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ABSTRAK 

Terorisme merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan 
setiap negara karena telah menimbulkan bahaya terhadap keamanan, 
perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Tindak pidana 
terorisme ini merupakan tindak pidana yang unik, karena motif dan faktor 
penyebab dilakukannya tindak pidana ini sangat berbeda dengan motif-motif 
dari tindak pidana lain. Aksi-aksi terorisme tersebut dapat di latar belakangi 
oleh motif-motif tertentu seperti motif : perang suci, motif ekonomi, motif 
balas dendam dan motif-motif berdasarkan aliran kepercayaan tertentu. 
Terorisme yang merupakan kejahatan luar biasa ini membutuhkan pula 
penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa. 

Salah satu bentuk cara yang dilakukan pemerintah dalam rangka 
penegakan hukum terhadap terorisme yang menyimpang dari KUHAP adalah 
dikenalnya proses pemeriksaan di persidangan tanpa kehadiran terdakwa 
(peradilan in absentia) yang diatur dalam ketentuan pasal 35 Undang-Undang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Persidangan secara in absentia 
adalah merupakan pengecualian terhadap kondisi-kondisi tertentu. 
Pengecualian tersebut adalah dalam hal terdakwa tidak hadir padahal sudah 
dipanggil menurut cara-cara yang sah dan patut, namun terdakwa sengaja 
untuk tidak menghadiri pemeriksaan di depan persidangan. Tentunya hal 
tersebut merupakan upaya terakhir dari para penegak hukum apabila 
mengalami kesulitan untuk menghadirkan terdakwa ke dalam persidangan. 

Tujuan dari peradilan in absentia terhadap pelaku tindak pidana  
terorisme ini adalah tidak lain untuk melakukan perampasan terhadap harta 
kekayaan terdakwa yang berkaitan dengan kegiatan teroris. Dengan 
diadakannya peradilan in absentia, diharapkan pengadilan dapat segera 
menyita aset-aset terdakwa yang berkaitan dengan kegiatan teroris sehingga 
dapat menghentikan aliran dana yang dilakukan untuk mendanai aksi teroris 
berikutnya. Hal ini dikarenakan suatu kegiatan terorisme tidak mungkin dapat 
dilakukan tanpa adanya pelaku teror yang berperan sebagai penyandang dana 
untuk kegiatan terorisme tersebut. Hanya saja, hingga sampai saat ini belum 
pernah terdapat pelaku terorisme yang disidangkan secara in absentia yang 
dapat dijadikan sebagai contoh. 
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