
 

 

PERTEMUAN I 

PERAKTEK PERADILAN PIDANA 

 

Alur persidangan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku sebagai 

berikut : 

NO 
AGENDA 

SIDANG 
KETERANGAN 

1 Sidang I : 

Pembacaan 
Surat 

Dakwaan  

1. Ketua Majelis Hakim membuka persidangan dan 

menyatakan “sidang dibuka untuk umum . 
2. Terdakwa dihadirkan  dipersidangan jika terdakwa tidak 

dapat hadir, hakim menanyakan  alasan ketidakhadilarn 
terdakwa kepada penuntut umum Hakim juga 
menanyakan  apakah terdkawa telah dipanggil secara sah 

atau tidak jika tidak sah, diadakan pemanggilanulang 
sebanyak tiga kali  

3. Hakim menanyakan identitas terdakwa  
Setelah Majelis Hakim  membuka sidang serta 
menyatakan terbuka untuk umum hakim ketua memeriksa  

“identitas” terdakwa, Pemeriksaan dilakukan  dengan 
jalan menayakan identitas terdakwa mengenai anara lain  

- Nama lengkap  
- Tempat tanggal lahir 
- Umur atau tanggal lahir 

- Jenis kelamin 
- Kebangsaan  
- Tempat tinggal 

- Agama dan  
- Pekerjaan  

Pemeriksaan dicocokkan dengan identitas terdakwa 
yang terdapat pada surat dakwaan dan berkas perkara, 
unutk memastikan dan meyakinkan persidangan, 

memang terdakwalah yang dimaksud dalam surat 
dakwaan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan 

kepadanya. 
Kekeliruan atau kesalahan dalam penyebutan atau 
penulisan identitas terdakwa dalam surat dakwaan, tidak 

mengakibatkan batalnya surat dakwaan, yang pokok, 
asal hakim benar-benar yakinn, orang yang disebut 

dalam surat dakwaan adalah orang yang berada di 
hadapannya sebagai yang didakwa melakukan tindak 
pidana yang sedang dicatat dalam berita acara sidang 

oleh panitra. 



 

 

Jika kekeliruan identitas terdakwa sedemikian rupa 
berbedaannya dangan apa yang  disebut dalam surat 

dakwaan dengan apa yang diketumukan hakim dalam 
persidangn “dapat” dijadikan alasan untuk membatalkan 

surat dakwaan  
Harus diingat kesalahan penguraian identitas dalam 
surat dakwaan tidak mengakibatkan  dakwaan  batal 

demi hukum tetapi “dapat” dibatalkan . 
 

4. Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah sudah 
didampini oleh penasehat hukum atau tidak, bagi tindak 
pidana yang diancam dengan hukumanpidana mati atau 

pidana lebih dari 15 tahun  atau lebih dari liam tahun 
wajib di damping oleh penasehat hukum , jika 

didampingi penasehat hukum hakim menanyakan surat 
kuasa dan surat izin  beracara. 

5. Hakim mengigatkan terdakwa untuk memerhatikan hal-

hal yang terjadi selama persidangan 
6. Hakim mempersilakan jaksa penuntut umum 

membacakan surat dakwaan  
 
Selanjutnya “Pembacaan Surat dakwaan” Ketua sidang 

“memerintahkan” penuntut umum untuk  membacakan 
surat dakwaan. Dalam Proses pemeriksaan acara biasa 

penuntut umum yang bertugas membaca surat dakwaan 
dan dilakukan penuntutan umum atas “permintaan” ketua 
sidang. 

 
Fungsi membacakan  surat dakwaan sesuai dengan 

kedudukan jaksa sebagai penuntut umum dan langkah 
awal taraf penuntutan tanpa mengurangi penuntutan yang 
sebenarnya pada waktu membacakan rekuisitoir 

7. Haki menanyakan jaksa penuntut umum membacakan 
surat dakwaan  

Sesudah  penuntut umum selesai membacakan surat 
dakwaan hakim harus betanya kepada terdakwa apakah 
dia benar-benar memahami sis surat dakwaan kalau 

terdakwa belum megnerti menurut ketentuan Pasal 155 
ayat (2) huruf b  hakim dapat memerintahkan penuntut 

umum untuk “memberi penjelasan” lebih lanjut tentang 
hal-hal yang belum jelas dipahami terdakwa, enurut 
ketentuan tersebut, pemberian penjelasan tetang hal-hal 

yang belum dimengerti oleh terdakwa merupakan 
“kewajiban” bagi jaksa penuntut umum 

