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ABSTRAK 

Proses peradilan pidana dimulai pada tingkat kepolisian dengan tugas melakukan 

penyelidikan dan penyidikan yang akan diteruskan hingga tingkat pengadilan. 

Penyelidikan dan penyidikan merupakan pintu masuk dari suatu proses peradilan 

pidana. Saat ini pendekatan dari sistem peradilan di Indonesia masih menggunakan 

pendekatan retributive dimana tujuan pemidanaan yaitu pembalasan terhadap 

pelaku. Apabila penanganan tindak pidana antara extra ordinary crime, tindak 

pidana biasa, dan bermotif ringan tidak dibedakan, khususnya tindak pidana yang 

kerugiannya dimungkinkan dapat dipulihkan kembali, tentunya dapat 

mengorbankan rasa keadilan dan reaksi sosial terhadap korban. Pada permasalahan 

ini korban dan tersangka dirugikan atas proses pidana yang hakikatnya untuk 

memberikan keadilan bagi kedua belah pihak. Hadirnya pendekatan restorative 

justice yang mengedepankan prinsip musyawarah mufakat diharapkan dapat 

menjadi alternatif dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. Tahap penyelidikan 

dan penyidikan dapat dilakukan pendekatan Restorative justice untuk 

menyelesaikan suatu perkara pidana. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti 

Implementasi Restorative Justice Pada Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak 

Pidana Pada Kepolisian Sektor Ngemplak. 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu menganalisa secara cermat 

mengenai implementasi restorative justice pada tahap penyelidikan dan penyidikan 

di Polsek Ngemplak dan problematika yang terjadi, untuk selanjutnya dianalisis 

menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini berfokus pada fakta di 

lapangan sesuai dengan hasil wawancara dan data yang diperoleh serta hukum yang 

berlaku. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma atau 

kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Kemudian hal tersebut 

dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang 

menyangkut restorative justice dalam tahap penyelidikan dan penyidikan di Polsek 

Ngemplak Sleman. 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, implementasi restorative justice 

pada penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian Sektor Ngemplak menggunakan 

restorative justice bentuk mediasi pelaku-korban (Victim-Offender Meditation) dan 

mediasi pertemuan kelompok keluarga (Family Group Conferencing) dalam 

menyelesaikan suatu perkara pidana. Dasar hukum penyidik Kepolisian Sektor 

Ngemplak dalam menggunakan pendekatan restorative justice yaitu mengacu pada 

Pasal 5 ayat (1) angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana, pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara, 

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 

Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Surat Edaran Kepolisian Nomor: 

SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restorative (Restorative Justice) 

Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Problematika restorative justice yang dihadapi 

oleh penyidik secara garis besar ada dua problem, yaitu problem internal dan 

problem eksternal. 

Kata kunci: restorative justice, penyidikan, kepolisian. 
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ABSTRACT 

The criminal justice process starts at the police level in the form of the investigation 

stage which is the entrance to a judicial process. Currently, the approach of the 

justice system in Indonesia still uses a retributive approach where the purpose of 

punishment is retaliation against the perpetrator. If the criminal act is between an 

extraordinary crime, an ordinary crime, and a crime that cannot be followed up, a 

crime whose losses can be recovered, of course, it can receive a sense of justice and 

a social reaction to the victim. In this matter, the victim and the suspect are harmed 

by the criminal process, which is essentially to provide justice for both parties. The 

approach to the presence of a restorative justice approach with the principle of 

deliberation and consensus is expected to be an alternative in resolving a criminal 

case. At the stage of investigation, a recovery court approach can be carried out to 

resolve a criminal case. Therefore, the researchers are interested in researching the 

implementation of Restorative Justice in Criminal Investigation in the Ngemplak 

Sector Police. 

This research is descriptive-analytic in nature, which analyzes carefully the 

implementation of restorative justice at the investigation stage at the Ngemplak 

Police and the problems that occur, to be further analyzed using an empirical 

juridical approach. This approach is based on facts in the field in accordance with 

the results of interviews and data obtained as well as applicable laws. The case 

approach aims to apply legal norms or rules that are carried out in legal practice. 

Then it is with legal theories and practice of positive law implementation related to 

restorative justice in the investigation stage at Polsek Ngemplak Sleman. 

The results of this study state that, the implementation of restorative justice 

at investigations in the Ngemplak Sector Police uses restorative justice in the form 

of Victim-Offender Meditation and Family Group Conferencing in resolving a 

criminal case. The legal basis for Ngemplak Sector Police investigators in using the 

restorative justice approach is refers to to Article 5 section (1) number 4 and Article 

7 paragraph (1) letter j Criminal Code Procedures, article 18 Law No. 2 Year 2002 

on National Police, Regulation of the Chief of Indonesian National Police Number 

6 Year 2019 on Criminal Investigation, Police Circular Letter No: SE/8/VII/2018 

on the Application of Restorative Justice. In general, there are two problems of 

restorative justice that faced by the investigators, which are internal problems and 

external problems. 

