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1. RUANG LINGKUP 

Instruksi Kerja ini menjelaskan tahapan - tahapan dalam praktek persidangan di 

program studi Ilmu Hukum. 

 

2. TUJUAN 

Untuk menjelaskan proses Pelaksanaan Latihan Kemahiran Hukum di Lab. Peradilan 
Semu dilaksanakan yang sesuai dengan teknis persidangan. 

 

3. DEFINISI 

 

1. Pengguna  :  Mahasiswa dan dosen, baik dari program studi Ilmu Hukum 
maupun program studi lain. 

2. Ka 
Laboratorium 

: Kepala Laboratorium yang di dalam tugas dan wewenang 
pengelolaan laboratoritum di Program Studi Ilmu Hukum. 

 

4. KETENTUAN UMUM  

4.1 - 

 

5. INSTRUKSI KERJA 

5.1 Pembimbing praktikum menyiapkan aturan/ketentuan/tata tertib kegiatan 
diskusi/sidang yang akan dilaksanakan 

5.2 Pembimbing beserta coordinator dan wakil yang ditunjuk menyiapkan materi 
(kasus/permasalahan hukum) yang akan disidangkan. Dihimpun  dari kasus-
kasus besar (pidana, perdata, TUN, dsb) yang diajukan oleh tiap-tiap 
kelompok (Ketua, sekretaris, kader) 

5.3 Koordinator dan wakil mengajukan ijin ke pembimbing praktikum dan 
menyiapkan ruangan diskusi/sidang, membuat jadwal dan pengumuman 
diskusi/sidang 

5.4 Koordinator dan wakil memeriksa ruangan diskusi/sidang kemudian 
melaporkan kepada KaLab Peradilan Semu 

5.5 Mahasiswa masuk kedalam ruang sidang 5 menit sebelum acara dimulai. Tas 
& alat-alat keperluan lain yang tidak diperlukan dapat diletakkan ditempat 
yang telah disediakan 
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5.6 Pembimbing praktikum menyampaikan penjelasan sebelum sidang dimulai 
kemudian turut mengawasi jalannya diskusi/sidang 

5.7 Koordinator/wakil secara bergantian mengabsen mahasiswa yang hadir pada 
acara sidang saat itu, setelah selesai pembimbing menandatangani berita 
acara sidang tersebut 

5.8 Pelaksanaan Praktek Latihan Kemahiran Hukum Lab. Peradilan Semu 
dilaksanakan sesuai dengan teknis persidangan  

5.9 Pembimbing melakukan  evaluasi & memberikan arahan hasil sidang  
5.10 Koordinator & wakil memeriksa ruangan, kemudian melaporkan kepada 

petugas TU & KaLab. Persidangan Semu 
 

TEKNIS PERSIDANGAN 

TAHAP I 

 Panitera pengganti mempersiapkan persidangan dengan memastikan Jaksa 

Penuntut Umum, terdakwa, penasehat hukum terdakwa dan juru sumpah 

menempati tempat yang telah disediakan ; 

 Panitera pengganti memberitahukan tata tertib persidangan : 

1. Pengunjung persidangan harus sopan dan tertib serta dilarang membuat 

keributan atau berkomentar selama persidangan berlangsung ; 

2. Pengunjung persidangan dilarang makan dan minum di dalam ruang 

sidang ; 

3. Pengunjung yang dibawah 17 tahun dilarang masuk ruang sidang ; 

4. Handphone harus dimatikan atau di silent ; 

5. Hadirin dimohon berdiri ketika Majelis Hakim memasuki atau keluar ruang 

sidang ; 

 Panitera pengganti melapor Majelis Hakim bahwa persidangan siap dimulai ; 

 Panitera pengganti memasuki ruang sidang terlebih dahulu dan 

memerintahkan hadirin berdiri karena Majelis Hakim akan memasuki ruang 

sidang ; 

 Majelis Hakim memasuki ruang sidang dengan urutan  Hakim Ketua Majelis 

(kursi tengah) terlebih dahulu di ikuti oleh Hakim anggota I (kursi sebelah 

kanan Hakim Ketua Majelis) dan hakim anggota II (kursi sebelah kirianan 

Hakim Ketua Majelis) ; 

 Majelis Hakim duduk terlebih dahulu kemudian Hakim Ketua Majelis 

mempersilahkan hadirin untuk duduk kembali ; 

 Hakim Ketua Majelis membuka persidangan dengan mengucapkan 

……………… “ Sidang perkara pidana No……/Pid.B/2010/PN.Sby. atas 

nama terdakwa …………………dinyatakan dibuka dan terbuka untuk  

umum “ ketukan palu boleh 1 atau 3 x ; 
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 Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa ……………“apakah sehat 

dan siap mengikuti persidangan pada hari ini?” ; 

 Hakim Ketua Majelis kemudian melanjutkan dengan pemeriksaan identitas 

terdakwa, dan menanyakan ………… “apakah terdakwa dalam persidangan 

hari ini maju sendiri di persidangan atau ada penasehat hukum untuk 

mendampinginya sekarang” ; 

 Hakim Ketua Majelis kemudian mempersilahkan Jaksa Penuntut Umum 

membacakan surat dakwaannya ; 

 Hakim Ketua Majelis kemudian menanyakan kepada terdakwa …………… 

“apakah terdakwa sudah mengerti tentang surat dakwaan tadi dan ada 

eksepsi atau tangkisan atau keberatan mengenai surat dakwaan Jaksa 

Penuntut Umum” ; 

 Terdakwa melalui penasehat hukumnya mengajukan eksepsi secara tertulis 

maka Hakim Ketua Majelis mempersilahkan penasehat hukum terdakwa untuk 

membacakan eksepsinya ; 

 Selanjutnya eksepsi tertulis diserahkan kepada Majelis hakim sebanyak 1 

(satu) eksemplar dan 1 (satu) eksemplar kepada Jaksa Penuntut Umum ; 

 Hakim Ketua Majelis selanjutnya menanyakan …………….. “apakah Jaksa 

Penuntut Umum akan menanggapinya secara lisan atau tertulis dan 

kapan waktu jawaban dapat dipersiapkan? “ ; 