8. Hakim menjelaskan  isi dan maksud surat dakwaan secara 



 

 

sederhana, jika ternyata terdakwa tidak mengerti maksud 
surat dakwaan tersebut 

9. Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada terdakwa atau 
penasehat hukum terdakwa, apakah mereka keberatan  

denga isi surat dakwaan tersebut atau tidak 
10. Hakim Ketua Mejelis menyatakan sidan ditunda. 

2 Sidang Ke-II 

EKSEPSI (jika 
ada) 

1. Ketua Majelis hakim membuka sidang dan menyatkaan 

sidan terbuka untuk umum  k 
2. Terdakwa memasuki ruang sidang 
3. Ketua mejelis hakim mennayakan kepada terdakwa atau 

penasehat hukum terdakwa, apakah mereka sudah siap 
dengan eksepsinya atau belum 

4. Ketua mejelis hakim memberikan kesempatan kepada 
terdakwa atau penasehat hukum terdakwa untuk 
membacakan eksepsinya 

5. Ketua majelis hakim menanayakan kesiapan jaksa 
penuntut umum untuk memberikan tanggapan terhadap 

eksepsi dari terdakwa, jika jaksa penuntut umum akan 
menanggapai eksepsi sidang ditunda untuk pembacaan 
tanggapan jaksa penuntut umum (lanjut ke sidang III dan 

dan sidang IV, jika jaksa penuntut umum  tidak akan 
menanggapi eksepsi. Sidang ditunda untk pembacaan 
putusan sela (lanjut ke sidang V) 

6. Ketua majelis menyatkaan putusan akan diberikan 
bersamaan dengan putsan mengenai pokok perkaranya  

7. Ketua majelis hakim menyatakan sidang ditunda. 

3 Sidang Ke 
_III, 

Tanggapan 
Penuntut 
Umum 

1. Ketua Majelis hakim membuka sidang dan menyatkaan 
sidan terbuka untuk umum   

2. Terdakwa memasuki ruang sidang 
3. Ketua majelis hakim menanyakan kepada jaksa penuntut 

umum apakah sudah siap dengan tanggapannya atau 

belum 
4. Ketua  mejelis hakim memberikan kesempatan kepada 

jaksa penuntut umum membacakan tanggapannya 
5. Ketua mejelis hakim menanyakan  kepada terdakwa  atau 

penasehat hukum terdakwa apakah akan menanggapi 

tanggapan dari jaksa penuntut umum yang telah 
dibacakan atau tidak  

6. Ketua mejelis hakim menanyakan sidan ditunda 
 

4 Sidang ke-IV 
Tanggapan 

Terdakwa atau 
tanggapan 

Jaksa Pnuntut 

1. Ketua Majelis hakim membuka sidang dan menyatkaan 
sidan terbuka untuk umum   

2. Terdakwa memasuki ruang sidang 
3. Ketua majelis hakim menanyakan kepada terdakwa atau 

penasehat hukum terdakwa, apakah sudah siap dengan 



 

 

Umum s tanggapan atas tanggapan jaksa penuntut umum atau 
belum  

4. Ketua mejelis hakim memberikan kesempatan kepada 
terdakwa atau penasehat hukum terdakwa untuk 

membacakan tanggapan atas tangapan jaksa penuntut 
umum 

5. Ketua mejelis hakim menyatakan sidan ditunda 

5 Sidang Ke V 
Putusan Sela 

1. Ketua Majelis hakim membuka sidang dan menyatkaan 
sidan terbuka untuk umum   

2. Terdakwa memasuki ruang sidang 

3. Ketua majelis hakim membacakan putusan sela Isi 
putusan sela tersebut menanyakan bahwa ejelis hakim 

telah menerima eksepsi yang diajukan oleh terdakwa jika 
putusan sela menyatakan menerima eksepsi dari 
terdakwa, Sidang dilanjutkan ke tahap selanjutnya namun  

jika putusan sela menyatakan tidak menerima eksepsi 
tersbut sidang dinyatkaan ditutup  

