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ABSTRAK 
 

Nugroho, Agus Dwy. 2017. Konsekuensi Yuridis Proses Peradilan Pidana 
Terhadap Terdakwa Yang Melarikan Diri Saat Proses Persidangan (Studi Putusan 
Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Wsb). Skripsi, Bagian Perdata Fakultas Hukum 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dr. Ali Masyhar, S.H.,M.H, 

Pembimbing II Indung Wijayanto, S.H.,M.H. 

Kata Kunci: Konsekuensi; Kaburnya Terdakwa; Saat Proses Persidangan 
 Sejauh ini hukum di Indonesia dikatakan tegas serta memiliki nilai keadilan 

di dalam masyarakat, salah satunya penegakan di dalam sistem hukum peradilan 

pidana Indoensia. Banyaknya kejahatan yang terjadi di masyarakat membuat sistem 

hukum pidana menjadi sebuah alternatif dalam memberikan keadilan di dalam 

masyarakat. Tidak semua sistem peradilan dapat berjalan dengan semestinya, salah 

satunya yaitu karena kaburnya terdakwa yang sedang dalam proses peradilan dan 

tidak dapat diproses di persidangan. Sehubungan dengan adanya masalah tersebut, 

untuk itu skripsi ini perlu dipahami bagaimana konsekuensi yuridis proses peradilan 

pidana terhadap terdakwa yang melarikan diri saat proses persidangan di Pengadilan 

Negeri Wonosobo dan bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban aparat hukum 

terhadap kasus tersebut? 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan 

menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang peneliti 

gunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-

buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui: (1) Putusan yang diberikan 

dikarenakan terdakwa Kabur saat proses peradilan dan tidak dapat dihadirkan dalam 

proses persidangan berdasarkan putusan nomor 60/Pid.B/2016/PN.Wsb, maka 

hakim memutus bahwa tuntutan jaksa tidak dapat diterima dengan permasalahan 

ketidaksesuaian dengan ketentuan yang mendasari penjatuhan putusan. (2) 

Pertanggungjawaban yang dilakukan dalam hal kasus kaburnya terdakwa yang 

sedang dalam proses peradilan tidak dapat dihadirkan kembali dalam proses 

persidangan, maka pihak yang bertanggungjawab berdasarkan hasil penelitian 

adalah pihak Kepolisian Resor Wonosobo, Kementrian Hukum dan HAM RI, serta 

pihak Pengadilan Negeri Wonosobo. 

Simpulan dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa: Kaburnya terdakwa 

saat dalam proses peradilan dan tidak dapat dihadirkan kembali di persidangan 

mengakibatkan penjatuhan putusan nomor 60/Pid.B/2016/PN.Wsb oleh Hakim 

Pengadilan Negeri Wonosobo dinyatakan tuntutan tidak dapat diterima karena hal 

terdakwa tidak dapat dihadirkan di dalam persidangan sampai batas waktu yg 

ditentukan. Karena kaburnya terdakwa Saat sedang menjalani proses peradilan dan 

tidak dapat dihadirkan kembali dalam proses persidangan, maka pihak yang secara 

langsung bertanggung jawab terhadap masalah tersebut adalah aparat hukum yang 

menangani kasus tersebut saat itu, dalam hasil penelitian terbukti pertanggung 

jawaban dilakukan oleh Pihak Kepolisian resor Wonosobo, KEMENKUMHAM, 

serta Pengadilan Negeri Wonosobo. 

 



xi 
 

DAFTAR ISI 
 

HALAMAN SAMPUL ............................................................................... i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................................ ii 

PENGESAHAN .......................................................................................... iii 

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ..................................... iv 

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .................................... v 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ............................................................ vi 

KATA PENGANTAR ................................................................................ vii 

ABSTRAK .................................................................................................. x 

DAFTAR ISI ............................................................................................... xi 

DAFTAR TABEL ...................................................................................... xiv 

DAFTAR BAGAN ..................................................................................... xv 

DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................. xvi 

BAB I ........................................................................................................... 1 

PENDAHULUAN ...................................................................................... 1 

1.1. Latar Belakang ................................................................................... 1 

1.2. Identifikasi Masalah ........................................................................... 4 

1.3. Pembatasan Masalah .......................................................................... 4 

1.4. Rumusan Masalah .............................................................................. 5 

1.5. Tujuan Penelitian ............................................................................... 5 

1.6. Manfaat Penelitian ............................................................................. 5 

BAB II ......................................................................................................... 8 

TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................. 8 

2.1. Penelitian Terdahulu .......................................................................... 8 

2.2. Landasan Konseptual ......................................................................... 10 

2.2.1.Kajian Umum Sistem Peradilan Pidana Indonesia .......................... 10 

2.2.2.Tinjauan Yuridis Terhadap Terdakwa yang Melarikan Diri pada Saat Proses 

Persidangan dan Tidak Dapat Dihadirkan di Depan Persidangan berdasarkan 

Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Wsb ............................................... 20 



xii 
 

2.2.3.Bentuk Pertanggungjawaban Aparat Penegak Hukum dalam 

Menangani Kaburnya Terdakwa Saat Proses Persidangan .............. 26 

2.3. Kerangka Berpikir .............................................................................. 29 

BAB III ........................................................................................................ 30 

METODE PENELITIAN .......................................................................... 30 

3.1. Pendekatan Penelitian ........................................................................ 30 

3.2. Jenis Penelitian ................................................................................... 31 

3.3. Sumber Data Penelitian ...................................................................... 31 

3.3.1.Data Sekunder .................................................................................. 31 

3.3.1.1.Bahan Hukum Primer ................................................................... 31 

3.3.1.2.Baham Hukum Sekunder .............................................................. 32 

3.3.2.Data Primer ...................................................................................... 32 

3.4. Teknik Pengambilan Data .................................................................. 33 

3.5. Validitas Data ..................................................................................... 34 

3.6.  Analisis Data ..................................................................................... 36 

BAB IV ........................................................................................................ 37 

HASIL PENELITIAN ............................................................................... 37 

4.1.Tinjauan Yuridis Terhadap Terdakwa Yang Melarikan Diri Pada Saat 

Proses Persidangan Dan Tidak Dapat Dihadirkan Di Depan Persidangan 

Berdasarkan Putusan No.60/Pid.B/2016/Pn.Wsb ............................... 37 

4.1.1.Kasus Posisi Peritiwa Kaburnya terdakwa Saat Sedang Menjalani 

Proses Peradilan dan Tidak Dapat Dihadirkan Kembali di Muka 

Persidangan Sesuai Studi Kasus Putusan Nomor 

60/Pid.B/2016/PN.Wsb .................................................................... 37  

