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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) 

 

Oleh 

Denny Pratama Fitriyanto 

 

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. 

 

Kata Kunci : Mediasi Penal Lembaga Kepolisian, Tindak Pidana Ringan, Restorative 

Justice. 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bagian dari administrasi 

pemerintahan yang fungsinya untuk memelihara keteraturan serta ketertiban 

dalam masyarakat, menegakkan hukum, dan mendeteksi kejahatan serta 

mencegah terjadinya kejahatan. Polisi juga memiliki fungsi sebagai pengayom 

masyarakat dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu rasa aman serta 

merugikan secara kejiwaan dam material, dengan cara memelihara keteraturan 

dan ketertiban sosial, menegakkan hukum atau lebih tepatnya menegakkan 

keadilan dalam masyarakat berdasarkan hukum.
1
 

 

Tugas kepolisian dalam memilihara ketertiban dan keamanan masyarakat sangat 

erat kaitannya dengan hah-hak asasi manusia. Oleh karena sifat pekerjaan itulah, 

maka polisi sering menanggung resiko menjadi sorotan masyarakat. Sorotan-

sorotan yang ditujukan kepada polisi ada yang bersifat positif maupun negatif.
2
 

Sorotan dari masyarakat ini bukanlah tidak beralasan, apabila kita lihat dari 

pemberitaan-pemberitaan media masa baik itu cetak atau elektronik, dimana 

memberitakan penegakkan hukum yang tidak mencerminkan rasa keadilan, 

seperti perkara nenek Minah yang mencuri 3 buah kakau dan perkara Basar 

                                                           
1
 Markas Besar Kepolisian Negara Repulik Indonesia Sekolah Staf dan Pimpinan, Polmas Sebagai 

Implementasi Comunity Policing Bagaimana Menerapkannya?, hlm 3-4. 
2
  Sitompul, 2000, Beberapa Tugas dan Peranan Polri, Cv. Wanthy Jaya, Jakarta, hlm 1. 
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Suyanto dan Kholil yang harus mengalami dinginnya tembok penjara selama 70 

hari karena memakan 1 buah semangka. 

 

Berdasarkan pada hal tersebut di atas menunjukkan bagaimana penegakkan 

hukum yang tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan tidak memiliki 

faedah baik itu untuk pelaku tindak pidana maupun korban. Polisi sebagai aparat 

penegak hukum yang dekat oleh masyarakat dan merupakan gerbang awal 

masyarakat untuk mencari keadilan, harus lebih bijak menentukan suatu perkara 

dapat atau tidaknya maju ke tahap selanjutnya. Oleh karena itu, dalam 

menjalankan hukum pidana polisi tidaklah seperti menarik garis lurus antara dua 

titik, tetapi penuh pergulatan sosiologis dan kemanusiaan.
3
 

 

Polisi haruslah menempatkan posisinya bukan hanya sekedar pelaksana undang-

undang, dimana ia dapat memilih antara meneruskan proses secara hukum atau 

menggunakana sarana mediasi untuk menghentikan proses hukum. Menurut 

Gustav Radbruch, ada tiga nilai dasar yang terdapat dalam hukum, yakni nilai 

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
4
 Kepolisian sebagai penegak 

hukum idealnya harus mengedepankan nilai dasar hukum tersebut secara 

berimbang, akan tetapi dalam realitasnya ketiga nilai hukum tersebut mengalami 

pertentangan satu dengan lainnya.  

 

Aparat Penegak hukum dalam hal ini instansi kepolisian dalam menjalankan 

tugasnya masih selalu mengedepankan aspek peraturan (rule) dengan berpegang 

teguh pada asas legaitas formal dalam setiap penanganan perkara pidana. 

                                                           
3
 Satjipto Raharjo, 2007, Membangun Polisis sipil, Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan, 
PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm 216. 

4
 Faisal, 2010, Menerobos Positivisme Hukum, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm 84.  
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Penggunaan asas lalitas formal ini, membuat aparat kepolisian rigit dalam 

menegakkan undang-undang. Penanganan perkara yang tidak sesuai dengan apa 

yang di amanatkan undang-undang, maka aparat kepolisan dianggap telah 

melakukan penyimpangan, walaupun dilakukan dengan tujuan keadilan dan 

kemanfaatan. Anggapan-anggapan yang demikian mengakibatkan kepolisian 

cederung melanjutkan proses sistem pradilan pidana dibandingkan melakukan 

penyelesaian perkara yang efektif dengan mediasi antara dua belah pihak untuk 

mendapatkan keadilan. 

 

Hakikatnya masyarakat dalam mengadukan permasalahan hukumnya dikarenakan 

menginginkan keadilan, oleh karena tersebut kepolisian sebagai lini terdepan dari 

sistem peradilan pidana memiliki andil dan peran yang cukup besar. Penyidik 

tidak harus mengedepankan legalistik formal yang mengejar kepastian hukum 

dalam setiap penanganan perkara pidana. Cara berhukum penyidik kepolisian 

hendaknya tidak hanya semata-mata menggunakan logika serta undang-undang 

saja, melainkan dengan hati nurani, seperti empati, kejujuran, dan keberanian.
5
 

Karena hukum tidak hadir unruk dirinya sendiri, tetapi untuk nilai-nilai 

kamanusiaan dalam rangka mencapai keadilan, kesejahtraan, dan kebahagiaan 

manusia. 

 

Penyidik kepolisan dalam menangani perkara tindak pidana ringan tentunya 

dihadapkan pada pilihan antara kepastian hukum dengan keadilan dan 

kemanfaatan. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya penyidik kepolisian 

memiliki kewenangan diskresi untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan. 

Memahami konsep diskresi kepolisian secara sederhana, ialah memahami bahwa 

                                                           
5
 Faisal, Op. Cit., hlm 85. 
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kepolisian memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atau memilih 

berbagai tindakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditanganinya dengan 

berdasarkan hukum atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan 

keputusan hati nuraninya sendiri demi kepentingan umum.
6
 

 

Diskresi kepolisian, secara tidak langsung dapat digunakan dalam menerapkan 

mediasi dalam penanganan perkara antara dua belah pihak pelaku dan korban 

untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang baik untuk mencapai keadilan 

dan kemanfaatan yang merupakan tujuan hukum. Sehingga polisi dapat menjadi 

pahlawan bagi bangsanya, dengan membuat pilihan tepat dalam pekerjaannya.
7
 

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar lembaga 

peradilan (non litigasi) dengan bantuan orang lain atau pihak ketiga yang netral 

dan tidak memihak serta tidak sebagai pengambil keputusan yang disebut 

mediator. Tujuannya disini ialah untuk mencapai kesepakatan penyelesaian 

sengketa yang sedang mereka hadapi tanpa ada yang merasa dikalahkan.
8
 

 

Penyelesaian persoalan hukum melalui mediasi bersifat memberikan penyelesaian 

sengketa hukum antara dua belah pihak yang terbaik, dimana para pihak tidak ada 

yang menang dan kalah sehingga sengketa tidak berlangsung lama dan berlarut-

larut serta dapat memperbaiki hubungan antar para pihak yang bersengketa. 

Keuntungan penyelesaian suatu sengketa dengan menggunakan mediasi sangat 

banyak diantaranya biaya murah, cepat, memuaskan para pihak yang bersengketa 

karena bersifat kooperatif, mencegah menumpuknya perkara, menghilangkan 

                                                           
6
 Sitompul, 2000, Beberapa Tugas dan Peran Polri, CV. Wanthy Jaya, jakarta, hlm 2. 

7
 Saitjipto Raharjo, Op. Cit., hlm 262. 

8
 I Ketut Artadi dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2009,  Pengantar Umum Tentang Alternatif 

Penyelesaian Sengketa dan Perancangan Kontrak,  Fakultas  Hukum Universitas Udayana, 
Denpasar, hlm 12. 
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dendam, memperteguh hubungan silaturahmi dan dapat memperkuat serta 

memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa 

disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif). 