 Karena jaksa Penuntut Umum akan menanggapinya secara tertulis dan mohon 

waktu 1 (satu) minggu maka Hakim Ketua Majelis menunda persidangan 

…………………“mengingat atas permohonan secara lisan dari saudara 

Jaksa Penuntut Umum yang mohon waktu persidangan ditunda 1 (satu) 

minggu untuk memberikan kesempatan kepada saudara Jaksa Penuntut 

Umum mempersiapkan jawaban atau tanggapan secara tertulis atas 

eksepsi dari penasehat hokum terdakwa maka persidangan untuk hari ini 

tidak bisa dilanjutkan dan akan dilanjutkan pada hari ………….. tanggal 

…………….pukul 09.00 WIB dengan agenda sidang tanggapan jaksa 

penuntut umum atas eksepsi dari penasehat hokum terdakwa dengan 

perintah kepada saudara jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan 

terdakwa dipersidangan selanjutnya dan terdakwa tetap ditahan. Maka 

sidang dinyatakan selesai dan ditutup “ketukan palu boleh 1 atau 3 x ; 

 Panitera pengganti berdiri terlebih dahulu dan memerintahkan hadirin berdiri 

karena Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang ; 
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TAHAP II 

 Panitera pengganti mempersiapkan persidangan dengan memastikan Jaksa 

Penuntut Umum, terdakwa, penasehat hukum terdakwa dan juru sumpah 

menempati tempat yang telah disediakan ; 

 Panitera pengganti memberitahukan tata tertib persidangan : 

 Panitera pengganti melapor Majelis Hakim bahwa persidangan siap dimulai ; 

 Panitera pengganti memasuki ruang sidang terlebih dahulu dan 

memerintahkan hadirin berdiri karena Majelis Hakim akan memasuki ruang 

sidang ; 

 Majelis Hakim duduk terlebih dahulu kemudian Hakim Ketua Majelis 

mempersilahkan hadirin untuk duduk kembali ; 

 Hakim Ketua Majelis membuka persidangan dengan mengucapkan 

……………… “ Sidang lanjutan perkara pidana No……/Pid.B/2010/PN.Sby. 

atas nama terdakwa ……………dinyatakan dibuka dan terbuka untuk  

umum “ketukan palu boleh 1 atau 3 x ; 

 Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa ……………“apakah sehat 

dan siap mengikuti persidangan pada hari ini?” ; 

 Hakim Ketua Majelis kemudian menyatakan karena sesuai dengan penundaan 

sidang minggu lalu bahwa agenda sidang hari ini adalah mendengarkan 

jawaban atau tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi dari penasehat 

hokum terdakwa maka selanjutnya Hakim Ketua Majelis menanyakan 

…………….. “apakah Jaksa Penuntut Umum sudah siap dengan jawaban 

atau tanggapannya? “ jika sudah siap Hakim Ketua Majelis mempersilahkan 

Jaksa Penuntut Umum membacakan tanggapan atas eksepsi tersebut ; 

 Selanjutnya tanggapan atas eksepsi diserahkan kepada Majelis hakim 

sebanyak 1 (satu) eksemplar dan 1 (satu) eksemplar kepada penasehat hokum 

terdakwa ; 

 Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menunda persidangan 

…………………“mengingat karena agenda sidang berikutnya adalah 

putusan sela atas eksepsi tertulis penasehat hokum terdakwa tersebut 

dan persidangan tidak bisa dilanjutkan dan akan ditunda untuk 

memberikan kesempatan kepada Majelis hakim untuk rapat musyawarah 

dan mempersiapkan putusan sela maka persidangan untuk hari ini akan 

dilanjutkan pada hari ………….. tanggal …………….pukul 09.00 WIB 

dengan agenda sidang putusan sela atas eksepsi dari penasehat hokum 

terdakwa dengan perintah kepada saudara jaksa Penuntut Umum untuk 

menghadirkan terdakwa dipersidangan selanjutnya dan terdakwa tetap 

ditahan. Maka sidang dinyatakan selesai dan ditutup “ ketukan palu boleh 1 

atau 3 x ; 
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 Panitera pengganti berdiri terlebih dahulu dan memerintahkan hadirin berdiri 

karena Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang ; 

 

TAHAP III  

 Panitera pengganti mempersiapkan persidangan dengan memastikan Jaksa 

Penuntut Umum, terdakwa, penasehat hukum terdakwa dan juru sumpah 

menempati tempat yang telah disediakan ; 

 Panitera pengganti memberitahukan tata tertib persidangan : 

 Panitera pengganti melapor Majelis Hakim bahwa persidangan siap dimulai ; 

 Panitera pengganti memasuki ruang sidang terlebih dahulu dan 

memerintahkan hadirin berdiri karena Majelis Hakim akan memasuki ruang 

sidang ; 

 Majelis Hakim duduk terlebih dahulu kemudian Hakim Ketua Majelis 

mempersilahkan hadirin untuk duduk kembali ; 

 Hakim Ketua Majelis membuka persidangan dengan mengucapkan 

……………… “ Sidang lanjutan perkara pidana No……/Pid.B/2010/PN.Sby. 

atas nama terdakwa ……………dinyatakan dibuka dan terbuka untuk  

umum “ketukan palu boleh 1 atau 3 x ; 

 Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa ……………“apakah sehat 

dan siap mengikuti persidangan pada hari ini?” ; 

 Hakim Ketua Majelis kemudian menyatakan “karena sesuai dengan 

penundaan sidang minggu lalu bahwa agenda sidang hari ini adalah 

mendengarkan putusan sela atas eksepsi” maka selanjutnya Hakim Ketua 

Majelis membacakan putusan sela ………………… ;  

 Mengingat eksepsi ditolak maka Hakim Ketua Majelis menyatakan 

“pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan lagi “dan Hakim Ketua Majelis 

menanyakan kepada saudara jaksa penuntut umum “alat bukti apa yang 

diajukan dipersidangan hari ini” 

 Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menyatakan mengajukan alat bukti berupa 

saksi, visum et repertum (VER), terdakwa dan barang bukti yang sudah 

dilimpahkan dan sudah hadir ………(……) orang saksi dari ……..(………….) 

yang sudah dipanggil hari ini dipersidangan; 

 Selanjutnya Hakim Ketua Majelis memerintahkan terdakwa untuk pindah ke 

tempat disebelah penasehat hukumnya atau di tempat meja terdakwa yang 

telah disediakan; 

 Selanjutnya Hakim Ketua Majelis memerintahkan Jaksa Penuntut Umum 

menghadirkan saksi pertama di ruang persidangan ; 
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 Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menanyakan “apakah saksi sehat hari ini 

dan bersedia diperiksa hari ini” kemudian Hakim Ketua Majelis memeriksa 

identitas saksi nama, tempat / tanggal lahir, suku, kewarganegaraan, jenis 

kelamin, agama, pendidikan, kenal/tidak dengan terdakwa, ada/tidak ada 

hubungan keluarga dengan terdakwa, ada/tidak ada hubungan pekerjaan 

dengan terdakwa, bersedia disumpah atau tidak ; 

 Selanjutnya Hakim Ketua Majelis meminta saksi untuk mengikuti lafal sumpah 

yang di ucapkan Hakim Ketua Majelis sesuai agamanya masing-masing : 

 Islam : juru sumpah berdiri di belakang saksi dan mengangkat Al quran 

diatas kepala saksi selanjutnya Hakim Ketua Majelis mengucapkan lafal 

sumpah yang di ikuti oleh saksi “Bismillahhirrahmahirrahim demi allah 

saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan 

keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya “ ; 

 Katolik : juru sumpah berdiri di samping saksi dan menempatkan tangan 

kiri saksi diatas al Kitab dan meminta saksi mengangkat tangan 

kanannya serta 3 Jari (telunjuk, tengah dan manis) selanjutnya Hakim 

Ketua Majelis mengucapkan lafal sumpah yang di ikuti oleh saksi “Saya 

berjanji sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan 

keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga 

tuhan menolong saya “ ; 

 Kristen Protestan : juru sumpah berdiri di samping saksi dan 

menempatkan tangan kiri saksi diatas al Kitab dan meminta saksi 

mengangkat tangan kanannya serta 2 Jari (telunjuk dan tengah) 

selanjutnya Hakim Ketua Majelis mengucapkan lafal sumpah yang di ikuti 

oleh saksi “Saya berjanji sebagai saksi dalam perkara ini akan 

memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya. 

Semoga tuhan menolong saya “ ; 

 Hindu : sikap doa selanjutnya Hakim Ketua Majelis mengucapkan lafal 

sumpah yang di ikuti oleh saksi “Om santi-santi Om demi Sang Hyang 

Widi Saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan 

memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya 

Om santi-santi Om “ ; 

 Budha : sikap doa selanjutnya Hakim Ketua Majelis mengucapkan lafal 

sumpah yang di ikuti oleh saksi “Demi Sang Adhi Budha Saya 

bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan 

keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya Om santi-

santi Om “ ; 

 Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mengingatkan …………… “saksi karena 

sudah disumpah untuk memberikan keterangan dengan jujur tanpa di 
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tambahi dan dikurangi mengenai apa yang saksi ketahui, saksi lihat, 

saksi dengar dan saksi alami karena jika berbohong ada ancaman 

hukuman 7 Tahun penjara selain itu mendapat hukuman dari Tuhan 

karena sudah bersumpah atas nama Tuhan ” 

 Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mengingatkan terdakwa ……………. “untuk 

memperhatikan dan mendengarkan keterangan saksi ini karena terdakwa 

akan ditanyakan tanggapannya atas keterangan saksi ini “ 

 Selanjutnya Hakim Ketua Majelis bertanya kepada saksi ke 1 termasuk 

menanyakan mengenali barang bukti di persidangan atau tidak……kemudian 

Hakim Ketua Majelis mempersilahkan Hakim Anggota I untuk 

bertanya…..setelah hakim anggota I menyatakan cukup kemudian Hakim 

Ketua Majelis mempersilahkan hakim anggota II untuk bertanya…… setelah 

hakim anggota I menyatakan cukup…. kemudian Hakim Ketua Majelis 

mempersilahkan Jaksa Penuntut Umum untuk bertanya…………………setelah 

Jaksa Penuntut Umum menyatakan cukup maka kemudian Hakim Ketua 

Majelis mempersilahkan penasehat hokum terdakwa untuk bertanya 

…..setelah penasehat hokum terdakwa menyatakan cukup kemudian 

kemudian Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa “bagaimana 

atas keterangan saksi apakah benar sebagian atau seluruhnya atau ada 

yang tidak benar atau keberatan dengan keterangan saksi” 

 Selanjutnya Hakim Ketua Majelis memerintahkan Jaksa Penuntut Umum 

menghadirkan saksi berikutnya di ruang persidangan (teknis sama tinggal 

pengulangan cara) ; 

 Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menanyakan Jaksa Penuntut Umum “apakah 

masih ada saksi yang akan diperiksa hari ini” dan jaksa penuntut umum 

menyatakan masih ada dan mohon waktu ditunda 1 (satu) minggu untuk 

menghadirkan saksi di persidangan berikutnya ; 

 Kemudian Hakim Ketua Majelis menunda persidangan 

…………………“mengingat karena agenda sidang berikutnya adalah masih 

pemeriksaan saksi dan Jaksa Penuntut Umum memohon waktu di tunda 

untuk menghadirkan saksi di persidangan berikutnya maka persidangan 

tidak bisa dilanjutkan dan akan ditunda untuk memberikan kesempatan 

kepada jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi dipersidangan 

berikutnya maka persidangan untuk hari ini akan dilanjutkan pada hari 

………….. tanggal …………….pukul 09.00 WIB dengan agenda 

pemeriksaan saksi dengan perintah kepada saudara jaksa Penuntut 

Umum untuk menghadirkan saksi dan terdakwa dipersidangan 

selanjutnya dan terdakwa tetap ditahan. Maka sidang dinyatakan selesai 

dan ditutup “ketukan palu boleh 1 atau 3 x ; 
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 Panitera pengganti berdiri terlebih dahulu dan memerintahkan hadirin berdiri 

karena Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang ; 

