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PENGERTIAN PERADILAN 
Peradilan adalah suatu proses 

yang dijalankan di pengadilan yang 
berhubungan dengan tugas 
memeriksa, memutus dan 
mengadili perkara. 



PENGERTIAN PENGADILAN 
Pengadilan adalah badan atau 

instansi resmi yang melaksanakan 
sistem peradilan berupa 
memeriksa, mengadili, dan 
memutus perkara.  



BEDA PERADILAN DAN 
PENGADILAN 



MACAM MACAM PENGADILAN 
 

   1) Pengadilan Umum (Pengadilan 
Sipil) Sama seperti namanya, jenis 
pengadilan ini digunakan untuk 
mengadili masyarakat secara umum. 



MACAM MACAM PENGADILAN 
 
     Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 
 lembaga peradilan ini digunakan untuk 

mengadili masyarakat maupun pejabat yang 
memiliki permasalahan antara lain sengketa 
tata usaha yang meliputi kegiatan 
administrasi tulis menulis, permasalahan 
mengenai status seseorang, dan 
permasalahan ekonomi.  



MACAM MACAM PENGADILAN 
 

  3)Pengadilan Agama 

jenis pengadilan ini digunakan untuk 
mengadili masyarakat yang memiliki 
kepentingan yang berurusan dengan 
agama seperti hak waris, pembagian 
harta, ataupun perceraian. 



MACAM MACAM PENGADILAN 
 
     4)Pengadilan Militer 
 Jenis pengadilan ini digunakan untuk mengadili 

para penegak hukum di lingkungan angkatan 
bersenjata yaitu tentara, yang berkaitan dengan 
pertahanan dan keamanan negara sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1997. Untuk jenis pengadilan yang satu ini, 
terdapat empat tingkatan pengadilan yaitu 
pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, 
pengadilan militer utama dan pengadilan militer 
pertempuran.  



MACAM MACAM PENGADILAN 
 
    5) Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana 

Korupsi) 
 Jenis pengadilan ini digunakan untuk mengadili 

masyarakat atau pejabat yang melakukan tindak 
pidana korupsi. Yang diatur dalam 53 UU No. 30 
tahun 2002 dan ditetapkan oleh Keputusan 
Presiden No. 59 Tahun 2004. Pengadilan tipikor 
berkedudukan di tingkat provinsi dan bersatu 
dengan pengadilan negri yang berada di tingkat 
provinsi (ibu kota provinsi). 



PERAN POLRI 
 
 a. melakukan penangkapan, penahanan, 

penggeledahan, dan penyitaan; 
 b. melarang setiap orang meninggalkan atau 

memasuki tempat kejadian perkara untuk 
kepentingan penyidikan; 

 c. membawa dan menghadapkan orang kepada 
penyidik dalam rangka penyidikan; 

 d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan 
menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; 

 e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 



PERAN POLRI 
 
 f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa 

sebagai tersangka atau saksi; 
 g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam 

hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 
 h. mengadakan penghentian penyidikan; 
 i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; 
 j. mengajukan permintaan secara langsung kepada 

pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan 
imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak 
untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka 
melakukan tindak pidana; 



KEPOLISIAN DAN 
KEDUDUKANNYA 
 

MABES POLRI (tingkat Pusat) 

POLDA (tingkat provinsi) 

POLRESTA (KOTA MADYA) 

POLRES(TINGKAT KABUPATEN) 

POLSEK (TINGKAT KECAMATAN) 



PERAN KEJAKSAAN 
 
 Di bidang pidana : 
 1) melakukan penuntutan; 
 2) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 
 3) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana 

bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas 
bersyarat; 

 4) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu 
berdasarkan undang- undang; 

 5) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat 
melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke 
pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan 
penyidik. 



PERAN KEJAKSAAN 
 

Di bidang perdata dan tata usaha 
negara 

Kejaksaan dengan kuasa khusus, 
dapat bertindak baik di dalam 
maupun di luar pengadilan untuk dan 
atas nama negara atau pemerintah. 



PERAN KEJAKSAAN 
 
 Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, 

Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: 
 1) peningkatan kesadaran hukum masyarakat; 
 2) pengamanan kebijakan penegakan hukum; 
 3) pengawasan peredaran barang cetakan; 
 4) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat 

membahayakan masyarakat dan negara; 
 5) pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan 

agama; 
 6) penelitian dan pengembangan hukum serta statistik 

kriminal. 



TINGKATAN KEJAKSAAN  
 
 lembaga kejaksaan di Indonesia memiliki tiga 

tingkatan, yaitu: 
 1. Kejaksaan Agung di tingkat pusat yang dipimpin 

oleh seorang Jaksa Agung 
 2. Kejaksaan Tinggi di tingkat provinsi yang 

dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Tinggi 
(Kajati) 

 3. Kejaksaan Negeri yang berada di tingkat 
kabupaten/kota yang dipimpin oleh seorang 
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) 



PERAN HAKIM 
 

 Menurut ketentuan Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim berdasarkan jenis 
lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi tiga 
kelompok, yaitu: 

 a. Hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. 
 b. Hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah 

Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan 
agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha 
negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam 
lingkungan peradilan tersebut. 

 c. Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim 
Konstitusi. Setiap hakim melaksanakan proses peradilan dilaksanakan 
di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. 



PERAN ADVOKAT 
 memberi bantuan di bidang hukum baik perdata atau 

pidana kepada yang memerlukannya,  
 nasehat (konsultasi) maupun bantuan hukum aktif baik 

di dalam maupun di luar pengadilan  
 mewakili, mendampingi, membela dan melakukan 

tindakan hukum lain untuk kepentigan hukum para 
pengguna jasanya.  

 demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk 
kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk 
usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari 
hak-hak fundamental mereka di depan hukum. 



SYARAT  ADVOKAT 
 Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, 

yaitu: 
 a. warga negara Republik Indonesia; 
 b. bertempat tinggal di Indonesia; 
 c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara; 
 d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun; 
 e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;  
 f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat; 
 g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor 

advokat; 
 h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang 

diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 
 i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai 

integritas yang tinggi. 