 

Penerapan mediasi dalam penyelesaian perkara pidana di kepolisian selain untuk 

memenuhi rasa keadilan di masyarakat, juga dapat mendukung upaya 

penanggulangan kejahatan. Hal ini dikarenakan apa bila pelaku tindak pidana 

ringan yang di ancaman pidananya singkat  dimana dapat diselesaikan dengan 

upaya mediasi, namun kadang-kadang diteruskan pada tingkat pengadilan yang 

pada akhirnya menjalani masa kurungan (penjara) di Lembaga Permasyarakatan. 

Sehingga yang dihasilkan dapat menjadi lebih buruk dikarenakan lingkup 

pergaulan pada lembaga permasyarakatan,  

 

Atas dasar uraian diatas maka penulis mencoba untuk mengkaji tentang hal 

tersebut dengan judul: Mediasi Penal Oleh Lembaga Kepolisian Dalam 

Penanganan Tindak Pidana Ringan Dalam Mewujudkan Prinsip Restorative 

Juctice (Studi di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung) 

 

B. Permasalahan dan Ruang lingkup 

1. Permasalahan 

Karya tulis ini dalam rangka menjawab permasalahan sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah penerapan mediasi oleh pihak kepolisian dalam 

penanganan tindak pidana ringan sebagai upaya  mewujudkan restorative 

justice? 

b. Apakah faktor-faktor yang menghambat penerapan mediasi oleh 

kepolisian dalam upaya mewujudkan keadilan subtantive? 
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2. Ruang Lingkup 

Agar karya tulis ini dapat terarah kepada permasalahan yang dikemukakan, 

maka ruang lingkup pada permasalahan ini terbatas pada kajian hukum pidana 

yang meliputi, praktik pelaksanaan penanganan perkara oleh pihak kepolisian 

di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung pada tahun 2017. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Mengetahui penerapan mediasi oleh pihak kepolisian dalam penanganan 

tindak pidana ringan sebagai upaya  mewujudkan restorative justice. 

b. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat penerapan mediasi oleh 

kepolisian dalam upaya mewujudkan keadilan subtantive. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini meliputi kegunaan teoritis dan praktis, yaitu: 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna memperkaya 

kajian ilmu hukum pidana, mengetahui sekaligus menganalisis peran dan 

kinerja aparat kepolisian dalam penanganan perkara tindak pidana ringan 

sebagai upaya mewujudkan restorative justice. 
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b. Kegunaan Peraktis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperbaiki 

kinerja aparat kepolisisan dalam penanganan perkara tindak pidana 

ringan Pada Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi aparat kepolisisan dalam 

upaya memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang mengalami 

permasalahan hukum agar mendapatkan keadilan yang sebenarnya. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, 

asas, keterangan dan kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan 

pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan. Dapat pula 

dikatakan sebagai konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan 

kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relefan untuk 

penelitian.
9
 

 

Landasan teori ini bertujuan sebagai dasar atau landasan dengan digunakannya 

teori-teori untuk mengkaji, menganalisis, dan memecahkan permasalahan yang 

terkandung dalam subtansi topik materi selaku variabel-variabel judul yang 

disajikan.  

 

                                                           
9
 Soerjono Sokanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm 123. 
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Terkait dengan ide dasar yang melatarbelakangi di angkatnya karya tulis ini maka 

teori yang digunakan ialah: 

a. Keadilan Restorative Justice 

Sistem peradilan pidana indonesia dalam menangani kejahatan hampir seluruhnya 

selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukanlah solusi terbaik dalam 

menyelesaikan tindak kejahatan, khususnya tindak kejahatan ringan yang dampak 

yang ditimbulkannya masih dapat ditoleransi, sehingga kondisi yang telah 

diakibatkannya dapat dikembalikan. Restorasi tersebut memungkinkan adanya 

penghilangan stigma dari individu pelaku. Paradikma penghukuman tersebut 

dikenal sebagai restorative justice, dimana pelaku memperbaiki kerugian yang 

telah ditimbulkannya kepada korban, keluarga, dan juga masyarakat. 

 

Kata restorative dapat diartikan sebagai obat yang menyembuhkan, sedangkan 

restorative justice dimaknai sebagai penyelesaian suatu tindak pidana tertentu 

yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari 

pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian 

setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya 

di masa datang. 

 

Menurut Eva Achjani, keadilan restorative adalah sebuah konsep pemikiran yang 

merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada 

kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan 

mekanisme yang berkerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.
10

 

 

                                                           
10

 Eva Achjani Zufa, 2011, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Lubuk Agung, Bandung, hlm 65.  
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Restorative Justice dapat diimplemantasikan dalam penyelesaian perkara pidana 

melalui Alternative Dispute Resolution (ADR). ADR adalah tindakan 

memberdayakan penyelesaian alternative di luar pengadilan melalui upaya damai 

yang lebih mengedepankan penyelesaian terbaik, yang dapat dijadikan sarana 

penyelesian sengketa melalui proses pengadilan. 

 

Penyelesaian perkara melalui mekanisme di luar pengadilan saat ini sangat lazim 

dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasakan lebih mampu 

menjangkau rasa keadilan, walaupun para praktisi dan ahli hukum berpendapat 

bahwa ADR hanya dapat diterapkan dalam perkara perdata, bukan untuk 

menyelesaikan perkara pidana karena pada asasnya perkara pidana tidak dapat 

diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan.
11

 Penyelesaian perkara pidana 

dalam Restorative Justice dapat dicontohkan dalam bentuk mediasi penal, karena 

dampak yang ditimbulkan dalam mediasi penal sangat signifikan dalam proses 

penegakkan hukum, walaupun mungkin menyimpang dari prosedur legal system. 

 

Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi tidak dapat dilepaskan dari cita-cita 

hukum yang didasarkan pada landasan filsafat hukum yakni keadilan (law is 

justice), dan asas hukum proses penyelesaian perkara yang mengacu pada sumber 

hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Perumusan kaidah hukum untuk 

penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui mediasi yang diderivasi dari cita-

cita hukum dan asas hukum. Oleh karena itu pola mediasi yang diterapkan harus 

mengacu pada nilai-nilai keadilan, nilai kepastian hukum, dan kemanfaatan. 

                                                           
11

 Barda Nawawi Arief, 2012, Mediasi Penal - Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan, 
Pustaka Magister, Semarang, hlm 2. 
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Sedangkan norma hukum yang diterapkan harus mempertimbangkan lansasn 

filosofis, yuridis, dan sosiologis. 

 

Polri sebenarnya sudah selangkah lebih maju dalam penerapan konsep restorative 

justice melalui Alternative Dispute Resolusion (ADR). Melalui Surat Kapolri No 

Pol. B/3022/XII/2009/ SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan 

perkara melalui Alternative Dispute Resolusion (ADR) meskipun sifatnya parsial. 

Serta Surat Telegram Reskrim (STR) Kabareskrim Polri No. ST/110/V/2011, 

tanggal 18 Mei 2011 tentang Pedoman Penerapan ADR di jajaran Reskrim Polri, 

Reskrim Polri berkehendak untuk menerapkan ADR dalam penyelesaian perkara 

pidana. 

 

b. Faktor-faktor Penghambat Penerapan Hukum 

Faktor penghambat penerapan hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan 

oleh lima faktor yang menjadi tolak ukur efektif atau tidaknya suatu hukum, 

yaitu: 

1. Faktor hukumnya sendiri ( Undang-Undang ) 

Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya 

adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif setelah 

diterapkan. Artinya, agar undang-undang tersebut tercapai tujuannya 

secara efektif dalam kehidupan masyarakat. 

2. Faktor penegak hukum 

Penegak hukum memiliki kedudukan dan peranan (role), seorang yang 

mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan 

(role occupant) suatu hak yang sebenarnya memiliki wewenang untuk 
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berbuat atau tidak berbuat, juga memiliki kewajiban yang merupakan 

beban atau tugasnya. 

 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 

Penegakan hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor 

sarana dan prasarana yang mendukung dalam penegakan hukum. Sarana 

dan prasarana tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang 

memadai, dan keungan yang cukup dan seharusnya dapat menunjang 

penegakan hukum.  

 

4. Faktor masyarakat 

Penegakan hukum pada dasarnya berasal dari masyarakat dan bertujuan 

untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, 

dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi 

penegakan hukum tersebut. 

