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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah dicapai atas berkat rahmat 

dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa dan melalui perjuangan seluruh rakyat 

Indonesia harus diisi dengan usaha-usaha pembangunan disegala bidang baik 

pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya bahkan di bidang 

hukum. Pembangunan nasional disini tidak hanya mengejar kebutuhan 

lahiriah ataupun kepuasan batiniah saja, tetapi juga diperlukan keseimbangan 

dan keselarasan antar keduanya sehingga tercapai masyarakat adil dan 

makmur seperti yang dicita-citakan bangsa Indonesia. 

Pembangunan di bidang hukum sendiri tak dapat dipisahkan sebagai 

bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan upaya 

pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan 

masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan 

nasional sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang 

Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah 

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa 

serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan 

keadilan sosial. 

Dalam pelaksanaannya hukum berfungsi sebagai social control dan 

social engineering. Sebagai sarana social control, fungsi hukum adalah untuk 

menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur. Jadi di 

sini hukum berfungsi sebagai sarana pengadilan tingkah laku dalam kehidupan 

bermasyarakat. Hukum menjaga jangan sampai suatu tingkah laku menganggu 

ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bersama. Sebagai sarana social 

engineering, fungsi hukum dalam suasana dimana hukum berperan untuk 
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menggerakkan masyarakat guna mencapai social planning yang dicita-citakan 

dalam kehidupan bersama. Social planning tersebut telah dituangkan dalam 

pembukaan UUD 1945 yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur material 

dan spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Harun M. Husein, 1994 : 1). 

Dalam membicarakan pembangunan hukum, termasuk di dalamnya 

adalah penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana ( Integrated Criminal 

Justice System ). Untuk itu perlu semakin dimantapkan peran dan kedudukan 

penegakan hukum supaya terwujud peningkatan kemampuan dan 

kewibawaannya. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk 

menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik 

itu merupakan pencegahan maupun usaha pemberantasan atau penindakan 

setelah terjadinya pelanggaran hukum.  

Peningkatan kemampuan penegak hukum ini penting karena 

kebanyakan para penegak hukum Indonesia sudah dibiasakan dididik sebagai 

calon penerap hukum bukan sebagai calon ahli hukum yang dapat 

memperbaruhi hukum. Seringkali dijumpai berbagai produk hukum seperti 

undang-undang yang gagal dalam menjerat pelaku kejahatan karena sifatnya 

yang memiliki celah dan ini merupakan tantangan bagi penegak hukum untuk 

terus meningkatkan moral dan kredibilitasnya, mengabdi pada hukum 

sehingga keadilan dapat terwujud. 

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi 

Manusia serta yang menjamin segala hak warga yang sama kedudukannya di 

dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Hal ini 

dipertegas dalam Pasal 1 ayat (2) Undang–Undang Dasar 1945 yang berbunyi: 

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menutut Undang-

Undang Dasar”. Oleh karena itu, peranan setiap warga negara sangat 

berpengaruh dan diperlukan dalam penegakan hukum. 
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Berkaitan dengan adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia 

(HAM), dapat diartikan bahwa dalam setiap konstitusi selalu ditemukan 

adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang Dasar 

1945 melalui beberapa pasal yang mengatur tentang HAM, salah satunya 

adalah Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan 

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung 

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada  kecualinya”. Dalam pasal ini 

terkandung Azas Persamaan Kedudukan di Dalam Hukum. Pasal 27 ayat (1) 

ini diimplementasikan dalam proses peradilan pidana sebagai Azas Praduga 

Tidak Bersalah (Presumption of Innocence) yang diatur dalam Pasal 8 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Dalam Azas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocence) 

diatur bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dan atau di 

depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan 

pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan mempunyai kekuatan hukum 

tetap. Tujuan dari azas ini adalah untuk memberi batasan seseorang baik 

tersangka atau terdakwa dari tindakan yang sewenang-wenang yang dilakukan 

oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Tindakan 

sewenang-wenang ini berupa upaya paksa dari penegak hukum yang dalam 

hal ini memungkinkan melanggar HAM tersangka atau terdakwa, dilakukan 

dengan kekerasan (violence) dan penyiksaan (torture).  

Pembangunan di bidang hukum di Indonesia selalu mendapat perhatian 

yang cukup serius mengingat bahwa negara Indonesia adalah negara hukum 

(Rechtstaat) dan bukan merupakan negara yang berdasarkan atas kekuasaan 

belaka (Machstaat). Maka sebagai konsekuensi logis dari ketentuan yang 

dimaksud, akan terlihat bahwa asas kesadaran hukum merupakan salah satu 

asas yang perlu diprioritaskan dalam pembangunan nasional baik pada masa 

sekarang maupun pada masa yang akan datang. 
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 Tertib hukum adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat 

terhadap pelaksanaan hukum yang sesuai dengan falsafah negara Indonesia 

yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Hukum dengan tegas 

telah mengatur perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat lahiriyah, dan 

hukum mempunyai sifat untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan 

para warga masyarakat. Dengan demikian hukum mempunyai sifat memaksa 

dan mengikat, walaupun unsur paksaan bukanlah merupakan unsur yang 

terpenting dalam hukum, sebab tidak semua perbuatan atau larangan dapat 

dipaksakan. Dalam hal ini, memaksakan diartikan sebagai suatu perintah yang 

ada sanksinya apabila tidak ditaati, dan sanksi tersebut berwujud sebagai suatu 

penderitaan yang dapat memberikan penjeraan bagi si pelanggar hukum. 

 Asas kesadaran hukum berarti menyadarkan setiap warga negara untuk 

selalu taat pada aturan hukum, di samping itu diwajibkan pula bagi negara 

beserta aparatnya untuk selalu menegakkan dan menjamin jalannya maupun 

proses kepastian hukum. Segala perbuatan yang dilakukan baik oleh negara, 

pemerintah, maupun masyarakat harus berpedoman pada peraturan yang 

mengaturnya atau sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. 

 Peranan aparat pemerintah terutama instansi yang menangani langsung 

tentang masalah hukum perlu ditingkatkan pola kerjanya secara terus menerus, 

sehingga akan mendapatkan hasil guna dengan tingkat yang maksimal. Sesuai 

dengan tujuan pembangunan nasional, pembangunan di bidang hukum pada 

dasarnya mewujudkan keadilan bagi masyarakat yang mencakup segala aspek 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum merupakan suatu norma/kaidah 

yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang menjamin hak dan 

kewajiban perorangan maupun masyarakat. Dengan adanya hukum 

dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara. 

       Memelihara keselarasan hidup di dalam masyarakat memerlukan 

berbagai macam aturan sebagai pedoman hubungan kepentingan perorangan 

maupun kepentingan dalam masyarakat. Akan tetapi tidak sedikit hubungan 
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kepentingan itu mengakibatkan pertentangan, dalam hal ini yang berhubungan 

atau dalam lingkup hukum pidana. Oleh karena itu diperlukan suatu hukum 

acara pidana yang menjadi saluran untuk menyelesaikan kepentingan apabila 

terjadi perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana (Bambang 

Poernomo, 1988: 1-3). Negara Indonesia, dalam menjalankan kehidupan 

bernegara, memerlukan adanya hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat, 

sehingga segala bentuk kejahatan dapat diselesaikan dengan seadil-adilnya. 

Dengan adanya hukum dapat menghindarkan pelanggaran yang dapat 

dilakukan oleh masyarakat ataupun penegak hukum itu sendiri. Untuk itu 

diperlukan adanya kaidah-kaidah hukum yang dapat dipergunakan oleh negara 

Indonesia dalam mengatur tatanan kehidupan dalam masyarakat. 

Kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Negara Indonesia salah satunya 

adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ruang 

lingkup berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang 

Undang Nomor 8 Tahun 1981), terdapat dalam Pasal 2 KUHAP, yang 

berbunyi : “Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara 

peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan”. 

Hukum Acara Pidana merupakan hukum yang memuat peraturan-

peraturan untuk melaksanakan hukum pidana, karena hukum acara pidana 

mempunyai fungsi sebagai alat untuk menyelesaikan segala kepentingan yang 

berhubungan dengan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum 

pidana. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan 

atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang 

selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan 

ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk 

mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu 

pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari 

pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah 

dilakukan dan apakah orang yang didakwa tersebut dapat dipersalahkan. 

Seberat apapun pelanggaran yang dilakukannya, seorang terdakwa 

adalah seorang manusia yang tetap harus dihargai hak-haknya, sehingga sudah 
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seharusnya ia dilindungi dari perlakuan sewenang-wenang yang 

mengatasnamakan penegakan hukum. Aparat penegak hukum tidak 

diperbolehkan melakukan pelanggaran hak secara sewenang-wenang. Aparat 

penegak hukum harus menjalankan penegakan hukum sesuai dengan peraturan 

yang berlaku dan tetap menghargai hak asasi tersangka atau terdakwa. Aparat 

penegak hukum adalah salah satu organ Negara yang juga mempunyai 

kewajiban untuk melindungi hak warga negara. 

Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaaan mencerminkan 

norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui hak asasi 

manusia. Norma-norma yang mengandung nilai luhur menjunjung tinggi 

martabat manusia dan menjadi hak asasi manusia  berkembang terus sesuai 

dengan tuntunan hati nurani manusia yang terhimpun dalam ikatan 

perkumpulan masyarakat yang bertindak berdasarkan kepentingan sosial 

bersifat dualistis  (Bambang Purnomo, 1988: 61).      

Negara juga telah menjamin hal tersebut dalam undang-undang. Dalam 

UUD 1945 Pasal 27 dinyatakan bahwa warga negara berhak memperoleh 

perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Jaminan perlindungan 

dan pemerintahan ini dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor  4 Tahun 

2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan di dalam KUHAP,  khususnya Pasal 

54 sampai Pasal 57 yang mengatur tentang Hak-Hak Tersangka atau 

Terdakwa untuk mendapatkan Penasehat Hukum. Bantuan hukum yang 

diberikan pada terdakwa atau tersangka pada hakekatnya adalah membela 

peraturan hukum dan juga perlindungan yang diberikan agar terdakwa atau 

tersangka terlindungi haknya. Bantuan hukum bagi terdakwa atau tersangka 

bukanlah semata-mata membela kepentingan terdakwa atau tersangka untuk 

bebas dari segala tuntutan.  

Tujuan pembelaan dalam perkara pidana pada hakekatnya adalah 

membela peraturan hukum, jangan sampai peraturan hukum tersebut salah 

atau tidak adil diterapkan dalam suatu perkara. Dengan demikian tujuan 

pembelaan dalam perkara pidana di setiap tingkatan proses beracara 

mengandung makna sebagai pemberian bantuan hukum kepada aparat 
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pelaksana atau penegak hukum dalam membuat atau memutuskan suatu 

keputusan yang adil dan benar menurut peraturan hukum yang berlaku. Jadi, 

tugas pembela bukan membabi buta mati-matian membela kesalahan 

tersangka atau terdakwa, akan tetapi adalah untuk menegakkan hukum, 

keadilan dan kebenaran dalam masyarakat (Riduan Syahrani,1983:26).   

Peradilan In Absentia adalah contoh praktek hukum yang potensial 

melahirkan kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak asasi manusia. Meski 

bukan pelanggaran atas Non Derogable Right, praktek In Absentia akan 

menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Hak-hak 

tersangka atau terdakwa menjadi terhempas dan hilang. Dan semuanya itu 

merupakan hilangnya indepedensi penegak hukum dan adanya kelompok 

kepentingan yang mengintervensi kekuasaan yudikatif. Di sinilah muncul 

dilema untuk memilih praktek In Absentia yang menghilangkan hak-hak 

tersangka atau terdakwa, atau untuk melindungi hak-hak asasi tersangka atau 

terdakwa. 

Berdasarkan hal di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul  

“EKSISTENSI PERADILAN IN ABSENTIA DALAM SISTEM HUKUM 

ACARA PIDANA DI INDONESIA DAN RELEVANSINYA DENGAN 

HAK TERDAKWA UNTUK MELAKUKAN PEMBELAAN ”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

      1.  Bagaimanakah eksistensi peradilan In Absentia dalam sistem hukum acara  

pidana di Indonesia ? 