4.1.2.Analisis Yuridis Proses Peradilan Pidana Terhadap Terdakwa yang 

Melarikan Diri Saat Proses Persidangan Berdasarkan Putusan Nomor 

60 Pid.B/2016/PN.Wsb .................................................................... 43 

4.2.Pertanggungjawaban Aparat Penegak Hukum Terhadap Terdakwa 

Yang Melarikan Diri Saat Persidangan dan Tidak Dapat Dihadirkan 

Kembali di Muka Persidangan ............................................................ 62 



xiii 
 

4.2.1.Kasus Posisi Kaburnya Terdakwa Muamar Bin Ngarifin Dari Ruang 

Tahanan Pengadilan Negeri Wonosobo berdasarkan Studi Kasus 

Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Wsb .......................................... 63 

4.2.2.Pihak-Pihak Yang Berwenang Bertanggungjawab Atas Kaburnya 

Terdakwa Saat Sedang Dalam Proses Persidangan Dan Tidak Dapat 

Dihadirkan Kembali di Muka Persidangan berdasarkan Kasus dalam 

Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Wsb .......................................... 65 

4.2.3.Pembahasan Bentuk Pertanggungjawaban Aparat Hukum Terkait 

Kasus Kaburnya Terdakwa dari Tahanan Yang Menyebabkan Tidak 

Dapat Dihadirkannya Kembali di Proses Persidangan .................... 70 

BAB V ......................................................................................................... 77 

PENUTUP ................................................................................................... 77 

5.1. Simpulan ............................................................................................ 77 

5.2. Saran .................................................................................................. 78 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................. 79 

LAMPIRAN ................................................................................................ 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

DAFTAR TABEL 

Halaman 

Tabel 4.1. Perhitungan Lamanya Penahanan .................................................... 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



xv 
 

DAFTAR BAGAN 

Halaman 

Bagan 2.1.Kerangka Berpikir ............................................................................. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Halaman 

Lampiran 1 SK Dosen Pembimbing .............................................................  82 

Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian Pengadilan Negeri Wonosobo ..................  83 

Lampiran 3 Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian dari Pengadilan 

Negeri Wonosobo ...................................................................... 84 

Lampiran 4  Instrumen Penelitian  ................................................................. 85 

Lampiran 5  Rekap Hasil Wawancara  ........................................................... 87 

Lampiran 6 Rekap Hasil Wawancara ............................................................ 92 

Lampiran 7 Putusan PN Wonosobo Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Wsb ........... 95 

Lampiran 8 Surat Keterangan Lapas Kelas IIA Kabupaten Wonosobo 

tentang Kaburnya Terdakwa Muamar bin Ngarifin ................... 99 

 



1 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Hukum Indonesia terbentuk untuk menjaga keadilan dalam masyarakat 

dimana bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat. Namun dalam hal 

ini sistem hukum yang saat ini berlaku di Indonesia masihlah memiliki masalah-

masalah yang mana keadilan yang hidup di masyarakat belum sepenuhnya dapat 

tercapai, karena banyaknya kekurangan yang ada dalam sistem peradilan negara 

Indonesia. Undang-undang hukum pidana yang berlaku saat ini serta lembaga 

peradilan yang masih memiliki kekurangan, yang mana dapat menyebabkan 

penanganan hukum di Indonesia ini tidak dapat seluruhnya teratasi karena 

adanya faktor-faktor tertentu dalamnya. 

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan 

hukum, dan merupakan suatu sistem kekuasaan atau kewenangan menegakan 

hukum, melalui “kekuasaan kehakiman”, di bidang hukum pidana. Pendekatan 

sistem peradilan pidana, tidak semata-mata melalui pendekatan normatif, tetapi 

juga dengan pendekatan managemen, yang menekankan saling hubungan dari 

masing-masing unsur lembaga penegak hukum. Bagaimana mekanisme 

bekerjanya, dan pengaruh dari masing-masing, yang berperan dalam penegakan 

hukum tersebut, sekaligus dampak dari keseluruhan dari penegakan hukum itu. 

Karena itu pendekatan sistem lebih menjadi prioritas (Kristiana,2009:23).   
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Pendekatan sistem dalam peradilan pidana adalah, titik berat pada 

koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana. Kepolisian, 

Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga Pemasyarakatan. Pengawasan 

pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana. 

Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi 

penyelesaian perkara. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk 

memantapkan the administration of justice (Romli,1996:16). 

Adapun masalah-masalah baru yang terbentuk dari berkembangnya 

kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh rasa ketidakpuasan manusia 

terhadap kehidupan yang mengakibatkan batasan-batasan yang hidup di 

masyarakat dilanggar, hal ini merupakan bentuk atas ekspresi ketidakpuasan 

yang mana tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Manusia 

yang merupakan mahkluk sosial pada dasarnya tidak lepas dengan perilaku yang 

menyimpang, karena bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat 

merupakan bentuk ekspresi kekecewaan terhadap nasib yang manusia lalui 

sebagai mahkluk sosial, dimana banyaknya aturan-aturan yang hidup yang 

membuat mereka tidak dapat melakukan kehidupan sesuai dengan apa yang 

mereka inginkan. 

 Diatur dalam sistem hukum Indonesia, sanksi yang diberikan terhadap 

pelaku kejahatan telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana yang mana dibagi menjadi 2 jenis pidana yaitu pidana pokok dan juga 

pidana tambahan. Dalam pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, 

pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan untuk pidana tambahan terdiri 

dari pencabutan terhadap hak tertentu, perampasan barang tertentu, serta 

pengumuman putusan hakim, dan untuk melaksanakan hukuman tersebut, maka 
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harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang sebagaimana telah diatur di 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

Dewasa ini terdapat permasalahan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, 

dimana terdapat kasus dimana adanya celah keadilan dalam sistem peradilan 

pidana di Indonesia. Adanya berbagai faktor dalam penyelenggaraan hukum di 

Indonesia. Salah satunya yaitu kaburnya terdakwa saat sedang menjalani 

persidangan. Kasus ini terjadi dikarenakan adanya kelalaian dari aparatur negara 

yang mana merupakan kendala terbesar dalam sistem hukum di Indonesia ini. 

Kaburnya terdakwa dalam peradilan pada dasarnya merupakan fenomena 

yang perlu dibahas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal ini karena 

dalam Pasal 196 Ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa “ Pengadilan memutus 

perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini 

menentukan lain ”, yang mana dalam sebuah proses peradilan umum, kehadiran 

terdakwa sangat diperlukan dalam memutus perkara dalam sidang peradilan 

pidana di Indonesia.  

Perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut dalam hal ini, maka dari itu 

penulis melakukan penelitian mengenai “Konsekuensi Yuridis Proses 

Peradilan Pidana terhadap Terdakwa yang Melarikan Diri Saat Proses 

Persidangan” 
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1.2. Identifikasi Masalah 

Permasalahan penelitian penulis ajukan ini dapat diidentifikasikan sebagai 

berikut: 

1. Konsekuensi yuridis terhadap terdakwa yang melarikan diri pada saat proses 

persidangan dan tidak dapat dihadirkan di depan persidangan karena 

rendahnya kuwalitas rumah tahanan di negara Indonesia 

2. Permasalahan mengenai masalah pelaksanaan peraturan negara di lingkup 

sistem peradilan pidana di Indonesia 

3. Penanganan mengenai keamanan di dalam ruang tahanan dalam pelaksanaan 

di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia 

4. Bentuk pertanggungjawaban aparat penegak hukum terhadap terdakwa yang 

melarikan diri 

5. Pihak-pihak yang bertanggungjawab akibat terdakwa yang melarikan diri 

saat sedang dalam proses persidangan. 

1.3.Pembatasan Masalah 

Sebagaimana agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan 

mendalam, maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat 

perlu dibatasi variabelnya,antara lain: 

1. Konsekuensi yang terjadi akibat terjadinya kaburnya terdakwa saat sedang 

menjalani proses di sidang peradilan 

2. Bentuk pertanggungjawaban pihak aparat penegak hukum berkaitan dengan 

kaburnya terdakwa saat sedang menjalani proses di sidang peradilan 
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2.1.Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap terdakwa yang melarikan diri pada 

saat proses persidangan dan tidak dapat dihadirkan di depan persidangan 

berdasarkan Putusan No.60/Pid.B/2016/PN.Wsb? 

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban aparat penegak hukum terhadap 

terdakwa yang melarikan diri? 

2.2. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui dan menganalisis tinjauan yuridis yang dihadapi terhadap 

adanya terdakwa yang melarikan diri pada saat proses persidangan dimana 

mengakibatkan terdakwa tidak dapat dihadirkan di depan persidangan di 

sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan putusan Nomor 

60/Pid.B/2016/PN.Wsb. 

2. Mengetahui dan menganalisis tanggung jawab dari aparatur penegak hukum 

dalam menangani kaburnya terdakwa yang melarikan diri di dalam sistem 

peradilan pidana di Indonesia. 

2.3. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan 

praktis sebagai berikut: 

2.3.1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini sebagai berikut: 

a. Ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberi 

sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

khususnya Ilmu Hukum, terutama pada sistem peradilan pidana di 
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Indonesia atau lebih spesifik lagi dalam penanganan hukum 

mengenai kaburnya terdakwa saat dalam persidangan. 

b. Memberikan pemikiran yang dapat digunakan untuk pengembangan 

ilmu hukum di Indonesia pada umumnya serta hukum pidana; 

c. Memberikan kontribusi berupa informasi ilmiah yang dapat 

digunakan sebagai sumber literatur untuk melakukan penelitian di 

bidang hukum pidana terkait kaburnya terdakwa saat sedang masa 

persidangan. 

1.5.1. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini meliputi: 

a. Penelitian ini diharapkan dapat membawa hasil yang dijadikan bahan 

masukan bagi para pihak yang berkaitan dengan kaburnya terdakwa 

yang sedang dalam proses persidangan. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap 

masalah yang akan diteliti yaitu mengenai konsekuensi yuridis 

kaburnya terdakwa yang sedang dalam proses persidangan. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

apa saja yang menjadi penyebab dalam kaburnya terdakwa yang 

sedang dalam proses persidangan disertai konsekuensi yang akan 

ditimbulkan dari peristiwa tersebut. 

d. Penelitian ini akan memberikan pengetahuan bagi masyarakat 

mengenai perlunya pembaharuan hukum dalam menanggulangi 

kaburnya terdakwa yang sedang dalam proses persidangan. 
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e. Penelitian ini akan memberikan informasi kepada pemerintah 

mengenai perlunya pembaharuan sistem peradilan pidana di 

Indonesia. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Adanya penelitian terdahulu dimana telah dilakukan oleh beberapa pihak 

yaitu antara lain adalah “Persidangan tanpa Hadirnya Terdakwa (In Absentia)” 

yang ditulis oleh Aditya Pramana Miu. Menurutnya Sistem Peradilan Pidana 

yang tidak dihadiri terdakwa telah ada dasar pengaturan dalam Hukum Pidana 

Khusus dimana peradilan pidana dapat dilangsungkan sekalipun tanpa hadirnya 

terdakwa asalkan telah dilakukan pemanggilan secara sah terlebih dahulu. 

Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu 

adalah penelitian tersebut ditujukan kepada masalah implementasi persidangan 

In Absentia dalam tindak pidana khusus. Penelitian tersebut dilakukan pada 

tahun 2013 oleh Aditya Pramana Miu. Penelitian di atas berbeda dengan 

penelitian yang akan dilakukan, di dalam penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis, yang memiliki masalah yaitu mengenai konsekuensi yuridis terhadap 

kaburnya terdakwa disaat dalam proses peradilan, dimana kaitannya dengan 

jalannya persidangan tanpa hadirnya terdakwa dalam sistem peradilan pidana 

umum. 

Adapun menurut Eko Iriyanto berdasarkan skripsinya yang berjudul 

“Implementasi Peradilan Pidana In Absentia dalam Perkara Pidana Disersi” 

menjelaskan bahwa di seorang anggota TNI yang telah meninggalkan tugasnya 

tanpa adanya kabar terhadap kesatuannya. Pengadilan Militer dapat 
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memutusnya tanpa dihadiri terdakwa terhitung 3 bulan sejak pemanggilan 

terhadap terdakwa di lakukan. Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan 

dengan penelitian terdahulu adalah penelitian tersebut ditujukan kepada 

masalah jalannya proses peradilan militer tanpa hadirnya terdakwa dalam proses 

peradilan berdasarkan perkara No.24-K/PM.II/11/AD/IV/2014 di pengadilan 

militer II-11 Yogyakarta dalam kasus Disersi yang dilakukan oleh anggota TNI. 

Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2014. Penelitian di atas berbeda 

dengan penelitian yang akan dilakukan, di dalam penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis, yang memiliki masalah yaitu mengeai masalah 

implementasi peradilan In Absentia terhadap kasus Disersi di dalam Peradilan 

Pidana Militer yang mana berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis yaitu peradilan tanpa dihadirinya terdakwa di muka persidangan dalam 

sistem peradilan umum. 

Berikutnya Penelitian yang berjudul” Penegakan Hukum terhadap Tahanan 

yang Melakukan Pelanggaran Hukum” ditulis oleh Andrie Mahendra 

Kurniawan. Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian 

terdahulu adalah Penelitian ini menjelaskan tentang konsekuensi terhadap 

tahanan yang melakukan tindak pidana di saat menjalankan proses hukumannya. 

ditujukan kepada tahanan yang sedang menjalani masa tahannya, yang mana 

melakukan suatu pelanggaran hukum saat sedang menjalani proses hukumannya. 

Penelitian ini dilakukan tahun 2016. Penelitian di atas berbeda dengan 

penelitian yang akan dilakukan, di dalam penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis, yang memiliki masalah yaitu di dalam penelitian ini menjelaskan 
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mengenai penanganan hukum terhadap tahanan yang telah melakukan tindakan 

pelanggaran hukum, hal ini berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh penulis dimana berkaitan dengan kaburnya terdakwa saat sedang menjalani 

proses persidangan. 

Penulis bermaksud menggunakan penelitian tersebut untuk menunjang hasil 

dari penulisan yang di lakukan. 

2.2. Landasan Konseptual 

2.2.1. Kajian Umum Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia 

Tentang hukum pidana, dapat diketahui bahwa ia adalah keseluruhan 

hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan 

aturan-aturan, untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak 

boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa 

pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. 

Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar 

larangan-larangan itu, dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana 

yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan 

pidana itu, dapat dilaksanakan, apabila ada orang yang disangka telah 

melanggar larangan tersebut (Moeljatno 2008:1). 

Tentang hukum acara pidana, selalu berkaitan dengan sistem peradilan 

pidana serta sistem hukum yang berlaku di dalam suatu negara. Hal ini 

merupakan suatu kewajaran, sebab sistem peradilan pidana adalah suatu sub 

sistem dari sistem hukum nasional secara keseluruhan yang dianut oleh 

suatu negara. Oleh sebab itu, setiap negara di dunia mempunyai sistem 
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peradilan pidana, meskipun secara garis besar hamper sama, namun 

memiliki karakter tersendiri, yang disesuaikan dengan kondisi sosial 

masyarakat, budaya, dan politik yang dianut. 

Menurut Syaiful (2015:10) bahwa penegakan hukum di Indonesia yaitu:  

Pengekagan hukum pidana Indonesia, sebenarnya telah diatur secara 

normatif yuridis, dengan dengan suatu kepastian, tanpa adanya 

penyimpangan kekuasaan dari para penegak hukumnya. Mestinya hukum 

acara pidana Indonesia, dapat dipahami dan dimengerti, sehingga, dapat 

lebih memastikan perlindungan hak-hak atas martabat warga negara dan 

perlindungan hak asasi manusia. 

Adapun hukum acara pidana Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 

8 Tahun 1981 tentang KUHAP, meliputi : 

(1) Ketentuan Umum 

Pada Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  

meliputi penyidik, penyidikan penyidik pembantu, penyelidik, 

penyelidikan, penuntutan, hakim, mengadili, praperadilan, putusan 

pengadilan, upaya hukum, penasihat hukum, tersangka, terdakwa, 

penyitaan, penggeledahan rumah, penggeledahan badan, tertangkap 

tangan, penangkapan, penahanan, ganti kerugian, rehabilitasi, laporan, 

pengaduan, saksi, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan anak, 

keluarga, satu hari, terpidana. Hal ini telah ditentukan sebagai suatu 

penasfsiran autentik dari pembentuk undang-undang. 
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(2) Ruang Lingkup Berlakunya Undang-Undang 

Keberlakuan undang-undang acara pidana Indonesia. Sesuai dengan 

tata cara pada semua tingkat pengadilan, dengan mengikuti asas-asas 

hukum pidana. Peradilan yang dilakukan dalam lingkungan 

Pengadilan Negeri, Pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung serta 

pengadilan lain yang harus dilakukan menurut cara yang ditentukan 

yang diatur menurut KUHAP. 

(3) Penyelidik dan Penuntut Umum 

Meliputi, Penyelidik dan penyidik, Penyidik Pembantu, Penuntut 

Umum. 

(4) Penangkapan, penahanan, Penggeledahan, badan, Pemasukan Rumah, 

Penyitaan, dan Pemeriksaan Surat. 

Kewenangan penyelidik dan penyidik untuk melakukan Penangkapan, 

Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, Pemeriksaan Suarat. 

Kewenangan dilakukan oleh petugas kepolisian. Batas waktu 

penangkapan. Kewenangan melakukan penahanan. Penahanan 

dilakukan karena adanya dugaan keras terjadinya kejahatan. Tentang 

beberapa jenis penahanan. Tentang rumah tahanan. Kewenangan 

Menteri terhadap tata tertib rumah tahanan. Struktur organisasi rumah 

tahanan. Perintah tahanan yang diberikan oleh penutut umum. 

Kewenangan Hakim terhadap penahanan. Tentang penggeledahan. 

Tentang penyitaan. Tentang pemeriksaan surat. 
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(5) Tersangka dan Terdakwa 

Yakni hak untuk mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik, hak agar 

perkaranya segera dilimpahkan ke pengadilan. Hak untuk 

mempersiapkan pembelaan. Berhak memberikan hak secara bebas. 

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Hak untuk mendapatkan 

penasehat hukum. Hak untuk mendapatkan penasehat hukum yang 

wajib disediakan pejabat yang berwenang dalam hal ancaman pidana 

mati atau berat. Dalam hal ditahan tersangka berhak mendapatkan 

penasehat hukumnya. Berhak mendapatkan kunjungan dokter. Berhak 

untuk diberitahukan kepadakeluarganya dalam hal terjadi penahanan. 

Berhak untuk menerima kunjungan keluarga atau yang berhubungan 

dengan perkaranya. Hak untuk mnegirim surat. Hak untuk menerima 

kunjungan rohaniawan. Hak untuk mengajukan saksi-saksi yang 

menguntungkan dirinya. Berhak untuk menuntut ganti rugi. 