 

5. Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang 

mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-

konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan 

apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).
12

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT. 
Raja Grafindo Persada, hlm 8. 
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2. Konseptual 

Dalam karya tulis ini, penulis ingin ingin menggunakan beberapa istilah yang 

maknanya disesuaikan dengan fokus kajian yang merupakan fokus perhatian 

utamannya. Makna dari berbagai istilah yang di maksud adalah sebagai 

berikut. 

a. Penerapan 

suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk 

mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan 

oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun 

sebelumnya.
13

 

 

b. Mediasi 

Mediasi dalam karya tulis ini dimaksud ialah upaya penyelesaian konflik 

dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki 

kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang 

bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua 

belah pihak.
14

 

 

c. Kepolisian 

Kepolisian Republik Indonesia adalah badan pemerintah yang diberi tugas 

memelihara keamanan dan ketertiban umum yang bertanggung jawab 

langsung di bawah Presiden.
15

 

 

 

 

                                                           
13

 Dwi Andi K, 2001, Kamus Praktis Bahasa Indonesia, Fajar Mulya, Surabaya, hlm 509. 
14

 Ibid , hlm 283. 
15

 Sadjijono, 2010, Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang. Surabaya. hlm 2. 
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d. Tindak Pidana Ringan 

Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 

tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus 

rupiah dan penghinaan ringan. 

 

e. Restorative Justice 

Konsep pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang 

lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan 

keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. 

Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada 

pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan 

kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan 

seimbang bagi pihak korban dan pelaku. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Upaya memudahkan maksud dari penulisan ini serta dapat dipahami, maka 

penulis membaginya ke dalam 5 (lima) bab secara berurutan dan saling berkaitan 

hubungannya yaitu sebagai berikut : 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

ruang lungkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis 

dan konseptual serta sistematika penulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar 

atau teori dalam menjawab masalah yang terdiri dari pelaksanaan mediasi 
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dalam penanganan tindak pidana ringan oleh kepolisian, penerapan mediasi 

dalam upaya mewujudkan keadilan subtantive. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam 

penelitian meliputi Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, 

Pengumpulan Data dan Pengolahan Data serta Analisa Data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok 

permasalahan tentang bagaimanakah pelaksanaan mediasi oleh pihak 

kepolisian dalam penanganan tindak pidana ringan, serta apakah penerapan 

mediasi oleh kepolisian telah efektif dalam upaya mewujudkan keadilan 

subtantive.  

V. PENUTUP  

Bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari 

hasil penelitian dan saran dari penulis yang merupakan alternatif penyelesaian 

permasalahan yang ada guna perbaikan di masa mendatang. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kepolisian 

 

1. Istilah Polisi dan Kepolisian 

 

Berdasarkan segi etimologis istilah polisi dibeberapa negara memiliki ketidak 

samaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan politea, di Inggris police 

juga dikenal adanya istilah constable, di Jerman polizei, di Amerika dikenal 

dengan sheriff, di Belanda polite, di Jepang dengan istilah koban dan chuzaisho 

walaupun sebenarnya istilah koban adalah suatu nama pos polisi di wilayah kota 

dan chuzaisho adalah pos polisi di wilayah pedesaan. 

 

Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata polisi telah dikenal dalam 

bahasa Yunani, yakni politeia. Kata politeia digunakan sebagai title buku pertama 

plato, yakni Politeia yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali 

sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang 

rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi. Kemudian dikenal sebagai 

bentuk negara, yaitu negara polisi (polizeistaat) yang artinya negara yang 

menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran atau perekonomian, meskipun 

negara polisi ini dijalankan secara absolut. Di Indonesia terdapat dua konsep, 

yakni sicherheit polizei yang berfungsi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, 

dan verwaltung polizei atau wohlfart polizei yang berfungsi sebagai 
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penyelenggara perekonomian atau penyelenggara semua kebutuhan hidup warga 

negara.
16

 

 

Berdasarkan sisi historis, istilah “polisi” di Indonesia tampaknya mengikuti dan 

menggunakan istilah ”politie” di Belanda. Keadaan ini sebagai akibat dan 

pengaruh dari bangunan system hukum Belanda yang banyak dianut di negara 

Indonesia. Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya “Politei Overzee” 

sebagaimana dikutip oleh Momo Kelana istilah “politei” mengandung arti 

sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas 

mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah 

menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah.
17

 

 

Fungsi dijalankan atas kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan 

pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara 

memerintah untuk melaksanakan kewajiban umum, mencari secara aktif 

perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum, memaksa yang diperintah 

untuk melakukan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa 

yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara 

pengadilan. Satu hal yang perlu dicermati dari pengertian tersebut, bahwa polisi 

adalah organ pemerintahan (regeeringorganen) yang diberi wewenang dan 

kewajiban menjalankan pengawasan. Dengan demikian istilah polisi dapat 

dimaknai sebagai bagian dari organisasi pemerintah dan sebagai alat 

pemerintah.
18

 

 

                                                           
16

 Sadjijono, 2009,  Memahami  Hukum  Kepolisian,  Laksbang,  Surabaya, hlm. 1. 
17

Ibid, hlm. 2. 
18

Sadjijono, Loc.Cit, hlm. 2. 
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Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan, ditegaskan bahwa Kepolisian 

sebagai badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban 

umum. Dengan demikian arti polisi tetap ditonjolkan sebagai badan atau lembaga 

yang haarus menjalankan fungsi pemerintahan, dan sebagai sebutan anggota dari 

lembaga.
19

 

 

Pengertian lain sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, “Kepolisian adalah segala hal ihwal 

yang berkaitan dengan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan 

perundang-undanagn”. Istilah Kepolisian dalam Undang-undang Polri tersebut 

mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika 

mencermati pengertian fungsi polisi  sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 

Undang -Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri tersebut fungsi kepolisian 

sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan 

dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, pelindung, pengayom, dan 

pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ 

pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan 

menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

 

Polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Polisi adalah sebagai 

organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, dan kepolisian adalah 

sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ maksudnya, yakni suatu lembaga 

pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan 

sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas 

kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain 

                                                           
19

Ibid, hlm. 4. 
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pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat.
20

 

 

2. Lingkup Hukum Kepolisian 

Istilah polisi dan kepolisian serta istilah hukum kepolisian, maka dapat dicermati 

batas-batas kajian hukum kepolisian dan objek kajian hukum kepolisian. Hukum 

kepolisian tidak terbatas pada hukum dalam arti peraturan-peraturan an sich, akan 

tetapi lebih dari itu bersangkut paut dengan segala hal kegiatan dan 

pengorganisasian kepolisian termasuk kedudukannya dan hubungannya dengan 

lembaga dan fungsi di luar kepolisian. Beberapa penulis telah melakukan 

pemetaan batas wilayah kajian hukum kepolisian, walaupun belum ada kesamaan 

namun dapat digunakan sebagai dasar pemikiran dalam memahami lingkup 

hukum kepolisian. 

 

Seperti pendapat Bill Drews dan Gerhard Wacke mengartikan “polizei recht” 

dapat dipetakan lingkup kajian hukum kepolisian, meliputi : 

1. Hakekat Polisi; 

2. Dasar-dasar hukum yang mengatur kewenangan, kewajiban, dan kekuasaan 

kepolisian;  

3. Dasar-dasar hukum yang mengatur kewenangan secara khusus. 

 

Menurut Momo Kalana mengemukakan obyek hukum kepolisian, meliputi : 

1. Tugas Polisi; 

2. Organ Polisi; 

3. Hubungan antara organ polisi dan tugasnya.
21

 

 

                                                           
20

 Ibid, hlm. 5. 
21

 Sadjijono, 2009, Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang, Surabaya, hlm. 8. 
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Dikaitkan dengan konsep dasar yang tercakup dalam hukum administrasi, maka 

dapat dipahami fungsi administrasi bersangkut pada pengorganisasian, kegiatan 

administrasi dan kontrol peradilan terhadap tindakan administrasi. Penegasan Van 

Vollenhoven lebih menegaskan, bahwa hukum kepolisian adalah merupakan 

bagian dari hukum administrasi. Penegasan tersebut berpijak pada konsep dasar 

pemikiran tentang pembidangan hukum tata pemerintahan, daiman hukum 

kepolisian berada didalamnya. Beranjak dari beberapa definisi tentang hukum 

kepolisian dan analisa konsep dasar hukum administrasi serta arti dari 

pemerintahan , maka wilayah dan objek kajian hukum kepolisian dapat dibedakan 

menjadi dua, yakni lingkup hukum kepolisian  secara luas dan secara sempit.  