     2.   Bagaimanakah relevansi  peradilan In Absentia dalam proses pemeriksaan 

perkara pidana dengan hak terdakwa untuk melakukan pembelaan ? 
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C.  Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Obyektif 

a) Untuk mengetahui eksistensi peradilan In Absentia dalam sistem 

hukum acara pidana di Indonesia.  

b) Memaparkan mengenai peradilan In Absentia dalam proses 

pemeriksaan perkara pidana berkaitan dengan hak-hak terdakwa untuk 

melakukan pembelaan. 

2. Tujuan Subjektif 

a) Untuk memperoleh data yang lengkap dan jelas sebagai bahan utama 

dalam menyusun penulisan hukum sebagai persyaratan dalam 

mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas 

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

b) Memperluas pengetahuan dan pemahaman aspek hukum dalam teori 

dan praktek, terutama di bidang hukum acara pidana dan hukum 

pidana  berkaitan dengan eksistensi dan pelaksanaan peradilan In 

Absentia. 

D. Manfaat Penelitian 

                      Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan 

kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang 

didapat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a) Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data 

sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk 

mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas 

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

b) Untuk memberi sumbangan pikiran dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. 

c) Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama 

menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas 

Maret Surakarta serta memberikan landasan untuk penelitian lebih 

lanjut. 
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2. Manfaat Praktis 

a) Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan 

mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai 

bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya. 

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang 

terkait dengan masalah yang diteliti. 

E.  Metode Penelitian 

Metode penelitian yang  digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Jenis Penelitian 

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini 

termasuk ke dalam kategori penelitian normatif atau penelitian 

kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 

pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun 

secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam 

hubungannya dengan masalah yang diteliti. 

2. Pendekatan 

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada beberapa jenis pendekatan, yaitu 

pendekatan Undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case 

approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan 

komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach). (Peter Mahmud Marzuki, 2008:93). Dalam 

penelitian hukum ini, penulis menggunakan pendekatan Undang-undang 

(statute approach).  

3. Sifat Penelitian 

        Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksud 

untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan 

atau gejala-gejala lainnya terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, 

agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam 

kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 1982:10). Di 
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dalam penelitian deskriptif, kegiatan tidak hanya terbatas pada 

pengumpulan data dan penggunannya, tetapi yang lebih penting adalah 

analisis dan interprestasi atas data yang telah didapat agar diketahui 

maksudnya. 

 Tujuan penulis menggunakan sifat deskriptif yaitu untuk memberikan 

gambaran secara sistematis hal-hal faktual yang terjadi secara akurat 

mengenai eksistensi peradilan In Absentia dalam sistem hukum acara  

pidana di Indonesia  

4. Jenis Data 

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data 

sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian 

serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti 

buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang 

sesuai dengan penelitian yang akan dibahas. Data Sekunder dalam 

penelitian ini meliputi : 

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang mengikat, seperti peraturan 

perundang-undangan dan putusan pengadilan. (Peter Mahmud 

Marzuki, 2008:146). Dalam penelitian hukum ini, bahan hukum 

primernya terdiri dari :  

1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana 

Pencucian Uang 

4) Undang-Undang No 1 Tahun 2002 tentang Terorisme 

5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman 

b. Bahan Hukum Sekunder yang utama adalah buku-buku hukum 

termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum 

selain kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan 

pengadilan yang terkait dengan topik penelitian hukum ini. Kegunaan 
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bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam 

petunjuk ke arah manapeneliti melangkah. (Peter Mahmud Marzuki, 

2008:155). 

c. Bahan Hukum Tersier atau bahan-bahan hukum non hukum atau 

penunjang yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya 

: bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini dan 

Kamus Hukum. 

5. Sumber Hukum 

Sumber data merupakan tempat di mana dan ke mana data dari suatu 

penelitian dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data yang 

digunakan adalah sumber data sekunder berupa dokumen publik atau 

catatan-catatan resmi, yaitu dokumen peraturan perundang-undangan serta 

peraturan pelaksanaan yang memuat tentang pengaturan peradilan In 

Absentia. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Sehubungan dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian 

normatif, maka untuk memperoleh data yang mendukung, kegiatan 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan 

(dokumentasi) data-data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan 

dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

7. Teknik Analisis Data 

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang 

dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “content analysis” 

(Soerjono Soekanto, 1986: 21). Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penulisan hukum yang berbentuk skripsi ini adalah content analysis 

atau kajian isi.  

Pengertian kajian isi menurut Weber adalah metodologi penelitian yang 

memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang 

sahih dari sebuah buku atau dokumen (Weber dalam Lexy J.Moleong, 
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2007: 220). Pengertian kajian isi menurut Krippendroff adalah teknik 

penelitian yang diamanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif 

dan sahih dari data atas dasar konteksnya (Krippendroff dalam Lexy 

J.Moleong, 2007: 220). Ciri-ciri content analysis atau kajian isi menurut 

Guba dan Lincoln yaitu proses mengikuti aturan, proses sistematis, kajian 

isi merupakan proses yang diarahkan untuk menggeneralisasikan, kajian 

isi mempersoalkan isi yang termanifestasikan, kajian isi menekankan 

analisis secara kuantitatif, namun hal itu dapat pula dilakukan bersama 

analisis kualitatif (Guba dan Lincoln dalam Lexy J.Moleong, 2007: 220).  

 

F.   Sistematika Penulisan Hukum 

Sistematika dalam penulisan hukum ini merupakan suatau uraian 

mengenai susunan dari penulisan itu sendiri yang secara teratur dan terperinci 

disusun dalam pembaban, sehingga dapat memberikan suatu gambaran yang 

jelas tentang apa yang ditulis. Tiap-tiap bab mempunyai hubungan satu sama 

lain yang tidak dapat terpisahkan. 

Dalam kerangka ini, penulis akan memberikan uraian tentang hal-hal 

pokok yang ada dalam penulisan hukum ini. Adapun sistematika penulisan 

hukum ini terdiri dari empat bab, yaitu : 

 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis mengemukakan mengenai latar belakang 

masalah yang merupakan hal-hal yang mendorong penulis untuk 

mengadakan penelitian, perumusan masalah merupakan inti 

permasalahan yang akan diteliti, tujuan penelitian berisi tujuan dari 

penulis dalam mengadakan penelitian, manfaat penelitian merupakan 

hal-hal yang diambil dari hasil penelitian, metode penelitian berupa 

jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisis data selanjutnya adalah 
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sistematika penulisan hukum yang merupakan kerangka atau susunan 

isi penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang teori-teori kepustakaan yang melandasi 

penelitian serta mendukung di dalam memecahkan masalah yang 

diangkat dalam penulisan hukum ini yaitu : mengenai  tinjauan 

umum tentang hukum acara pidana, tinjauan umum peradilan In 

Absentia, dan tinjauan umum tentang hak terdakwa melakukan 

pembelaan 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan mengenai eksistensi peradilan In Absentia 

dalam sistem hukum acara  pidana di Indonesia dan kesesuaian 

peradilan In Absentia dalam proses pemeriksaan perkara pidana 

dengan perlindungan hak-hak terdakwa untuk melakukan 

pembelaan 

BAB IV : PENUTUP 

Bab ini dikemukakan tentang simpulan dari hasil penelitian dan 

juga saran yang relevan dari peneliti. 

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teori 

1. Tinjauan Tentang Hukum Acara Pidana  Indonesia 

a.   Pengertian Hukum Acara Pidana 

Hukum acara pidana merupakan peraturan yang melaksanakan 

hukum pidana. Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia berdasar 

pada peraturan yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP), yang berlaku sejak diundangkannya Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. Dengan terciptanya Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka pertama kali di Indonesia 

diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam artian meliputi 

seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di 

Mahkamah Agung, bahkan sampai meliputi peninjauan kembali 

(herziening) (Andi Hamzah, 2002:3). 

 
Hukum acara pidana (hukum pidana formal) adalah hukum yang 

menyelenggarakan hukum pidana materiil yaitu merupakan sistem kaidah 

atau norma yang diberlakukan oleh negara untuk melaksanakan hukum 

pidana atau menjatuhkan pidana. Menurut  Wirdjono Prodjodikoro,seperti 

dikutip oleh Andi Hamzah. merumuskan bahwa hukum acara pidana 

adalah : hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum 

pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang 

memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu 

kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai 

tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana (Andi Hamzah, 2002:7). 
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Yahya Harahap berpendapat bahwa KUHAP sebagai hukum acara 

pidana yang berisi ketentuan mengenai proses penyelesaian perkara pidana 

sekaligus menjamin hak asasi tersangka atau terdakwa.  KUHAP sebagai 

hukum acara pidana yang berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian 

penanganan kasus tindak pidana, sekaligus telah memberi “legalisasi hak 

asasi” kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di 

depan pemeriksaan aparat penegak hukum. Pengakuan hukum yang tegas 

akan hak asasi yang melekat pada diri mereka dari tindakan sewenang-

wenang. KUHAP telah mencoba menggariskan tata tertib hukum yang 

antara lain akan melepaskan tersangka atau terdakwa maupun keluarganya 

dari kesengsaraan putus asa di belantara penegakan hukum yang tak 

bertepi, karena sesuai dengan jiwa dan semangat yang diamanatkannya, 

tersangka atau terdakwa harus diberlakukan berdasar nilai-nilai yang 

manusiawi (M. Yahya Harahap, 2002:4).  

 
Definisi mengenai hukum acara pidana lainnya adalah seperti yang 

dikemukakan oleh Van Bemmelen seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah 

(2002:6), adalah sebagai berikut: 

Ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang 
diciptakan oleh Negara, karena adanya terjadi pelanggaran-
pelanggaran undang-undang pidana : 
1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran, 
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu, 
3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si 

pembuat dan kalau perlu menahannya, 
4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (bewijsmateriaal) yang 

telah dipeoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan 
kepada hakim  dan membawa terdakwa ke depan hakim 
tersebut, 

5. Hakim memberikan keputusan tentang terbukti tidaknya  
perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu 
menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib, 

6. Upaya hukum untuk melawan putusan tersebut, 
7. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan 

tata tertib. 
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Definisi-definisi tersebut di atas dikemukakan oleh para ahli 

hukum, hal ini dikarenakan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana sendiri tidak memberikan definisi hukum acara pidana secara 

implisit. 

b. Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Pidana 

(1)  Tujuan Hukum Acara Pidana 

Pemahaman mengenai tujuan KUHAP dapat dilihat dalam 

konsideran huruf c KUHAP yang berbunyi: 

“Bahwa pembangunan hukum nasional yang sedemikian itu di bidang 
hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan 
kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para 
pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang 
masing-masing, ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan 
terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian 
hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila”. 
 

Dari bunyi konsideran tersebut dapat dirumuskan beberapa 

landasan tujuan KUHAP, yaitu ; 

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, yang lebih 
dititikberatkan kepada peningkatan penghayatan akan hak dan 
kewajiban hukum. Yaitu menjadikan setiap anggota masyarakat 
mengetahui apa hak yang diberikan hukum atau undang-undang 
kepadanya, serta apa pula kewajiban yang dibebankan hukum 
kepadanya. 

2. Meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum, hal ini sudah 
barang tentu termuat di dalam KUHAP menurut cara-cara 
pelaksanaan yang baik, yang menyangkut pembinaan keterampilan, 
pelayanan, kejujuran dan kewibawaan. 

3. Tegaknya hukum dan keadilan, hal tersebut hanya dapat tercipta 
apabila segala aturan hukum yang ada serta keadilan harus sesuai 
dengan Pancasila, UUD 1945 serta didasarkan atas nilai-nilai 
keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

4. Melindungi harkat dan matabat manusia, hal ini tidak dapat 
dilepaskan dari suatu kenyataan bahwa semua manusia ciptaan 
Tuhan dan semua akan kembali kepada-Nya. Tidak ada kelebihan 
dan kemuliaan antara yang satu dengan yang lain, semua 
mempunyai harkat dan martabat kemanusiaan sesuai dengan hak-
hak asasi yang melekat pada diri tiap manusia. Manusia sebagai 
hamba Tuhan, juga sebagai manusia yang sama derajatnya dengan 
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manusia lain harus ditempatkan pada keluhuran harkat 
martabatnya. Sebagai mahluk Tuhan, setiap manusia memiliki hak 
dan kodrat kemanusiaan yang menopang harkat dan martabat 
pribadinya, yang harus dihormati oleh orang lain. 