Keywords: restorative justice, investigation, police. 
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ََلةُ َو الّسََلُم َعلَى أَْشَرِف األَنبِيَآِء َو  اَْلَحْمدُِللِّٰه َرّبِ العَالَِميِن َو الصَّ
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penegakan supremasi hukum dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan 

negara termasuk memelihara dan melindungi hak-hak warga negaranya 

merupakan ciri dari negara hukum. Sebuah hukum yang baik setidaknya 

wajib memenuhi tiga hal pokok suatu hukum, yaitu keadilan, kepastian 

hukum, dan kemanfaatan hukum. Peraturan tertulis dalam sebuah undang-

undang adalah penerapan dalam menjamin kepastian hukum agar negara 

tidak berbuat sewenang-wenang. Criminal Justice System atau Law 

Enforcement System sebagai salah satu sub system penyelenggaraan negara 

dalam konteks penegakan hukum pidana. Crimanal Justice System 

merupakan suatu sub sistem peradilan pidana yang saling terkait meliputi, 

kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan dengan 

tujuan menanggulangi kejahatan.1 

 Kepolisian merupakan lembaga negara yang memiliki tugas pokok 

untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, 

mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum sesuai dengan 

                                                           
1 Mardjono Reksodipuro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia:Melihat Kepada Kejahatan 

dan Penegakan Hukum dalam Batas- Batas Toleransi, (Jakarta: Fakultas Hukum Indonesia, 1993), 

hlm. 1. 
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amanat Undang-Undang Dasar 1945.2 Kepolisian merupakan lembaga 

hukum dan hidup dalam komunitas manusia yang lebih besar yang dapat 

membentuk segala sesuatu yang dilakukan organisasi, maka peletakan 

lembaga kepolisian dalam suatu organisasi negara menjadi lebih penting, 

karena akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

yang dibebankan, serta kinerja lembaga kepolisian.3 

Sebuah tindak pidana mulai diproses pada tahapan penyelidikan 

yang kemudian dilanjutkan dengan penyidikan yang biasanya dilakukan 

oleh penyelidik atau penyidik dari lembaga kepolisian yang diberikan 

amanat oleh undang-undang. Penyelenggaraan sistem peradilan pidana 

adalah proses sejak dilakukannya penyidikan hingga putusan pengadilan 

yang berstatus res judicata (legally binding; inkracht van gewaijsde) atau 

sudah memiliki kekuatan hukum tetap.4 Dalam pelaksanaannya, 

penanganan tindak pidana di Indonesia masih menggunakan sistem 

retributive justice yang berorientasi pada pembalasan dan lebih 

mengutamakan pada kepastian hukum. Apabila penanganan tindak pidana 

antara extra ordinary crime, tindak pidana biasa, dan bermotif ringan tidak 

dibedakan, khususnya tindak pidana yang kerugiannya dimungkinkan dapat 

dipulihkan kembali, tentunya dapat mengorbankan rasa keadilan dan reaksi 

                                                           
2 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 30 ayat (4). 

3 Sadjijono, Seri Hukum dan Kepolisian Polri dan Good Governance, (Surabaya: Laksbang 

Mediatama, 2008), hlm. 2. 

4 Anas Yusuf, Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi 

Mewujudkan Keadilan Substantif, (Jakarta: Penerbit Universitas Tri Sakti, 2016), hlm. 3. 
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sosial terhadap korban. Pada permasalahan ini korban tidak hanya pihak 

yang dirugikan semata, namun tersangka juga menjadi korban atas proses 

pidana yang hakikatnya untuk memberikan keadilan bagi kedua belah 

pihak. Oleh sebab itu, diperlukan suatu tindakan alternatif yang optimal dari 

aturan-aturan yang berlaku, yaitu berupa tindakan diskresi pada tahapan 

sistem peradilan pidana salah satunya lembaga kepolisian. 

Pelaksanaan diskresi yang diputuskan oleh Polisi dalam tindakan 

untuk mengesampingkan perkara, upaya menahan atau tidak melakukan 

penahanan terhadap tersangka/pelaku pelanggaran hukum atau 

menghentikan proses penyidikan, bukanlah tindakan diskresi individual 

yang tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya. Tindakan 

tersebut merupakan tindakan diskresi birokrasi karena dalam pengambilan 

keputusan diskresi berdasarkan atau berpedoman pada kebijakan-kebijakan 

pimpinan dalam organisasi dan hal tersebut telah dijadikan kesepakatan 

diantara mereka.5 

Dasar hukum kepolisian dalam melakukan diskresi berdasarkan 

pada Pasal 7 Ayat (1) butir j UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 

16 Ayat (1) dan Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia yang mengatur “dapat mengambil tindakan lain”, 

dengan “syarat-syarat tertentu” atau disebut dengan “diskresi”. Berdasarkan 

peraturan tersebut penyelidik dan penyidik memiliki kebijakan untuk 

                                                           
5 Abbas Said, “Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi oleh Polisi dalam Penegakan 

Hukum Pidana”, Jurnal Hukum dan Peradilan, No.1 Vol: 1, Maret 2012, hlm. 149. 
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memilih bagaimana harus bertindak. Diterbitkannya Surat Edaran Kapolri 

No. SE/8/VIII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (restorative 

justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana menyatakan bahwa pelaksanaan 

kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh 

penyelidik dan penyidik Polri yang menerapkan prinsip restorative justice 

dalam metode penyidikannya didasarkan pada ketentuan KUHAP dan 

ketentuan dalam UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Indonesia. 

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, pada pasal 12 mengatur mengenai 

syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pendekatan 

restorative. Peraturan-peraturan tersebut memberikan jalan untuk 

menggunakan pendekatan restorative justice dalam menyelesaikan sebuah 

perkara. 