Lingkup kepolisian secara luas meliputi : 

1. Hakekat kepolisian 

2. Lembaga atau organisasi kepolisian yang mencakup : 

a. Kedudukan; 

b. Struktur; 

c. Hubungan organisasi dan; 

d. Personil kepolisian; 

3. Fungsi kepolisian dan kekuasaan kepolisian 

4. Landasan yuridis yang mengatur tentang eksistensi, kedudukan fungsi, dan 

kekuasaan kepolisian (tugas dan wewenang) 

5. Pengawasan dalam penyelenggaraan kepolisian 

6. Tanggung gugat penyelenggaraan fungsi,dan kekuasaan kepolisian 
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Sedangkan lingkup hukum kepolisian secara sempit, hanya mencakup tentang 

landasan yuridis yang mengatur tentang eksistensi, kedudukan, fungsi, dan 

kekuasaan kepolisian atau tugas dan wewenang kepolisian.
22

 

 

3. Perkembangan Hukum Kepolisian di Indonesia 

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah bangunan dari sistem hukum 

Belanda yang telah berabad-abad menjajah Indonesia, sehingga karakteristik 

hukum belum sepenuhnya dapat steril dari pengaruh kepentingan yang tertuju 

pada kepentingan penguasa dan belum sepenuhya sesuai dengan budaya dan jiwa 

kepribadian bangsa Indonesia. Secara politik hukum, bahwa bangunan hukum 

dalam suatu negara idealnya di gali dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang 

dalam masyarakatnya, oleh karena itu bangunan hukum dalam dengan pendekatan 

kultur, tradisi, dan kepribadian serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat 

bangsa lain berdampak terhadap berlakunya hukum, walaupun hukum negara lain 

dan hukum internsiaonal disadari juga ikut mempengaruhinya, akan tetapi secara 

konseptual jiwa kepribadian bangsa menjadi sumber pembentukan hukum formil. 

 

Berawal dari kondisi tersebut, maka dalam menelusuri perkembangann hukum 

kepolisian yang merupakan bagian dari bangunan hukum Belanda tidak dapat 

meninggalkan kilasan sejarah hukum kepolisian yang dimulai dari zaman 

penjajahan, baik Belanda maupun Jepang. 

 

Hukum kepolisian dari jaman penjajahan Belanda maupun Jepang belum dapat 

ditentukan, karena di jaman tersebut fungsi kepolisian tidak semata-mata di 

pegang oleh suatu lembaga, namun terpragmentasi yang didasarkan pada poitik 
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dan kepentingan-kepentingan penjajah. Suatu hal yang tercatat sebagai hukum 

kepolisian, yakni keluarnya Keputusan Raja Belanda No. 1 Tanggal 6 Mei 1846, 

dimana dalam Pasal 4 substansinya memerintahkan kepada Gubernur Jendral 

Hindia Belanda untuk membuat bagi Hindia Belanda “suatu peraturan tata-usaha 

kepolisian beserta pengadilan sipil dan penuntut perkara kriminil mengenai 

golongan Bumiputera dan orang-orang yang dipersamakan kepada mereka”. 

 

Tanggal 5 April 1848 diumumkan “Inlandsch Reglement” yang disingkat I.R. dan 

dicatat dalam Staatsblad Tahun 1848 No. 16 yang selanjutnya dikuatkan dengan 

Keputusan Raja tanggal 29 September 1849 No. 93 (Staatsblaad Tahun 1849 No. 

63). Inlandsch Reglement(I.R). ini mengalami beberapa kali perubahan, namun 

yang perlu dipahami adalah bahwa dalam title I I.R. (Inlandsch Reglement) 

maupun yang telah diperbaharui yang disebut Regelement Indonesia yang telah 

diperbaharui H.I.R (Herziene Inlandsch Regelement) mengatur tentang “ 

menjalankan tugas kepolisian dan tentang mencari kejahatan dan pelanggaran 

pada umumnya” dan dalam Title 1 H.I.R (Herziene Inlandsch Regelement) 

tersebut mengatur tentang “hal melakukan tugas kepolisian disini”, yakni pada 

saat jaman penjajahan Belanda tugas kepolisian ditunjukan untuk menegakkan 

penjajahan Belanda dan pada saat penjajahan Jepang untuk memenangkan perang 

Asia Timur Raya. 

 

Hukum kepolisian pada penjajahan Jepang tidak ada perubahan dan tetap berpijak 

pada peraturan yang ada. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2 

tanggal 10 Oktober 1945 yang menetapkan, bahwa “semua undang-undang dan 

peraturan yang dulu (Undang-Undang Jepang dan Undang-Undang Hindia 

Belanda) tetap berlaku sampai undang-undang itu diganti baru”, dengan 
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demikiantugas dan wewenang kepolisian masih diatur dalam H.I.R (Herziene 

Inlandsch Reglement). 

 

Tahun 1961 lahir peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan 

wewenang kepolisian, yakni Undang-Undang No. 13 Tahun 1961  tentang 

Undang-Undang Pokok Kepolisian, sehingga tugas dan wewenang kepolisia 

disatu sisi berpijak pada H.I.R, di sisi lain berkaitan dengan tugas, wewenang, dan 

organisasi kepolisian berpijak pada Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 tentang 

Pokok-Pokok Kepolisian. 

 

Tak lama kemudian H.I.R (Herziene Inlandsch Regelement) diganti dengan 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Pokok Kepolisian No. 13 Tahun 1961 

diganti dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 tentang Polri (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81) yang kemudian sejalan 

dengantuntutan reformasi dan lahirnya paradigma baru kepolisian sipil (civil 

police) Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 diganti lagi dengan Undang-Undang 

No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2). Dinamika tersebut membawa 

pengaruh bagi perkembangan hukum kepolisian, dimana hukum kepolisian 

semakin berkembang dan memberikan tugas, wewenang kepolisian semakin luas 

dari sebelumnya.
23
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4. Tugas dan Wewenang Kepolisian 

 

1. Tugas Kepolisian 

a. Tugas Pokok Kepolisian 

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas Pokok Polri yang 

dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni : 

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

2. Menegakkan hukum; 

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

 

Menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri 

memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan 

tertib dalam kehidupan masyarakat.  

 

Berdasarkan pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana disitir oleh R. 

Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan 

bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau 

perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, 

sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau 

suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma.
24

 

 

Menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat 

tersebut dicapai melalui tugas preventif dan represif. Tugas dibidang preventif 
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dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian 

pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat 

merasa aman, tertib, dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya. Faktor-

faktor yang dihadapi pada tataran preventif ini secara teoritis dan teknis 

kepolisian, mencegah adanya Faktor Kolerasi Kriminogen (FKK) tidak 

berkembang menjadi Police Hazard (PH) dan muncul sebagai Ancaman Factual 

(AF). Sehingga dapat diformulasikan apabila niat dan kesempatan bertemu, maka 

akan terjadi kriminalitas atau kejahatan (n + k = c), oleh karena itu langkah 

preventif, adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesepakatan berbuat jahat, 

sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas.
25

 

 

Tugas-tugas di bidang represif, adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan 

pelanggaran menurut ketentuan dalam undang-undang. Tugas represif ini sebagai 

tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan 

kepada petugas kepolisian. 

 

Tugas pokok kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 

Tahun 2002 tersebut dirinci dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 

tentang Polri, terdiri dari : 

1. Melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan 

masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan; 

2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan 

kelancaran lalu lintas di jalan; 
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3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran  

hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan 

peraturan perundang-undangan; 

4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 

5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 

6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian 

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

swakarsa; 

7. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai 

dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; 

8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium 

forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepollisian; 

9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan 

hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan 

bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi HAM; 

10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani 

instansi atau pihak yang berwenang; 

11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya 

dalam lingkup tugas kepolisian; serta 

12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
26
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b. Tugas Pembinaan 

Tugas pembiaan adalah tugas-tugas dalam rangka memberikan bimbingan teknis 

maupun taktis dalam menjalankan fungsi kepolisian. Tugas ini diberikan kepada 

lembaga-lembaga atau masyarakat potensial yang berdasarkan undang-undang 

diberikan tugas dan tanggung jawab menjalankan fungsi kepolisian, yang dalam 

istilah lain sebagai alat-alat kepolisian khusus. 