5. Menegakkan ketertiban dan kepastian hukum, arti dan tujuan 
kehidupan masyarakat adalah mencari dan mewujudkan 
ketenteraman dan ketertiban yaitu kehidupan bersama antara 
anggota masyarakat yang dituntut dan dibina dalam ikatan yang 
teratur dan layak, sehingga lalu lintas tata pergaulan masyarakat 
yang bersangkutuan bisa berjalan dengan tertib dan lancar. Tujuan 
tersebut hanya dapat diwujudkan dengan jalan menegakkan 
ketertiban dan kepastian hukum dalam setiap aspek kehidupan 
sesuai dengan kaidah-kaidah dan nilai hukum yang telah mereka 
sepakati (M. Yahya Harahap, 2002:58-79). 
 

Tujuan dari hukum acara pidana telah dirumuskan dalam 

Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri 

Kehakiman, yang bunyinya adalah sebagai berikut: 

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan 
mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran 
material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari 
suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum 
acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk 
mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan 
suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta 
pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan 
apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan 
apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Andi 
Hamzah, 2002:8). 
 

Masih menurut Andi Hamzah, bahwa tujuan hukum acara 

pidana mencari kebenaran itu hanyalah merupakan tujuan antara. 

Tujuan akhirnya ialah mencari suatu ketertiban, ketenteraman, 

kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat (Andi 

Hamzah, 2002:9)  

(2)  Fungsi Hukum Acara Pidana 

Fungsi hukum acara pidana berawal dari tugas mencari dan 

menemukan kebenaran hukum. Hakekat mencari kebenaran hukum, 
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sebagai tugas awal hukum acara pidana tersebut menjadi landasan dari 

tugas berikutnya dalam memberikan suatu putusan hakim dan 

melaksanakan tugas putusan hakim. Menurut Bambang Poernomo 

(1988:18) bahwa tugas dan fungsi pokok hukum acara pidana dalam 

pertumbuhannya meliputi empat tugas pokok, yaitu : 

1. Mencari dan menemukan kebenaran, 
2. Mengadakan tindakan penuntutan secara benar dan tepat, 
3. Memberikan suatu keputusan hakim, 
4. Melaksanakan (eksekusi) putusan hakim. 
 

Menurut Van Bemmelen, seperti yang dikutip oleh Andi 

Hamzah (2002:9), mengenai fungsi hukum acara pidana, 

mengemukakan terdapat tiga fungsi hukum acara pidana yaitu : 

1. Mencari dan menemukan kebenaran, 
2. Pemberian keputusan hakim, 
3. Pelaksanaan putusan. 

c.   Asas-Asas Hukum Acara Pidana 

Asas-asas yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum 

Acara Pidana, diatur dalam Penjelasan KUHAP butir ke-3 adalah sebagai 

berikut : 

a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan 
tidak mengadakan pembedaan perlakuan (asas persamaan di muka 
hukum); 

b. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan harus 
dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi 
wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan 
cara yang diatur dengan undang-undang (asas perintah tertulis); 

c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan 
dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak 
bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan 
kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (asas 
praduga tak bersalah); 

d. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili 
tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena 
kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib 
diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan 
para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena 
kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, 
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dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi (asas 
pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah 
tahan dan salah tuntut); 

e. Pengadilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan 
biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan 
secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan (asas peradilan 
yang cepat, sederhana dan biaya ringan, bebas, jujur dan tidak 
memihak); 

f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan 
memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk 
melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya (asas 
memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya); 

g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan 
atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan atas dasar hukum 
apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu 
termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasehat 
hukum (asas wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum 
dakwaan); 

h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa 
(asas hadirnya terdakwa); 

i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum 
kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang (asas 
pemeriksaan pengadilan  terbuka untuk umum); 

j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana 
dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan (asas 
pelaksanaan pengawasan putusan); 

k. Tersangka diberi kebebasan memberi dan mendapatkan penasehat 
hukum, menunjukkan bahwa KUHAP telah dianut asas akusator, 
yaitu tersangka dalam pemeriksaan dipandang sebagai subjek 
berhadap-hadapan dengan lain pihak yang memeriksa atau 
mendakwa yaitu kepolisian atau kejaksaan sedemikian rupa 
sehingga  kedua pihak mempunyai hak-hak yang sama nilainya 
(asas accusatoir) (M.Yahya Harahap, 2002:40). 
 
Sedangkan menurut Andi Hamzah (2002:10-22) bahwa asas-asas 

penting yang terdapat dalam hukum acara pidana adalah sebagai berikut: 

a. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, 
b. Asas praduga tak bersalah (Presumption of Innocence). 

Sebelum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan 
hukum tetap, maka setiap orang tersangka/terdakwa wajib 
dianggap tidak bersalah, 

c. Asas oportunitas 
Penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan 
delik jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan 
umum, 
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d. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum 
Terdapat pengecualian, yaitu mengenai delik yang berhubungan 
dengan rahasia militer atau yang menyangkut ketertiban umum 
(openbare orde), 

e. Asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim 
Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-
bedakan orang, 

f. Asas peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap 
Pengambilan keputusan salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh 
hakim karena jabatannya dan bersifat tetap. Untuk jabatan tersebut 
diangkat hakim-hakim yang tetap oleh kepala negara, 

g. Asas tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum, 
h. Asas akusator dan inkisitor (accusatoir dan inquisitoir) 

Kebebasan memberidan mendapatkan nasehat hukum 
menunjukkan bahwa dengan KUHP telah dianut asas akusator. 

i. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan 
Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara 
langsung, artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi. 
 

Dari asas-asas hukum acara pidana yang dikemukakan oleh kedua 

penulis diatas, pada dasarnya banyak kesamaannya, yaitu antara lain: asas 

peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, asas akusator, asas 

pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, asas praduga tak bersalah, 

asas mendapatkan bantuan hukum, dan asas perlakuan sama di depan 

hakim. 

2.  Tinjauan tentang Peradilan In Absentia       

     Istilah ”peradilan” dalam peraturan perundang-undangan dapat 

ditemukan pada Undang-undang No 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, 

Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Kata ”peradilan” pada 

rumusan judul peraturan tersebut merupakan salah satu tahap penyelesaian 

perkara pidana, di samping tahap penyidikan dan penuntutan. Peradilan di sini 

mempunyai pengertian sebagai suatu proses pemeriksaan sampai dengan 

putusan pengadilan. 

   Kamus umum Inggris-Indonesia menyebutkan, bahwa istilah in 

asentia berasal dari kata absentee, a person who is not persent where expected 

(seseorang yang tidak hadir saat diharapkan kehadirannya) (Bryan A.Garner : 
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1999:6). Kata absent dalam perkara In Absentia secara umum diartikan 

sebagai suatu keadaan dimana ketidakhadiran seseorang atau secara singkat 

diartikan sebagai tidak hadir. 

  Istilah tidak hadir sebagai terjemahan In Absentia mempunyai 

kedudukan khusus yang hanya digunakan pada obyek dalam keadaan tertentu. 

Kata ”tidak hadir” (In Absentia) dalam dalam pengertian hukum pidana 

digunakan pada pelaku tindak pidana dalam statusanya sebagai terdakwa 

selama ia dalam proses pemeriksaan sidang sampai dengan putusan 

pengadilan. Hal ini sesuai dengan istilah yang lazim digunakan dalam hukum 

pidana, yaitu istilah peradilan In Absentia dan putusan In Absentia. 

  Secara fomal kata ”In Absentia” dipergunakan dalam Undang-undang 

No 11/Pnps/1963 yang perumusannya terdapat pada Pasal 11 ayat (1). Kata in 

absentia diartikan dengan mengadili di luar kehadiran terdakwa. Kata ”In 

Absentia” dalam rumusan tersebut sebenarnya menunjuk pada pengertian 

”peradilan In Absentia” yang mencakup pemerikasaan sampai dengan putusan 

pengadilan di luar kehadiran terdakwa. Pengertian di atas sesungguhnya  

mempunyai cakupan yang sempit, dalam arti bahwa pengertian tersebut hanya 

didasarkan pada terjemahan masing-masing kata yang membentuknya, yaitu 

kata peradilan dan kata In Absentia. Kata peradilan diterjemahkan sebagai 

pemeriksaan dan putusan pengadilan sedangkan kata In Absentia 

deterjemahkan sebagai tidak hadir. Tidak hadir dalam pengertian ini adalah 

tidak hadirnya terdakwa.  

                         Sempitnya pengertian In Absentia di atas karena dalam pengertian 

tersebut tidak mencakup hak-hak terdakwa selama proses pemeriksaan sidang 

sampai dengan putusan pengadilan. Pengadilan In Absentia ternyata 

mempunyai pengertian yang lebih luas. Peradilan In Absentia tidak hanya di 

selenggarakan tanpa kehadiran terdakwa, melainkan juga tanpa kehadiran 

kuasa hukumnya. Proses peradilan juga dilakukan tanpa kehadiran saksi yang 

diajukan terdakwa, oleh karena terdakwanya yang tidak hadir dalam 
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persidangan secara otomatis akan kehilangan hak-haknya, termasuk hak untuk 

menghadirkan saksi dan hak mengajukan upaya hukum. Pemeriksaan dan 

putusan terhadap terdakwa tidak dapat disebut sebagai  pemeriksaan dan 

putusan dalam cakupan pengertian ”peradilan In Absentia” walaupun 

terdakwa pernah hadir sekali, baik pada waktu pemeriksaan atau pada waktu 

penjatuhan putusan. Terdakwa yang hadir pada sidang pertama, tetapi bila 

hadir pada sidang-sidang selanjutnya sebelun di jatuhkan, ia wajib diperiksa 

serta didengar. Ketentuan demikian hanya berlaku pada perkara tindak pidana 

korupsi yang pengaturannya telah ditegaskan dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-

undang No 20 Tahun 2001. Lain hanya dengan tindak pidana ekonomi, yang 

tidak mengatur tentang hal ini. 

3. Tinjauan tentang Hak Terdakwa untuk Melakukan Pembelaan 
 
                Menurut Romli Atmasasmita (http://www.legalitas.org), hak seorang 

tersangka untuk tidak dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang 

menyatakan sebaliknya (praduga tak bersalah) sesungguhnya juga bukan hak 

yang bersifat absolut, baik dari sisi formil maupun sisi materiel, karena hak ini 

tidak termasuk ”non-derogable rights” seperti halnya hak untuk hidup atau 

hak untuk tidak dituntut dengan hukum yang berlaku surut (non-retroaktif). 

Bahkan UUD 1945 dan Perubahannya, sama sekali tidak memuat hak, 

praduga tak bersalah, asas ini hanya dimuat dalam Pasal 8 UU Nomor 4 tahun 

2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan di dalam Penjelasan Umum UU 

Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP. 

Rumusan kalimat dalam Pasal 8 UU Kekuasaan Kehakiman Tahun 

2004, dan Penjelasan Umum KUHAP, adalah: ”Setiap orang yang disangka, 

ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib 

dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan 

kesalahannya, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Rumusan 

kalimat tersebut di atas, berbeda maknanya secara signifikan dengan rumusan 

asas praduga tak bersalah di dalam Pasal 14 paragraf 2, Konvenan 

Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik (1966), yang dirumuskan 
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dengan kalimat singkat: ”Everyone charged with criminal offence shall have 

the right to be presumed innocent until proved guilty according to law”. 