(6) Bantuan Hukum 

Hak untuk dapat menghubungi penasehat hukum sejak saat ditangkap 

maupun ditahan. Hak untuk berbicara kepada kliennya. Adanya 

pengawasan oleh dalam hal hubungan dengan tersangka, tanpa 

mendengarkan. Berhak untuk mendapatkan turunan berita acara. Hak 

penasehat hukum untuk mengirim dan menerima surat. 

(7) Berita Acara 

Adanya berita acara untuk setiap tindakan. Pemeriksaan tersangka, 

penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, 
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penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan 

di tempat kejadian, pelaksanaan penetapan, dan putusan pengadilan, 

pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-

undang ini. 

(8) Sumpah dan Janji 

Adanya keharusan untuk mengambil sumpah atau janji, sesuai dengan 

tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 

Sumpah atau janji ditentukan dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP. 

(9) Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili 

Meliputi, Praperadilan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan 

Mahkamah Agung. 

(10) Koneksitas 

Tentang tindak pidana yang diadili oleh peradilan umum dan peradilan 

militer. Adanya penelitian bersama, oleh jaksa penuntut umum atau 

oditur militer. Adanya kepentingan umum terhadap posisi kasus. 

Adanya tim yang membuat acara pemeriksaan. Tata cara adanya 

perbedaan pendapat antar kewenangan. Adanya majelis hukum yang 

terdiri dari tiga orang hakim. 

(11) Ganti Kerugian dan Rehabilitasi 

Tentang hak untuk mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi. 

Tenggang waktu untuk mendapatkan hak ganti kerugian dan 

rehabilitasi. Ganti kerugian diberikan atas pertimbangan hakim. 

Tentang ganti rugi serendah-rendahnya dan setinggi-tingginya dengan 
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nilai rupiah. Pembayaran ganti rugi oleh menteri keuangan. Putusan 

ganti kerugian melalui penetapan. Hak-hak rehabilitasi. Batas waktu 

mengajukan rehabilitasi. Adanya petikan putusan rehabilitasi. amar 

putusan pengadilan tentang rehabilitasi. 

(12) Penggabungan Perkara Ganti Kerugian 

Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana 

atas permintaan dan permohonan. Kewenangan peradilan negeri. 

Penggabungan perkara di tingkat banding. Berlakunya hukum acara 

perdata terhadap penggabungan perkara. 

(13) Penyidikan 

Penyidikan dengan adanya laporan. Laporan secara tertulis. Tata cara 

pelidikan dan penyidikan. Tentang tata cara penyidikan. Hak-hak 

untuk menyampaikan laporan adanya kejahatan. Pemberitahuan 

penyidikan kepada penuntut umum. Adanya kewajiban penyidik untuk 

menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum.pemeriksaan saksi. 

(14) Penuntutan. 

Kewenangan penuntut umum. Kewajiban melakukan penuntutan. 

Tentang penggabungan perkara pidana. Pelimpahan perkara ke 

Pengadilan Negeri. 

(15) Pemeriksaan di Sidang Pengadilan 

Panggilan dan dakwaan. Memutus sengketa mengenai wewenang 

mengadili. Acara pemeriksaan biasa. Pembuktian dan Putusan dalam 
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acara pemeriksaan biasa. Acara pemeriksaan singkat. Acara 

pemeriksaan cepat. 

(16) Upaya Hukum Biasa 

Pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentinganhukum. Peninjauan 

kembali putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 

(17) Upaya Hukum Luar Biasa 

Pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum. Permohonan 

kasasi oleh Jaksa Agung. Tentang peninjauan kembali. 

(18) Pelaksanaan Putusan Pengadilan 

Kewenangan Jaksa terhadap pelaksaanaan putusan pengadilan. 

Tentang pidana mati. 

(19) Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan 

Hakim yang diberi tugas khusus untuk melakukan pengawasan dan 

pengamatan. 

(20) Ketentuan Peralihan 

Tentang peralihan berlakunya KUHAP. 

(21) Ketentuan Penutup 

Tentang penyebutan singkatan undang-undang, serta berlakunya 

undang-undang dalam lembaran negara, tanggal 21 Desember 1981 

dalam lembaran negara No.76 Tahun 1981. 

Sistem peradilan pidana atau juga disebut Criminal Justice System adalah 

pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan 

peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara 
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peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah 

laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses 

interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk 

memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya (Romli 2010:12). 

Di Indonesia, sistem peradilan pidana memiliki proses pelaksanaan yang 

mana terdiri atas proses penyidikan, proses penuntutan, proses peradilan, 

serta eksekusi, dan masing-masing dari proses tersebut ditangani oleh 

lembaga khusus yang memiliki kewenangan sesuai dengan tugasnya, yaitu 

antara lain: 

(1) Proses Penyidikan 

Di dalam melaksanakan proses peradilan pidana terdapat tujuan 

dimana dalam mencari dan mendapatkan kebenaran setidak-tidaknya 

secara materiil dengan upaya tindakan yang jujur dan tepat hal ini 

sesuai dengan Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP). Dalam hal ini lembaga khusus yang memiliki wewenang 

dalam melakukan penyidikan yaitu lembaga kepolisian sebagai 

aparatur hukuma. Dalam proses peradilan Indonesia, Kepolisian 

memiliki wewenamg dalam menyidik perkara kasus tindak pidana 

guna memperoleh fakta serta bukti di dalam penegakan kasus tindak 

pidana, dan bahwa setiap pejabat polisi negara adalah penyidik. Polisi 

sebagai penyidik memiliki wewenang khusus sebagai mana telah 

diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang 

di atur dalam: 
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a. Pasal 44 KUHP, yang mengatur masalah Overmacht, khususnya 

masalah noodtoestand. 

b. Pasal 49 ayat (1) KUHP, yang mengatur masalah noodweer. 

c. Pasal 49 ayat (2) KUHP, yang mengatur masalah oodweerexcees. 

d. Pasal 50 KUHP, yang mengatur perbuatan melakukan suatu 

tindakan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. 

e. Pasal 51 KUHP, yang mengatur perbuatan melakukan tindakan 

untuk melaksanakan suatu perintah jabatan. 

Namun badan penyidik dalam hal ini bukan hanya dari Lembaga 

Kepolisian. Selain Polisi, ada penyidik PNS, TNI maupun Jaksa 

(Masyhar, 2008:110). 

Setelah penyidik memperoleh semua data atas berkas perkara tindak 

pidana tersebut (P 21), maka selanjutnya berkas perkara akan 

dilimpahkan kepada Jaksa Penutut Umum yang lembaga yang dapat 

melakukan proses penuntutan. 