Sesuai dengan Pasal 1 Keputusan Presiden No. 372 tahun 1962, yang dimaksud 

alat kepolisian khusus adalah alat atau badan sipil pemerintah yang oleh atau atas 

kuasa undang-undang diberikan wewenang untuk melakukan tugas kepolisian 

dibidangnya masing-masing, antara lain meliputi : 

(1) penerangan dan penyuluhan; 

(2) pencegahan dan penindakan. 

 

Bagi alat kepolisian khusus yang menjalankan tugas-tugas penyidikan tetap 

dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri, sebagaimana dalam Pasal 7 

ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yakni : penyidik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b (pejabat pegawai negeri 

sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang) mempunyai 

wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dan 

dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan 

penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (pejabat polisi Republik 

Indaonesia). 
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Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 

tentang Polri, menyebutkan bahwa : Pengemban fungsi kepolisian adalah 

Kepolisian Republik Indonesia yang dibantu oleh : 

1. Kepolisian khusus; 

2. Penyidik pegawai negeri sipil; dan 

3. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
27

 

 

Kepolisian khusus adalah instansi atau badan pemerintah yang oleh atau atas 

kuasa undang-undang diberi kewenangan untuk melaksanakan fungsi kepolisian 

dibidang teknis masing-masing. Contoh : polisi khusus kehutanan. Bentuk 

pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas dasar 

kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang memperoleh 

pengakuan dari Polri. Contoh : satuan pengamananan. 

 

2. Wewenang Kepolisian 

Berdasarkan konsep negara hukum, bahwa wewenang pemerintah berasal dari 

PeraturanPerundang-undangan. Berpijak pada konsep penyelenggaraan kepolisian 

adalah penyelenggaraan salah satu fungsi dari pemerintahan sesuai dengan Pasal 

2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, maka asas legalitas menjadi 

prinsip utama dalam menjalankan prinsip dan wewenang kepolisian. 

Secara teoritik menurut H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt wewenang yang 

bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh tiga cara, yaitu : 

1. Atributie atau atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat 

undang-undang kepada organ pemerintah. 

                                                           
27

Ibid, hlm 114. 



28 
 

2. Delegatie atau delegasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu 

organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. 

3. Mandaat atau mandat yaitu terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan 

kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.
28

 

 

Wewenang kepolisian diperoleh secara atributuif, yakni wewenang yang 

dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, anatara lain wewenang 

kepolisian yang dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, UU No. 2 Tahun 

2002 tentang Polri, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan lain-lain. Dari 

kewenangan atributif tersebut dalam wewenang lahir delegasi dan mandat, yakni 

pemberian wewenang dari satuan atas kepada satuan bawah (berupa mandat), 

maupun pendelegasian kepada bidang-bidang lain diluar struktur. 

 

Wewenang kepolisian secara atributif meliputi wewenang umum dan khusus. 

Wewenang umum sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 

2002 tentang Polri, meliputi : 

1. Menerima laporan/pengaduan; 

2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

mengganggu ketertiban umum; 

3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; 

4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau ancaman 

persatuan dan kesatuan bangsa; 

5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif 

kepolisian; 
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6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian 

dalam rangka pencegahan; 

7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 

8. Mengambil sidik jari dan identitas lainya serta memotret seseorang; 

9. Mencari keterangan dan barang bukti; 

10. Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional; 

11. Mengeluarkan surat ijin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka 

pelayanan masyarakat; 

12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan 

pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat; 

13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
29

 

 

Berkaitan dengan wewenang khusus kepolisian antara lain meliputi kewenangan 

sesuai Peraturan Perundang-Undangan (Pasal 5 ayat (2)) dan wewenang 

penyidikan atau penyelidikan proses pidana (Pasal 16 ayat (1) UU No. 2 Tahun 

2002). 

a. Wewenang berdasarkan Peraturan Perundang - undangan : 

a. Memberikan ijin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan 

kegiatan masyarakat lainya; 

b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; 

c. Memberikan surat ijin mengemudi kendaraan bermotor; 

d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan partai politik; 

e. Memberikan ijin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, 

dan senjata tajam; 
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f. Memberika ijin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan 

usaha dibidang jasa pengamanan; 

g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan 

petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian; 

h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan 

memberantas kejahatan internasional; 

i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang 

berada diwilayah Indonesia dengan koordinasi institusi terkait; 

j. Mewakili pemerintah RI dalam organisasi kepolisian internasional; 

k. Melaksanakan kewenangan lain dalam lingkup tugas kepolisian. 

 

b. Wewenang di bidang proses pidana : 

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 surat; 

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; 
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j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang 

berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaanmendesak atau 

mendadak untuk mencegah atau menangkal otang yang disangka 

melakukan tindak pidana; 

k. Memberi petunjuk dan bantuan penyelidikan kepada penyidik pegawai 

negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan 

l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

 

Wewenang Polri dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan juga diatur 

dalam Pasal 5  Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Sedangkan 

kewenangan kepolisian selaku penyidik diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP.
30

 

 

Dimasa yang akan datang, penataan Polri harus lebih mengutamakan peningkatan 

dan pengembangan fungsi, antara lain fungsi penunjang (Support Function), 

Fungsi investigasi (Investigation Function), Fungsi lalu lintas ( Traffic Function), 

Fungsi Patroli ( Patrol Function).
31

Sehingga peningkatan kinerja dalam tugas 

pokok mupun wewenang dari kepolisian akan berjalan lebih efisien 
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B. Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia. 

 

Dalam Hukum Positif Indonesia perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar 

proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan 

pelaksanaanya. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesai, 

walaupun tidak ada landasan hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan 

diluar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme 

perdamaian, lembaga adat dan sebagainya. Konsekuensi makin diterapkan 

eksistensi mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara 

dibidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan, 

bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan 

perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.
32

 

 

Alternatif Dispute Resolution khususnya dalam bentuk mediasi saat ini tengah 

booming dan sedang Go Internasional dalam wacana pembaharuan sistem 

peradilan pidana di Indonesia . Hal ini diperlukan dalam rangka untuk melakukan 

perubahan atau bahasa gaulnya reformasi hukum nasional. Reformasi hukum 

nasional membutuhkan transplantasi hukum, yakni upaya untuk menyesuaikan 

pembangunan hukum nasional dengan kecenderungan global dan Internasional. 

 

Perubahan dengan cara transplantasi hukum yang dimaksud, sepertinya 

berkesesuaian dengan wacana memasukan mediasi yang biasa dikenal dalam 

terminologi hukum perdata ke dalam kaedah-kaedah hukum pidana serta dalam 

rangka memperbaharui kaedah dan sistem peradilan pidana Indonesia yang 

selama ini tidak mengenal prinsip-prinsip mediasi. Alternatif penyelesaian 
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perkara pidana dengan menempuh jalur mediasi penal, dipandang dapat menjadi 

salah satu pilihan untuk merubah struktur dasar. Yakni melakukan transplantasi 

kaedah hukum bahkan lebih jauh mengembalikan dan menata ulang  sistem 

peradilan bangsa Indonesia pada posisi dan sifat-sifat dasarnya .Selain itu mediasi 

penal juga dapat membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan 

mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Konflik itulah yang dituju 

oleh proses mediasi penal. Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses 

dari pada hasil, yaitu: menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, 

kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut. 