 

TAHAP IV 

 Panitera pengganti mempersiapkan persidangan dengan memastikan Jaksa 

Penuntut Umum, terdakwa, penasehat hukum terdakwa dan juru sumpah 

menempati tempat yang telah disediakan ; 

 Panitera pengganti memberitahukan tata tertib persidangan : 

 Panitera pengganti melapor Majelis Hakim bahwa persidangan siap dimulai ; 

 Panitera pengganti memasuki ruang sidang terlebih dahulu dan 

memerintahkan hadirin berdiri karena Majelis Hakim akan memasuki ruang 

sidang ; 

 Majelis Hakim duduk terlebih dahulu kemudian Hakim Ketua Majelis 

mempersilahkan hadirin untuk duduk kembali ; 

 Hakim Ketua Majelis membuka persidangan dengan mengucapkan 

……………… “ Sidang lanjutan perkara pidana No……/Pid.B/2010/PN.Sby. 

atas nama terdakwa ……………dinyatakan dibuka dan terbuka untuk  

umum “ketukan palu boleh 1 atau 3 x ; 

 Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa ……………“apakah sehat 

dan siap mengikuti persidangan pada hari ini?” ; 

 Hakim Ketua Majelis kemudian menyatakan “karena sesuai dengan 

penundaan sidang minggu lalu bahwa agenda sidang hari ini adalah 

masih pemeriksaan saksi” selanjutnya Hakim Ketua Majelis menanyakan 

kepada saudara jaksa penuntut umum “apakah sudah hadir saksi pada hari 

ini” dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan sudah hadir ………(……) orang 

saksi dipersidangan ; 

 Selanjutnya Hakim Ketua Majelis memerintahkan terdakwa untuk pindah ke 

temat disebelah penasehat hukumnya atau di tempat terdakwa yang telah 

disediakan ; 

 Selanjutnya Hakim Ketua Majelis memerintahkan Jaksa Penuntut Umum 

menghadirkan saksi berikutnya di ruang persidangan (teknis sama tinggal 

pengulangan cara) ; 

 Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menanyakan Jaksa Penuntut Umum “apakah 

masih ada lagi saksi yang akan diperiksa lagi?” dan jaksa penuntut umum 

menyatakan tidak ada lagi maka Hakim Ketua Majelis menyatakan akan 

melanjutkan dengan agenda sidang berikutnya dengan pemeriksaan terdakwa 

; 
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 Selanjutnya Hakim Ketua Majelis memerintahkan terdakwa untuk pindah ke 

tempat di kursi terdakwa yang telah disediakan di tengah ; 

 Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mengingatkan terdakwa meskipun tidak 

disumpah maka terdakwa juga mempunyai kewajiban untuk memberikan 

keterangan dengan jujur tanpa ditambahi tanpa dikurangi ;  

 Selanjutnya Hakim Ketua Majelis bertanya kepada terdakwa termasuk 

menanyakan mengenali barang bukti di persidangan atau tidak……kemudian 

Hakim Ketua Majelis mempersilahkan Hakim Anggota I untuk 

bertanya…..setelah hakim anggota I menyatakan cukup kemudian Hakim 

Ketua Majelis mempersilahkan hakim anggota II untuk bertanya…… setelah 

hakim anggota I menyatakan cukup…. kemudian Hakim Ketua Majelis 

mempersilahkan Jaksa Penuntut Umum untuk bertanya…………………setelah 

Jaksa Penuntut Umum menyatakan cukup maka kemudian Hakim Ketua 

Majelis mempersilahkan penasehat hokum terdakwa untuk bertanya 

…..setelah penasehat hokum terdakwa menyatakan cukup kemudian 

kemudian Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa “apakah ada 

keterangan lagi yang hendak ditambahkan keterangannya” 

 Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menanyakan terdakwa melalui penasehat 

hukumnya “apakah hendak mengajukan saksi yang meringankan (a de 

charge) atau tidak” karena penasehat hukum terdakwa hendak mengajukan 

….(…..) orang saksi meringankan dan mohon waktu ditunda 1 (satu) minggu 

untuk menghadirkan saksi meringankan (a de charge)di persidangan 

berikutnya ; 

 Kemudian Hakim Ketua Majelis mengingatkan pengajuan saksi yang 

meringankan (a de charge) adalah kewajiban dari terdakwa maka supaya 

penasehat hokum terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan (a de 

charge) tepat pada waktunya ; 

 Kemudian Hakim Ketua Majelis menunda persidangan 

…………………“mengingat karena agenda sidang berikutnya adalah 

pemeriksaan saksi yang meringankan (a de charge) dan penasehat 

hokum terdakwa memohon waktu di tunda untuk menghadirkan saksi di 

persidangan berikutnya maka persidangan tidak bisa dilanjutkan dan 

akan ditunda untuk memberikan kesempatan kepada penasehat hukum 

terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) 

dipersidangan berikutnya maka persidangan untuk hari ini akan 

dilanjutkan pada hari ………….. tanggal …………….pukul 09.00 WIB 

dengan agenda pemeriksaan saksi yang meringankan (a de charge) 

dengan perintah kepada saudara jaksa Penuntut Umum untuk 

menghadirkan terdakwa dipersidangan selanjutnya dan terdakwa tetap 
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ditahan. Maka sidang dinyatakan selesai dan ditutup “ketukan palu boleh 1 

atau 3 x ; 

 Panitera pengganti berdiri terlebih dahulu dan memerintahkan hadirin berdiri 

karena Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang  

 

TAHAP V 

 Panitera pengganti mempersiapkan persidangan dengan memastikan Jaksa 

Penuntut Umum, terdakwa, penasehat hukum terdakwa dan juru sumpah 

menempati tempat yang telah disediakan ; 

 Panitera pengganti memberitahukan tata tertib persidangan : 

 Panitera pengganti melapor Majelis Hakim bahwa persidangan siap dimulai ; 

