
PERTEMUAN KE II 

 

KOMPONEN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA 

 

Setelah diundangkannya Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab 

Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Het Herziene Regement (Stbl. 

1941 No. 44) sebagai landasan sistem peradilan pidana Indonesia, landasan bagi proses 

penyelesaian perkara pidana di Indonesia telah dicabut. Komponen sistem peradilan 

pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal 

(criminal policy) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, 

kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.  

 

1. Kepolisian  

 

Kepolisian sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana merupakan 

lembaga yang secara langsung berhadapan dengan tindak pidana yang terjadi dalam 

masyarakat. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia memberikan definisi kepolisian sebagai hal-ihwal yang 

berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisis sesuai dengan peraturan perundang – 

undangan. Fungsi kepolisian berdasarkan Pasal 2 UU tersebut adalah :  

 

“salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan 

ketertiban masyarakat penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat.” 

 

2. Kejaksaan  

 

Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana bekerja setelah ada pelimpahan perkara 

dari kepolisian. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan dibidang penuntutan 

serta tugas lain yang ditetapkan berdasarkan Undang – Undang. Dalam Pasal 13 

KUHAP disebutkan bahwa :  

 

“ jaksa merupakan penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang – undang 

untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim.”  

 

3. Pengadilan  

 

Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, sedangkan 

kewenangan mengadakan pengadilan itu sendiri berada ditangan lembaga 

kehakiman. Hal ini tercantum dalam Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman. Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili 

dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Tugas ini meliputi pengadilan 

negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung. Selain itu pengadilan 

berkewajiban pula untuk mewujudkan membantu pencari keadilan serta 

berkewajiban untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya 

ringan sesuai dengan asas peradilan yang ditetapkan oleh KUHAP.  



4. Lembaga Pemasyarakatan  

 

Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga terakhir yang berperan dalam proses 

peradilan pidana. Sebagai tahapan akhir dari proses peradilan pidana lembaga 

pemasyarakatan mengemban harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana yang 

diantaranya berusaha agar pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi tindak pidana 

yang pernah dilakukannya.  

 

5. Advokat  

 

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun 

diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang – 

Undang. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan 

konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, 

membela dan melakukan landasan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. 

Diundangkannya Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka 

advokat juga menjadi bagian (subsistem) dari sistem peradilan pidana, hal ini 

ditegaskna dalam Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang tersebut, yang menyebutkan 

bahwa :  

 

“ advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh 

hukum dan peraturan perundang – undangan.”  

 

Sebagai Salah Satu Subsistem Dalam Sitem Peradilan Pidana  

 

Kepolisian merupakan subsistem dalam sistem peradilan pidana yang cukup 

menentukan keberhasilan dan kerja keseluruhan sistem dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan kepolisian merupakan subsistem 

yang secara langsung berhubungan dengan pelaku tindak pidana dan masyarakat, 

sehingga tugas dan tanggung jawab kepolisian dapan dikatakan lebih besar daripada 

subsistem lainnya.  

 

Kepolisian sebagai salah satu aparatur penegak hukum memeroleh kewenangannya 

berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kepolisian) yang mengatur tentang 

hak dan kewajiban polisi. Berdasarkan Pasal 1 angka 1, Kepolisian Negara adalah :  

“segala ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan 

peraturan perundang – undangan.” A  

 

Dalam Undang undang nOMor 2 tahun 2002 tentan kepolisian negara Republik 

Indonesia telah diatur secara rinci mengenai fungsi, tujuan , tugas dan wewenang 

kepolisian dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban masyarkat, seperti yang 

diatur dalam Pasal 2 mengenai Fungsi dari Kepolisian Negara Rebublik Indonesia 

yang berbunyi 
 



Fun”gsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Selain itu diatur 

juga mengenai tujuan dari Kepolisian, yaitu dalam Pasal 4 dan Pasal 5, yang 

berbunyi :  

 

Pasal 4  

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan 

dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, 

tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan 

menjunjung tinggi hak asasi manusia. 

  

Pasal 5  

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang 

berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 

menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan 

dalam negeri.  

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang 

merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1).  

(3) Selanjutnya dalam Undang – Undang ini juga diatur mengenai tugas dari 

Kepolisian yaitu dalam Pasal 13 dan Pasal 14, yang berbunyi :  

 

Pasal 13  

 

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:  

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;  

b. Menegakan hukum  

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat 

 

Pasal 14  

(1)  Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :  

a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;  

b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, 

dan kelancaran lalu lintas di jalan;  

c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran 

hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan 

peraturan perundang-undangan;  

d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;  

e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;  



f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap 

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk 

pengamanan swakarsa;  

g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana 

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan 

lainnya;  

h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 

laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas 

kepolisian;  

i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan 

hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan 

bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;  

j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani 

oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;  

k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya 

dalam lingkup tugas kepolisian; serta;  

l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.   

 

Sehingga jelas bahwa sudah menjadi kewajiban dari Kepolisian Negara Republik 

Indonesia menurut Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 untuk menjaga keamanan 

dan ketertiban, dan upaya yang dilakukan oleh Kepolisian untuk menciptakan kondisi 

masyarakat yang aman dan tertib juga harus menjunjung tinggi hak asasi manusia yaitu 

dengan cara pencegahan serta pembinaan atau bimbingan terhadap masyarakat, yang 

pada akhirya bila upaya tersebut tidak berhasil maka dilakukan sesuai dengan hukum 

yang berlaku. 

  

Pengertian mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat itu sendiri berdasarkan 

Pasal 1 angka 5 UU kepolisian, adalah :  

 

”Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat 

sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam 

rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, 

ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung 

kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat 

dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran 

hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.” 

  

 