 

Mediasi menurut Barda Nawawi Arief, dipergunakan mediasi penal dalam 

penyelesaian perkara pidana adalah karena ide dari mediasi penal berkaitan 

dengan masalah pembaharuan hukum pidana (Penal Reform), berkaitan juga 

dengan masalah pragmatisme, alasan lainnya adalah adanya ide perlindungan 

korban, ide harmonisasi, ide restorative justice, ide mengatasi kekakuan 

(formalitas) dan efek negatif  dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan 

yang berlaku, serta upaya pencarian upaya alternatif pemidanaan (selain 

penjara).
33

 Sebenarnya dalam masyarakat Indonesia penyelesaian suatu perkara 

baik perdata maupun pidana dengan Mediasi Penal bukan hal  baru, hal ini 

dibuktikan dengan adanya penyelesaian dengan pendekatan musyawarah. Bila 

dilihat secara histories kultur (budaya) masyarakat Indonesia sangat menjunjung 

                                                           
33

 Barda Nawawi Arief,  2000, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan 

Pidana Penjara, Badan Penerbit Universitas Diponogoro. Semarang, hlm 169-171. 



34 
 

tinggi pendekatan konsensus
34

, yang lebih mengutamakan pengambilan keputusan 

secara tradisional dan penyelesaian melalui mekanisme adat. 

 

Dalam penanganan kasus pidana, mediasi penal lebih mengedepankan 

kepentingan pelaku tindak pidana dan sekaligus kepentingan korban, sehingga 

tercapai  penyelesaian terbaik  yang menguntungkan pelaku tindak pidana dan 

korbannya. Dalam mediasi penal korban dipertemukan secara langsung dengan 

pelaku tindak pidana dan dapat mengemukakan tuntutannya sehingga dihasilkan 

perdamaian para pihak.    

 

Dalam Hukum Positif Indonesia perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar 

proses pengadilan, akan tetapi dalam hal tertentu dimungkinkan pelaksanaanya. 

Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesai, walaupun tidak ada 

landasan hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan diluar proses 

pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, 

lembaga adat dan sebagainya. Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi 

penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dibidang hukum pidana 

melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara 

hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak 

berfungsi. 

 

Menurut Muladi model konsensus yang dianggap menimbulkan konflik baru  

harus diganti dengan model asensus, karena dialog antara yang berselisih untuk  

menyelesaikan masalahnya, adalah langkah yang sangat  positif.  Dengan  konsep  
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ini muncul  istilah  ADR  yang dalam hal-hal tertentu lebih  memenuhi  tuntutan  

keadilan  dan  efesien. ADR ini merupakan bagian dari konsep restorative justice 

yang menempatkan peradilan pada posisi mediator.
35

 

 

Mediasi penal dilakukan dengan transparan sehingga dapat mengurangi 

permainan kotor yang seringkali terjadi dalam proses peradilan pidana tradisional. 

Mengingat banyaknya keuntungan yang ada pada mediasi penal, sebagaimana 

telah dipraktikan di beberapa negara, maka diperlukan upaya berupa kajian untuk 

menerapkan mediasi penal dalam proses peradilan pidana Indonesia sebagai 

bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem peradilan pidana 

merupakan sistem yang terdiri atas sub-sub sistem seperti  lembaga kepolisian, 

lembaga kejaksaan, lembaga pengadilan  dan lembaga pemasyarakatan, bahkan 

termasuk penasihat hukum. Dalam bekerjanya sistem peradilan pidana Indonesia 

berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai hukum formil untuk 

melaksanakan hukum pidana materiil. Dalam proses peradilan pidana, bekerjanya 

sistem peradilan pidana terdapat saling kebergantungan (interdepency) antara sub 

sistem satu dengan sub sistem lainnya. Mediasi penal merupakan salah satu 

bentuk dari pelaksanaan restorative justice, yaitu konsep yang memandang 

kejahatan secara lebih luas. Konsep ini memandang bahwa kejahatan atau tindak 

pidana bukanlah hanya sekedar urusan pelaku tindak pidana dengan negara yang 

mewakili korban, dan meninggalkan proses penyelesaiannya hanya kepada pelaku 

dan negara (Jaksa penuntut umum). 
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Lembaga Kepolisian mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah suatu 

perbuatan diteruskan atau tidak diteruskan dalam proses peradilan pidana dengan  

alasan-alasan tertentu. Dalam perkara lalu lintas misalnya  dalam kecelakaan lalu 

lintas, apabila hanya menimbulkan kerugian yang kecil atau luka yang kecil 

biasanya diselesaikan dengan mediasi di antara pelaku dan korban, dan pihak 

kepolisian sebagai saksi atas kesepakatan yang dicapai, perkara tidak diteruskan 

atas dasar kesepakatan bersama antara pelaku dan korban. Namun demikian jika 

kecelakaan akibat kelalaian tersebut menimbulkan kerugian yang besar seperti, 

nyawa maka mediasi tidak dapat dilakukan,  adapun pembayaran ganti kerugian 

berupa biaya rumah sakit dan penguburan jenazah korban hanya sebagai salah 

satu pertimbangan yang nantinya digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan 

putusan kepada terdakwa.
36

 

 

Kesepakatan mengganti kerugian tidak menghapuskan tindak pidananya, karena 

pelaku tetap saja disidik dan diproses dalam sistem peradilan pidana. Selanjutnya  

bahwa proses mediasi penal yang dilakukan oleh lembaga kepolisian dalam 

tindak pidana tertentu, bukanlah bentuk diskresi kepolisian, karena dalam diskresi 

kepolisian keputusan yang diambil justru bertentangan dengan peraturan sehingga 

melalui pertimbangan yang sangat banyak dan strategis untuk kepentingan orang 

banyak.  Di sini pun peran polisi bukan sebagai mediator, melainkan hanya 

sebagai saksi yang menyaksikan diselesaikannya perkara pidana tersebut melalui 

kesepakatan perdamaian.
37
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Dalam “Explanatory memorandum” dari Rekomendasi Dewan Eropa No.R 99/ 

19 tentang “Mediation in Penal Matters”, dikemukakan beberapa model mediasi 

penal sebagai berikut :
38

 

 

a.  Model "informal mediation" 

Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (criminal justice 

personnel) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh JPU (Jaksa 

Penuntut Umum) dengan mengundang para pihak untuk melakukan 

penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila 

tercapai kesepakatan. 

 

b.  Model "Traditional village or tribal moots" 

Model ini seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik pidana di 

antara warganya. 

 

c. Model "victim-offender mediation" 

 Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh 

mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat 

berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. 

  Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap 

pemeriksaan di kepolisian, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau 

setelah pemidanaan. 
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d. Model ”Reparation negotiation programmes" 

 Model ini semata-mata untuk menaksir/ menilai kompensasi atau 

perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, 

biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan. 

 Program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, 

tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materi. 

 

e. Model "Community panels or courts 

Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari 

penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan 

informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi. 

 

f. Model "Family and community group conferences" 

 Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga 

keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti 

polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban. 

 Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang 

komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk 

menjaga si pelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya. 

 

Dalam hukum pidana tidak dikenal mediasi penal, namun demikian ada 

kesempatan bagi korban untuk menggugat ganti kerugian kepada pelaku melalui 

gugatan perdata dan proses peradilan pidana tetap dijalankan. Namun sebenarnya 

apabila kita mempermasalahkan mediasi penal dalam hal penentuan pengganti 

kerugian dari  pelaku kepada korban hal ini dimungkinkan, yang dapat dijadikan 

dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat. Ganti kerugian 

terhadap korban dalam pidana bersyarat merupakan salah satu syarat khusus yang 
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telah dilakukan oleh terpidana, di samping ketentuan pidana yang akan dijatuhkan 

oleh hakim tidak lebih dari 1 (satu) tahun untuk pidana penjara. Apabila dalam 

mediasi dicapai kesepakatan, maka mediator memberitahukan kepada penyidik 

bahwa telah dicapai kesepakatan melalui mediasi dengan pembayaran ganti 

kerugian dari pelaku kepada korban.  Hasil kesepakatan mediasi penal merupakan 

putusan final, sehingga merupakan alasan penghapus penuntutan.  Dengan adanya 

hasil kesepakatan maka penyidik menyatakan bahwa kasus tidak dilanjutkan 

kepada pelimpahan BAP kepada penuntut. Dalam pelaksanaan mediasi penal di 

tahap penuntutan ini dilakukan sekaligus negosiasi ganti kerugian antara pelaku 

dan korban. Mediasi penal pada tahap penuntutan ini merupakan kombinasi antara 

bentuk Victim-Offender Mediation dan Reparation Negotiation Programme.  

