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ABST RA K 

Anggota TNT merupakan bagian warga Negara Indonesia yang sama 
kedudukannya dengan anggota masyarakat biasa yang ada kemungkinan juga bisa 
melakukan suatu pelanggaran hukum. Dalam lingkungan TNI, tidak jarang ditemui 
pelanggaran disiplin maupun tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI. 
Diperlukan peraturan yang lebih khusus bagi anggota TN1_ karena ada beberapa 
perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh TNI saja dan tidak berlaku bagi 
masyarakat umum, misalnya: melawan perintah atasan (insuhordinasij, menolak 
perintah dinas, serta desersi. Berdasarkan data-data yang ada, tindak pidana yang 
lebih Bering dilakukan oleh militer adalah desersi. Dalam proses persidangan 
perkara desersi yang diperiksa secara in absentia, hakim dalam menjatuhkan 
putusan pidana selain memberikan putusan pidana pokok juga dapat memberikan 
putusan mengenai pidana tambahan, yaitu pidana tambahan pemecatan dari dinas 
militer. 

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa alasan diadakannva suatu 
peradilan yang dapat diperiksa secara in absentia adalah untuk menyederhanakan 
prosedur pemeriksaan atau peradilan. Hal ini dianggap penting apabila Terdakwa 
menghindarkan dari proses pemeriksaan dan peradilan, serta jika terdakwanya 
melarikan did dan tidak diketemukan dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut 
serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi 
tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus 
tanpa hadirnya terdakwa (in absentia). Hakim Militer dalam menjatuhkan putusan 
terhadap perkara desersi yang diperiksa secara in absentia telah melakukan 
pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam 
mengambil suatu putusan. 
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