengganti yang tertuang dalam berita acara persidangan yang 

selama ini diatur dalam Pasal 202 ayat (1) KUHAP, perekaman tersebut yakni 

perekaman audio visual secara sistematis, teratur dan tidak terpisahkan dari prosedur 

tetap persidangan. Secara bertahap persidangan pada pengadilan tingkat pertama 

harus disertai rekaman audio visual dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Hasil rekaman audio visual merupakan komplemen dari Berita Acara 

Persidangan; 

2. Perekaman audio visual dilakukan secara sistematis dan terjamin 

integritasnya; 

3. Hasil rekaman audio visual persidangan dikelola oleh kepaniteraan; dan 

4. Hasil rekaman audio visual sebagai bagian dari bundel A. 

 

Dengan demikian, untuk keperluan pemberitaan mengenai jalannya proses 

persidangan, terkhusus pada agenda pemeriksaan saksi, pers maupun masyarakat 

yang membutuhkan informasi tersebut, bisa mendapatkan informasi mengenai 

jalannya proses persidangan, terkhusus pada agenda pemeriksaan saksi dengan 

memohon kepada Pengadilan terkait untuk mendapatkan salinan rekaman audio 

visual lengkap ataupun salinan putusan lengkap perkara yang dimaksud. Yang mana, 

tentunya hal tersebut dapat diberikan oleh Pengadilan terkait apabila permohonan 

informasi tersebut dengan alasan yang jelas (misal: untuk keperluan 

diskusi/penelitian/pemberitaan) dan perkara yang dimaksud telah diputus oleh Majelis 

Hakim/Hakim. Adapun alasan mengapa Pengadilan terkait baru dapat memberikan 



salinan rekaman audio visual lengkap setelah perkara dimaksud diputus oleh Majelis 

Hakim/Hakim adalah apabila rekaman audio visual tersebut diberikan pada saat 

perkara dimaksud persidangannya masih berjalan dikhawatirkan saksi yang belum 

memberikan keterangannya di muka sidang akan terpengaruh atau setidaknya akan 

mendengar keterangan saksi yang sedang diperiksa/saksi yang sudah lebih dulu 

diperiksa oleh Majelis Hakim/Hakim, sehingga keterangan saksi tersebut bisa jadi 

sudah tidak murni lagi dikarenakan bisa jadi saksi tersebut menerangkan peristiwa 

pidana yang bukan ia dengar sendiri, bukan ia lihat sendiri, dan bukan ia alami sendiri, 

yang mana nantinya apabila hal tersebut terjadi maka keterangannya tersebut bukan 

merupakan keterangan saksi, sehingga dengan demikian keterangan saksi tersebut 

tidak dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim/Hakim untuk memutuskan perkara. 

 

 