Di Indonesia konsep keadilan restoratif mulai berkembang dan 

diterapkan sebagai perundang-undangan sejak disahkannya Undang-

undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut 

keadilan restoratif, sistem peradilan pidana harus mendukung terciptanya 

masyarakat yang damai dan adil, sistem peradilan seharusnya ditujukan 

untuk menciptakan perdamaian, bukan untuk menghukum.6 Restorative 

justice dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari 

implementasi diversi. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi ialah 

                                                           
6 Marwan Effendy, Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan 

Harmonisasi Hukum Pidana, (Jakarta :Referensi, 2014), hlm. 135.   
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pendekatan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan 

kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.7 

Implementasi restorative justice dalam penggunaan diversi pada peradilan 

pidana anak tidak menutup kemungkinan untuk diaplikasikan pada sistem 

peradilan pidana khususnya pada tingkat kepolisian. 

Restorative justice pada tingkat kepolisian diharapkan mampu untuk 

mengurangi dampak dari banyaknya kasus yang masuk ke pengadilan 

karena tidak semua tindak pidana harus diselesaikan pada tingkat 

pengadilan. Penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat 

merupakan mekanisme integral kehidupan masyarakat di Indonesia. 

Restorative justice yang mengedepankan musyawarah mufakat 

mengutamakan pengembalian keadaan korban seperti keadaan semula tanpa 

harus melalui lembaga pengadilan karena hak-hak dari pelaku dan korban 

telah dikembalikan. Penggunaan pendekatan restorative justice ini masih 

belum terlalu optimal dilaksanakan dikarenakan beberapa faktor, seperti 

sosialisasi kepada masyarakat oleh pihak terkait.  

Lembaga Kepolisian pada tingkat kecamatan diampu oleh suatu 

Kepolisian Sektor dalam melakukan pengaduan terkait suatu tindak pidana. 

Kepolisian Sektor Ngemplak merupakan salah satu polsek yang berada di 

bagian utara provinsi D.I. Yogyakarta yang notabene masyarakatnya masih 

belum mengenal jelas tentang restorative justice. Hal ini berdasar pada 

                                                           
7 Randy Pradityo, “Garis Lurus Diversi Sebagai Pendekatan Non-Penal”, Jurnal 

RechtsVinding Online (Jakarta, 2016), hlm. 1.   
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jumlah tindak pidana yang masuk pada Kepolisian Sektor Ngemplak tidak 

mencapai 50% dari jumlah laporan atau aduan yang masuk dapat 

diselesaikan menggunakan pendekatan ini. Oleh karena itu, penulis tertarik 

membuat penelitian dan menulis skripsi berjudul “IMPLEMENTASI 

RESTORATIVE JUSTICE PADA PENYELIDIKAN DAN 

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (STUDI PADA KEPOLISIAN 

SEKTOR NGEMPLAK)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik suatu 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi pendekatan restorative justice pada tahap 

penyelidikan dan penyidikan dalam menyelesaikan suatu laporan 

tindak pidana di Polsek Ngemplak? 

2. Apa saja problematika pelaksanaan pendekatan restorative justice 

pada tahapan penyelidikan dan penyidikan di Polsek Ngemplak 

Sleman? 
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C. Tujuan dan kegunaan penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis maka 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan diatas 

yaitu: 

a. Mengetahui sejauh mana implementasi pendekatan restorative 

justice dalam menyelesaikan suatu tindak pidana pada tahap 

penyelidikan dan penyidikan di Polsek Ngemplak Sleman. 

b. Mengetahui problematika yang terjadi dalam implementasi 

pendekatan restorative justice pada tingkat penyelidikan dan 

penyidikan di Polsek Ngemplak Sleman. 

2. Kegunaan dari penelitian ini yaitu: 

a. Secara Teoritis 

Berkontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dalam 

bidang ilmu hukum terutama yang berkaitan upaya pelaksanaan 

pendekatan restorative justice dalam tahap penyelidikan dan 

penyidikan suatu tindak pidana.  

b. Secara Praktis 

Diharapkan dapat menginformasikan kepada masyarakat 

tentang pendekatan restorative justice sebagai upaya 

menyelesaikan suatu tindak pidana yang dapat ditempuh pada 

tahap kepolisian. Memberikan masukan kepada kepolisian 
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khususnya penyidik dan badan legislatif dalam membuat 

peraturan-peraturan yang mengakomodir pendekatan restorative 

justice. 

 

D. Telaah Pustaka 

Penyusun menyadari bahwasanya penelitian mengenai implementasi 

pendekatan restorative justice pada tingkat kepolisian pernah dijadikan 

objek penelitian sebelumnya oleh peneliti yang lain. Di bawah ini terdapat 

beberapa karya penelitian terdahulu yang berhubungan dengan 

Implementasi Restorative Justice Pada Penyelidikan dan Penyidikan Tindak 

Pidana (Studi pada Kepolisian Sektor Ngemplak), sebagai berikut: 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Qismanul Hakim dengan 

judul “Penerapan Restorative Justice (Keadilan Restorasi) Dalam 

Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Anak Perspektif Hukum Positif 