(2) Proses Penuntutan 

Lembaga khusus yang dapat melakukan proses penuntutan yaitu 

lembaga Kejaksaan, karena wewenang penuntutan hanya dapat 

dilakukan oleh seorang jaksa sebagaimana diatur di dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menurut Syaiful (2015:195) 

Jaksa yang selanjutnya disebut sebagai Penuntut Umum berwenang, 

berhak dan berkuasa (bevough en macht), untuk melengkapi berkas 

perkara hasil penyidikan dengan cara melakukan penyidikan 



19 
 

 
 

tambahan oleh Penyidik berdasarkan petunjuk dari Jaksa Penuntut 

Umum guna melengkapi berkas perkara yang mana akan digunakan 

di dalam penuntutan diproses persidangan. Adapun wewenang Jaksa 

Penuntut Umum berdasarkan dalam sistem peradilan pidana (Syaiful 

2015:197), yakni: 

a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan. 

b. mengadakan prapenuntutan 

c. memberikan perpanjangan penahanan 

d. membuat surat dakwaan 

e. melimpahkan perkara ke pengadilan 

f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang 

ketentuan, hari dan waktu perkara disidangkan, yang disertai surat 

panggilan, baik kepada Terdakwa maupun kepada saksi untuk 

dating pada hari sidang yang telah ditentukan. 

g. melakukan penuntutan. 

h. menutup perkara demi kepentingan umum. 

i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung 

jawab sebagai penuntut umum. 

j. melaksanakan penetapan hakim. 

(3) Proses Peradilan 

Lembaga yang memiliki wewenang dalam mengadili suatu perkara 

yaitu pengadilan, dimana seorang hakim yangmemiliki wewenang 

khusus dalam memutus dan mengadili suatu perkara tindak pidana. 
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Di dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hakim bekerja sesuai 

atas wewenang yang dimilikinya sesuai di dalam Undang-Undang 

Kekuasaan Kehakiman. Dalam putusannya tersebut, hakim dapat 

menentukan terdakwa terbukti bersalah atau tidak yang mana 

berakhir dengan putusan pidana, bebas, ataupun lepas. 

(4) Proses Eksekusi 

Setelah memperoleh putusan terhadap suatu tindak pidana, dimana 

terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi sebuah pidana, maka proses 

eksekusi akan dilakukan. Dalam hal ini terpidana akan memenuhi 

pidananya yang mana berupa pidana sebagaimana dimaksud di dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10. Dalam proses ini 

lembaga yang yang berwenang melakukan eksekusi adalah lembaga 

pemasyarakatan yang mana dijembatani oleh lembaga peradilan 

sebagai pengawasan terhadap dipenuhinya putusan pidana. 

2.2.2. Tinjauan Yuridis Terhadap Terdakwa yang Melarikan Diri pada Saat 

Proses Persidangan dan Tidak Dapat Dihadirkan di Depan 

Persidangan berdasarkan Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Wsb 

Timbulnya berbagai macam kasus tindak pidana serta faktor lain yang 

mana dapat mempengaruhi sistem peradilan pidana, lalu bagaimanakah 

dengan kasus dimana Terdakwa yang melarikan diri pada saat menjalani 

proses persidangan peradilan umum dan tidak dapat dihadirkan di depan 

persidangan? 
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Penulis menulis penelitian ini berdasarkan atas Putusan Nomor 

60/Pid.B/2016/PN.Wsb dengan atas nama terdakwa Muamar Bin Ngarifin 

yang mana dalam proses persidangannya, terdakwa tidak dapat dihadirkan 

di muka persidangan karena terdakwa kabur dari tahanannya, dan tidak 

dapat deketemukan kembali pada saat proses persidangan sedang 

berlangsung. 

Disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) Pasal 196 ayat (1) bahwa “ Pengadilan memutus perkara dengan  

hadirnya terdakwa kecuali ditentukan lain “. Serta diikuti dengan Pasal 154 

ayat (6) KUHAP bahwa “Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa 

yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk 

kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya”. 

Dalam hal ini sebuah proses peradilan umum dapat berjalan apabila pihak-

pihak yang memiliki wewenang di dalam proses peradilan, hadir di dalam 

proses peradilan tersebut, dimana dalam sebuah sidang peradilan umum 

harus dihadiri oleh Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Panitera Pembantu, 

Terdakwa, serta Saksi sebagai pihak yang mendukung jalannya proses 

peradilan. Namun, dalam karya ilmiah ini, penulis memiliki permasalahan 

dimana terdakwa tidak dapat dihadirkan saat dalam proses peradilan pidana 

dikarenakan kabur dari tahanannya. Sesuai dengan isi Pasal 196 ayat (1) 

KUHAP bahwa  “dalam proses peradilan , hakim dapat memutus dengan 

hadirnya terdakwa di muka persidangan kecuali ditentukan lain” Serta 

berdasarkan atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 
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(2014:1) tentang penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan 

Tingkat Banding, pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan Alenia Ke-4 poin 

pertama yang menganjurkan “penyelesaian perkara pada peradilan tingkat 

pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan”, dengan memperhatikan 

Surat Edaran mahkamah Agung nomor 1 tahun 1981 (1981:1) Poin Ke-3 

tentang “Terdakwa dari semula Tidak Dapat Dihadapkan di Persidangan dan 

sejak semula tidak ada jaminan bahwa terdakwa dapat dihadapkan di 

persidangan.berdasarkan atas dasar hukum di atas, maka Penuntutan yang 

diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima”, mengingat 

proses peradilan pada Undang-Undang Nomor 48 Pasal 2 ayat (4) bahwa 

“peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Tujuan 

dalam pemberian putusan ini agar proses peradilan tidak berjalan terlalu 

lama, walaupun putusan dilakukan harus dihadiri oleh terdakwa 

sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 196  ayat (1) bahwa pengadilan 

memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-

undang ini menentukan lain. 

Pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengadilan memeriksa, 

mengadili, dan memutus perkara dengan adanya terdakwa, kecuali undang-

undang menentukan lain. Hal ini juga didasari karena dalam hal 

pemeriksaan terdakwa dalam persidangan bahwa Terdakwa di dalam sidang 

peradilan pidana dianggap belum terbukti bersalah (Presumption Of 

Innocence). Namun, tidak semua peradilan sesuai dengan teori praduga tak 
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bersalah tersebut terhadap posisi terdakwa di dalam persidangan. 