4. Ketua mejelis hakim  menanayakan kepada jaksa 
penuntut umum, apakah jaksa penuntut umum sudah siap 
dengan pembuktian atau belum jika sudah siap 

dilanjutkan  acara pembuktian  
5. Ketua majelis hakim menyatakan sidang ditunda 

 Sidang ke-VI 

Pembuktian 
(pemeriksaan 
saksi Saksi 

atau saksi 
Ahli) 

1. Ketua Majelis hakim membuka sidan dan menyatakan 

“sidan terbuka unutuk umum”  
2. Terdakwa memasuki ruang sidang. 
3. Hakim memerintahkan saksi-saksi yang akan 

memberikan keterangan untuk keluar ruang sidang 
4. Hakim memeriksa apakah sudah tidak ada  saksi-saksi  

yang akan memberikan terangannya yang masih di ruang 
sidang atau belum  

5. Hakim memeriksa, apakah sudah tidak ada saksi-saksi 

yang akan memberikan keterangannya yang masih di 
ruang sidang atau belum  

6. Dan segera melanjutkan pemeriksaan saksi secara 
bergantian  

7. Ketua mejelis hakim memerntahkan kepada jaksa pnuntut 

umum atau penasehat hukum untuk mengahadirkan atau 
saksi ahli ke ruang sidang . Terdakwa menempati  

tempatnya di samping penasehat hukum. Pemberi 
pertanyaan pada proses pemeriksaan saksi a charge (saksi 
yang memberatkan  terdakwa)  yang diajukan oleh jaksa 

penuntut umum  secara berturut-turut adlaah hakim 
ketua, Hakim anggota, jaksa penuntut umum dan 

penasehat hukum sebaliknya memberi pertanyaak  pada 
proses pemeriksaan saksi a de charge (saksi yang 



 

 

meringankan) yang diajukan oleh penasehat hukum 
terdakwa secara berturut-turut adalah hakim ketua, hakim 

anggota paenasehat hukum dan jaksa penuntut umum 
8. Hakim mennanyakan kesehatan saksi-saksi  

9. Hakim menyakan kepada saksi  apakah saksi mempunyai 
hubungan sedarah, semenda (pertalian keluarga karena 
perkawinan) atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa 

jika ternyata saksi mempunyai  hubungan tersebut  
mereka harus  mengundurkan diri sebagai saksi dalam 

perkara itu. 
10. Saksi-saksi atau saksi ahli sebelum memberikan ke 

saksianya  disumpah terlebih dahulu 

11. Majelis hakim mengajukan pertanyaan   kepada saksi-
saksi  

12. Jaksa penuntut umum mengajukan pertanyaan kepada 
saksi-saksi atau saksi ahli 

13. Penasehat hukum  mengajukan pertanyaan kepada saksi-

saksi 
14. Setiap saksi selesai memberikan keterangannya, hakim 

menanyakan kepada terdakwa perihal benar atau tidaknya 
kesaksian yang telah diberikan tersebut 

15. Hakim memnykana kepada saksi apakah saksi saksi atau 

saksi ahli akan menarik kembali keterangan dalam BAP 
Penyidik pemeriksaan barang bukti 

16. Jaksa penuntut umum kemiduain memperlihatkan barang 
bukti dalam persidangan 

17. Hakim menanyakan kepada terdakwa dan saksi-saksi 

mengenai barang bukti tersebut. Hakim meminta kepada 
jaksa penuntut umum, penasehat hukum terdakwa , saksi 

untuk maju ke muka sidang  dan memperhatikan barang 
bukti tersebut lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan 
terdakwa. 

