
PERTEMUAN I 

HUKUM PIDANA MATERIL 

 

SISTEM PERADILAN PIDANA 

 

Istilah Peradilan Pidana (criminal justice system) menunjukan mekanisme kerja 

dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. 

Pendektan sistem adalah Pendekatan  yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di 

dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan interelasi dan saling 

mempengarhi satu sama lain .  

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu 

open system. Open system merupakan suatu sistem yang memiliki tujuan jangka 

pendek, (resosialisasi), jangka menegah (pencegakan kejahatan), dan jangka Panjang 

(kesejahteraan social) dimana ketiga hal tersebut  sangat dipengaruhi oleh lingkungan 

masyarakat dalam kehidupan masyarakat tentunya.. Oleh karena itu ketiganya akan 

selalu memiliki persinggungan satu sama lain yang mengalami interface (interaksi, 

interkoneksi dan interdependensi dengan lingkungannya  baik ekonomi, politik dan 

social budaya  

Pengertian peradilan pidana menurut beberapa ahli diantaranya : 

1. Mardjono Reksodiputro  

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalin  kejahatan yang terdiei 

dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permayarakatan 

terpidana.1 dikemudkakan pula  bahwa sistem peradilan pidana (criminal 

Justice system adalah sistem dalam suatu masyarakat  untuk menanggulangi 

kejahatan.2  Menanggulani diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar 

berada dalam batas-batas masyarakat untuk menanggulangi kejahatan atau 

dengan kata lain mengendalikan atau menekan angka kejahatan dengan 

melibatkan masyarakat didalamnya sendangkan menanggulani diartikan 

sebagai mengelaikan kejahtan agar berada dalam batas-batas teleransi 

mayarakat Pengedalian kejatahatan agar masih dalam batas toleransi 

masayrakat  tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak 

kejahtan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi teleransi tersebut sebagai 
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suatu kesedaran bahwa kejahatan  akan tetap ada selam masih ada manusia di 

dalam masyarakat jadi dimana ada masyarkat pasti tetap akan ada kejahatan.  

2. Muladi  

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (networking) peradilan 

yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya baik hukum 

pidana materiil dan pidana formil.3 Namun demikian kelembagaan subtasial 

ini harus dilihat dalamkerangka atau konteks social. Sifatnya yang terlalu 

formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastina hukum saja akan 

membawa kepada dketidak adilan.4 

 

3. Remington dan Ohlin  

Mengartiakn sistem peradilan pdiana sebagai pemakaian pendektan sistem 

terhadap mekanisme adminitrasi peradilan pidana dan peradilan pidana 

sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-

undangan, peraktik adminsitrasi dan sikap atau tingkah laku social. 5 

 

Adapun yang menjadi tujuan sistem peradilan pdiana menurut Mardjono 

Reksodiputro adalah :  

a. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban 

b. Meneyelesaiakn kasus kejahtan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa 

keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana  

c. Mengusahakan agar meria yang pernah melakukan kejahtan tidak mengulain lagi 

kejahtan  

Tujuan akhir dari sistem peradilan pidana dalam jangka panjang yakni mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan kebijakan sosial dalam jangka pendek 

yakni mengurangi terjadinya kejahatan dan residivisme;dan jika tujuan ini tidak tercapai 

maka dapat dipastikanbahwa sistem itu tidak berjalan secara wajar, dalam literatur 

dikenal model-model yang mendasari dibangunnya suatu konsep hukum acara pidana. 

Model ini pada dasarnya merupakan rincian konsep yang lebih operasional bagaimana 

menyelesaikan suatu kasus pidana (Pangaribuan, 2014: 22). Herbert Packer membagi 

sistem peradilan pidana menjadi 2 (dua) model, yaitu due process model dan crime 

control model Packer melihat prioritas operasionalisasi dari dua sistem nilai yang 

berbeda yakni “due process” yaitu suatu “negative model” dan “crime control” sebagai 

“affirmative model” model mengajarkan bahwa pembatasan atas 
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kekuasaan dan cara penggunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum sangat perlu, 

namun dengan affirmative model, eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan 

justru secara maksimal Dalam crime control model selalu menggunakan metode 

penekanan pada pelaku kejahatan dan hal itu dilakukan utamanya lebih ditujukan pada 

efisiensi  sedangkan pada due process model cenderung menempatkan secara sentral 

aspek proses yang bersifat adversarial  Apabila dikaitkan dengan sistem hukum acara 

pidana yang ada di Indonesia, konsep hukum acara pidana Indonesia adalah memenuhi 

model crime control model.6 
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