 Panitera pengganti memasuki ruang sidang terlebih dahulu dan 

memerintahkan hadirin berdiri karena Majelis Hakim akan memasuki ruang 

sidang ; 

 Majelis Hakim duduk terlebih dahulu kemudian Hakim Ketua Majelis 

mempersilahkan hadirin untuk duduk kembali ; 

 Hakim Ketua Majelis membuka persidangan dengan mengucapkan 

……………… “ Sidang lanjutan perkara pidana No……/Pid.B/2010/PN.Sby. 

atas nama terdakwa ……………dinyatakan dibuka dan terbuka untuk  

umum “ketukan palu boleh 1 atau 3 x ; 

 Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa ……………“apakah sehat 

dan siap mengikuti persidangan pada hari ini?” ; 

 Hakim Ketua Majelis kemudian menyatakan “karena sesuai dengan 

penundaan sidang minggu lalu bahwa agenda sidang hari ini adalah 

mendengarkan keterangan saksi yang meringankan (a de charge)” 

selanjutnya Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada saudara penasehat 

hokum terdakwa “apakah sudah hadir saksi yang meringankan (a de 

charge) pada hari ini” dan penasehat hokum terdakwa menyatakan sudah 

hadir ………(……) orang saksi dipersidangan ; 

 Selanjutnya Hakim Ketua Majelis memerintahkan terdakwa untuk pindah ke 

temat disebelah penasehat hukumnya atau di tempat terdakwa yang telah 

disediakan ; 

 Selanjutnya Hakim Ketua Majelis memerintahkan penasehat hukum terdakwa 

menghadirkan saksi di ruang persidangan (teknis sama tinggal pengulangan 

cara); 
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 Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menanyakan penasehat hokum terdakwa 

“apakah masih ada lagi saksi yang akan diajukan lagi?” dan penasehat 

hokum terdakwa menyatakan tidak ada lagi ; 

 Selanjutnya Hakim Ketua Majelis memerintahkan terdakwa untuk pindah ke 

tempat di kursi terdakwa yang telah disediakan di tengah ; 

 Kemudian Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada jaksa Penuntut Umum 

dan penasehat hokum terdakwa “apakah ada lagi saksi, barang bukti atau 

alat bukti lain yang hendak diajukan?” jika jaksa Penuntut Umum dan 

penasehat hokum terdakwa menyatakan tidak ada lagi yang hendak diajukan 

selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyatakan “pemeriksaan sudah selesai 

dan agenda sidang berikutnya tuntutan” ; 

 Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada jaksa Penuntut Umum 

“kapan tuntutan dapat dipersiapkan?” kemudian jaksa Penuntut Umum 

mohon waktu 1 (satu) minggu untuk mempersiapkan tuntutan ; 

 Kemudian Hakim Ketua Majelis menunda persidangan 

…………………“mengingat karena agenda sidang berikutnya adalah 

tuntutan maka persidangan tidak bisa dilanjutkan dan akan ditunda untuk 

memberikan kesempatan kepada jaksa Penuntut Umum untuk 

mempersiapkan tuntutan dipersidangan berikutnya maka persidangan 

untuk hari ini akan dilanjutkan pada hari ………….. tanggal 

…………….pukul 09.00 WIB dengan agenda pembacaan tuntutan dari 

jaksa Penuntut Umum dengan perintah kepada saudara jaksa Penuntut 

Umum untuk menghadirkan terdakwa dipersidangan selanjutnya dan 

terdakwa tetap ditahan. Maka sidang dinyatakan selesai dan ditutup 

“ketukan palu boleh 1 atau 3 x ; 

 Panitera pengganti berdiri terlebih dahulu dan memerintahkan hadirin berdiri 

karena Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang ; 

 

TAHAP VI 

 Panitera pengganti mempersiapkan persidangan dengan memastikan Jaksa 

Penuntut Umum, terdakwa, penasehat hukum terdakwa dan juru sumpah 

menempati tempat yang telah disediakan ; 

 Panitera pengganti memberitahukan tata tertib persidangan : 

 Panitera pengganti melapor Majelis Hakim bahwa persidangan siap dimulai ; 

 Panitera pengganti memasuki ruang sidang terlebih dahulu dan 

memerintahkan hadirin berdiri karena Majelis Hakim akan memasuki ruang 

sidang ; 
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 Majelis Hakim duduk terlebih dahulu kemudian Hakim Ketua Majelis 

mempersilahkan hadirin untuk duduk kembali ; 

 Hakim Ketua Majelis membuka persidangan dengan mengucapkan 

……………… “ Sidang lanjutan perkara pidana No……/Pid.B/2010/PN.Sby. 

atas nama terdakwa ……………dinyatakan dibuka dan terbuka untuk  

umum “ketukan palu boleh 1 atau 3 x ; 

 Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa ……………“apakah sehat 

dan siap mengikuti persidangan pada hari ini?” ; 

 Hakim Ketua Majelis kemudian menyatakan “karena sesuai dengan 

penundaan sidang minggu lalu bahwa agenda sidang hari ini adalah 

mendengarkan keterangan saksi yang meringankan (a de charge)” 

selanjutnya Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada saudara penasehat 

hokum terdakwa “apakah sudah hadir saksi yang meringankan (a de 

charge) pada hari ini” dan penasehat hokum terdakwa menyatakan sudah 

hadir ………(……) orang saksi dipersidangan ; 

 Selanjutnya Hakim Ketua Majelis memerintahkan terdakwa untuk pindah ke 

temat disebelah penasehat hukumnya atau di tempat terdakwa yang telah 

disediakan ; 

 Selanjutnya Hakim Ketua Majelis memerintahkan penasehat hokum terdakwa 

menghadirkan saksi di ruang persidangan (teknis sama tinggal pengulangan 

cara); 

 Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menanyakan penasehat hokum terdakwa 

“apakah masih ada lagi saksi yang akan diajukan lagi?” dan penasehat 

hukum terdakwa menyatakan tidak ada lagi ; 

 Selanjutnya Hakim Ketua Majelis memerintahkan terdakwa untuk pindah ke 

tempat di kursi terdakwa yang telah disediakan di tengah ; 

