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: RAHASIA
PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
: 1 (satu) eksemplar..
: Verzet terpidana terhadap putusan
DI
Pengadilan Negeri yang berkekuatan
SELURUH INDONESIA
Hukum tetap

Salah satu butir rekomendasi Hasil Raker Kejaksaan tahun 1994 adalah
menyangkut masalah Verzet terpidana terhadap Putusan Pengadilan Negeri yang telah
berkekuatan hukum tetap.
Terhadap masalah tersebut bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:
- Kejaksaan Negeri Kuala Simpang menangani perkara Tindak Pidana Penyelundupan
Import Bawang Putih atas nama terdakwa ISMAIL YUSUF;
- Oleh karena terdakwa melarikan diri, maka perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan
untuk disidangkan secara In Absentia.
- Perkara diputus oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanpa hadirnya terdakwa
berdasarkan pasal 16 (1) a dan (2) UU No. 7/Drt/1955 (Tentang Tindak Pidana
Ekonomi) Jo pasal I Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 tahun 1962 (penjelasan arti
orang yang tidak dikenal).
- Perlu dijelaskan bahwa dalam ketentuan-ketentuan tersebut diatas diantara lain
disebutkan bahwa setelah 3 (tiga) bulan putusan In Absentia diumumkan di lembaran
Negara dan di surat kabar atau dipapan pengumuman Pengadilan, dan dalam jangka
waktu tersebut tidak ada perlawanan (verzet) dan terdakwa/pihak lain, maka putusan
tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dapat dieksekusi.
- Atas dasar bahwa Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap maka oleh
Kejaksaan Negeri Kuala Simpang diusahakan terdakwa dapat ditangkap dan telah
tertangkap yang dilanjutkan dengan dieksekusi berupa memasukan terdakwa
kedalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kuala Simpang
- Terpidana setelah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LP) mengajukan
permohonan perlawanan (verzet) terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala
Simpang dalam perkara In Absentia tersebut kepada ketua Pengadilan Negeri Kuala
Simpang.
- Perlawanan tersebut diterima dan Pengadilan Negeri Kuala Simpang mengeluarkan
penetapan hari sidang dan perubahan penahanan terdakwa menjadi tahanan rumah.
- Kejaksaan tidak dapat melaksanakan penetapan tersebut dengan alasan
a. Status terpidana ISMAIL YUSUF, bukan sebagai tahanan melainkan
narapidana.
b. Putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak mungkin perkaranya
disidangkan di Pengadilan
Ketua Pengadilan negeri kaula Simpang mengirim ke Mahkamah Agung untuk
memohon bantuan agar Jaksa Agung memerintahkan Penuntut Umum melaksanakan
penetapan tersebut diatas.
- Mahkamah Agung dengan surat No. 69/TU/144/SKT/PID11994 tanggal 27 Januari
1994 menjawab Surat ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang tersebut diatas, yang
isinya pokok adalah :
a. Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan perkara tersebut telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.
b. Oleh karena, itu permohonan Verzet tidak perlu diproses lagi (foto copy
terlampir).
Kasus dan penyelesaian hukum oleh Mahkamah Agung tersebut diatas agar dapat
dipedomani dijajaran Kejaksaan Tinggi diseluruh Indonesia.
Demikian untuk dimaklumi dan diindahkan.
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