 

Sistem Peradilan Pidana Indonesia menunjukkan kecendrungan polarisasi bahwa 

Bahwa “mediasi penal” dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia telah dikenal 

oleh hakim Indonesia. Dikaji dari perspektif  Asas, Norma dan Teori  eksistensi 

mediasi penal disebutkan  antara  “ada”  dan “tiada”. Dikatakan “ada” oleh karena 

ternyata praktik mediasi penal telah dilakukan oleh penegak hukum, masyarakat 

Indonesia dan penyelesaian tersebut dilakukan di luar pengadilan seperti melalui 

mekanisme lembaga adat. Dikatakan “tiada” dikarenakan mediasi penal dalam 

ketentuan undang-undang tidak dikenal dalam Sistem Peradilan Pidana akan 

tetapi dalam tataran di bawah undang-undang dikenal secara terbatas melalui 

diskresi penegak hukum, terbatas dan sifatnya parsial. Pada tataran di bawah 

undang-undang penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal 

diatur dalam Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 

Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution 
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(ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Kepolisian 

Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.    

 

C. Restorative Justice 

 

Konsep restorative justice merupakan suatu konsep penyelesaian tindak  

pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan  pelaku 

(tersangka) bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama-sama 

berbicara.
39

 Restorative Justice mengedepankan proses dimana semua pihak yang 

berhubungan dengan tindak pidana tersebut  bermusyawarah untuk memecahkan 

masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi masalah tersebut serta akibat yang 

akan terjadi pada masa yang akan datang.
40

 

 

Keadilan restoratif menawarkan beberapa cara dalam menyelesaikan konflik. 

Mereka melibatkan individu yang tidak terlepas dari insiden itu, tetapi secara 

langsung terlibat atau terpengaruh olehnya. Partisipasi masyarakat dalam proses 

tidak lagi abstrak, melainkan sangat langsung dan konkret. Proses ini sangat 

disesuaikan dengan situasi di mana pihak berpartisipasi secara sukarela dan 

masing-masing memiliki kapasitas untuk terlibat penuh dan aman dalam proses 

dialog dan negosiasi. John Braithwaite menjelaskan bahwa wacana restoratif 

justice berfokus pada program keadilan restoratif dalam masalah pidana, tetapi 

perlu dicatat bahwa proses restoratif yang digunakan untuk mengatasi dan 
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menyelesaikan konflik di berbagai konteks dan pengaturan lainnya, termasuk 

sekolah dan tempat kerja. 

 

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) atau dikenal dengan istlah “reparative 

justice” adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan 

dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta 

masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata 

penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, 

sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas 

tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka 

perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan 

melakukan pelayanan masyarakat. 

 

Pendekatan Restorative justice memfokuskan kepada kebutuhan baik korban 

maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan Restorative Justice 

(Keadilan Restoratif) membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari 

kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah 

teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya 

adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. 

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) menumbuhkan dialog antara korban 

dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas 

pelaku. 
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Konsep Restorative Justice (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana. 

Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada 

pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang 

menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan 

mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan 

masyarakat bila diperlukan. Dalam ke-Indonesia-an, maka diartikan bahwa 

Restorative Justice sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan 

pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana 

dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan 

implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula 

 

1. Sejarah perkembangan pendekatan Restorative Justice 

Istilah umum tentang pendekatan restorative diperkenalkan untuk pertama   

kalinya oleh  Albert Eglash dengan menyebutkan istilah Restorative Justice. 

Dalam tulisannya yang  mengulas tentang Reparation dia  mengatakan  bahwa 

restorative justice adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap 

pendekatan  keadilan  retributif dan  keadilan  rehabilitatif.  Konsep  pendekatan  

restoratif  merupakan suatu  perkembangan  dari  pemikiran  manusia  yang  

didasarkan  pada tradisi-tradisi  peradilan  dari  peradaban  bangsa-bangsa  Arab, 

Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk 

penyelesaian masalah tindak pidana.  

 

Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui  diskresi (kebijakan) dan  diversi, 

yaitu pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk 

diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalu musyawarah sebetulnya 

bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak 
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membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat 

diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan 

atau pemulihan keadaan. Dengan menggunakan metode restorative hasil yang 

diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak anak yang ditangkap ditahan dan 

divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi 

manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari. 

Adapun sebagai mediator dalam musyawarah dapat diambil dari tokoh 

masyarakat yang terpercaya dan jika kejadiannya di sekolah, dapat dilakukan oleh 

kepala sekolah atau guru. 

 

 

Mark M. Lanier dan Stuart Henry menjelaskan bahwa konsep pendekatan  

restoratif  memiliki  sumber-sumber  yang  berbeda,  seperti yang bersumber pada 

praktik-praktik restitusi suku Anglo Saxon pada abad  pertama,  Peradilan  suku  

Bangsa Amerika Asli dan Aboriginal (Native American and Aboriginak   Justice), 

aktivisme dari kaum Mennonite, pergerakan-pergerakan korban, kaum   

abolisionis dan kriminologi penciptaan perdamaian (peace making criminology), 

serta gagasan-gagasan tentang reintegrative  shaming (perasaan malu sebagai 

sarana mengintegrasikan kembali ke dalam masyarakat) 
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2. Perinsip Umum Restorative Justice 

 

Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam 

konsep pendekatan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana, antara lain:
41

 

a. Prinsip Penyelesaian yang adil (Due Process) 

Dalam setiap sistem peradilan pidana di seluruh negara, kepada tersangka 

selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedural-

prosedural perlindungan tertentu ketika dihadapkan pada penuntutan atau 

penghukuman. Proses peradilan (Due  Process) haruslah  dianggap  sebagai  

bentuk  perlindungan untuk   memberi   keseimbangan   bagi   kekuasaan   

negara   untuk menahan,   menuntut,   dan   melaksanakan   hukuman   dari   

suatu putusan penghukuman. 

 

Diantara  proteksi-proteksi  yang  di identifikasi  yang  telah  diterima secara  

internasional  dan  termasuk  sebagai  gagasan Due Process adalah  hak  

untuk  diduga  tak  bersalah  (presumption  of  innocence) dan hak untuk 

mendapatkan persidangan yang adil (fair) serta hak untuk mendapatkan 

bantuan penasihat hukum. Dalam penyelesaian restoratif batas proses formal   

selalu diberikan  bagi  tersangka  setiap  saat,  baik  selama  dan  setelah 

restoratif  agar  hak  tersangka  mendapatkan  pengadilan  yang fair tetap  

terjaga. Namun demikian jika tersangka diharuskan untuk melepaskan 

haknya dan memilih untuk berpartisipasi dalam sebuah proses restoratif,   

maka kepada tersangka harus diberi tahu implikasi keputusannya memilih 

intervensi restoratif. Sebaliknya bila dalam  putusan  penyelesaian  melalui 

restoratif pelaku  tidak  dapat memenuhi   putusan   karena   dianggap 
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mengurangi hak atau membebani tersangka terlalu berat, maka kepada  

pelaku diberi perlindungan tambahan, tersangka dapat diperbolehkan untuk 

melakukan banding terhadap perjanjian apapun yang dicapai dalam proses 

restoratif berdasarkan alasan tidak bersalah. 

 

b. Perlindungan yang setara 

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif. 

Keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan 

tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal 

bangsa dan kedudukan sosial lainnya. 

 

Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan restoratif dalam   

penyelesaian suatu masalah dan memberikan “rasa keadilan” diantara para 

partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak   

mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan   

fisik. Sehingga akan terjadi suatu ketidaksetaraan diantara para pihak yang 

berpartisipasi dalam suatu proses restoratif 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah 

Berdasarkan klasifikasi penelitian hukum baik yang bersifat normatif maupun yang 

bersifat empiris serta ciri-cirinya, maka pendekatan masalah yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

 

1. Pendekatan Yuridis Normatif (Library Research) 

Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan cara 

mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan 

yang  menunjang dan berhubungan dengan penelaahan hukum terhadap kaedah yang 

dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis. Penelitian normatif terhadap hal-

hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, dasar hukum dan konsep-konsep hukum. 

