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KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,.

Syukur alhamdulillah berkat rakhmad dan innayahNya jualah kami dapat menyelesaikan buku ini yang 
berjudul “Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Dinamika dan Perkembangannya”. Adapun tu-
juan penulisan buku ini di samping untuk menuangkan ilmu dan pengalaman yang ada pada tim penu-

lis, juga untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa fakultas hukum , baik pada tingkat Strata 1 maupun strata 
2 serta masyarakat hukum, khususnya masyarakat hukum pidana.

Pada kesempatan ini pula kami penulis tidak lupa menghaturkan terima kasih kepada semua pihak 
yang telah membantu baik moril maupun materiel untuk terbitnya buku ini, terutama kepada Bapak Dr. 
Heryandi, S.H, M.S., Dekan Fakultas Hukum Unila, Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H. Katua Bagian 
Hukum Pidana serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Kami penulis menyadari, bahwa tulisan ini jauh dari sempurna, oleh karenanya kami membuka diri 
untuk menerima saran dan masukan dari para pembaca yang bersifat membangun demi kesempurnaan dari 
buku ini.

Demikian, dengan harapan semoga buku ini dapat memberikan manfaat.

Bandar Lampung, Oktober 2014

Penulis
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PENGERTIAN SISTEM 
DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
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A. PENGERTIAN SISTEM

Istilah sistem berasal dari perkataan sistema dalam Bahasa Yunani. Kamus Besar Bahasa Indonesia 
meng artikan sistem sebagai (1) seperangkat sistem yang secara teratur saling berkaitan sehingga mem-
bentuk totalitas, (2) susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya, dan (3) metode.1 

Visser’t T Hooft mengartikan sistem sebagai suatu yang terdiri dari sejumlah sistem dan komponen yang 
saling berkaitan dan mempengaruhi serta terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas.2 Mochtar 
Kusumaatmadja, menyebut sistem sebagai kesatuan yang terdiri atas sistem-unsur yang satu sama lain 
berhubungan dan saling mempengaruhi sehingga merupakan keseluruhan yang utuh dan berarti.3 Menu-
rut Ludwig Von Bertalanfy, sistem adalah complexes of elements standing interaction; a sistem is a set of 
elements standing interrelation among themselves andwith the environment.4Secara lebih umum Shorde 
and Voich mendifinisikan sistem sebagai a set of interrelated parts, working indevendently and jointly, in 
pursuit of common objectives of the whole, within a complex environment.5 Dalam “Webster’s New World 
College Dictionary” kata “sistem” diartikan diantaranya; a set or arrangement of things so related or con-
nected as to form a unity or organic whole (a solar sistem, school sistem, sistem of high ways)6

Dalam “The Disorder of Law” Charles Stampford mengemukakan pandangan Dewe tentang istilah 
sistem; 

“These are highlighted in Dewe’s explication of the term and echoed in other discussions of the sistem 
in general. The term sistem is employed to designate a whole from the standpoint of the methodic 
conection and arrangements of its constituent members. Here Dewe sees a sistem as a whole, whose 
wholeness is peculiary tied to the interrelation between it’s parts7

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat dirumuskan bahwa pengertian sistem secara umum 
di dalamnya terkandung sub-sub sistem, yakni (1) terdiri atas bagian, sistem, elemen, komponen, (2) satu 
sama lain berinteraksi dan interdependensi yang tersusun secara sistematis sehingga merupakan satu ke-
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satuan yang utuh, (3) terdapat tujuan yang ingin dicapai sebagai hasil akhir, dan (4) berada dalam suatu 
lingkung an yang kompleks.8 Oleh Fritjof Capra, kompleksitas yang demikian di sebut sebagai pohon sistem. 
Lebih lanjut dijelaskan bahwa terdapat interaksi dan interdependensi antara semua tingkat sistem. Masing-
masing tingkat berinteraksi dan komunikasi dengan lingkungan. Ranting-ranting pohon sistem menunjuk-
kan bahwa organisme individual terkait dengan sistem sistem dan ekologis yang lebih besar, yang pada 
gilirannya juga mempunyai struktur pohon yang sama.9 Hukum merupakan subsistem dalam masyarakat, 
oleh karenanya pekerjaan sistem dan hasil-hasilnya bukan semata-mata urusan sistem melainkan bagian 
dari proses masyarakat.10

Di samping teori di atas penulis juga akan mengkaji penegakan sistem ini dilihat dari teori sistem 
sistem (legal sistem) L.M. Friedman yang juga merupakan teori utama, menurut Friedman bahwa sistem-
unsur sistem sistem dapat dilihat dari 3 (tiga) hal, yaitu: Structure, substance dan legal culture. Hal ini 
berarti, bahwa sistem sistem selalu mengandung komponen Legal Structure (institusi atau penegak sistem 
sebut saja misalnya polisi, jaksa, 

hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan), Iegal substance (aturan-aturan dan norma-norma yang 
dapat disebut dengan sistem positif), kemudian Legal Culture (budaya sistem) yang meliputi ide-ide, sikap-
sikap, kepercayaan, harapan, dan pandangan tentang sistem. 

B. KATEGORI SISTEM
Kategori sistem dapat di lihat dari 6 (enam) kategori sistem, yaitu:
1.  sistem yang bersifat abstrak
2.  sistem yang bersifat konkrit
3.  sistem deterministic
4.  sistem yang probabilistic.
5.  sistem yang terbuka (open system)
6.  sistem yang tertutup (clouse system)

Ad 1. Sistem yang bersifat abstrak yaitu sistem yang tidak nanpak, terdiri dari sekumpulan gagasan-
gagasan, ide-ide pemikiran, pendapat para ahli tentang suatu teori atau asas yang saling konsisten antara 
satu dengan yang lain, misalnya pendapat atau pandangan tentang asas legalitas, asas kesalahan dan seb-
againya.

Ad 2. Sistem yang bersifat konkrit yaitu sistem yang nanpak/nyata seperti sistem dalam transportasi, 
misalnya mobil yang terdiri dari berbagai komponen baik body, mesin, kunci kontak dan lain-lain sub 
sistem bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan dalam hal ini jalannya mobil atau berfungsinya mobil 
tersebut.

Ad 3. Sistem yang deterministic, yaitu suatu sistem yang hasilnya dapat dipastikan, sistem seperti 
ini sama dengan sistem tertutup sehingga variabel lain tidak ada yang masuk atau berpengaruh, misalnya 
sistem yang terdapat pada komputer.