 Kemudian Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada jaksa Penuntut Umum 

dan penasehat hukum terdakwa “apakah ada lagi saksi, barang bukti atau 

alat bukti lain yang hendak diajukan?” jika jaksa Penuntut Umum dan 

penasehat hokum terdakwa menyatakan tidak ada lagi yang hendak diajukan 

selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyatakan “pemeriksaan sudah selesai 

dan agenda sidang berikutnya tuntutan” ; 

 Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada jaksa Penuntut Umum 

“kapan tuntutan dapat dipersiapkan?” kemudian jaksa Penuntut Umum 

mohon waktu 1 (satu) minggu untuk mempersiapkan tuntutan ; 

 Kemudian Hakim Ketua Majelis menunda persidangan 

…………………“mengingat karena agenda sidang berikutnya adalah 

tuntutan maka persidangan tidak bisa dilanjutkan dan akan ditunda untuk 

memberikan kesempatan kepada jaksa Penuntut Umum untuk 
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mempersiapkan tuntutan dipersidangan berikutnya maka persidangan 

untuk hari ini akan dilanjutkan pada hari ………….. tanggal 

…………….pukul 09.00 WIB dengan agenda pembacaan tuntutan dari 

jaksa Penuntut Umum dengan perintah kepada saudara jaksa Penuntut 

Umum untuk menghadirkan terdakwa dipersidangan selanjutnya dan 

terdakwa tetap ditahan. Maka sidang dinyatakan selesai dan ditutup 

“ketukan palu boleh 1 atau 3 x ; 

 Panitera pengganti berdiri terlebih dahulu dan memerintahkan hadirin berdiri 

karena Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang ; 

 

TAHAP VII 

 Panitera pengganti mempersiapkan persidangan dengan memastikan Jaksa 

Penuntut Umum, terdakwa, penasehat hukum terdakwa dan juru sumpah 

menempati tempat yang telah disediakan ; 

 Panitera pengganti memberitahukan tata tertib persidangan : 

 Panitera pengganti melapor Majelis Hakim bahwa persidangan siap dimulai ; 

 Panitera pengganti memasuki ruang sidang terlebih dahulu dan 

memerintahkan hadirin berdiri karena Majelis Hakim akan memasuki ruang 

sidang ; 

 Majelis Hakim duduk terlebih dahulu kemudian Hakim Ketua Majelis 

mempersilahkan hadirin untuk duduk kembali ; 

 Hakim Ketua Majelis membuka persidangan dengan mengucapkan 

……………… “ Sidang lanjutan perkara pidana No……/Pid.B/2010/PN.Sby. 

atas nama terdakwa ……………dinyatakan dibuka dan terbuka untuk  

umum “ketukan palu boleh 1 atau 3 x ; 

 Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa ……………“apakah sehat 

dan siap mengikuti persidangan pada hari ini?” ; 

 Hakim Ketua Majelis kemudian menyatakan “karena sesuai dengan 

penundaan sidang minggu lalu bahwa agenda sidang hari ini adalah 

pembacaan tuntutan” selanjutnya Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada 

Jaksa Penuntut Umum “apakah sudah siap dengan tuntutan pada hari ini” 

dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan siap dengan tuntutannya ; 

 Hakim Ketua Majelis kemudian mempersilahkan Jaksa Penuntut Umum 

membacakan tuntutannya ; 

 Selanjutnya tuntutan diserahkan kepada Majelis hakim sebanyak 1 (satu) 

eksemplar dan 1 (satu) eksemplar kepada penasehat hokum terdakwa; 
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 Kemudian Hakim Ketua Majelis menanyakan penasehat hokum terdakwa 

“apakah hendak mengajukan pembelaan (pledooi) secara lisan atau 

tertulis?” karena penasehat hokum terdakwa menyatakan hendak mengajukan 

pembelaan (pledooi) secara tertulis dan mohon waktu 1 (satu) minggu untuk 

mempersiapkan tuntutan ; 

 Kemudian Hakim Ketua Majelis menunda persidangan 

…………………“mengingat karena agenda sidang berikutnya adalah 

pembelaan atau pledooi maka persidangan tidak bisa dilanjutkan dan 

akan ditunda untuk memberikan kesempatan penasehat hokum terdakwa 

untuk mempersiapkan pembelaan (pledooi) secara tertulis dipersidangan 

berikutnya maka persidangan untuk hari ini akan dilanjutkan pada hari 

………….. tanggal …………….pukul 09.00 WIB dengan agenda pembacaan 

pembelaan (pledooi) dari penasehat hokum terdakwa dengan perintah 

kepada saudara jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa 

dipersidangan selanjutnya dan terdakwa tetap ditahan. Maka sidang 

dinyatakan selesai dan ditutup “ketukan palu boleh 1 atau 3 x ; 

 Panitera pengganti berdiri terlebih dahulu dan memerintahkan hadirin berdiri 

karena Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang ; 

 

TAHAP VIII 

 Panitera pengganti mempersiapkan persidangan dengan memastikan Jaksa 

Penuntut Umum, terdakwa, penasehat hukum terdakwa dan juru sumpah 

menempati tempat yang telah disediakan ; 

 Panitera pengganti memberitahukan tata tertib persidangan : 

 Panitera pengganti melapor Majelis Hakim bahwa persidangan siap dimulai ; 

 Panitera pengganti memasuki ruang sidang terlebih dahulu dan 

memerintahkan hadirin berdiri karena Majelis Hakim akan memasuki ruang 

sidang ; 

 Majelis Hakim duduk terlebih dahulu kemudian Hakim Ketua Majelis 

mempersilahkan hadirin untuk duduk kembali ; 

 Hakim Ketua Majelis membuka persidangan dengan mengucapkan 

……………… “ Sidang lanjutan perkara pidana No……/Pid.B/2010/PN.Sby. 

atas nama terdakwa ……………dinyatakan dibuka dan terbuka untuk  

umum “ketukan palu boleh 1 atau 3 x ; 

 Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa ……………“apakah sehat 

dan siap mengikuti persidangan pada hari ini?” ; 
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 Hakim Ketua Majelis kemudian menyatakan “karena sesuai dengan 

penundaan sidang minggu lalu bahwa agenda sidang hari ini adalah 

pembacaan (pledooi) secara tertulis dari penasehat hokum terdakwa” 

selanjutnya Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada penasehat hokum 

terdakwa “apakah sudah siap dengan pembacaan pembelaannya 

(pledooi) secara tertulis pada hari ini” dan penasehat hokum terdakwa 

menyatakan siap dengan pembelaannya (pledooi) secara tertulis ; 

 Hakim Ketua Majelis kemudian mempersilahkan penasehat hokum terdakwa 

membacakan pembelaannya (pledooi) secara tertulis ; 

 Selanjutnya pembelaannya (pledooi) diserahkan kepada Majelis hakim 

sebanyak 1 (satu) eksemplar dan 1 (satu) eksemplar kepada Jaksa Penuntut 

Umum; 

 Kemudian Hakim Ketua Majelis menanyakan Jaksa Penuntut Umum “apakah 

hendak mengajukan tanggapan (replik) atas pembelaan (pledooi) dari 

penasehat hukum terdakwa  secara lisan atau tertulis?” karena Jaksa 

Penuntut Umum menyatakan hendak mengajukan tanggapan (replik) secara 

tertulis dan mohon waktu 1 (satu) minggu untuk mempersiapkan tanggapan 

(replik)  ; 

 Kemudian Hakim Ketua Majelis menunda persidangan 

…………………“mengingat karena agenda sidang berikutnya adalah 

tanggapan (replik)dari Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan (pledooi) 

dari penasehat hukum terdakwa maka persidangan tidak bisa dilanjutkan 

dan akan ditunda untuk memberikan kesempatan Jaksa Penuntut Umum 

untuk mempersiapkan tanggapan (replik) atas pembelaan (pledooi) dari 

penasehat hukum terdakwa secara tertulis dipersidangan berikutnya 

maka persidangan untuk hari ini akan dilanjutkan pada hari ………….. 

tanggal …………….pukul 09.00 WIB dengan agenda pembacaan 

tanggapan (replik) dari Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan (pledooi) 

dari penasehat hukum terdakwa dari penasehat hokum terdakwa dengan 

perintah kepada saudara jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan 

terdakwa dipersidangan selanjutnya dan terdakwa tetap ditahan. Maka 

sidang dinyatakan selesai dan ditutup “ketukan palu boleh 1 atau 3 x ; 

 Panitera pengganti berdiri terlebih dahulu dan memerintahkan hadirin berdiri 

karena Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang ; 
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TAHAP IX 

 Panitera pengganti mempersiapkan persidangan dengan memastikan Jaksa 

Penuntut Umum, terdakwa, penasehat hukum terdakwa dan juru sumpah 

menempati tempat yang telah disediakan ; 

 Panitera pengganti memberitahukan tata tertib persidangan : 

 Panitera pengganti melapor Majelis Hakim bahwa persidangan siap dimulai ; 

 Panitera pengganti memasuki ruang sidang terlebih dahulu dan 

memerintahkan hadirin berdiri karena Majelis Hakim akan memasuki ruang 

sidang ; 

 Majelis Hakim duduk terlebih dahulu kemudian Hakim Ketua Majelis 

mempersilahkan hadirin untuk duduk kembali ; 

 Hakim Ketua Majelis membuka persidangan dengan mengucapkan 

……………… “ Sidang lanjutan perkara pidana No……/Pid.B/2010/PN.Sby. 

atas nama terdakwa ……………dinyatakan dibuka dan terbuka untuk  

umum “ketukan palu boleh 1 atau 3 x ; 

 Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa ……………“apakah sehat 

dan siap mengikuti persidangan pada hari ini?” ; 

 Hakim Ketua Majelis kemudian menyatakan “karena sesuai dengan 

penundaan sidang minggu lalu bahwa agenda sidang hari ini adalah 

pembacaan tanggapan (replik) secara tertulis dari Jaksa Penuntut Umum” 

selanjutnya Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Jaksa Penuntut Umum 

“apakah sudah siap dengan pembacaan tanggapan (replik) secara tertulis 

pada hari ini” dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan siap dengan tanggapan 

(replik) secara tertulis ; 

 Hakim Ketua Majelis kemudian mempersilahkan Jaksa Penuntut Umum 

membacakan tanggapan (replik)secara tertulis ; 

 Selanjutnya tanggapan (replik)diserahkan kepada Majelis hakim sebanyak 1 

(satu) eksemplar dan 1 (satu) eksemplar kepada penasehat hukum terdakwa ; 

 Kemudian Hakim Ketua Majelis menanyakan penasehat hukum terdakwa 

“apakah hendak mengajukan tanggapan (duplik) atas tanggapan (replik) 

dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan atau tertulis?” karena penasehat 

hukum terdakwa menyatakan hendak mengajukan tanggapan (duplik) secara 

tertulis dan mohon waktu 1 (satu) minggu untuk mempersiapkan tanggapan 

(duplik)  ; 

 Kemudian Hakim Ketua Majelis menunda persidangan 

…………………“mengingat karena agenda sidang berikutnya adalah 

tanggapan (duplik)dari penasehat hukum terdakwa atas tanggapan (replik) 

dari Jaksa Penuntut Umum maka persidangan tidak bisa dilanjutkan dan 

akan ditunda untuk memberikan kesempatan penasehat hukum terdakwa 
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untuk mempersiapkan tanggapan (duplik) secara tertulis dipersidangan 

berikutnya maka persidangan untuk hari ini akan dilanjutkan pada hari 

………….. tanggal …………….pukul 09.00 WIB dengan agenda pembacaan 

tanggapan (duplik) dari penasehat hukum terdakwa dari penasehat 

hokum terdakwa dengan perintah kepada saudara jaksa Penuntut Umum 

untuk menghadirkan terdakwa dipersidangan selanjutnya dan terdakwa 

tetap ditahan. Maka sidang dinyatakan selesai dan ditutup “ketukan palu 

boleh 1 atau 3 x ; 

 Panitera pengganti berdiri terlebih dahulu dan memerintahkan hadirin berdiri 

karena Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang ; 