Indonesia Dan Hukum Pidana Islam”. Di dalam penelitiannya, Qismanul 

Hakim menyimpulkan restorative justice dapat dilakukan dalam kasus 

pidana anak serta hukum positif dan hukum Islam membolehkan konsep ini 

dilakukan apabila terdapat pemaafan dari korban.8 Pada penelitian ini 

                                                           
8 Qismanul Hakim, “Penerapan Restorative Justice (Keadilan Restorasi) Dalam 

Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Anak Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum 

Pidana Islam”, Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 

(2018), hlm. 87. 
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membahas mengenai kasus anak yang di selesaikan dengan pendekatan 

restorative justice dan dibandingkan dengan hukum Islam. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ammar Muzaki Maftuf 

dengan judul “Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan (Pasal 351 

Ayat (1) Kuhp) Dalam Tingkat Penyidikan Di Polsek Mrebet Purbalingga 

(Studi Kasus Perkara No. Lp/B/06/Ii/2018/Jateng/Res. Pbg/Sek. Mrebet)”. 

Di dalam penelitian ini, Ammar Muzaki menyimpulkan studi perkara yang 

diangkat diselesaikan dengan Restorative justice model Family and 

Community Group Conference. Permasalahan yang dihadapi oleh penyidik 

ialah masalah internal dan eksternal.9 Perbedaan dengan tema yang penulis 

buat adalah penulis memaparkan kasus-kasus yang telah diselesaikan 

dengan Restorative Justice di Polsek Ngemplak Sleman tidak hanya sebatas 

1 (satu) perkara saja. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Fera Nur Kartika dengan 

judul “Peran Penyidik Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice 

Terhadap Lakalantas di Boyolali”. Pada penelitian ini Fera Nur Kartika 

menyimpulkan pendekatan Restorative Justice dapat dilakukan apabila 

pihak yang berperkara meminta demikian dan kasus tersebut harus sesuai 

dengan syarat tentang perkara yang dapat diselesaikan dengan restorative 

justice, serta masyarakat kurang memahami terkait adanya penyelesaian 

                                                           
9 Ammar Muzaki Maftuf, “Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan (Pasal 351 

Ayat (1) Kuhp) Dalam Tingkat Penyidikan Di Polsek Mrebet Purbalingga (Studi Kasus Perkara No. 

Lp/B/06/Ii/2018/Jateng/Res. Pbg/Sek. Mrebet)”, Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas 

Islam Walisongo Semarang, (2019), hlm. 148. 
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perkara kecelakaan lalu lintas yang dapat diselesaikan dengan melalui 

pendekatan restorative justice.10  

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Rizki Dwi Wira Siregar 

dengan judul “Peranan Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice 

Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Polsek Deli Tua”. Pada 

penelitian ini tujuan yang hendak dicapai Rizki Dwi adalah untuk 

mengetahui Penerapan restorative justice Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas 

Khususnya di wilayah Polsek deli Tua. Dalam skripsi ini menggunakan 

pendekatan dengan teori penegakan hukum dan teori keadilan restorative 

justice. 11 

Dari beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa letak 

perbedaan dengan penelitian penulis lakukan adalah penulis akan 

mengangkat tema restorative justice yang dilaksanakan pada tahap 

penyelidikan dan penyidikan di Polsek Ngemplak selama tahun 2020, tidak 

sekedar mengangkat 1 kasus saja sebagai bahan kajian. Namun akan 

mengkaji mengenai pelaksanaan pendekatan restorative justice dalam 

menyelesaikan suatu perkara dan mengetahui problematika yang terjadi 

dalam implementasi pendekatan restorative justice pada tingkat 

penyelidikan dan penyidikan di Polsek Ngemplak Sleman. 

                                                           
10 Fera Nur Kartika, “Peran Penyidik Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice 

Terhadap Lakalantas di Boyolali”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

(2020). 

11 Rizki Dwi Wira Siregar, “Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice 

Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Polsek Deli Tua”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas 

Medan Area, (2018). 
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E. Kerangka Teoritik 

1. Teori Mediasi Penal 

Mediasi penal berasal dari kata mediasi atau dalam bahasa Inggris 

disebut mediation. Menurut M. Echols dan Hasan Asandi mediasi 

merupalan suatu penyelesaian sengketa dengan cara menengahi.12 

Sedangkan menurut Moore mediasi adalah intervensi dari pihak ketiga 

terhadap suatu perkara oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak 

berpihak, dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk 

mengambil keputusan dalam menengahi para pihak yang berselisih 

untuk mencapai kesepakatan tanpa paksaan dari pihak manapun. 

Pelaksanaan mediasi harus melibatkan adanya pihak ketiga sebagai 

mediator. 

Mediasi penal dalam istilah Belanda disebut strafbemiddeling, 

atau sering juga disebut “mediation in criminal cases” atau “mediation 

in penal matters”. Dasar dari mediasi penal yaitu mempertemukan 

antara pelaku dengan korban yang bertikai, mediasi penal juga disebut 

“victim-offender mediation” (VOM) atau “offender-victim arrangement 

(OVA). Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternative dispute 

resolution (selanjutnya disebut ADR) yaitu alternatif penyelesaian 

                                                           
12 M. Echols & Hasan Asandi dalam Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di 

Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbritase), (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama 2001), hlm. 67 
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sengketa di luar pengadilan.13 Sebelumnya mediasi hanya dikenal dalam 

hukum perdata, namun seiring berjalannya waktu telah sering digunakan 

di beberapa negara untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana. 