Konvenan tersebut tidak hanya menegaskan, harus dianggap tidak 

bersalah sampai dibuktikan berdasarkan undang-undang, bahkan, tidak 

menegaskan juga masalah putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang 

tetap, sebagai batas toleransi seseorang dapat dinyatakan bersalah. Pembuktian 

kesalahan seseorang berdasarkan sistem hukum Common Law sering 

ditegaskan dengan bunyi kalimat, ”proven guilty beyond reasonable doubt”, 

yang berarti, ”(Dinyatakan) Bersalah berdasarkan bukti-bukti yang sangat kuat 

atau tidak dapat diragukan sama sekali”, bandingkan dengan rumusan 

kalimat,” (Dinyatakan) Bersalah atas dasar putusan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap” 

Untuk mencegah tafsir hukum yang berbeda-beda di atas, tampaknya 

solusi realistik telah diberikan oleh Kovenan, yaitu dengan merinci luas 

lingkup atas tafsir hukum ”hak untuk dianggap tidak bersalah”, yang meliputi 

8 (delapan) hak, yaitu :  

a. Hak untuk diberitahukan jenis kejahatan yang didakwakan; 

b. Hak untuk disediakan waktu yang cukup dalam mempersiapkan 

pembelaannya dan berkomunikasi dengan penasehat hukum yang 

bersangkutan ; 

c. Hak untuk diadili tanpa ditunda-tunda; 

d. Hak untuk diadili yang dihadiri oleh yang bersangkutan;   

e. Hak untuk didampingi penasehat hukum jika yang bersangkutan tidak 

mampu; 

f. Hak untuk diperiksa dan memeriksa saksi-saksi yang berlawan dengan 

yang bersangkutan; 

g. Hak untuk memperoleh penerjemah jika diperlukan oleh yang 

bersangkutan; 

h.  Hak untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan dirinya atau 

hak untuk tidak dipaksa mengakui perbuatannya.  
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B. Kerangka Pemikiran. 

  Proses acara pemeriksaan perkara pada sidang pengadilan negeri dalam 

Hukum Acara Pidana menurut KUHAP ada 3 macam : 

1. Acara pemeriksaan Biasa 

2. Acara Pemeriksaan Singkat 

3. Acara Pemeriksaan Cepat, yang terdiri dari : 

a.  Acara pemeriksaan tindak pidana ringan 

b. Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan 

Proses Pemeriksaan Biasa merupakan proses pemeriksaan yang paling 

utama dan paling luas pengaturannya, acara pemeriksaan biasa dapat 

dibedakan menjadi dua (2) yaitu : Proses Pemeriksaan yang dihadiri terdakwa 

dan Proses Peradilan yang tidak dihadiri terdakwa (In Absentia).  

Pengaturan mengenai peradilan In Absentia belum secara jelas diatur 

dalam KUHAP, hanya secara singkat dalam Pasal 196 ayat (1) KUHAP dan 

Pasal 214 ayat (2) dan ayat (2) KUHAP, selain dalam KUHAP, pengaturan 

peradilan In Absentia terdapat pada Undang-undang Tidak pidana Khusus, 

yaitu dalan Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 

35 ayat (1) tentang Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Terorisme, 

dan Pasal 33 ayat (4) sub a Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang 

Pencucian Uang, dan Undang-Undang Peradilan Militer 

Terdakwa adalah seorang manusia yang tetap harus dihargai hak-haknya, 

sehingga sudah seharusnya ia dilindungi dari perlakuan sewenang-wenang 

yang mengatasnamakan penegakan hukum. Aparat penegak hukum tidak 

diperbolehkan melakukan pelanggaran hak secara sewenang-wenang. 

Dalam pelaksanaanya peradilan In Absentia potensial melahirkan 

kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak asasi manusia. Meski bukan 

pelanggaran atas hak dasar, praktek peradilan In Absentia akan menjadi 

preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Hak-hak tersangka atau 

terdakwa menjadi terhempas dan hilang dengan kata lain praktek peradilan In 
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Absentia menghilangkan hak-hak tersangka atau terdakwa untuk melakukan 

pembelaan 
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         BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Eksistensi Peradilan In Absentia dalam Sistem Hukum Acara  Pidana di 

Indonesia  

               1 . Keberadaan peradilan In Absentia menurut KUHAP 

          KUHAP tidak mengatur peradilan In Absentia, kecuali terhadap 

pelanggaran lalu lintas. Ketentuan tentang acara pemeriksaan dan 

putusan di luar hadirnya terdakwa diatur dalam Pasal 196 ayat (1), Pasal 

214 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP hanya berlaku pada acara pemeriksaan 

perkara pelanggaran lalu lintas. Pasal 196 KUHAP ayat (1) menyatakan 

bahwa pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali 

dalam hal Undang-undang menentukan lain”. Pasal 214 KUHAP ayat 

(1) menyatakan bahwa jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, 

pemeriksaan perkara dilanjutkan”, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan 

bahwa ”Dalam hal putusan di ucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat 

amar putusan segera disampaikan kepada terpidana”. 

  Berlakunya peradilan In Absentia untuk perkara pidana selain 

perkara pelanggaran lalu lintas dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 284 

ayat (2) KUHAP. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa terhadap 

semua perkara pidana diberlakukan ketentuan-ketentuan menurut 

KUHAP, dengan pengecualian mengenai ketentuan khusus acara pidana 

sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu. 

  Berkaitan dengan hadirnya terdakwa dalam persidangan, hukum 

tidak membenarkan proses peradilan In Absentia dalam acara 

pemeriksaan biasa dan pemeriksaan acara singkat. Tanpa hadirnya 

terdakwa dalam persidangan, pemeriksaan perkara tidak dapat 

dilakukan. Itu sebabnya Pasal 154 KUHAP mengatur bagaimana cara 

menghadirkan terdakwa dalam persidangan. Tata cara tersebut 

memperlihatkan tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan, 

pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan. 
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 Tata cara tersebut dimulai dari :  

a. Ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk ke 

dalam ruang persidangan. 

b. Jika terdakwa pada sidang yang telah ditentukan tidak hadir, ketua 

sidang meneliti apakah terdakwa telah dipanggil secara sah. 

Dalam penelitian, ketidakhadiran terdakwa bisa terjadi dua 

kemungkinan : 

1)  Terdakwa Dipanggil “Secara Tidak Sah” 

Jika ternyata terdakwa dipanggil secara tidak sah, ketua menunda 

persidangan dan memerintahkan penuntut umum supaya 

memanggil terdakwa sekali lagi untuk hadir pada hari sidang 

berikutnya. 

2) Terdakwa Sudah Dipanggil “Secara sah” 

Dalam hal ini, sekalipun terdakwa telah dipanggil secara sah, 

namun ia tidak datang menghadiri persidangan “tanpa alasan 

yang sah”. Menurut ketentuan Pasal 154 ayat (4) dan (6), cara 

penyelesaiannya adalah sebagai berikut : 

a)   Pemeriksaan perkara tidak dapat dilangsungkan, ketua sidang 

menunda atau mengundurkan persidangan pada hari dan 

tanggal sidang berikutnya, seraya memerintahkan penuntut 

umum untuk memanggil terdakwa lagi pada hari dan sidang 

yang telah ditentukan. 

b)  Apabila kemudian terdakwa telah dipanggil secara sah untuk 

“kedua kalinya”, namun terdakwa tetap juga tidak mau hadir 

tanpa alasan yang sah, hakim dapat memerintahkan penuntut 

umum untuk menghadirkan terdakwa “dengan paksa” pada 

sidang pertama berikutnya (Pasal 154 ayat (6)). 

 Dari ketentuan ini, perintah menghadirkan secara paksa 

terhadap seorang terdakwa telah dua kali dipanggil secara sah. 

Dan walaupun kedua panggilan itu telah dilakukan dengan sah, 

terdakwa tetap tidak hadir “tanpa alasan yang sah”. Jika ada 
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alasan yang sah, misalnya karena sakit yang dikuatkan surat 

keterangan dokter atau karena halangan yang patut dan wajar 

seperti terdakwa mengalami musibah, merupakan alasan yang 

dapat dibenarkan. Alasan yang sah dengan sendirinya 

mengahapus wewenang ketua sidang untuk memerintahkan 

terdakwa dihadirkan dengan paksa.  

Bagaimana jika dalam suatu perkara, terdakwanya terdiri dari 

beberapa orang. Pada hari sidang yang ditentukan, terdakwa tidak semua 

hadir. Apakah sidang dapat dilangsungkan, dan bagaimana halnya 

dengan terdakwa yang hadir, masalah ini diatur dalam Pasal 154 ayat 

(5), yang memberi ketentuan : 

a. Persidangan dapat dilangsungkan oleh ketua sidang untuk   

memeriksa terdakwa yang hadir. Pada ayat 5, pemeriksaan dalam 

peristiwa seperti ini “dapat” dilangsungkan. Jika ketua sidang 

beranggapan lebih bijaksana menunda pemeriksaan untuk 

memanggil lagi terdakwa yang tidak hadir pada sidang berikutnya, 

sepenuhnya terserah pada pertimbangannya. 

b. Jika persidangan dilangsungkan untuk memeriksa terdakwa yang 

hadir, ketua sidang memerintahkan penuntut umum untuk 

memanggil terdakwa yang tidak hadir pada tanggal hari sidang 

berikutnya.   

Seandainya pada sidang berikutnya, terdakwa tersebut tetap tidak 

hadir tanpa alasan yang sah, ketua sidang dapat menempuh 

kebijaksanaan : 

1) Memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan  terdakwa 

dengan paksa, 

2) Sekalipun ketua sidang telah mengeluarkan perintah untuk 

menghadirkan terdakwa tersebut secara paksa, namun penuntut 

umum belum juga dapat menghadirkannya secara paksa, sedang 

pemeriksaan perkara terhadap terdakwa yang hadir sudah 

mendekati penyelesaian, pemeriksaan dan “pengambilan 
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putusan” dapat dilangsungkan pemeriksaan ditunda sampai 

penuntut umum dapat menghadirkan dengan paksa. Hal seperti 

ini adalah bijaksana, demi melindungi kepentingan umum dan 

kepastian hukum bagi terdakwa yang tetap hadir dalam 

persidangan. Sebaliknya, kebijaksanaan ini tidak mengurangi 

wewenang untuk memeriksa dan mengadili terdakwa yang tidak 

hadir pada suatu saat, apalagi penuntut umum dapat 

menghadirnya. 

3) Ketua Sidang Memimpin Pemeriksaan  

Hal ini diatur dalam Pasal 217 KUHAP yang menegaskan hakim 

ketua sidang bertindak memimpin jalannya persidangan, dan 

memlihara tata tertib persidangan. Prinsip ini sesuai dengan 

sistem pembuktian yang dianut Undang-undang, yakni sistem 

pembuktian Undang-undang secara negatif. Mewajibkan hakim 

mencari kebenaran hakiki (ultimate truth) di dalam membuktikan 

kesalahan terdakwa berdasar batas minimum pembuktian 

menurut Undang-undang dengan alat bukti yang sah. 

Kedudukan ketua sidang sebagai pimpinan sidang, 

menempatkannya sebagai orang yang berwenang menentukan 

jalannya pemeriksaan terdakwa Semua tanya jawab harus 

melaluinya. Semua keterangan dan jawaban ditujukan 

kepadanya. Segala yang diperintahkan oleh hakim baik terhadap 

panitera, terdakwa, maupun terhadap penuntut umum, harus 

segera dilaksanakan dengan cermat sepanjang perintah itu 

menurut Undang-undang guna memperlancar jalan pemeriksaan 

dan ketertiban persidangan. 

Namun perlu diingat, tanpa mengurangi arti ketua sidang 

bertindak memimpin persidangan, sama sekali tidak 

melenyapkan hak terdakwa dan penuntut umum untuk 

melanjutkan sesuatu sesuai dengan hak dan wewenang yang 

diberikan Undang-undang kepada mereka, asal diminta dan 
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diajukan kepadanya. Dialah yang akan mementukan apakah 

permintaan itu diterima atau tidak. 

4) Pemerikasaan Secara Langsung dengan Lisan. 

Pasal 153 ayat (2) huruf a, menegaskan ketua sidang di dalam 

memimpin pemeriksaan sidang pengadilan, dilakukan secara “ 

langsung dengan lisan”. Tidak boleh pemeriksaan dengan 

perantaraan tulisan baik terhadap terdakwa maupun saksi-saksi. 

Kecuali bagi mereka yang “bisu” atau “tuli”, pernyataan dan 

jawaban dapat dilakukan secara “tertulis”. Prinsip pemeriksaan 

dalam persidangan dilakukan secara langsung berhadap-hadapan 

dalam ruang sidang. Semua pertanyaan diajukan dengan lisan 

dan jawaban atau keterangan pun disampaikan dengan lisan. 