 

TAHAP X 

 Panitera pengganti mempersiapkan persidangan dengan memastikan Jaksa 

Penuntut Umum, terdakwa, penasehat hukum terdakwa dan juru sumpah 

menempati tempat yang telah disediakan ; 

 Panitera pengganti memberitahukan tata tertib persidangan : 

 Panitera pengganti melapor Majelis Hakim bahwa persidangan siap dimulai ; 

 Panitera pengganti memasuki ruang sidang terlebih dahulu dan 

memerintahkan hadirin berdiri karena Majelis Hakim akan memasuki ruang 

sidang ; 

 Majelis Hakim duduk terlebih dahulu kemudian Hakim Ketua Majelis 

mempersilahkan hadirin untuk duduk kembali ; 

 Hakim Ketua Majelis membuka persidangan dengan mengucapkan 

……………… “ Sidang lanjutan perkara pidana No……/Pid.B/2010/PN.Sby. 

atas nama terdakwa ……………dinyatakan dibuka dan terbuka untuk  

umum “ketukan palu boleh 1 atau 3 x ; 

 Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa ……………“apakah sehat 

dan siap mengikuti persidangan pada hari ini?” ; 

 Hakim Ketua Majelis kemudian menyatakan “karena sesuai dengan 

penundaan sidang minggu lalu bahwa agenda sidang hari ini adalah 

pembacaan tanggapan (duplik) secara tertulis dari Penasehat hukum 

terdakwa” selanjutnya Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Penasehat 

hukum terdakwa “apakah sudah siap dengan pembacaan tanggapan 

(replik) secara tertulis pada hari ini” dan Penasehat hukum terdakwa 

menyatakan siap dengan tanggapan (duplik) secara tertulis ; 

 Hakim Ketua Majelis kemudian mempersilahkan penasehat hukum terdakwa 

membacakan tanggapan (duplik)secara tertulis ; 
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 Selanjutnya tanggapan (duplik)diserahkan kepada Majelis hakim sebanyak 1 

(satu) eksemplar dan 1 (satu) eksemplar kepada Jaksa Penuntut Umum ; 

 Kemudian Hakim Ketua Majelis menyatakan “karena proses jawab menjawab 

sudah selesai maka pemriksaan dinyatakan ditutup dan dilanjutkan 

dengan agenda sidang berikutnya adalah putusan dari majelis hakim” ; 

 Kemudian Hakim Ketua Majelis menunda persidangan 

…………………“mengingat karena agenda sidang berikutnya adalah 

putusan dari majelis hakim maka persidangan tidak bisa dilanjutkan dan 

akan ditunda untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk 

rapat musyawarah dan mempersiapkan putusan dipersidangan 

berikutnya maka persidangan untuk hari ini akan dilanjutkan pada hari 

………….. tanggal …………….pukul 09.00 WIB dengan agenda putusan 

dengan perintah kepada saudara jaksa Penuntut Umum untuk 

menghadirkan terdakwa dipersidangan selanjutnya dan terdakwa tetap 

ditahan. Maka sidang dinyatakan selesai dan ditutup “ketukan palu boleh 1 

atau 3 x ; 

 Panitera pengganti berdiri terlebih dahulu dan memerintahkan hadirin berdiri 

karena Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang ; 

 

TAHAP XI 

 Panitera pengganti mempersiapkan persidangan dengan memastikan Jaksa 

Penuntut Umum, terdakwa, penasehat hukum terdakwa dan juru sumpah 

menempati tempat yang telah disediakan ; 

 Panitera pengganti memberitahukan tata tertib persidangan : 

 Panitera pengganti melapor Majelis Hakim bahwa persidangan siap dimulai ; 

 Panitera pengganti memasuki ruang sidang terlebih dahulu dan 

memerintahkan hadirin berdiri karena Majelis Hakim akan memasuki ruang 

sidang ; 

 Majelis Hakim duduk terlebih dahulu kemudian Hakim Ketua Majelis 

mempersilahkan hadirin untuk duduk kembali ; 

 Hakim Ketua Majelis membuka persidangan dengan mengucapkan 

……………… “ Sidang lanjutan perkara pidana No……/Pid.B/2010/PN.Sby. 

atas nama terdakwa ……………dinyatakan dibuka dan terbuka untuk  

umum “ketukan palu boleh 1 atau 3 x ; 

 Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa ……………“apakah sehat 

dan siap mengikuti persidangan pada hari ini?” ; 
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 Hakim Ketua Majelis kemudian menyatakan “karena sesuai dengan 

penundaan sidang minggu lalu bahwa agenda sidang hari ini adalah 

putusan” ; 

 Hakim Ketua Majelis kemudian mengingatkan terdakwa untuk mendengarkan 

putusan ;  

 Selanjutnya Hakim Ketua Majelis membacakan putusan 

………………………ditutup ketukan palu putusan harus 3 x; 

 Kemudian Hakim Ketua Majelis menanyakan terdakwa “apakah sudah 

mengerti isi putusan tadi?” ; 

 Selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberitahukan kepada terdakwa bahwa 

terdakwa mempunyai hak untuk berpikir-pikir selama 7 (tujuh) hari, banding 

saat ini juga atau menerima putusan hari ini juga hak yang sama diberitahukan 

kepada Jaksa Penuntut Umum ; 

 Kemudian Hakim Ketua Majelis menutup persidangan “mengingat karena 

terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menerima isi putusan ini maka 

putusan ini telah berkekuatan hukum tetap. Maka sidang dinyatakan 

selesai dan ditutup “ketukan palu boleh 1 atau 3 x ; 

 Panitera pengganti berdiri terlebih dahulu dan memerintahkan hadirin berdiri  

 karena Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang ; 

 

6. CATATAN  

Untuk mempersingkat persidangan boleh tidak mengajukan eksepsi dapat langsung 

dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi, pembelaan (pledooi) secara lisan 

sedangkan replik dan duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap 

pada permohonannya, bisa memakai penasehat hukum atau tidak. 

 

7. LAMPIRAN ARSIP TERKAIT 

- 
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