Berdasarkan jurnal ilmiah Muhammad Schinggyt Tryan P, dkk. Terdapat 

masalah di dalam pelaksanaan teori praduga tak bersalah di dalam peradilan 

pidana Indonesia masihlah memiliki penyimpangan di dalamnya. Dalam 

kasus ini yaitu penyimpangan oleh pihak aparatur hukum yang mengawasi 

tahanan yang sedang dalam proses persidangan yang mana dapat melarikan 

diri dari tahanannya dikarenakan adanya faktor yang menekan para 

terdakwa yang sedang ditahan oleh pihak aparatur hukum yang bertugas saat 

itu (Muhammad. 2016:11) 

Terdapat peraturan di luar KUHP yaitu mengenai sebuah aturan khusus 

dimana proses peradilan dapat berjalan tanpa hadirnya terdakwa di muka 

persidangan, hal ini disebut juga sebagai peradilan In Absentia. Menurut 

Djoko Prakoso (1984:54) Peradilan In Absentia yaitu proses mengadili 

terdakwa tanpa dihadirkannya terdakwa di muka persidangan. Adapun 

pengertian in absentia di dalam Black’s Law Dictionary dimana terjadinya 

peradilan In Absentia yang berarti “tidak hadirnya atas seseorang” atau 

“Seseorang yang tidak menghadiri sebuah acara” dalam sebuah sistem 

peradilan hukum. Sedangkan dalam hal dapat terjadinya In Absentia 

menurut Anne Klerks bahwa terdapat 2 kemungkinan yaitu (Klerks,2008:8): 

1. Adanya pemberian dakwaan serta tuduhan. Namun, setelah 

dilakukannya proses persidangan, terdakwa tidak ikut hadir dalam 

proses peradilan tersbeut.  

2. Bahwa sejak awal terdakwa tidak hadir di dalam proses persidangan. 
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Adapun dampak yang akan terjadi dalam hal didalam hak asasi manusia 

menurut Arly Y Mangoli dimana berdampak sebagai berikut (Lex Crimen 

Vol.V,2016:72): 

1. Seseorang akan kehilangan haknya untuk membela diri dari dakwaan 

Jaksa Penuntut Umum. 

2. Tersangka atau terdakwa akan merasa ditindas karena perkaranya 

diputus secara sepihak. 

Adapun jika Putusan berupa Niet Ontvankelijke Verklaard atau yang 

biasa disebut sebagai Putusan NO merupakan putusan yang menyatakan 

bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. 

(Harahap,2006:811). Tidak dapat diterimanya gugatan atau tuntutan di 

dalam sebuah proses persidangan mengisyaratkan bahwa perkara tersebut 

tidak dapat diterima dan dapat diadakan kembali perkara tersebut dengan 

kasus yang sama dengan syarat syarat formil perkara tersebut dapat dipenuhi 

kembali di dalam proses peradilan  

Termuat dalam perkara perdata, mengadili atau menjatuhkan putusan 

tanpa hadirnya tergugat dapat selalu dilakukan oleh hakim, yaitu setelah 

dilakukan pemanggilan secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. 

Namun di dalam perkara pidana, dalam proses peradilan menghendaki 

hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan sidang yang bersifat terbuka sesuai 

dengan Pasal 1 KUHAP subsider Pasal 15 KUHAP, dimana terdakwa 

adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili dalam proses 

peradilan.  
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Peradilan tanpa hadirnya terdakwa ( In Absentia ) dapat dilakukan dimana 

terdapat aturan lain yang mnyebutkan bahwa peradilan tersebut dapat 

dilakukan tanpa dihadirkannya terdakwa di muka persidangan. Dalam 

peraturan KUHP tidak menyebutkan dimana dalam menyelesaikan suatu 

perkara pidana, dapat dilakukan tanpa dihadirkannya terdakwa dalam proses 

peradilan. Namun dalam beberapa peraturan di luar KUHP atau Undang-

Undang di luar KUHP menyebutkan bahwa peradilan dapat dilakukan tanpa 

dihadirkannya terdakwa di muka persidangan. Peraturan tersebut dapat 

dilakukan berdasarkan Pasal 103 KUHP dimana “Ketentuan-ketentuan 

dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-

perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam 

dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”. 

Tindak pidana diluar KUHP yang mana selanjutnya disebut sebagai 

Tindak pidana Khusus mempunyai wewenang khusus dalam hal 

pelaksanaan proses peradilannya, karena dengan adanya Pasal 103 KUHP, 

maka Ketentuan Umum pada Buku 1 KUHP dapat diabaikan apabila 

terdapat aturan khusus yang mana memerlukan penanganan khusus 

didalamnya. Sebagai contoh yaitu Tindak Pidana Khusus Korupsi yang 

mana telah di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.  

Namun, bagaimana jika terdapat sebuah kasus tindak pidana biasa yang 

mana tidak disebutkan bahwa peradilan dapat dilakukan tanpa dihadiri 

terdakwa di muka persidangan 
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Karena hal tersebut, penulis membuat karya ilmiah mengenai 

“Konsekuensi Yuridis Proses Peradilan Pidana terhadap Terdakwa yang 

Melarikan Diri Saat Proses Persidangan”. 

2.2.3. Bentuk Pertanggungjawaban Aparat Penegak Hukum dalam 

Menangani Kaburnya Terdakwa Saat Proses Persidangan 

Ketidakhadiran terdakwa dalam proses peradilan pidana berlangsung 

yang diakibatkan karena kaburnya terdakwa dari tahanan merupakan bentuk 

kelemahan dalam sistem tahanan di Negara Indonesia, kurangnya 

pemantauan serta peningkatan kualitas tahanan dapat menyebabkan adanya 

permasalahan baru dalam menjaga serta menjamin keamanan masyarakat 

atas penanganan para tahanan. Berdasarkan kasus kaburnya terdakwa dari 

tahanan yang sedang dalam proses peradilan merupakan bentuk kurangnya 

pengawasan dari aparatur negara yang menangani di bidangnya. Pengadilan 

Negeri yang menyediakan ruang tahanan bagi terdakwa dasarnya 

merupakan titipan dari kejaksaan dalam menahan terdakwa yang sedang 

dalam proses pemeriksaan peradilan. Bentuk pertanggung jawaban yang 

dapat diberikan berupa berupa kebijakan hakim preadilan yaitu dengan 

menunda proses persidangan sampai batas waktu yang telah ditentukan 

dengan menyerahkan tanggung jawab terhadap jaksa serta aparat kepolisian 

dalam mempertanggungjawabkan kaburnya terdakwa saat sedang dalam 

tahanan peradilan dengan menghadirkan kembali di muka persidangan. 

