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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Banyaknya kasus tindak pidana ringan yang terjadi di Indonesia dan sering 

menjadi sorotan masyarakat karena diproses secara hukum dengan menggunakan 

ancaman hukuman pidana biasa dirasa sangat tidak adil karena tidak sebanding 

dengan kerugian yang ditimbulkan, hal ini dikarenakan sejak tahun 1960 belum 

terdapat pembaharuan dalam KUHP terkait dengan batasan tindak pidana ringan yaitu 

sebesar Rp 250,- akan tetapi nominal tersebut sudah tidak sesuai dengan nilai mata 

uang saat ini, karena pada saat ini sudah hampir tidak ada barang yang bernilai 

dibawah Rp 250,-. 

 Setelah dikeluarkannya PERMA nomor 2 tahun 2012 tentang Batasan Tindak 

Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, jika sebelumnya yang disebut 

tindak pidana ringan yang nilainya kurang dari Rp 250,- kini diubah menjadi Rp 2,5 

juta dan ancaman hukuman maksimalnya adalah 3 (tiga) bulan penjara dengan 

menggunakan acara pemeriksaan cepat serta hakim tunggal sebagaimana yang 

disebutkan dalam pasal 205-210 KUHAP sehingga keadilan bagi pelaku tindak 

pidana ringan terpenuhi. Namun karena tindak pidana ringan ini ancaman hukuman 

maksimalnya adalah dibawah 1 (satu) tahun maka tidak dapat dilakukan upaya 

hukum kasasi sehingga keadilan bagi korban masih belum terpenuhi. 
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Kita sadari bersama, KUHAP lebih mengutamakan hak-hak 

tersangka/terdakwa.
1
 Hal ini dapat kita lihat dari beberapa penjelasan KUHAP yang 

sebagian besar adalah mengutamakan hak-hak tersangka atau terdakwa daripada hak-

hak dan kepentingan korban yang dalam hal ini telah dicederai oleh pelaku tindak 

pidana sehingga seharusnya posisi korban juga harus diutamakan demi terciptanya 

rasa keadilan bagi semua pihak. 

Dalam KUHAP juga memunculkan kesan bahwa perlindungan terhadap 

pelaku kejahatan memperoleh porsi lebih besar dibandingkan dengan korban 

kejahatan sehingga muncul kesan bahwa korban kejahatan belum memperoleh 

perlindungan yang memadai.
2
 Hal ini dikarenakan keadilan dirasa sudah terpenuhi 

ketika pelaku tindak pidana telah mempertanggungjawabkan perbuatannya secara 

hukum tanpa memperhatikan kepentingan dan keadilan untuk korban. 

Dalam tindak pidana ringan, pengadilan bukanlah satu-satunya cara yang 

dapat ditempuh untuk menyelesaikan suatu masalah demi mempertanggungjawabkan 

perbuatan pelaku, selain melalui pengadilan juga terdapat suatu bentuk upaya 

penyelesaian alternatif yaitu Alternatif Dispute Resolution yang untuk selanjutnya 

disebut dengan ADR. 
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ADR adalah sekumpulan prosedur atau mekanisme yang berfungsi untuk 

memberi alternatif atau pilihan suatu cara penyelesaian sengketa melalui bentuk ADR 

agar memperoleh putusan akhir dan mengikat para pihak.
3
 Salah satu bentuk ADR 

yang paling dikenal oleh masyarakat yaitu mediasi. Dalam Pasal 1 ayat (7) PERMA 

Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dijelaskan bahwa yang 

dimaksut dengan mediasi yaitu: 

“Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh 

kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”. 

Mediasi tidak hanya terdapat dalam kasus perdata saja akan tetapi dalam 

kasus pidana juga dimungkinkan adanya upaya penyelesaian secara mediasi yang 

disebut dengan mediasi penal, namun tidak semua kasus pidana dapat diselesaikan 

dengan mediasi penal karena hanya kasus pidana tertentu saja yang dapat diselesaikan 

dengan mediasi penal, salah satunya yaitu tindak pidana ringan karena akibat yang 

ditimbulkan dari tindak pidana ini tergolong ringan. 

Namun seperti yang kita ketahui bahwa pada dasarnya  hukum di Indonesia 

mempunyai suatu ketentuan bahwa kasus pidana tidak dapat diselesaikan diluar 

pengadilan, akan tetapi dalam keadaan tertentu misalnya dalam suatu norma di 

masyarakat atau hukum adat seringkali dilakukan suatu penyelesaian kasus pidana 

ringan dengan jalan musyawarah antara pelaku dan korban dengan didampingi 
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keluarga serta tokoh masyarakat dan dipimpin oleh ketua adat atau kepala desa untuk 

mencapai suatu kesepakatan dalam penyelesaian suatu tindak pidana ringan yang 

terjadi di dalam masyarakat tersebut. Cara penyelesaian dengan musyawarah ini 

disebut dengan mediasi penal yang didasarkan kepada pandangan hidup masyarakat 

yaitu bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup secara individu 

dan harus hidup berkelompok dalam suatu masyarakat sehingga diupayakan adanya 

perdamaian diantara para pihak dengan harapan tidak ada dendam yang terjadi 

diantara pelaku atau korban demi terciptanya masyarakat yang aman, tentram, damai, 

dan sejahtera. Dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945 disebutkan yaitu: 

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat 

beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

diatur dalam undang-undang”.  

Dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia juga disebutkan bahwa: 

 “Dalam rangka penegakkan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam 

masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum masyarakat 

dan pemerintah”. 

Dari kutipan pasal tersebut diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan 

secara utuh bahwa negara harus menghormati adat atau norma yang telah lama hidup 

dan berkembang serta berlaku di masyarakat, termasuk upaya penyelesaian tindak 

pidana ringan dengan mediasi penal sebagai upaya demi terwujudnya masyarakat 
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yang adil, damai, dan sejahtera. Dengan mediasi akan dicapai suatu kesepakatan yang 

terbaik untuk kedua belah pihak tanpa ada yang merasa dirugikan sehingga tidak ada 

pihak yang merasa menang atau kalah karena tujuan mediasi adalah untuk mencapai 

suatu kesepakatan demi kepentingan kedua belah pihak sehingga hak-hak dan 

keadilan bagi pelaku maupun korban dapat terpenuhi, selain itu prosesnya yang cepat 

juga tidak akan membuat suatu masalah menjadi berlarut-larut. Namun seringkali 

ketika telah terdapat suatu penyelesaian tindak pidana ringan dengan menggunakan 

musyawarah mufakat berupa mediasi dan telah menghasilkan suatu kesepakatan 

diantara para pihak namun kasus tersebut tetap diproses secara hukum sehingga 

menurut saya sejauh ini aparatur penegak hukum di Indonesia hanya mengacu kepada 

undang-undang saja tanpa mempertimbangkan faktor sosiologis.  

Mediasi penal masih sering diabaikan oleh aparat penegak hukum di 

Indonesia khususnya kepolisian yang dalam hal ini adalah sebagai pintu gerbang 

pertama masuknya suatu kasus pidana kedalam proses peradilan, hal ini disebabkan 

karena mediasi penal belum memiliki payung hukum yang kuat. Dapat diketahui 

dalam pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI 

bahwa pejabat POLRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak 

menurut penilaiannya sendiri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan 

dan kode etik polri. Jadi polri memiliki hak untuk melakukan penilaian terhadap 

kasus yang ada, sehingga diharapkan dapat lebih baik lagi dalam memilah antara 

kasus yang layak untuk dilanjutkan prosesnya dan yang tidak layak karena nantinya 

hanya akan menambah penumpukan perkara di Pengadilan. Dalam Surat KAPOLRI 



6 
 

No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS disebutkan beberapa tindak pidana yang dapat 

diupayakan penyelesaiannya melalui jalur alternatif, salah satunya yaitu tindak pidana 

ringan. 

Mediasi penal diharapkan dapat menjadi salah satu instrument efektif  untuk 

mengatasi masalah penumpukan perkara di Pengadilan serta memperkuat dan 

memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian suatu perkara.
4
 

Mengingat banyaknya keuntungan yang diperoleh dalam penyelesaian kasus dengan 

menggunakan mediasi penal, maka diharapkan segera terdapat payung-payung 

hukum yang kuat agar mediasi penal dapat terlaksana secara efektif demi terciptanya 

rasa keadilan untuk korban dan pelaku tindak pidana ringan karena mengingat bahwa 

ADR bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti semula sebelum terjadi 

tindak pidana sehingga lebih ditekankan kepada pertanggungjawaban pelaku, bukan 

pembalasan sehingga keadilan bagi korban juga dapat terpenuhi. 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka 

penulis terdorong untuk membuat suatu penulisan hukum dengan judul “Mediasi 

Penal Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Surat Kapolri 

No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui ADR.” 

B. Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimana pengaturan penyelesaian tindak pidana ringan dengan 

menggunakan mediasi penal? 

                                                           
      

         
4
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2. Bagaimana akibat hukum dari penerapan Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/ 

2009/ SDEOPS tentang penanganan kasus melalui ADR dalam penyelesaian 

tindak pidana ringan? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan penyelesaian tindak pidana ringan 

dengan menggunakan mediasi penal. 

2.Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari penerapan Surat Kapolri No 

Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang penanganan kasus melalui ADR dalam 

penyelesaian tindak pidana ringan. 