Mediasi penal merupakan bentuk perwujudan dari pendekatan 

restorative justice, yang hendak memulihkan hak-hak korban. Dalam 

mediasi penal penyelesaian kasus pidana dilakukan tanpa melalui proses 

peradilan pidana formal atau dapat disebut dengan non-litigasi.14 

Menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya Mediasi Penal 

(Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan) menyebutkan 

bahwa dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar 

pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau 

melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga permaafan 

yang ada dalam masyarakat. Praktek mediasi penal ini tidak memiliki 

landasan hukum formal. Sehingga, banyak kasus yang telah diselesaikan 

di luar pengadilan dan mendapat hasil damai melalui mekanisme hukum 

adat, namun tetap di proses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.15 

Ini yang menjadikan penyelesaian perkara di luar pengadilan sering 

dianggap oleh masyarakat tidak menyelesaikan perkara dan dampaknya 

sekarang budaya masyarakat yang lebih memilih menyelesaikan dengan 

                                                           
13 Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal (Penyelesaian Perkara Pidana di Luar 

Pengadilan), (Semarang: Pustaka Magister, 2002), hlm. 1. 

14 Tonny Rompis, “Politik Hukum Kebijakan Mediasi Penal dalam Penanganan Tindak 

Pidana”, Lex Et Societatis Vol. V (Oktober 2017), Hlm.170. 

15 Barda Nawawi Arief, op cit, hlm. 3. 
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jalur pengadilan. Dampak lain juga terlihat seringnya tindakan main 

hakim sendiri oleh masyarakat pada pelaku kejahatan. Landasan hukum 

formil merupakan hal yang harus dan pokok agar penyelesaian perkara 

di luar pengadilan dapat dilaksanakan dengan efektif dan terhindar dari 

hambatan-hambatan tersebut. 

Mediasi penal merupakan cara baru yang digunakan untuk 

menyelesaikan perkara pidana yang menurut Muladi merupakan 

langkah yang sangat positif. ADR, salah satunya yaitu mediasi penal 

dianggap dapat memenuhi tuntutan keadilan dan efisien, juga 

mengurangi dampak negatif dari penerapan sanksi pidana yang sering 

kali dianggap oleh pihak korban tidak memberikan keadilan.16 

Mediasi penal sebagai salah satu bentuk "depenalization model", 

mediasi penal bertujuan untuk menghindarkan proses penanganan 

perkara pidana secara formal. Terdapat beberapa tujuan depenalisasi 

sebagaimana Langer bahwa model depenalisasi bertujuan untuk 

menghilangkan kecacatan serius dari proses pidana formal dan untuk 

menghindari hukuman penjara, sementara pada saat yang sama 

mempertahankan kontrol formal tertentu atas kasus-kasus yang ada. 

Oleh karena itu, ada banyak prosedur yang dapat digunakan untuk 

mencapai tujuan ini. Sebagaimana tujuan depenalisasi, mediasi penal 

juga ditujukan untuk menghindari pidana penjara melalui penanganan 

                                                           
16 Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: Badan 

Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), hlm. 67. 
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perkara pidana secara non-litigasi khususnya untuk perkara pidana 

ringan. Dilain sisi penggunaan mediasi penal juga bermanfaat untuk 

menghindari penumpukan perkara di pengadilan.17 

Mediasi penal pada tahap penyidikan tindak pidana adalah tahap 

awal dari proses peradilan pidana. Pada tahap ini dimungkinkan bagi 

penyidik untuk meneruskan atau tidak meneruskan tindak pidana ke 

dalam proses peradilan pidana. Mediasi pada tahap penyidikan 

merupakan gabungan model mediasi informal mediation, victim-

offender mediation dan reparation negotiation programmes. Pasal 15 

ayat (2) huruf k Undang-Undang No.2 tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Republik Indonesia (Polri) menyatakan bahwa “dalam rangka 

menjalankan tugasnya, kepolisian berwenang melaksanakannya 

kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugasnya. Kemudian 

dalam Pasal 18 ayat (1) menyatakan “untuk kepentingan umum pejabat 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya dapat bertindak menurut kepentingannya sendiri”. Ini 

merupakan landasan yuridis bagi polisi untuk melaksanakan hak 

diskresinya, salah satunya apabila ingin melakukan mediasi terhadap 

                                                           
17 Edy Herdiyanto, “Kebijakan Mediasi Penal Pada Kasus Pencurian Di Kepolisian 

Surakarta”, Masalah-Masalah Hukum, No. 2 (April 2013), hlm.2. 
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perkara pidana yang menurutnya demi kepentingan umum harus 

dilaksanakan dengan pendekatan restorative justice.18 

Restorative justice sendiri merupakan suatu konsep penyelesaian 

perkara pidana yang memperhatikan kepentingan dan kebutuhan 

korban, keluarga, serta masyarakat yang terpengaruh atas dasar 

pertanggung jawaban pelaku tindak pidana. Pokok dari konsep ini 

adalah rekonsiliasi lebih dipentingkan daripada pembalasan. Dalam hal 

ini kepentingan korban lebih diutamakan agar dapat dipulihkan kembali 

serta pihak pelaku tidak perlu diberikan denda untuk dibayarkan kepada 

negara karena cukup mengembalikan keadaan korban seperti 

sebelumnya. Tujuan pokok dari restorative justive berupa pemulihan 

hak-hak pihak yang dirugikan dengan cara memberdayakan korban, 

dimana pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan. Poin penting 

dari restorative justice adalah memastikan terpenuhinya kebutuhan 

material, emosional, dan sosial dari pihak korban. Keberhasilan 

pendekatan konsep ini diukur dari sebesar apa kerugian yang telah 

dipulihkan pelaku, bukan diukur dari seberat apa pidana yang dijatuhkan 

hakim. Intinya, sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana 

dengan sistem pembalasan.  