Maksud pemeriksaan secara langsung dan dengan lisan, tiada lain 

untuk memenuhi tujuan agar persidangan benar-benar dapat 

menemukan kebenaran hakiki. Sebab, dari pemeriksaan secara 

langsung dengan lisan, tidak hanya keterangan terdakwa atau 

saksi saja yang dapat didengar dan diteliti, tetapi sikap dan cara 

mereka memberikan ketarangan, dapat mementukan isi dan nilai 

keterangan. 

Mengenai bahasa yang dipergunakan dalam pemeriksaan 

persidangan menurut ketentuan tersebut, “bahasa Indonesia”. Hal 

itu tidak mengurangi mempergunakan juru bahasa bagi terdakwa 

atau saksi yang tidak mengerti bahasa Indonesia. Bisa 

dipergunakan bahasa daerah atau bahasa asing. Jika 

dipergunakan bahasa daerah atau bahasa asing, harus kembali 

dijelaskan oleh ketua sidang kepada terdakwa dan panitera, agar 

panitera dapat mencatat keterangan itu dalam berita acara. 

Bahasa apa pun yang dipakai dalam pemeriksaan, tidak 

mengurangi ketentuan yang harus dilakukan secara langsung 

dengan lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh 

terdakwa atau saksi. Kalau percakapan terdakwa dialihbahasakan 
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ke dalam bahasa Indonesia, dan berita acara harus tertulis dalam 

bahasa Indonesia. Pelanggaran terhadap prinsip ini 

mengakibatkan “batal” putusan demi hukum. Hal ini ditegaskan 

dalam Pasal 153 ayat (4) KUHAP. 

Hal ini membedakan proses pemeriksaan persidangan yang 

dibolehkan dalam perkara perdata. Dalam perkara perdata, hakim 

dapat melakukan pemeriksaan baik secara lisan maupun tulisan. 

Para pihak dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakili dalam 

pemeriksaan persidangan. Para pihak tidak langsung hadir dalam 

persidangan. Cara demikian tidak diperbolehkan dalam 

pemeriksaan perkara pidana. Sekalipun terdakwa telah menunjuk 

penasihat hukum, fungsi dan kedudukan penasihat hukum dalam 

perkara pidana, “tidak dapat menggantikan” terdakwa dalam 

pemeriksaan persidangan. Fungsi dan kedudukan, penasihat 

hukum hanya sebagai “pendamping” yang bertujuan memberi 

bantuan dan nasihat hukum terhadap terdakwa. Sasaran utama 

pemeriksaan, tetap terhadap terdakwa, bukan terhadap penasihat 

hukum. 

5 ) Wajib Menjaga Pemeriksaan Secara Bebas 

Sesuai penegasan Pasal 153 ayat (2) huruf b, pemeriksaan 

terhadap terdakwa atau saksi “dilakukan dangan bebas”. 

Terhadap mereka tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan 

yang mengakibatkan terdakwa atau saksi, tidak boleh dilakukan 

“penekanan” atau “ancaman” yang bisa menimbulkan hilangnya 

kebebasan mereka memberikan ketarangan terdakwa maupun 

terhadap saksi, sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 166 

KUHAP. 

Memang dalam praktek pemeriksaan persidangan, jarang terjadi 

tindakan ancaman atau penekanan yang dilakukan oleh hakim 

atau penuntut umum. Dalam pemeriksaan sidang yang terbuka 

untuk umum, agak sulit bagi hakim atau jaksa mengancam dan 
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menekan terdakwa atau saksi, tetapi yang sering terjadi ialah 

pelanggaran atas Pasal 166 KUHAP. Hakim atau penuntut umum 

sering mengajukan pertanyaan yang menjerat, yang 

mengakibatkan keterangan yang diberikan terdakwa atau saksi, 

bukan lagi diberikan secara sadar dan bebas, tetapi keterangan itu 

diberikan berdasar pertanyaan yang berbentuk jebakan dari si 

penanya. 

Yang dimaksud dengan yang menjerat, dapat dibaca dalam 

penjelasan Pasal 166 KUHAP, antara lain : 

a) Pada alinea ketiga dijelaskan, KUHAP mengandung prinsip 

bahwa keterangan terdakwa dan saksi dalam semua tingkat 

pemeriksaan harus dilakukan dengan bebas. Hal-hal yang 

dapat melumpuhkan kebebasan terdakwa atau saksi dalam 

memberikan keterangan, pada umumnya disebabkan dua hal : 

i. Sebagai akibat dari pertanyaan yang menjerat 

ii. Disebabkan adanya tekanan dari apa yang dapat dianggap         

sebagai pernyataan pikiran yang bebas  

b)  Pada alinea pertama penjelasan tersebut menegaskan apa yang 

dimaksud dengan pertanyaan menjerat, yakni : 

i. Suatu tindak pidana yang tidak diakui telah dilakukan oleh 

terdakwa, tetapi dengan suatu pertanyaan yang sedemikian 

rupa dan agresifnya, telah mengakibatkan terdakwa tanpa 

sadar kehilangan keseimbangan untuk memahami dengan 

penuh pengertian pertanyaan-pertanyaan yang dilancarkan 

kepadanya sehingga menyebabkan terdakwa seolah-oleh 

telah memberi persetujuan pengakuan bahwa terdakwalah 

pelaku tindak pidana yang didakwakan. 

ii. Atau sesuatu yang tidak dinyatakan oleh saksi, akan tetapi 

dianggap seolah-oleh dinyatakannya sebagai akibat dari 

kelicikan dan keagresifan pertanyaan-pertanyaan yang 
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disodorkan kepada saksi, yang mengakibatkan saksi 

kehilangan kesadaran dan keseimbangan berpikir. 

Dari penjelasan Pasal 166 KUHAP, Undang-undang, tidak 

menyebutkan sanksinya, sehingga yang dilakukan terdakwa 

untuk mempertahankan dirinya atas pertanyaan yang bersifat 

menjerat adalah hanya dengan memperingatkan hakim, agar 

terdakwa atau saksi jangan dianiaya dengan pertanyaan menjerat. 

Atau mungkin dalam keadaan seperti itu lebih baik 

mempertahankan diri dengan mempergunakan Pasal 175 

KUHAP sebagai perisai. Jika kepada terdakwa diajukan 

pertanyaan menjerat, lebih baik “menolak untuk menjawab” 

pertanyaan atas alasan, cara dan isi pertanyaan yang diajukan 

kepadanya adalah pertanyaan yang bersifat menjerat. 

Jika terdakwa atau saksi diajukan pertanyaan yang menjerat 

lantas terdakwa atau penasihat hukum telah memperingati ketua 

sidang atas pelanggaran Pasal 166 KUHAP tersebut. Akan tetapi, 

peringatan tidak diindahkan baik pada tingkat peradilan tingkat 

pertama maupun pada peradilan tingkat banding. Pelanggaran 

tersebut dapat dijadikan alasan oleh terdakwa dalam memori 

kasasi atas dasar judex factie telah melanggar ketentuan Undang-

undang, kerena talah melakukan cara mengadili tidak 

sebagaimana ditentukan Pasal 166 KUHAP dapat 

mengakibatkan: 

a) Tingkat kasasi dapat menyatakan pemeriksaan “tidak sah” 

yang berakibat pemeriksaan dan putusan “batal”. 

b) Bersamaan dengan itu memerintahkan ulang pemeriksaan. 

Pada prinsip pemeriksaan persidangan secara bebas, termasuk 

ketentuan yang diatur dalam Pasal 154 ayat (1) KUHAP. 

Ketentuan ini menegaskan, agar terdakwa dihadapkan ke 

persidangan “dalam keadaan bebas”, dalam keadaan “tidak 

dibelenggu”. Sekalipun terdakwa berada dalam tahanan, pada 
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pemeriksaan sidang pengadilan, terdakwa dihadapkan dalam 

keadaan bebas, tidak boleh diperiksa dalam keadaan terbelenggu, 

tanpa mengurangi perlunya kewaspadaan, dengan jalan 

melakukan pengawalan yang sewajarnya dan memadai. 

Menghadapkan terdakwa di persidangan dalam jeruji besi tidak 

bertentangan dengan Pasal 154 ayat (1) KUHAP, yang dilarang 

adalah menghadirkan terdakwa di persidangan dalam keadaan 

terbelenggu. Terdakwa yang ditempatkan dalam jeruji besi 

bertujuan untuk memudahkan pengawalan dan terjaminnya 

keamanan dan ketertiban persidangan, baik keamanan dan 

ketertiban yang akan ditimbulkan oleh para terdakwa maupun 

yang datang dari luar persidangan. Tindakan yang bertujuan dan 

berada dalam ruang lingkup pengawalan, tidak bertentangan 

dengan Pasal 154 ayat (1) KUHAP. 

6 ) Pemeriksaan Terlebih Dahulu Mendengar Keterangan Saksi 

 Prinsip lebih dulu mendengar keterangasn saksi, sesuai dengan 

makna yang tersirat dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP 

yang menegaskan “Pertama-tama didengar keterangannya adalah 

korban yang menjadi saksi”. Untuk menguatkan alasan 

mendahulukan pemeriksaan pendengaran keterangan saksi dari 

terdakwa, Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP tersebut 

dihubungkan dengan Pasal 184 ayat (1) yang menempatkan 

urutan terdakwa ditempatkan pada urutan terakhir. Tentang hal 

ini akan dibahas lebih lanjut pada ruang lingkup pemeriksaan 

terdakwa. 

 Seperti yang telah diuraikan di atas, salah satu prinsip 

pemeriksaan terdakwa di depan sidang pengadilan, 

mengharuskan penuntut umum “menghadirkan” terdakwa dalam 

pemeriksaan. Akan tetapi adakalanya, terdakwa tidak hadir pada 

hari persidangan yang telah ditentukan. Ketidakhadirannya itu 

dengan sendirinya mengakibatkan pemeriksaan tidak dapat 
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dilakukan sampai terdakwa dapat dihadirkan oleh penuntut 

umum. Sehubungan dengan masalah ketidakhadiran terdakwa 

pada hari sidang yang ditentukan, dapat di dijabarkan dalam 

beberapa segi: 

a) Surat Panggilan Belum Sah 

 Seperti yang telah kita jelaskan, untuk sahnya penggilan, harus 

dipenuhi beberapa ketentuan seperti apa yang telah diuraikan 

pada waktu membicarakan syarat sahnya surat panggilan. 

Apabila terdakwa tidak hadir pada hari dan tanggal sidang 

yang ditentukan, ketua sidang majelis harus meneliti lebih 

dulu apakah panggilan yang dilakukan penuntut umum sah 

atau tidak. Jika ternyata penggilan belum sah sesuai dengan 

ketentuan Pasal 145 dan 146 KUHAP, majelis bertindak : 

i. Persidangan ditunda dan dimundurkan pada tanggal dan hari 

berikutnya. 

ii.Penundaan dan pemunduran sidang diberengi dengan 

“perintah” ketua majelis kepada penuntut umum untuk 

memanggil terdakwa pada hari dan tanggal sidang 

berikutnya. 

Dalam kejadian ketidakhadiran terdakwa memenuhi 

pemeriksaan persidangan disebabkan panggilan belum sah, 

tindakan satu-satunya yang dapat dilakukan hakim 

mengundurkan persidangan pada hari tanggal sidang 

berikutnya, dan memerintahkan penuntut umum memanggil 

dan menghadirkan terdakwa pada hari sidang berikutnya. 

Selama panggilan belum sah, persidangan mutlak harus 

ditunda dan dimundurkan pada sidang berikutnya dengan jalan 

memanggil terdakwa secara sah. Seandainya pada saat 

tersebut penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi, 

pemeriksaan saksi-saksi tidak dapat dilakukan selama 

terdakwa tidak hadir di persidangan. 
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    b) Menghadirkan Terdakwa Secara Paksa 

 Apabila surat panggilan telah dilakukan dengan sah, namun 

terdakwa tidak hadir pada tanggal hari sidang yang ditentukan, 

tindakan yang dapat diambil ketua majelis tergantung dari 

faktor keadaan atau sifat ketidakhadiran itu. 

c) Ketidakhadiran Tanpa Alasan yang Sah 

 Apabila ketidakhadiran terdakwa memenuhi pemeriksaan 

persidangan tanpa alasan yang sah (seperti berhalangan karena 

sakit yang dikuatkan oleh surat keterangan dokter, atau 

terdakwa ditimpa musibah yang dikuatkan oleh keterangan 

lurah dan sebagainya) tindakan yang dapat diambil hakim : 

i. Sidang harus ditunda dan dimundurkan pada tanggal hari 

sidang berikutnya. Hal ini sesuai dengan prinsip 

pemeriksaan persidangan yang dianut KUHAP, yang 

melarang pemeriksaan di luar hadirnya terdakwa, tidak 

boleh dilakukan proses pemeriksaan di luar hadirnya 

terdakwa, tidak boleh dilakukan proses pemeriksaan secara 

In Absentia. 

ii. Ketua majelis memerintahkan penuntut umum untuk 

memanggil terdakwa sekali lagi 

iii.  Jika pada panggilan kedua, terdakwa tetap tidak hadir tanpa 

alasan yang sah : 

(a) Ketua majelis menunda dan mengundurkan tanggal  

persidangan pada sidang berikutnya, dan 

(b) Memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan 

terdakwa pada sidang berikutnya “secara paksa”. 