D.  Kegunaan Penelitian 

 

1. Bagi Penulis 

Berguna untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman tentang 

mediasi penal sebagai upaya penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan Surat 

Kapolri No Pol : B/3022/XII/ 2009/ SDEOPS tentang penanganan kasus melalui 

ADR. 

2.Bagi Masyarakat 

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi serta 

pengetahuan kepada masyarakat khususnya masyarakat awam tentang adanya 

upaya penyelesaian alternatif untuk menyelesaikan tindak pidana ringan yang 

terjadi di masyarakat dengan menggunakan mediasi penal. 

3.Bagi Instansi penegak hukum 
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Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi instansi 

penegak hukum khususnya kepolisian yang merupakan gerbang pertama 

masuknya kasus pidana ke dalam Peradilan sehingga dapat lebih efektif dalam 

menerapkan Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang 

penanganan kasus melalui ADR. 

4. Bagi Pemerintah 

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah 

agar segera dibuat suatu aturan hukum yang kuat dan mengikat kepada semua 

pihak baik kepolisian maupun aparat penegak hukum yang lain sehingga mediasi 

penal ini bukan lagi diupayakan akan tetapi diwajibkan dalam penyelesaian kasus 

tindak pidana ringan yang terjadi di masyarakat. 

E. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian menjadi hal yang penting untuk memberikan gambaran 

sistematika berfikir sehingga penulisan skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan 

secara ilmiah. Adapun penulisan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan 

yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji perundang-undangan dan 

peraturan yang berlaku dan juga kajian teoritis dari literatur yang ada yang kemudian 

dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang dibahas di 

dalam penulisan skripsi ini. Penulisan hukum  ini menganalisa peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan tindak pidana ringan dan konsep ADR yaitu mediasi 
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penal dan dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam 

penulisan skripsi ini. 

2. Jenis Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif 

atau peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain 

yaitu: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana  

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia 

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan 

8. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 

9. PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan 

Jumlah Denda Dalam KUHP 
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10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 7 

Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Polisi 

Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri 

11. Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS Tentang Penanganan Kasus 

Melalui ADR (Alternatif Dispute Resolition) 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung bahan 

hukum primer yang diperoleh dengan cara studi dokumen. Yang dimaksud studi 

dokumen yaitu mempelajari permasalahan melalui buku-buku, literatur jurnal hukum, 

internet, media massa, makalah dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan 

materi penulisan. 

c. Bahan Hukum Tersier 

 Sumber bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan 

petunjuk, informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 

diperoleh dari Ensiklopedia, kamus, dan lain-lain untuk mengetahui pengertian secara 

baku dari suatu istilah yang terkait dengan masalah yang dibahas oleh penulis dalam 

penulisan hukum. 

3.Tenik Pengumpulan Bahan Hukum 

 Pada penulisan hukum ini teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan 

oleh penulis untuk menggali dan mengumpulkan data yang dibutuhkan yaitu melalui 

studi dokumen dan studi pustaka. 

4. Teknik Analisa Bahan Hukum 
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 Analisis terhadap bahan-bahan hukum dilakukan dengan menggunakan 

metode analisis deskriptif yaitu menemukan permasalahan yang dijumpai dalam studi 

kepustakaan yang berkaitan dengan mediasi penal sebagai upaya penyelesaian tindak 

pidana ringan, kemudian memahami permasalahan yang sesungguhnya serta tindakan 

apa yang harus dilakukan sehubungan dengan aturan-aturan hukum yang ada dan 

kemudian melakukan penarikan kesimpulan guna memberikan pemecahan masalah 

yang dijumpai sehingga dapat disusun konsep dalam bentuk saran yang relevan 

dengan tujuan penelitian. 

F.  Sistematika Penulisan 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang garis besar permasalahan dari keseluruhan 

penulisan hukum ini yang memuat pendahuluan yaitu terdiri dari latar belakang 

masalah, permasalahan yang mendasari pemilihan judul penelitian, tujuan dan 

manfaat yang ingin dicapai, kegunaan, metode penulisan hukum, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan bab yang didalamnya akan dibahas dan disajikan kajian teoritis 

(pustaka) sebagai sumber dalam menganalisis permasalahan yang diangkat oleh 

penulis yaitu tentang mediasi penal sebagai upaya penyelesaian tindak pidana ringan 

berdasarkan Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS, sehingga 

mendapatkan analisis hukum yang benar dan tepat sesuai dengan tema penelitian. 
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BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis akan memaparkan data yang telah dikumpulkan sebagai 

hasil dari penelitian untuk menjadi sumber utama dalam pembahasan skripsi ini yang 

akan membahas dan menganalisa tentang permasalahan yang diangkat oleh penulis 

dalam bab sebelumnya. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian terakhir dari hasil penelitian yang memuat 

kesimpulan dan saran atas setiap permasalahan yang telah dikemukakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