 

Pendekatan ini dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah hukum yaitu 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), peraturan-peraturan lainya 

serta literatur-literatur yang berhubungan dengan praktik penanganan perkara oleh 

kepolisian. 
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2. Pendekatan Yuridis Empiris 

 

Pendekatan empiris adalah menelaah hukum terhadap objek penelitian sebagai pola 

perilaku yang nyata dalam masyarakat yang ditujukan kepada penerapan hukum yang 

berkaitan dengan penyelesaian hukum yang dapat dilakukan Lembaga Kepolisian 

beserta identifikasi permasalahannya. 

 

Pendekatan normatif dan pendekatan empiris karna penelitian ini berdasarkan sifat, 

bentuk dan tujuannya adalah penelitian deskriftif dan problem identification yaitu 

dengan mengidentifikasi masalah yang muncul kemudian dijelaskan berdasarkan 

peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang berlaku serta ditunjang dengan 

landasan teori yang berhubungan dengan penelitian. 

 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

 

1. Sumber Data 

Sumber data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder itu 

data yang diperoleh dari studi kepustakaan (Library Research) dengan cara 

membaca, mengutip, menyalin, dan menganalisis berbagai literatur. Data sekunder 

terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu: 

a. Bahan hukum primer yaitu antara lain meliputi: 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
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2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia; 

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum 

primer seperti buku-buku, literatur, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan 

permasalahan. 

c. Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari 

buku-buku, literatur, media masa, kamus maupun data-data lainnya.
42

 

 

2. Jenis Data 

Sumber data yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini 

adalah bersumber pada: 

a. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dengan jalan menelaah bahan-bahan 

hukum primer, sekunder, dan tersier yang sesuai dengan masalah yang dibahas. 

b. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara lansung oleh peneliti. Dalam hal 

ini mengenai penerapan mediasi oleh Lembaga Kepolisian dalam penanganan 

tindak pidana ringan dalam mewujudkan prinsip restoratve justice pada Polresta 

Bandar Lampung.
43

 

 

 

 

                                                           
42

 Roni Hanitijo Soemitro, 1982, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 24. 
43

 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 1995, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT 

Raja Grafindi Persada, hlm 12. 
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C. Penentuan Narasumber 

 

Informan (narasumber) penelitian adalah seorang yang karena memiliki informasi 

(data) banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai informasi mengenai 

objek penelitian tersebut. Lazimnya informan atau narasumber ini ada dalam 

penelitian yang subjek penelitian berupa lembaga, organisasi atau institusi. Di antara 

sekian banyak informan tersebut, ada yang disebut narasumber kunci (key informan) 

seorang atau beberapa orang, yaitu orang atau orang-orang yang paling banyak 

mengusai informasi (paling banyak tahu) mengenai objek yang sedang diteliti 

tersebut. 

 

Adapun narasumber yang dianggap memiliki informasi mengenai objek yang diteliti 

adalah sebagai berikut: 

1. Penyidik Satuan Reserse Polresta Bandar Lampung : 2 (dua) orang 

2. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung : 1 (satu) orang 

          Jumlah   : 3 (tiga) orang 
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D. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Studi Dokumentasi dan Studi Pustaka, studi dokumentasi dan studi pustaka ini 

dilakukan dengan jalan membaca teori-teori dan perundang-undangan yang 

berlaku (bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tertier). Kemudian 

menginfentarisir serta mensistematisirnya
44

. 

b. Wawancara, wawancara ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer yaitu 

dengan cara wawancara terarah atau directive interview. Dalam pelaksanaan 

wawancara terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan 

diajukan
45

.   

 

2. Prosedur Pengolahan Data 

Pengolahan data yang telah diperoleh maka penulis melakukan kegiatan-kegiatan 

antara lain ialah: 

a. Editing yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan 

kebenaran data yang telah diterima serta relevansinya terhadap penelitian. 

b. Klasifikasi data adalah suatu kumpulan data yang diperoleh perlu disusun dalam 

bentuk logis dan ringkas, kemudian disempurnakan lagi menurut ciri-ciri data dan 

kebutuhan penelitian yang dikualifikasikan menurut jenisnya. 

                                                           
44

Ibid, Hlm131. 
45

Ibid, Hlm 126. 
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c. Sistematisasi data yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai 

dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan dalam 

menganalisa data tersebut. 

 

E. Analisis Data 

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian yang bersifat sosial adalah analisis 

secara kualitatif. Pengertian analisis secara kualitatif adalah tata cara penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara 

tertulis atau lisan yang perilaku yang nyata. Sedangkan yang dimaksud dengan 

analisis kualitatif adalah penyorotan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada 

pengukuran yang memisahkan objek-objek penelitian kedalam unsur-unsur tertentu, 

untuk kemudian ditarik generalisasinya yang seluas mungkin terhadap ruang lingkup 

yang telah ditetapkan.
46

 

 

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kuantitatif, hal ini didasarkan pada teori bahwa penelitian normatif dimana perolehan 

datanya lebih dominan dengan studi kepustakaan / data sekunder (meliputi hukum 

primer, sekunder, dan tersier) metode yang ditetapkan lebih tepat analisis kualitatif , 

sedangkan data perimer hasil pengamatan dan wawancara dikualitatifkan. 

                                                           
46

 Suharsimi Arikunto, 2002, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Rineka Cipta, Hlm 195. 
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V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 

1. Penerapan mediasi oleh pihak kepolisian dalam penanganan perkara tindak pidana 

ringan sebagai upaya mewujudkan restorative justice.  

 

Penyelesaian perkara pidana khususnya tindak pidana ringan oleh kepolisian, 

pada praktiknya sebelum melimpahan berkas perkara pada tahap selanjutnya 

yakni tingkat kejaksaan, terlebih dahulu melakukan upaya yakni proses mediasi 

antara kedua belah pihak. Peroses mediasi ini dilakukan oleh penyidik kepolisian 

agar terjadi pemecahan atas permasalahan hukum yang terjadi, sehingga kedua 

belah pihak merasa mendapatkan keadilan yang diinginkannya. Berdasarkan hasil 

penelitian yang penulis lakukan, Aparat Kepolisian Polresta Bandar Lampung, 

dalam menyikapi permasalahan hukum ini dengan cara menerapakan kebijakan 

hukum apabila menghadapi permasalahan tersebut.  

 

Upaya Aparat Kepolisian Polresta Bandar lampung dalam menerapkan prinsip 

restorative justice dengan beberapa cara atau metode: 

1. Melakukan mediasi penal dengan prinsip-prinsip restorative. 

2. Menerapkan diskresi kepolisian. 
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2. Faktor penghambat penerapan perisip restorative justice dalam penyelesaian 

perkara pidana ringan adalah: 

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

penyelesaian perkara pidana, sehingga penyidik kepolisian harus menjalankan 

kewenangan yang ada yaitu diskresi. 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 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 rasa keadilan 

serta kemanfaatan yang ada di masyarakat.  
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B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penelitian ini mempunyai 

saran-saran sebagai berikut: 

1. Polri seharusnya menekankan penerapan hukum progresif dengan menerapkan 

restorative justice melalui kewenagan diskeresi yang dimiliki oleh aparat 

kepolisian. Penyidik kepolisian sebisa mungkin melakukan mediasi dengan 

melibatkan unsur-unsur masyarakat yang terlibat sehingga proses penyelesaian 

perkara pidana pada tahap penyidikan dapat terlaksana sebelum lanjut pada tahap 

peradilan selanjutnya. 

 

2. Perlu adanya penyesuaian persepsi antara sub system peradilan pidana dalam 

menjalankan prinsip restorative justice dengan sarana mediasi antar pihak-pihak 

yang berpekara. Hal ini di perlukan agar penerapan prinsip restorative tidak hanya 

dijalankan pada tahap penyidikan di kepolisian saja, akan tetapi diterapkan pada 

tahap peradilan selanjutnya seperti tingkat kejaksaan dan pengadilan. Perlu 

adanya aturan yang mangatur mengenai mediasi sebagai penyelesaian perkara 

pidana. Sehingga penyidik kepolisian mempunyai dasar atau landasan pijak dalam 

menjalankan tindakannya apabila terjadi perdamaian sehingga terjadi pencabutan 

pelaporan yang menyatakan berahirnya proses penangan perkara pidana. 
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