Ketentuan Pasal 154 ayat (6) KUHAP, memberi wewenang 

kepada ketua sidang untuk memerintahkan penuntut umum 

menghadirkan terdakwa secara paksa. Cara baru dapat 

diperintahkan ketua sidang, apabila telah dilakukan penggilan 

secara sah untuk kedua kalinya, namun terdakwa tetap tidak hadir 
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tanpa alasan yang sah. Ketua sidang tidak mutlak terkait 

melaksanakan perintah menghadirkan terdakwa secra paksa, 

tetapi dapat menempuh kebijaksanaan lain, dengan jalan 

menunda dan mengundurkan pemeriksaan pada sidang 

berikutnya, dan memerintahkan penuntut umum memanggil 

terdakwa tanpa berisi perintah menghadirkan terdakwa secara 

paksa. Sepenuhnya tergantung pada pertimbangan hakim, dalam 

kejadian seperti ini perlu memerintahkan terdakwa dihadirkan 

secara paksa. Akan tetapi demi untuk kelancaran dan 

penyelesaian pemeriksaan perkara secara efektif, sewajarnya 

hakim memanfaatkan ketentuan Pasal 154 ayat (6) KUHAP, dan 

sekaligus memberi ganjaran kepada terdakwa yang telah dua kali 

mengingkari panggilan persidangan, dengan jalan menghadirkan 

secara paksa. 

Yang dimaksud menghadirkan terdakwa “dengan paksa” dalam 

ayat (6), tiada lain membawa atau menghadapkan dan 

menghadirkan terdakwa ke muka persidangan dengan 

“pengawalan”. Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan 

dikawal oleh penuntut umum. Pengertian ini sesuai dengan 

penjelasan Pasal 154 ayat (6). Dalam hal terdakwa setelah 

diupayakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dihadirkan 

dengan baik, terdakwa dapat dihadirkan dengan paksa. Dari 

penjelasan ini dapat ditarik pengertian, jika terdakwa tidak mau 

dengan sukarela menghadiri pemeriksaan persidangan sebanyak 

dua kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, hukum 

membenarkan untuk menghadirkan terdakwa dengan paksa. 

Upaya paksa dilakukan dengan menggiring atau membawa 

terdakwa dengan cara “pengawalan”. 

7)  Ketidakhadiran Terdakwa Karena Alasan yang Sah 

Dalam hal panggilan dilakukan dengan sah, namun terdakwa 

“tidak datang” menghadiri pemeriksaan persidangan, tetapi atas 
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“alasan yang sah”. Ketidakhadiran terdakwa diberitahukan 

terdakwa kepada penuntut umum maupun kepada pengadilan 

atau ketua majelis yang bersangkutan. Dalam pemberitahuan, 

terdakwa mengemukakan alasan yang menyebabkan dia tak 

dapat hadir pada pemeriksaan persidangan. Memberitahukan 

ketidakhadiran itu dapat dilakukan terdakwa dengan surat atau 

dengan perantaraan kuasa secara lisan. Agar alasan berhalangan 

itu lebih meyakinkan hakim, sebaliknya diperkuat oleh 

keterangan instansi yang berwenang, misalnya surat keterangan 

dokter yang menjelaskan terdakwa sakit atau dalam perawatan. 

Namun alasan apa pun yang terdakwa kemukakan, tergantung 

pada pertimbangan hakim untuk menentukan sah atau tidaknya 

alasan yang dikemukakan. Seandainya hakim  menilai alasan 

yang dikemukakan terdakwa sah, maka tindakan yang harus 

ditempuh selanjutnya ialah : 

a) Menunda dan mengundurkan persidangan 

b) Untuk selanjutnya memerintahkan penuntut umum 

memanggil lagi terdakwa pada tanggal hari sidang 

berikutnya. 

Jika hakim berpendapat alasan ketidakhadiran terdakwa 

dianggapnya tidak sah, ketidakhadiran terdakwa dinilai tanpa 

alasan yang sah, dan hakim dapat menempuh ketentuan Pasal 

154 ayat (4), menunda dan mengundurkan pemeriksaan serta 

memerintahkan penuntut umum untuk memanggil terdakwa 

sekali lagi menghadiri tanggal hari sidang berikutnya. Dan kalau 

pada sidang berikutnya juga terdakwa tetap tidak hadir tanpa 

alasan yang sah, hakim dapat menempuh ketentuan Pasal 154 

ayat (6) untuk memerintahkan penuntut umum menghadirkan 

terdaakwa secara paksa. 
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2. Keberadaan peradilan In Absensia menurut  Undang-undang Tindak    

Pidana Khusus. 

 Pengaturan mengenai peradilan In Absentia terdapat dalam beberapa 

perundang-undangan, sebagai berikut : 

a. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. 

Undang-undang Tindak Pidana Koupsi Nomor 31 Tahun 1999 

jo Undang-undang Nomer 20 Tahun 2001 pada Pasal 38 ayat (1) 

menyebutkan bahwa ”bilamana terdakwa telah dipanggil secara sah, 

dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka 

perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya”. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, putusan yang diucapkan 

berlaku bagi terdakwa yang hadir di persidangan dengan sendirinya 

mengikat dan  berkekuatan hukum terhadap terdakwa yang tidak hadir 

dalam persidangan. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 196 ayat 

(2), yang mengatakan ”Setelah diucapkan putusan tersebut berlaku 

baik bagi terdakwa yang hadir maupun yang tidak hadir”. Selanjutnya 

penjelasan ayat (2) menerangkan ”Ketentuan yang diatur dalam ayat 

(2) tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan terdakwa 

yang hadir dan menjamin kepastian hukum secara keseluruhan dalam 

perkara yang bersangkutan”. Dalam hal ini diharapkan pengadilan dan 

terdakwa menegakkan prinsip peradilan yang cepat, dan sekaligus 

mendidik masyarakat, kahususnya untuk berpikir realistis. Tanpa hadir 

pun putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang lain, dan 

putusan mengikat dan berkekuatan hukum terhadap dirinya. Dengan 

demikian, percuma tidak hadir dalam persidangan.  

b. Undang-undang Terorisme 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Terorisme pada 

Pasal 35 ayat (1) memuat pengaturan mengenai dimungkinkannya 

terjadi peradilan In Absentia, yaitu terdakwa telah dipanggil secara sah 

dan patut namun tetap tidak menghadiri sidang pengadilan tanpa alasan 
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yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya 

terdakwa. 

Pengadilan In Absentia hanya dimungkinkan satu Undang-Undang 

yakni Undang-Undang Terorisme, karena yurisdiksi ekstra teritorial 

diatur dalam Undang-Undang, sehingga siapa saja, apakah orang 

Indonesia atau orang asing, di mana saja yang membantu tindak pidana 

teroris dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana teroris oleh 

pengadilan In Absentia di Indonesia.  

Pelaksanaan peradilan In Absentia dalam kasus tindak pidana 

terorisme tetap dapat berlangsung dan diputus walaupun tersangka atau 

terdakwa tidak hadir secara sah, proses pengadilan In Absentia tidak 

terlalu sulit dilakukan, karena prosedurnya sama dengan penanganan 

pidana lain yang harus dilengkapi dengan bukti, karena informasi 

intelijen juga bisa digunakan sebagai bukti.  

Penentuan terorisme ini sangat penting karena menyangkut motif 

politik dari kejahatan, sehingga tidak muncul persoalan ekstradisi dan 

pemberlakuan secara ekstrateritorial sehingga bisa diterapkan pada 

orang asing yang melakukan tindak pidana di luar negeri yang 

ditujukan kepada Indonesia dan merugikan kepentingan bangsa 

Indonesia. Terorisme apa pun bentuknya adalah kejahatan terhadap 

kemanusiaan. Terorisme tidak mengenal korban, melahirkan ketakutan 

dan keresahan di masyarakat. Terorisme yang mengglobal jelas 

berjaringan internasional. 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun KUHAP 

memang lengkap. Namun, dalam KUHAP  tidak mampu menjangkau 

kejahatan terorisme dalam makna yang amat luas. Undang-Undang 

Terorisme dilahirkan dengan cakupan luas, misalnya pengaturan 

tentang penyadapan dan pemanfaatan alat-alat elektronik untuk 

menguak kejahatan terorganisasi dan mengatur hal-hal yang lebih 

"maju" dibandingkan dengan KUHP yang berkaitan dengan Tindak 

Pidana Terorisme.  
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Undang-Undang Terorisme misalnya : 

1).Pertama, menyebutkan, penyidik boleh menahan tersangka sampai 

maksimal enam bulan dan laporan intelijen boleh untuk bukti 

permulaan yang cukup. Penyidik dapat menangkap 7 x 24 jam bila 

ada dugaan keras tindak pidana terorisme dan bukti permulaan 

yang cukup.  

2).Kedua, penyidik, penuntut umum, hakim, berwenang memblokir 

harta kekayaan pelaku tindak pidana terorisme.  

3).Ketiga, ketentuan rahasia bank tidak berlaku. Penyidik berhak 

membuka surat, dan menyadap telepon.  

4).Keempat, terdakwa yang dipanggil secara sah, tetapi tidak datang 

tanpa alasan sah, dapat diputus secara In Absentia.  

5).Kelima, korban/ahli waris berhak atas kompensasi/restitusi. 

Kompensasi dibebankan kepada negara.  

6).Keenam, setiap orang berhak direhabilitasi bila diputus bebas/lepas 

dari segala tuntutan hukum yang sudah inkracht (berkekuatan 

hukum tetap).  

7).Ketujuh, Presiden dapat mengambil langkah untuk merumuskan 

kebijakan dan tindakan operasional.  

Luasnya wewenang yang diberikan kepada penyidik ini, dapat 

menjadi senjata untuk menindak pelaku terorisme sehingga ruang 

gerak terorisme akan semakin sempit dan dana untuk pelaksanaan serta 

hasil dari tindak pidana terorisme akan dengan mudah di pantau dan 

diselidiki oleh penyidik.  

c. Undang-undang Pencucian Uang 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 pada Pasal 33 ayat (4) 

sub a tentang Pencucian Uang untuk kepentingan pemeriksaan dalam 

perkara tindak pidana pencucian uang maka penyidik, penuntut umum 

atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa 

Keuangan mengenai Harta Kekayaan setiap orang yang telah 

dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa.  
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Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kejahatan terorganisasi 

yang paling berbahaya dan sangat berkepentingan untuk mencuci hasil 

kejahatan mereka, pada awalnya hanya kejahatan perdagangan illegal 

narkotika dan substansi psikotropika. Faktor yang menyebabkan belum 

optimalnya penegakan hukum terhadap ketentuan anti pencucian uang 

di Indonesia, perlu melihat kembali pemahaman untuk apa dilakukan 

kriminalisasi pencucian uang atau mengapa praktik pencucian uang 

harus diberantas. Terlepas dari kenyataan bahwa Indonesia membuat 

anti pencucian uang pada awalnya karena desakan Internasional bukan 

karena kesadaran pentingnya pemberantasan pencucian bagi Indonesia, 

praktik pencucian uang adalah suatu jalan bagi para pelaku kejahatan 

ekonomi untuk dengan leluasa dapat menikmati dan memanfaatkan 

hasil kejahatannya. Selain itu uang (hasil kejahatan) merupakan nadi 

bagi kejahatan terorganisasi (organized crimes) dalam mengembangkan 

jaringan kejahatan mereka, maka penghalangan agar pelaku dapat 

menikmati hasil kejahatan menjadi sangat penting.  

