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ABSTRAK 

 

MEDIASI PENAL OLEH LEMBAGA KEPOLISIAN DALAM 

PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN DALAM 

MEWUJUDKAN PRINSIP RESTORATIVE JUCTICE 

(Studi di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung) 
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Tugas Polri sebagai penegak hukum selama ini selalu mengedepankan asas legalitas 

formal dalam suatu penyidikan. Penyidik dalam menjalankan tugasnya memiliki 

suatu keraguan dalam menentukan suatu perkara dapat diteruskan atau tidak kepada 

tahap yang selanjutnya, ketika suadah ada kata perdamaian antara kedua belah pihak 

yang berperkara. Apabila penyidik selalu menekankan keadilan prosedural, maka rasa 

keadilan masyarakat akan dikesampingkan. Permasalahan dalam penelitian ini ialah 

bagaimanakah penerapan mediasi oleh pihak kepolisian dalam penanganan tindak 

pidana ringan sebagai upaya mengwujudkan restorative justice dan faktor-faktor yang 

menghambat penerapan mediasi oleh kepolisian dalam upaya mewujudkan keadilan 

subtantive. 

 

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, 

dengan menekankan pada kajian kaidah hukumnya, dan ditunjang dengan pendekatan 

lapangan berupa perolehan tambahan informasi serta opini penegak hukum yang 

terkait. Narasumber terdiri dari, aparat kepolisian, dan akademisi. Pengumpulan data 

dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara 

kualitatif. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: Kepolisian Polresta 

Bandar Lampung dalam peraktiknya sering menghadapi perkara-perkara atau kasus-

kasus yang tergolong kedalam delik biasa yang dalam perjalanannya terjadi 

perdamaian sehingga korban mencabut laporannya. Dalam menghadapi peroblema 

tersebut penyidik berusaha menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan masyarakat, sesuai dengan tujuan hukum dimana penyidik 

mencoba lebih mementingkan keadilan serta kemanfaatan dibandingkan kepastian 

hukum; terdapat factor penghambat dalam penerapan prinsip restorative justice: 

Pertama, idak adanya aturan hukum yang mengatur proses mediasi penal dalam 

penyelesaian perkara pidana. Hal ini mengakibatkan penyidik dianggap melakukan 

penyimpangan apabila tidak melanjutkan perkara walaupun sudah ada perdamaian. 

Kedua, kewenangan diskresi yang dimiliki aparat kepolisian dalam mengambil 

langkah penyelesaian perkara pidana memiliki celah penyimpangan, hal ini 

dikarenakan kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh penyidik kepolisian diamana 
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dapat digunakan secara ekslusif oleh aparat dalam menangani perkara yang telah 

menemukan kata damai. Ketiga, aparat penegak hukum terkadang selalu berpegang 

teguh pada asas legalistik formal sehingga aparat kepolisian yakni penyidik 

mengesampingkan nilai keadilan serta kemanfaatan yang ada di masyarakat.  

 

Saran dari penelitian ini adalah Polri perlu menekankan penerapan hukum progresif 

dengan menerapkan restorative justice melalui kewenagan diskeresi yang dimiliki 

oleh aparat kepolisian. Perlu adanya penyesuaian persepsi antara sub system 

peradilan pidana dalam menjalankan prinsip restorative justice dengan sarana mediasi 

antar pihak-pihak yang berpekara. Perlu adanya aturan yang mangatur mengenai 

mediasi sebagai penyelesaian perkara pidana. 
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