 

                                                           
18 Bayu Ardian Aminullah, “Penerapan Mediasi Penal Dengan Pendekatan Restorative 

Justice Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Indonesia”, Jurnal Meta Yuridis, Vol. 3 (Maret 

2020), hlm.13. 
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2. Teori Pemidanaan 

Teori tentang pemidanaan secara tradisional dibagi kedalam dua 

kelompok teori, yaitu teori absolut dan teori relatif. Namun dalam 

perkembangannya muncul teori ketiga yang merupakan gabungan dari 

kedua teori diatas, yang dikenal dengan teori gabungan. Jadi pada 

umumnya teori pemidanaan itu dibagi ke dalam tiga kelompok teori, 

yaitu: 

a. Teori Absolut atau Teori pembalasan 

Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Menurut teori ini, 

suatu pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah 

melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori Absolut 

didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk 

praktis seperti memperbaiki penjahat, tetapi pidana merupakan 

tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan 

tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah 

pembalasan (revegen). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi 

bahwa:19 

“Teori absolut memandang bahwa pemidanaan 

merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah 

dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan 

terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini 

                                                           
19 Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 11.   
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mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana 

dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan 

sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang 

harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang 

melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk 

memuaskan tuntutan keadilan.” 

Penjatuhan pidana yang keras merupakan pendekatan 

dari teori ini karena setiap korban memiliki hak untuk menuntut, 

dengan alasan seseorang harus bertanggung jawab atas 

perbuatannya. Dasar utama pendekatan absolut adalah balas 

dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain dasar 

pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya 

kejahatan itu sendiri.20 

b. Teori Relatif atau Tujuan 

Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya 

adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki 

sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, 

dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Teori relatif atau 

teori tujuan, berorientasi bahwa pidana adalah alat untuk 

                                                           
20 Muliadi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: 

Alumni, 1992), hlm. 1. 
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menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Menurut 

Muladi tentang teori ini bahwa:21 

“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan 

pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat 

untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan 

masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni 

untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, 

maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas 

keadilan.” 

Teori relatif (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan 

utama pemidanaan, yaitu: preventif, deterrence, dan 

reformatif.22 Tujuan prevention dalam pemidanaan adalah untuk 

melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan 

terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti atau deterrence 

dalam pemidanaan adalah untuk menimbulkan rasa takut 

melakukan kejahatan. Tujuan ini dibedakan menjadi tiga bagian: 

Tujuan deterrence yang individual dimaksudkan agar pelaku 

menjadi jera untuk kembali melakukan kejahatan. Sedangkan 

tujuan deterrence yang bersifat publik, agar masyarakat merasa 

takut untuk melakukan kejahatan. Tujuan deterrence yang 

                                                           
21 Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 11.   

22 Muladi dan Barda Nawawi Arief, op cit, hlm. 31.  
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bersifat jangka panjang atau long term deterrence adalah agar 

dapat memelihara keajegan sikap masyarakat terhadap pidana. 

Teori ini sering disebut sebagai educative theory atau 

denunciation theory. Menurut teori ini, penjatuhan sanksi 

bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. 

Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya 

sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. 

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan suatu tindak pidana, 

tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yaitu bermanfaat. Oleh 

karena itu, teori inipun sering disebut teori tujuan (Utilitarian 

theory).23 

c. Teori Gabungan atau Modern 

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan 

pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. 

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan 

dan pada asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain 

dua alasan itu adalah menjadi dasar dari penjatuhan pidana. 

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 golongan besar, 

menurut Wirjono Projdodikoro menyatakan bahwa:24 

                                                           
23 Ibid, hlm. 16. 

24 Wirjono Projdodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Refika 

Aditama, 2003), hlm. 26.   
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1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi 

pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa 

yang perlu dan cukup untuk mempertahankan tata tertib 

masyarakat 

2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata 

tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya 

pidana tidak boleh berat daripada perbuatan yang 

dilakukan oleh terpidana. 

 

F. Metode Penelitian 

Sebuah penelitian membutuhkan metode agar penelitian dapat terlaksana 

secara terarah, sehingga menghasilkan data yang maksimal, akurat dan 

dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan 

(field Research) yaitu dengan mencari data dan fakta langsung 

di lapangan yang telah ditentukan. Penulis dalam penelitian ini 

melakukan pencarian data mengenai implementasi restorative 

justice pada penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian Sektor 

Ngemplak. Data yang telah di dapatkan akan dikaji lebih dalam 
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dengan kaidah dan norma-norma hukum positif yang berlaku di 

Indonesia. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu menganalisa 

secara cermat mengenai pelaksanaan restorative justice pada 

tahap penyelidikan dan penyidikan di Polsek Ngemplak dan 

problematika yang terjadi dalam mengimplementasikan 

pendekatan restorative justice pada tahap penyelidikan dan 

penyidikan. 

3. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini mengunakan pendekatan yuridis empiris. 

Pendekatan ini merupakan penelitian yang berfokus pada fakta 

di lapangan sesuai dengan hasil wawancara dengan narasumber 

dan data yang diperoleh serta norma positif yang berlaku. 

Pendekatan kasus digunakan bertujuan untuk mempelajari 

penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam 

praktik hukum. Kemudian hal tersebut dikaitkan dengan teori-

teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang 

menyangkut restorative justice dalam tahap penyelidikan dan 

penyidikan di Polsek Ngemplak Sleman. 
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4. Sumber Data  

a. Data Primer  

Data primer yang menjadi acuan penulis adalah data-data yang 

diperoleh dari wawancara langsung di lapangan dalam hal ini 

adalah Penyidik Polsek Ngemplak Sleman.  

b. Data Sekunder  

Semua bahan hukum yang mendukung data primer. Yaitu buku-

buku ilmiah di bidang hukum, makalah-makalah dan hasil karya 

ilmiah para sarjana, jurnal hukum, literatur dan hasil penelitian 

lainnya. Data sekunder dalam penulisan ini juga termasuk semua 

data hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. 

c. Data Tersier  

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap hukum primer dan sekunder. Meliputi kamus hukum, 

ensiklopedia hukum, artikel media cetak maupun digital, dan 

sosial media. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi merupakan upaya melakukan pengamatan langsung 

ke lapangan untuk mengumpulkan informasi dan data terkait 

dengan obyek penelitian yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis 

melakukan observasi di Kepolisian Sektor Ngemplak. 
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b. Wawancara 

Merupakan teknik pengumpulan dengan metode proses tanya 

jawab yang dilakukan satu arah kepada narasumber yang 

berkompeten dengan obyek penelitian, yaitu pihak dari 

Kepolisian Polsek Ngemplak Sleman. Saat ini metode 

wawancara dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam 

pengumpulan data primer karena pewawancara bertatap muka 

langsung dengan narasumber untuk menanyakan perihal pribadi 

responden, pendapat, atau presepsi serta saran responden dan 

fakta yang terjadi dilokasi penelitian.25 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan untuk mencari data atau 

variabel berupa catatan, buku, surat kabar, artikel baik cetak 

maupun foto digital yang berkaitan dengan objek penelitian. 

6. Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa 

melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengelolaan data yang 

dibantu dengan teori-teori.26 Oleh sebab itu, dalam menganalisa data 

yang diperoleh, akan digunakan metode analisis empiris yuridis dengan 

                                                           
25 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2004), hlm. 87-88. 

26 Nur Dewata, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2010), hlm. 183. 
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cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian 

berdasarkan pada fakta di lapangan, pengertian hukum, norma hukum, 

teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam rangka mempermudah pembaca dalam melihat keseluruhan dari 

penelitian ini, maka disusun lah sistematika penulisan agar dalam 

penulisannya lebih teratur dan teliti. Penyusun membagi sistematika 

penulisan pada skripsi ini meliputi 5 bab, sebagai berikut: 

Bab Pertama, berisi pendahuluan sebagai pengantar pembahasan 

secara keseluruhan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian 

dan sistematika pembahasan. 

Bab Kedua, berisi tentang tinjauan umum mengenai penyelidikan, 

penyidikan, dan pendekatan restorative justice meliputi sejarah dan definisi, 

tujuan, asas-asas umum, implikasi sosio-yuridis, serta bentuk penyelesaian 

restorative justice. 

Bab Ketiga, menguraikan tentang gambaran umum Polsek 

Ngemplak Sleman meliputi letak geografis, tugas pokok dan fungsi, struktur 

organisasi, mekanisme penanganan laporan dan data tindak pidana yang 

telah diselesaikan dengan mekanisme restorative justice selama tahun 2020. 
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Bab Keempat, berisi berisi analisis tentang implementasi serta 

problematika yang terjadi dalam pendekatan restorative justice pada tingkat 

penyelidikan dan penyidikan di Polsek Ngemplak Sleman yang meliputi 

problem internal dan problem eksternal. 

Bab Kelima, berisi penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran. 

Dimana kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan 

yang diangkat dalam skripsi ini dan saran yang memuat kritik dan masukan 

yang bersifat konstruktif.



 
 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya tentang 

implementasi restorative justice di Kepolisian Sektor Ngemplak dan 

problematika yang terjadi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi pendekatan restorative justice dalam menyelesaikan 

suatu laporan tindak pidana di Kepolisian Sektor Ngemplak pada 

tahap penyelidikan dan penyidikan menggunakan salah satu bentuk 

mediasi penal berupa mediasi pelaku-korban (Victim-Offender 

Meditation) dimana memediasi pelaku-korban atau disebut 

dialog/pertemuan/rekonsiliasi pelaku-korban biasanya dilakukan 

dengan melakukan pertemuan antara pihak-pihak yang bertikai 

dengan dihadiri mediator yang biasanya dilakukan oleh aparat 

kepolisian sektor Ngemplak dan bentuk mediasi pertemuan 

kelompok keluarga (Family Group Conferencing) juga menjadi 

pilihan model yang biasa dipakai pada penyelesaian suatu kasus di 

Polsek Ngemplak dimana model ini seperti model mediasi pelaku-

korban namun menambah orang yang dikaitkan dengan pihak-pihak 

utama, seperti melibatkan teman, keluarga, dan tokoh masyarakat 
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setempat. Kedua bentuk tersebut menjadi pilihan yang kerap 

digunakan dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan 

restorative justice. 