Pencucian uang merupakan tindak pidana dibidang ekonomi (economic 

crimes), yang pada intinya memberikan gambaran terdapat hubungan 

langsung bahwa gejala kriminalitas merupakan suatu kelanjutan dari 

kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu mempertimbangkan 

pula adanya fenomena bahwa kejahatan pencucian uang bukan 

permasalahan nasional semata tetapi berdimensi regional maupun 

internasional (transnasional), sehingga sangat penting untuk 

ditempatkan pada suatu sentral pengaturan. Hampir semua kejahatan 

ekonomi dilakukan dengan motivasi mendapatkan keuntungan, maka 

salah satu cara untuk membuat pelaku jera atau mengurangi tindak 

pidana yaitu dengan memburu hasil kejahatan agar pelaku tidak dapat 

menikmatinya dan akhirnya diharapkan motivasi untuk melakukan 

kejahatan juga berkurang. 

Untuk menegakan hukum terhadap praktik pencucian uang 

memerlukan kerjasama yang baik dari semua unsur Sistem Peradilan 
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Pidana (SPP) yang dalam hal ini terdiri dari polisi, jaksa, hakim dan 

juga PPATK. Masing-masing unsur SPP dan PPATK harus bisa 

berjalan dengan baik terkoordinir dan simultan. Namun nampaknya 

masih terdapat masalah dalam penegakan terhadap pencucian uang.   

Berkenaan dengan tindak pidana pencucian uang, peranan hakim sangat 

menentukan untuk tujuan pemberantasan kejahatan ini. Hakim harus 

mempunyai sifat yang didasarkan pada pemahaman bahwa pembuktian 

kejahatan ini sangat sulit, karena harus membuktikan dua kejahatan 

sekaligus. Profesionalitas hakim sangat diperlukan untuk mengikuti 

semua sistem acara peradilan yang banyak menggunakan pendekatan 

pragmatis, misalnya adanya perlindungan saksi, adanya praktik acara 

pembalikan beban pembuktian (the shifting of the burden of proof). 

UUTPPU belum mengatur secara rinci tentang acara persidangan 

khusus untuk pembalikan beban pembuktian ini, tetapi di masa depan 

hal ini harus dilakukan. Selain tatacara yang ditentukan, hakim juga 

harus sangat memahami bahwa mengingat penerapan pembalikan 

beban pembuktian pada dasarnya melanggar prisip  non self 

incrimination, maka harus ditekankan bahwa penerapan ini sangat 

terbatas pada tahap persidangan dan hanya untuk satu unsur saja. Unsur 

yang dibuktikan oleh terdakwa adalah bahwa harta kekayaan bukan 

berasal dari kejahatan, artinya apabila unsur ini tidak bisa dibuktikan 

oleh terdakwa jaksa tetap harus membuktikan unsur lainnya baik itu 

unsur obyektif  maupun subyektif, sepanjang itu merupakan inti delik 

(bestandelen).  Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah sikap 

hakim apabila ide tentang bukti pendukung (circumstancial evidence) 

akan diterapkan. Pemikiran tentang pembuktian unsur (intended) yaitu 

dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul 

hasil kejahatan, yang harus dianggap terbukti sepanjang semua unsur 

didepannya telah dibuktikan oleh jaksa, maka hakim harus melakukan 

lompatan pemikiran untuk mengambil kesimpulan bahwa unsur  

(intended) pasti terbukti.  
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B. Relevansi Peradilan In Absentia dalam Proses Pemeriksaan Perkara 

Pidana dengan Hak Terdakwa untuk Melakukan Pembelaan 

1.Hak-hak terdakwa menurut KUHAP  

Tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP 

mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP. Hak-hak itu meliputi 

yang berikut ini : 

a. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 

ayat (1), (2), dan (3) KUHAP). Ayat (1) menyatakan bahwa “Tersangka 

berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya 

dapat diajukan kepada penuntut umum”. 

Seseorang yang telah dijadikan tersangka atau terdakwa berhak untuk 

diperiksa, dimintai keterangan dan kesaksiannya apa yang ia ketahui 

tentang suatu tindak pidana yang telah dilakukannya. Dalam hal 

tersangka atau terdakwa dianggap sebagai tersangka atau terdakwa In 

Absentia dikarenakan tidak memenuhi panggilan oleh pihak kepolisian 

secara sah dan tidak melaksanakan semua rangkaian proses-proses 

beracara di persidangan, tersangka atau terdakwa In Absentia tetap 

berhak mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik yang selanjutnya 

diajuakan kepada penuntut umum. Ayat (2) menyatakan bahwa 

“Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh 

penuntut umum”. 

Seorang tersangka atau terdakwa yang berkas acaranya telah sampai 

kepada penuntut umum dan telah diteliti kelengkapannya harus segera 

diajukan ke pengadilan, hal ini sesuai dengan pengadilan yang harus 

dilakukan dengan cepat (asas peradilan yang cepat ), sedangkan Ayat (3) 

menyatakan bahwa   “Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan”.      

Tersangka atau terdakwa yang telah manjalani serangkaian proses 

pemeriksaan oleh penyidik dan telah diajukan ke penuntut umum maka 

harus segera diajukan ke pengadilan untuk disidangkan, hal ini sesuai 

dengan pengadilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan 

biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 45 

secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan (asas peradilan yang 

cepat, sederhana dan biaya ringan, bebas, jujur dan tidak memihak). 

Dengan diberikannya hak-hak kepada tersangka atau terdakwa dalam 

pasal 50 ayat (1), (2), (3) KUHAP adalah untuk menjauhkan 

kemungkinan terkaatung-katungnya nasib seseorang yang di sangka 

melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, 

jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan sehingga dirasakan 

tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan 

tidak wajar. 

b. Hak untuk mempersiapkan pembelaan : 

1) Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa 

yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya 

pada waktu pemeriksaan dimulai. (Pasal 51 butir a KUHAP). 

Dengan diketahui serta dimengerti oleh orang yang disangka 

melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang sebenarnya 

disangka telah dilakukan olehnya, maka ia akan merasa terjamin 

kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha 

pembelaan. Dengan demikian ia akan mengetahui berat ringannya 

sedangkan terhadap dirinya sehingga selanjutnya ia akan dapat 

mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, 

misalnya perlu atau tidaknya ia mengusahakan bantuan hukum untuk 

pembelaan tersebut.  

2) Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa 

yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya 

(Pasal 51 butir b KUHAP). 

 Untuk menghindari kemungkinan bahwa terdakwa diperiksa serta 

diadili di sidang pengadilan atas suatu tindakan yang di dakwakan 

atas dirinya tidak dimengerti olehnya dank arena sidang pengadilan 

adalah tempat yang terpenting bagi terdakwa untuk pembelaan diri, 

sebab di sanalah ia dengan bebas akan dapat mengemukakan segala 

sesuatu yang diperlukannya bagi pembelaan, maka untuk keperluan 
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tersebut pengadilan menyediakan juru bahasa bagi terdakwa yang 

berkebangsaan asing atau yang tidak bisa menguasai bahasa 

Indonesia. 

3) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan 

hakim seperti tersebut di muka (Pasal 52 KUHAP). 

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, 

tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas 

kepada penyidik atau hakim”. 

Dalam pemeriksaan oleh penyidik, tersangka atau terdakwa berhak 

memberikan keterangan yang ia ketahui mengenai tindak pidana yang 

telah dilakukannya secara bebas dan untuk mendapat hasil yang tidak 

menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa 

harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya 

paksaan atau tekanan terhadap terdakwa atau tersangka sehingga 

keterangan yang diberikan oleh tersangka atau terdakwa merupakan 

keterangan yang sebenarnya tanpa adanya paksaan atau tekanan dapi 

pihak penyidik. 

4) Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat (1)). 

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, 

tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat 

bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 177 

KUHAP mengenai penunjukan seorang juru bahasa oleh hakim 

ketua apabila saksi tidak paham bahasa Indonesia dan apabila 

seseorang manjadi saksi dalam suatu perkara maka ia juga tidak 

boleh pula manjadi juru bahasa dalam perkara tersebut. 

Tidak semua tersangka atau terdakwa yang menjalani persidangan 

memahami dan mengerti bahasa Indonesia dengan baik, terutama 

orang asing dan orang desa yang kesehariannya menggunakan 

bahasa daerah, sehingga tersangka atau terdakwa tidak mengerti apa 

yang sebenarnya disangkakan atau didakwakan, oleh karena itu 
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tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan penerjemah atau 

juru bahasa.   

5)  Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan 

(Pasal 54). 

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak 

mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penesihat hukum 

selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut 

tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini”. 

Hal ini sesuai dengan asas memperoleh bantuan hukum sekuas-

luasanya yang diberikan oleh KUHAP yaitu setiap orang yang 

tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan 

hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan 

pembelaan atas dirinya. 

6) Hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum yang 

ditujuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat 

pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati 

dengan biaya Cuma-Cuma. 

Terhadap tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana mati 

berhak mendapatkan bantuan hukum, baik itu tersangka atau terdakwa 

yang mempunyai kemampuan ekonomi untuk menyewa jasa 

penasehat hukum atau tidak, kebanyakan tersangka atau terdakwa 

yang tingkat ekonominya tinggi, memilih dan menyewa sendiri kuasa 

hukum sedangkan bagi tersangka atau terdakwa yang tingkat 

ekonominya rendah, menerima bantuan kuasa hukum yang t+elah di 

tunjuk oleh pejabat yang bersangkutan. 

7) Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk 

menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya ( Pasal 57 

ayat (2)). “Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang 

dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan 

perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya ”. 
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8)  Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang 

ditahan (Pasal 58). “Terdakwa atau tersangka yang dikenakan 

penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter 

pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada huhungannya 

dengan proses perkaranya”. 

9) Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang 

serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk 

mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penagguhannya dan hak 

untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama di 

atas (Pasal 59 dan 60). Pasal 59 KUHAP menyatakan bahwa 

“Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak 

diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang 

berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, 

kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka 

atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh 

tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bentuan hukum atau 

jaminan bagi penangguhannya”, sedangkan Pasal 60 KUHAP 

menyatakan bahwa “Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi 

dan meminta kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan 

kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna 

mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk 

usaha mendapatkan bantuan hukum”. 

10) Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan 

dengan perkara tersangka atau terdakwa. Untuk kepentingan 

pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61 KUHAP), 

yang menyatakan bahwa “Tersangka atau terdakwa berhak secara 

langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya dan menerima 

kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada 

hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk 

kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan”. 
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11) Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat-menyurat 

dengan penasihat hukumnya (Pasal 62 KUHAP). Pada (ayat 1) 

menyatakan bahwa “Tersangka atau terdakwa berhak mengirim 

kepada penasihat hukumnya dan sanak keluarganya setiap kali yang 

diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau 

terdakwa disediakan alat tulis menulis”. (ayat 2) menyatakan bahwa 

“Surat menyurat antara terdakwa dengan penasihat hukumnya atau 

sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, 

hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat 

cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu 

disalahgunakan”. Sedangkan (ayat 3) menyatakan bahwa “Dalam 

hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu dititik atau diperiksa 

oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan 

Negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan 

surat tersebut dikirim kembali kepada pengirinmnya setelah 

dibubuhi cap yang berbunyi “telah diketik”. 

12) Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima     

kunjungan rohaniawan (Pasal 63 KUHAP), menyatakan bahwa 

“Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima 

kunjungan dari rohaniawan”. 

13) Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang 

a de charge (Pasal 65 KUHAP), menyatakan bahwa “Tersangka 

atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi 

dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna 

memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”. 

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang 

menguntungkan dirinya yang diharapkan dapat meringankan 

hukuman tersangka atau terdakwa. 

14)  Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian (Pasal 

68 KUHAP), menyatakan bahwa “Tersangka atau terdakwa berhak 

menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam 
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pasal 95 KUHAP mengenai hak tersangka atau terdakwa untuk 

menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan 

diadili tanpa alasan yang tidak berdasarkan undang-undang”.  