18. Hakim mengajukan  pertanyaan-pertanyaan kepada 
terdakwa 

19. Hakim mempersilahkan jaksa penuntut umum untuk 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa 

20. Penasehat huukm mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

kepada terdakwa 
21. Setelah pemeriksaan keterangan saksi-saksi atau saksi 

ahli, terdakwa dan barang bukti, hakim menanyakan 
kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan 
tuntuanya  

22. Sidang ditunda 

7 Sidang VII : 
Pembacaan 

1. Ketua Majelis hakim membuka sidan dan menyatakan 
“sidan terbuka unutuk umum” 



 

 

Tuntutan 
(requisitoir) 

2. Terdakwa memasuki ruang sidang 
3. Jaksa pnuntutu umum mambacakan tuntutanya 

4. Hakim menanyakan kepada terdakwa atau penasehat 
hukum terdak apakah akan mengajukan pembelaan  

5. Sidang ditunda 

8 Sidang ke-VIII 
Pemelaan 

(pledoi) 

1. Ketua Majelis hakim membuka sidan dan menyatakan 
“sidan terbuka unutuk umum” 

2. Terdakwa memasuki ruang sidang 
3. Hakim mempersilahkan penasehat huku membacakan 

pembelaanya 

4. Hakim menanyakan kepada jaksa pnuntut umum, apakah 
akan mengajukan replik 

5. Sidang ditunda 

9 Sidang ke IX 
Pembacaan 
Replik  

1. Ketua Majelis hakim membuka sidan dan menyatakan 
“sidan terbuka unutuk umum” 

2. Terdakwa memasuki ruang sidang 

3. Hakim mempersilahkan jaksa penuntut umum 
membacakan replik  

4. Hakim menanyakan kepada terdakwa atau penasehat 
hukumya , apakah mreka akan mengajukan duplik atau 
tidak  

5. Sidang ditunda 
 

10 Sidang ke X 

Pemcacaan 
Duplik  

1. Ketua Majelis hakim membuka sidan dan 

menyatakan “sidan terbuka unutuk umum” 
2. Terdakwa memasuki ruang sidang 
3. Hakim mempersilahkan terdakwa atau penasehat 

hukum terdakwa membackakan duplik 
4. Sidan ditunda untk pembacaan putusan  

11 Sidan ke-XI : 

Pembacaan 
Putusan  

1. Hakim ketua mejelis membuka sidang dan 

menyatakan “sidang terbuka untuk umum” 
2. Terdakwa hadir dalam persidangan  
3. Ketua mejelis hakim menyakan kesehatan 

terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa siap 
unutk mengikuti persidangn untuk pembacaan 

putusan atau tidak  
4. Pebacaan putusan  
5. Hakim menayakan kepada terdakwa, apakah 

terdakwa mengerti isi putusan tersebut atau tidak 
jiak terdakwa tidak megnerti ketua mejelis hakim 

akan menerangkan secara singkat mengenai isi 
putusan tersebut kepada terdakwa  

 



 

 

Setelah  terdakwa menerima putusan hakim (vonis)  terdakwa masih  memiliki upaya 

hukum pain yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa 

1. Upaya hukum biasa terdira dua jenis yaiut Banding dan Kasasi  

- Banding adalah  upaa hukum yang dapat diajukan oleh terdakwa atau 

penasehat hukum atau penuntut umum jiak merka merasa tidak puas 

terhadap putusan pengadilan  tingkat pertama 

- Kasasi adalah upaya hukum yang diajukan terdakwa atau penuntut umum 

jika mereka tidak merasa  puas terhadap putusan pengadilan  pada tingkat 

kedua melalui pengadilan tingkat pertama yang mengadili perkara tersebut 

2. Upaya Hukum Luar Biasa 

Upaya hukum luar biasa dapat diajukan terhadap putusan hakim yang telah 

berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum luar biasa tersebut dibagi menjadi dua 

jenis yaitu kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali 

-  Kasasi demi kepentingan hukum 

Uapaya hukum ini hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung. Upaua hukum 

tersebut hanya bertujuan untuk memperbaiki redaksional tertentu dari 

putusan  dan pertimbangan  hukum yang tidak tepat, agar tidak dapat 

kesalahan  penahanan pada kemudian hari isi putusan tidak boleh 

merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. 

- Peninjauan kembali (PK) 

Peninjauna kembali hanya dapat diajukan oleh terpidan atau hai warisnya 

dari terpidana, selain itu penunjauan kembali hanya dapat dilaksanakn 

terhadap putusan hakim yang bersifat  menghukum. 

 