2. Dasar hukum kepolisian dalam menggunakan pendekatan 

restorative justice yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan 

Tindak Pidana yang sebelumnya hanya dimuat pada Surat Edaran 

Kepolisian Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan 

Restorative (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara 

Pidana. Dalam menghentikan suatu perkara, kepolisian bertentangan 

dengan hukum positif yang berlaku karena kewenangan 

menghentikan suatu perkara merupakan wewenang dari jaksa 

sebagai penuntut umum sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 

14 huruf h yang menyatakan bahwa penuntut umum memiliki 

wewenang untuk menutup perkara demi kepentingan hukum. 

3. Dasar hukum kepolisian dalam melakukan tindakan diskresi yaitu 

Pasal 5 ayat (1) angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana, pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002 

Tentang Kepolisian Negara Peraturan Kepala Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 Tentang 

Penyidikan Tindak Pidana, Surat Edaran Kepolisian Nomor: 

SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restorative 

(Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Dalam 
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menggunakan kewenangan diskresi untuk menyelesaikan suatu 

laporan tindak pidana Kepolisian Sektor Ngemplak mengedepankan 

asas keadilan dan kemanfaatan. 

4. Problematika atau masalah pada implementasi restorative justice 

pada penyelidikan dan penyidikan yang dihadapi oleh penyidik 

Kepolisian Sektor Ngemplak secara garis besar terbagi dalam dua 

problem, yaitu: 

a. Problem internal yang terjadi adalah prinsip pembatas pada 

pelaku dalam menggunakan pendekatan restorative justice 

hanya sekedar penjelasan mengenai tingkat kesalahan pelaku 

relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk 

kesengajaan. Belum menjelaskan secara lebih rinci 

mengenai tindak pidana apa saja dan dalam pasal mana saja 

dalam KUHP yang dapat diselesaikan secara restorative 

justice. Hal ini akan membuat penyidik yang menangani 

perkara tersebut hanya berlandaskan dengan asas keadilan 

dan kemanfaatan serta harus benar-benar memahami 

mengenai restorative justice dalam menyelesaikan suatu 

perkara sedangkan belum semua anggota Kepolisian Sektor 

Ngemplak memahami itu sehingga peran Kepala Unit Sektor 

Ngemplak sangat dibutuhkan dalam menangani perkara 

secara restorative justice. 



127 
 

 
 

b. Problem eksternal yang terjadi dipengaruhi keadaan dan 

tujuan para pihak yang berperkara dalam proses perdamaian 

karena apabila pihak korban menginginkan keadilan yang 

hendak dicapai adalah memasukkan pelaku kedalam 

lembaga pemasyarakatan atau meminta suatu ganti kerugian 

yang berlebih dan apabila pihak pelaku hanya sekedar 

memberikan ganti kerugian namun tidak menyadari 

kesalahan atas perbuatannya, hal ini tentu menyimpang 

tujuan dari pendekatan restorative justice yang 

mengutamakan kualitas proses musyawarah mufakat untuk 

mencari titik temu yang menjadi kesepakatan bersama dan 

diiringi dengan perasaan bersalah dari pelaku serta 

perdamaian dari korban karena pemenuhan ganti kerugian 

yang diberikan pelaku telah setimpal dengan perbuatan yang 

dilakukannya. Selain itu kurangnya pengetahuan masyarakat 

akan pendekatan restorative justice yang masih sedikit 

sehingga banyak masyarakat yang masih awam. Untuk 

mengatasi permasalahan dalam implementasi restorative 

justice, perlu pendayagunaan lebih jauh restorative justice ke 

dalam sistem hukum pidana melalui suatu aturan hukum 

yang mengatur pelaksanaan restorative justice di khususnya 

pada tingkat kepolisian. 
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B. Saran 

Setelah penyusun menarik kesimpulan dari tulisan ini, penyusun 

memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Lembaga Kepolisian diharapkan memaksimalkan penyuluhan dan 

pembinaan fungsi teknis terkait kewenangan diskresi melalui 

restorative justice bagi anggota kepolisian khususnya satuan unit 

Reserse dan Kriminal yang mempunyai kewenangan sebagai 

penyidik agar meningkatkan kompetensi dan profesionalitas 

sehingga proses penggunaan pendekatan restorative justice lebih 

efektif dan efisien. 

2. Diperlukan sosialisasi yang lebih baik agar masyarakat lebih 

memahami pendekatan restorative justice. Peran Kepolisian terlebih 

BINMAS diharapkan dapat memberikan sosialisasi dengan cara 

yang mudah dipahami oleh masyarakat. Pemanfaatan media sosial 

juga dapat menjadi salah satu pilihan yang baik. 

3. Dewan legislatif agar segera memutuskan pemberlakuan RUU 

KUHP karena terdapat materi yang memuat restorative justice 

dan/atau segera membuat peraturan mengenai restorative justice 

agar para penegak hukum tidak ragu dan membuat keseragaman 

penafsiran dalam mengimplementasikan restorative justice. 
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