Hal tersebut di atas sesuai dengan asas pemberian ganti kerugian 

dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan dan salah tuntut, 

yaitu kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun 

diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau 

karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan 

wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan 

dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena 

kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, 

dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi. 

Hak-hak terdakwa tersebut diatur dan dijamin oleh KUHAP dan 

harus ditaati dan dihgormati oleh aparat penegak hukum dalam setiap 

proses pemeriksaan dan proses persaidangan.  

 

2.  Hak terdakwa untuk melakukan pembelaan 

Persamaan kedudukan di hadapan hukum dijamin dalam UUD 

1945 atau secara universal lebih dikenal sebagai equality before the law. 

Dalam konsep negara hukum (rechtsstaat), negara mengakui dan 

melindungi hak individu seperti hak untuk hidup (right to life), hak untuk 

kebebasan (right to liberty), dan hak milik (right to property). Ketiga hak 

asasi manusia tersebut dikenal sebagai basic human rights. Pengakuan 

terhadap hak inilah yang melatarbelakangi perlindungan hak individu. 

Konkretnya kemudian dikembangkan perlakuan yang sama (equal 

treatment) di hadapan hukum. Perlindungan terhadap hak individu ini 

ditujukan untuk menjamin agar setiap orang dapat memperoleh akses 

untuk keadilan (access to justice), dapat tercapai bila ada jaminan untuk 

memperoleh akses kepada advokat (access to legal counsel), untuk 

menunjuk advokat dan dibela dalam suatu perkara atau masalah hukum. 

Bantuan hukum (legal aid) ini diberikan kepada orang yang tidak mampu, 
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agar mereka bisa memperoleh keadilan sama dengan orang yang 

ekonominya sudah mapan di dalam suatu masyarakat. Hal ini selaras 

dengan accses to legal counsel sebagai hak asasi manusia yang dijamin 

dalam UN Declaration of Human Rights, dimana setiap orang yang 

dituntut dihadapan hukum berhak didampingi oleh seseorang atau lebih 

advokat. 

Persamaan di hadapan hukum padahal sudah dijamin dalam Pasal 

27 UUD 1945 dan undang-undang lainnya. Sulit dibayangkan bagaimana 

seorang tersangka atau terdakwa dapat membela diri kalau tidak dibela 

oleh advokat. Pembelaan ini memerlukan kualifikasi dan pendidikan 

formal hukum, sehingga logis kalau pembelaan itu dilakukan dan dibantu 

oleh advokat yang memang berfungsi dan berkualifikasi membela 

kliennya. UUD 1945 mengatur tentang persamaan hak dimata hukum, 

dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “Segala warga negara bersamaan 

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung 

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya”. Setiap orang 

mempunyai hak untuk didampingi oleh seorang advokad sejak awal atau 

ditangkap oleh penegak hukum. Hal ini konteks hak asasi manusia dikenal 

dengan istilah accses to legal cuncsel. Di dalam system hukum di 

Indonesia, hak tersangka atau terdakwa ini dijamin dalam Pasal 37 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menyebutkan “Setiap orang 

yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”, Pasal 38 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menyebutkan “Dalam perkara 

pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau 

penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat” dan Pasal 

39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 “Dalam memberi bentuan 

hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, advokat wajib membantu 

penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan”,  

sedangkan dalam KUHAP jaminan untuk menunjuk dan dibela advokat 

tercantum dalam Pasal 54 KUHAP yang menyebutkan “Guna kepentingan 

pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari 
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seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam kurun waktu dan 

pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam 

undang-undang ini” dan Pasal 55 KUHAP yang menyebutkan “Untuk 

mendapatkan penasihat hukum dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa 

berhak memilih sendiri penasihat hukumnya”. Dengan jaminan seperti itu, 

pembelaan diharapkan akan maksimal sesuai dengan due process of law.  

Alpanya penasihat hukum yang berfungsi membela hak-hak 

terdakwa tersebut umumnya tidak hanya terjadi pada proses pemeriksaan 

di persidangan saja, ataupun pada tingkat kejaksaan, biasanya hal ini 

terjadi sejak pada tahapan penyidikan di kepolisian. Tidak adanya akses 

bagi terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut tentunya 

sangat-sangat merugikan pihak terdakwa oleh karena selain ia menjadi 

sangat rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki oleh baik 

pihak penyidik, penuntut umum maupun kehakiman, kesempatan bagi 

terdakwa untuk melakukan pembelaan hak-haknya dalam tahapan di 

semua tingkat peradilan juga menjadi sangat kecil. Tentunya sangat-sangat 

tidak mungkin bagi terdakwa terutama yang dikenakan tahanan untuk bisa 

membuat pembelaan secara tertulis, untuk membuat eksepsi, mencari 

saksi-saksi yang meringankannya serta hal-hal lainnya yang berguna bagi 

dirinya dalam melakukan pembelaan hukum.  

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana, pemeriksaan terhadap 

seorang tersangka/terdakwa merupakan suatu hal yang sangat penting agar 

terciptanya  proses penegakan hukum yang baik dan benar. Dalam proses 

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan proses  pemeriksaan perkara di 

persidangan, terhadap seorang tersangka harus diperlakukan azas praduga 

tak bersalah (presumption of innocence). Azas ini sangat erat hubungannya 

dengan hak asasi dari seseorang. Namun dalam melaksanakan proses 

pemeriksaan tersangka/terdakwa yang seringkali terjadi pelanggaran-

pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, pelanggaran ini 

antara lain dapat berupa upaya paksa. Mengenai upaya paksa tersebut 

sekalipun dibenarkan, namun tetap ada batasan-batasannya. Oleh karena 
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itu KUHAP memberikan ketentuan yang limitatif terhadap pelaksanaan 

upaya paksa. Penegak hukum harus melaksanakan upaya paksa tidak boleh 

lebih dari ketentuan yang telah digariskan KUHAP. Sehingga dengan 

berlakunya KUHAP hak asasi dari seorang tersangka dan terdakwa dapat 

terlindungi, dan diharapkan dapat menegakan hukum di Indonesia, 

sehingga terbina satuan tugas penegak hukum yang berwibawa dan 

mampu bertindak dengan penuh rasa tangggung jawab. Selain itu juga 

mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya 

ringan.  Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah Asas 

praduga tak bersalah (presumption of innocence). Asas tersebut telah 

dimuat dalam Pasal 8 UU No 14 Tahun 1970 jo UU No 4 Tahun 2004 

tentang Kekuasaan Kehakiman. Bersumber pada asas praduga tak bersalah 

(presumption of innocence) maka jelas dan sewajarnya bahwa 

tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapat hak-

haknya, asas praduga tak bersalah berarti bahwa setiap orang yang 

disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan 

Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan 

Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap. 

Berkaitan dengan hak pembelaan tersangka atau terdakwa dalam 

peradilan In Absentia dimana terdakwa yang seharusnya hadir memenuhi 

panggilan penyidik dan mengikuti serangkaian proses peradilan, tidak 

melaksanakannya sehingga hak- hak tersangka atau terdakwa yang 

harusnya tersangka atau terdakwa dapat melakukan pembelaan dengan 

mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan dirinya tidak dapat 

dihadirkan dikarenakan ketidakhadiran tersangka atau terdakwa dan 

penasihat hukum yang diharapkan mampu untuk membela tersangka atau 

terdakwa tidak dapat terwujud. Pelaksanaan In Absentia seringkali 

melanggar hak-hak terdakwa yang menguntungkan  terdakwa, kuasa 

hukum terdakwa yang diharapkan dapat memberikan pembelaan, tidak 

dapat melaksanakan tugasnya dikarenakan kuasa hukum tidak 
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diperbolehkan menghadiri persidangan ini dikarenakan timbulnya asumsi 

bahwa kuasa hukum mengetahui keberadaan terdakwa. Sehingga setuju 

atau tidak setuju terdakwa harus menerima vonis yang dijatuhkan hakim 

karena terdakwa tidak diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum 

Banding.  

Pelaksanaan peradilan In Absentia tidak melanggar hak-hak 

terdakwa hal ini dikarenakan terdakwa diberi kesempatan untuk mengikuti 

setiap tahap-tahap dalam proses penyelidikan, proses pemeriksaan di 

tingkat penyidik sampai dengan proses persidangan, namun terdakwa tidak 

memanfaatkan kesempatan dan hak-haknya yang oleh Undang-Undang 

dan KUHAP bahwa seorang terdakwa diberi hak untuk memberikan 

keterangan dan kuasa hukum terdakwa dapat memberikan pembelaan serta 

dapat mengahadirkan saksi yang menguntungkan terdakwa. Namun 

dengan ketidakhadiran terdakwa dalam persidangan telah menghilangkan 

hak-haknya tersebut, hal ini merupakan konsekuensi yang harus 

ditanggung oleh terdakwa atas tidak digunakannya hak-hak terdakwa 

selama proses penyelidikan, proses penyidikan sampai dengan proses 

persidangan.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

                  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap dua masalah pokok 

di atas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut : 

1.  Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur 

mengenai eksistensi Peradilan In Absentia, hanya secara tersirat peradilan 

In Absentia terdapat dalam KUHAP yaitu terdapat dalam Pasal 196 ayat 

(2) KUHAP dan Pasal 214 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, sehingga dengan 

adanya Pasal tersebut memungkinkan dilakukannya peradilan secara In 

Absentia. Sedangkan diluar KUHAP terdapat dalam Undang-undang 

Tindak Pidana Khusus antara lain : Pasal 38 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 

Tindak Pidana Korupsi, Pasal 35 ayat (1) tentang Undang-undang Nomor 

1 Tahun 2002 tentang Terorisme, dan Pasal 33 ayat (4) sub a Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang.  

2.  Relevansi peradilan In Absentia dalam proses pemeriksaan perkara pidana 

dengan hak terdakwa untuk melakukan pembelaan ialah Berdasarkan hak-

hak terdakwa, terhadap terdakwa In Absentia hak yang tidak didapat 

adalah hak untuk mendapatkan pembelaan, hal ini dikarenakan dalam 

pelaksanaan peradilan In Absentia, kuasa hukum terdakwa tidak 

diperkenankan untuk hadir dalam persidangan, alasan ketidakhadiran 

kuasa hukum terdakwa ini karena apabila kuasa hukum terdakwa hadir 

secara otomatis kuasa hukum  terdakwa tersebut mewakili terdakwa yang 

tidak hadir dan adanya dugaan bahwa kuasa hukum terdakwa mengetahui 

keberadaan terdakwa. Selain ketidakhadiran kuasa hukum terdakwa, saksi-

saksi yang keterangannya menguntungkan terdakwa juga tidak 

diperkenankan menghadiri persidangan. Sedangkan dalam proses 

persidangan berkaitan dengan upaya hukum, terdakwa tidak dapat 

mengajukan upaya hukum terhadap putusan yang telah dijatuhkan. 
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B. Saran-Saran 

1.  KUHAP harus mengatur mengenai hak-hak terdakwa In Absentia dalam 

pelaksanaan persidangan In Absentia sehingga dalam pelaksanaan 

peradilan In Absentia hak-hak terdakwa tetap terlaksana. 

2. Dalam hal pembuatan surat pemanggilan terhadap tersangka atau terdakwa 

dengan benar sesuai dengan alamat yang terbaru sehingga surat 

pemanggilan  tersebut sampai pada tangan tersangka atau terdakwa. 

3. Dalam proses pemeriksaan perkara pidana, pemeriksaan terhadap seorang 

tersangka atau terdakwa merupakan suatu hal yang sangat penting agar 

terciptanya proses penegakan hukum yang baik dan benar. Dalam proses 

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan proses pemeriksaan perkara di 

persidangan, terhadap seorang tersangka atau terdakwa harus diperlakukan 

azas praduga tak bersalah.  

4.  Pelaksanaan proses pemeriksaan tersangka atau terdakwa tidak 

diperbolehkan menggunakan upaya paksa yang melebihi batas-batas yang 

telah ditentukan oleh KUHAP, sehingga tidak melanggar hak-hak 

terdakwa. 

5. Hak asasi dari seorang tersangka dan terdakwa harus tetap terlindungi, dan 

diharapkan dapat menegakan hukum di Indonesia, sehingga terbina satuan 

tugas penegak hukum yang berwibawa dan mampu bertindak dengan 

penuh rasa tangggung jawab. 
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