Serta bentuk pertanggungjawaban lain berupa peningkatan kualitas Tahanan 
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di dalam sistem penahanan di Indonesia untuk mencegah kasus yang sama 

terulang kembali.  

Bentuk pertanggungjawaban aparatur hukum negara dalam menangani 

kaburnya terdakwa saat sedang menjalani proses persidangan dapat 

dilakukan dengan berbagai cara sebagai upaya penanggulangan terhadap 

pengulangan kasus yang sama dimasa yang akan datang. Sebagaimana 

diatur di dalam Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan Pasal 47 ayat (4) disebutkan bahwa narapidana yang 

melarikan diri terkena hukuman disiplin berupa tutupan sunyi atau ruang 

isolasi paling lama 2 kali 6 hari. Ditambah ancaman pidana sebelumnya 

sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) atau undang-undang diluar KUHP.  

Berdasarkan Surat Edaran Mahakamah Agung Nomor 1 Tahun 1981 

tentang Terdakwa Dari Semula Tidak Dihadapkan di Persidangan Poin Ke-

3 bahwa  

“dalam hal perkara yang diajukan oleh Jaksa, Terdakwa sejak awal tidak 

hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa terdakwa dapat dihadapkan 

di persidangan, maka perkara demikian dinyatakan tidak dapat diterima”. 

Mengenai Putusan dengan kekuatan hukum tetap yaitu jika kasus yang 

disidangkan telah memiliki putusan tetap (Ne Bis In Idem), maka bentuk 

pertanggungjawaban lain aparat penegak hukum dapat melakukan upaya 

lain seperti pengajuan banding putusan ke pengadilan Tinggi atau 

melayangkan permohonan peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah 

Agung (MA) guna membatalkan hasil putusan Pengadilan Negeri yang 
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mana dianggap putusan tersebut tidak sesuai dengan nilai keadilan di 

masyarakat (Syaiful 2015:210). 

Pengajuan banding telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) Pasal 233 sampai dengan Pasal  243, dan 

Peninjauan Kembali (PK) diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 269. 

Permintaan Peninjauan Kembali (PK) dapat diajukan terhadap putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan 

bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya 

dapat mengajukan permintaan PK ke Mahkamah Agung (Pasal 263 ayat 3 

KUHAP). 

Dalam hal penanggulangan masalah hukum adapun cara lain yang dapat 

dilakukan guna menghindari akibat yang dapat ditimbulkan akibat kaburnya 

terdakwa pada saat dalam proses persidangan, yaitu dengan mengubah 

peraturan yang sudah ada guna memperbaiki sistem hukum yang berlaku 

saat itu. 
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2.3. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 

 

 

Proses Peradilan Pidana 
Indonesia 

Terdakwa Hadir Terdakwa Tidak 
Hadir 

Peradilan Langsung 
In Absentia 

1. Tindak pidana khusus Korupsi 

2. Tindak Pidana khusus Pencucian Uang 

3. Tindak Pidana khusus Tentang perikanan 

4. Perkara Perdata 

5. Perkara Tata Usaha negara 

Tindak Pidana Biasa dengan 
Kaburnya Terdakwa 

Peradilan Pidana harus 
dihadiri oleh Terdakwa 

( KUHAP Pasal 196 ayat (1) ) 

- Konsekuensi yuridis terhadap terdakwa yang 

melarikan diri pada saat proses persidangan dan 

tidak dapat dihadirkan di depan persidangan? 

- Pertanggungjawaban apparat penegak hukum 

terhadap terdakwa yang melarikan diri? 
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BAB V 

PENUTUP 

1.1. SIMPULAN 

1. Tinjauan yuridis terhadap Terdakwa yang melarikan diri saat dalam proses 

di persidangan yang mana mengakibatkan tidak berjalannya proses 

peradilan karena terdakwa pada akhirnya tidak dapat dihadirkan di muka 

persidangan berdasarkan putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Wsb yaitu 

diputus tuntutan jaksa tidak dapat diterima ( niet ontvankelijk verklaring van 

het Openbare Ministerie ) dikarenakan proses pemeriksaan terdakwa yang 

belum selesai dilakukan. Dengan beberapa permasalahan dimana dalam 

penjatuhan putusan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam 

hal dasar hukum yang mendasari pemberian putusan.  

2. Bahwa harus adanya bentuk pertanggungjawaban aparat penegak hukum 

terkait terdakwa yang melarikan diri dari tahannya saat sedang menjalani 

proses persidangan dan tidak dapat dihadirkan kembali di muka persidangan. 

Berdasarkan kasus yang terjadi atas Terdakwa Mumamar Bin Ngarifin 

sesuai dengan Berita Acara Peradilan dalam Putuusan PN Wonosobo 

Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Wsb, bahwa aparatur hukum yang 

bertanggungjawab secara langsung terhadap penanggulangan dalam kasus 

ini yaitu pihak Kepolisian sebagai penjaga tahanan sementara di Pengadinan 

Negeri Wonosobo, Kementrian Hukum dan HAM selaku pengelola ruang 

tahanan serta penjamin keamanan di dalam ruang tahanan, serta Pengadilan 

Negeri Wonosobo selaku penyedia keamanan sekaligus yang berwenang 
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dalam hal penahanan terhadap terdakwa yang sang sedang diproses 

peradilannya saat itu.  

1.2. SARAN 

Adapun saran yang diberikan Penulis dalam hal menanggapi penelitian yang 

telah dilakukan yaitu: 

1. Perlunya rumusan yang mengatur secara jelas tentang penanganan ruang 

tahanan di seluruh lingkup pengawasan Lembaga Kejaksaan agar keamanan 

di dalam tahanan dapat terjamin. 

2. Perlunya Peningkatan kinerja seluruh Aparat Penegak hukum dalam 

melaksanakan tugas dan wewenang yang diembannya dalam menangani 

segala permasalahan dalam sistem hukum di Indoensia. 

3. Perlunya Pengawasan serta Peremajaan sistem keamanan di dalam maupun 

diluar sistem penahanan di Indonesia guna mencegah serta menjamin 

keberlangsungan hukum agar tidak terjadi problematika lain yang dapat 

mengacam keadilan serta keamanan di dalam masyarakat Indonesia. 

4. Perlunya pengembangan peraturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana yang akan datang dalam hal penambahan rumusan atas 

penanggulangan terhadap tuntutan jaksa yang tidak dapat diterima. 

5. Perlunya Perumusan aturan lebih rinci terhadap Terdakwa yang melarikan 

diri guna memperjelas lembaga yang berwenang dalam bertaggung jawab 

terhadap hal tersebut setelah dilimpahkan. 
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