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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kritik terhadap peradilan pidana sebagai sarana penanggulangan 

tindak pidana terus berlanjut. Salah satu kritik tajam terhadap peradilan pidana 

adalah, karena dampak negatif yang ditimbulkannya seperti stigmatisasi, 

dehumanisasi
1
 dan prisonisasi

2
 justru seringkali menjadi faktor kriminogen. 

Dalam konteks Indonesia, kritik terhadap peradilan khususnya peradilan pidana 

bahkan terasa sangat keras. Peradilan pidana tidak lagi dianggap sebagai proses 

dan mekanisme mencari keadilan. Peradilan telah menjelma menjadi ”ajang” 

pertempuran untuk mencari ”menang” dan ”kalah”. Peradilan telah berubah 

menjadi upaya untuk memperoleh ”kemenangan”, bukan upaya mencari 

”kebenaran”. Peradilan pidana ditengarai hanya berpihak kepada mereka yang 

berduit. Peradilan pidana terasa sangat diskriminatif. Ia begitu sigap dan lincah 

terhadap kaum ”papa” seperti mbok Minah, tetapi menjadi lemah tak berdaya 

menghadapi kasus century, berbagai kasus korupsi dan sejenisnya. 

Kritik terhadap peradilan khususnya peradilan pidana, dalam 

masyarakat bahkan seringkali berubah menjadi sinisme. Sinisme publik 

terhadap peradilan pidana muncul dalam banyak ungkapan yang sangat 

berpotensi menurunkan wibawa peradilan misalnya ungkapan Kasih Uang 

                                                 
1 Tongat, 2001, Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Djambatan, 

Jakarta, hal. 50-51. 
2 Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 

Semarang, hal. 27. 
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Habis Perkara sebagai ”plesetan” dari KUHP, Polisi yang diplesetkan Putar 

Otak Lihat Sana Sini, Jaksa yang diplesetkankan dengan Menginjak dan 

Memaksa,  Hakim yang diplesetkan menjadi Hubungi Aku Kalau Ingin 

Menang, Pengacara menjadi Penghalalan Segala Cara.
3
 Menurut Asep Warlan 

Yusuf, seorang Guru Besar hukum Universitas Parahyangan, berbagai istilah 

plesetan hukum di kalangan masyarakat, muncul sebagai bentuk kekecewaan 

terhadap penegakan hukum. Masyarakat merasa tidak puas dengan kinerja 

peradilan pidana, bahkan peradilan pidana seringkali dianggap terlalu mahal, 

dan biaya semakin mahal sehubungan dengan lamanya waktu penyelesaian. 

Semakin lama proses penyelesaian, semakin banyak biaya yang dikeluarkan. 

Laurence S. Clark
4
 berkata so the cost of lawsuits may exceed the value of 

winning. Jumlah biaya perkara, melampaui jumlah hasil kemenangan. 

Sehubungan dengan itu sangat ironis ungkapan pepatah Cina yang menyatakan 

going to the law is losing a cow for the sake of a cat. Berperkara di pengadilan 

bagaikan hilang seekor lembu memperkarakan seekor kucing. Sedemikian 

mahalnya, sehingga orang yang berperkara itu lumpuh.
5
 

Munculnya berbagai dampak negatif, berbagai kekurangan, dan 

kelemahan dalam peradilan pidana seperti tersebut di atas, telah memunculkan 

berbagai upaya untuk mengurangi dampak negatif dan kelemahan peradilan 

pidana. Salah satu upaya yang berkembang di kalangan ahli hukum pidana 

antara lain upaya untuk menyelesaikan perkara pidana di luar proses peradilan 

                                                 
3 Prof. Arlan Yusuf, ”Plesetan Masyarakat tentang  Institusi Hukum di Indonesia” 

http://miauideologis.multiply.com/journal/item/441, tgl akses 5 Februari 2012 
4 Ibid, hlm 21. 
5
 M. Yahya Harahap S.H, 2009, Hukum Acara perdata  Sinar Grafika, Jakarta, hal. 234 

 

http://miauideologis.multiply.com/journal/item/441
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pidana. Salah satu alternatif yang muncul adalah berkembangnya pemikiran 

tentang restorative justice. Menurut Muladi, sebagaimana dikutip Kusno Adi 

menyatakan, bahwa saat ini telah terjadi pergeseran konsep keadilan (concept 

of justice) dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu dari keadilan atas dasar 

pembalasan (retributive justice/prosecutorial justice) yang melekat pada sistem 

peradilan pidana, ke arah keadilan yang bersifat restoratif (restorative 

justice/community based justice) yang menekankan betapa pentingnya aspek 

restoratif atau penyembuhan bagi mereka yang menderita karena kejahatan. 

Fokus primer bergeser dari pelaku (perpetrator) kepada si korban (victim).  

Proses peradilannya tidak bertujuan semata-mata untuk menghukum atau 

mempermalukan seseorang (pillorying) atau menuntut, tetapi lebih pada usaha 

untuk memperoleh kebenaran yang pada akhirnya bermanfaat untuk membantu 

pemulihan hubungan yang tidak harmonis antara pelaku, korban dan 

masyarakat, yang ketiga-tiganya pada dasarnya merupakan korban kejahatan.
6
 

Restorative justice hakikatnya merupakan orientasi baru dalam penanganan 

terhadap  pelaku tindak pidana diluar pengadilan dengan melibatkan pelaku 

dan korban beserta keluarganya dan masyarakat secara mufakat dengan 

menekankan pada pertanggungjawaban pelaku bukan dalam bentuk hukuman, 

melainkan berupa seperti peringatan informal, peringatan formal, permohonan 

                                                 
6 Kusno Adi, 2009, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh 

Anak, UMM Press, Malang, hal. 94. 
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maaf dan mengganti akibat negatif kejahatan dengan restitusi.
7
 Prinsip-prinsip 

yang terdapat dalam Restorative Justice adalah : 

a. Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian 

yang ditimbulkan akibat kesalahannya; 

b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan 

kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara 

konstruktif; 

c. Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal penyelesaian 

masalahnya 

d. Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah; 

e. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap 

salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal.
8
 

 

Kepolisian sebagai sub sistem peradilan pidana juga tidak luput dari 

kritik tersebut. Oleh karena itu, kepolisian juga melakukan upaya-upaya untuk 

meminimalisir berbagai dampak negatif tersebut. Salah satu upaya yang 

dilakukan kepolisian untuk mengurangi dampak negatif peradilan pidana 

misalnya dengan mengembangkan penyelesaian perkara pidana melalui 

diskresi. Meskipun tidak semua penyelesaian perkara pidana di kepolisian 

dapat diselesaikan melalui diskresi, tetapi upaya ini setidaknya menjadi salah 

satu upaya yang dapat dilakukan kepolisian untuk mengurangi berbagai 

dampak negatif peradilan pidana. Secara yuridis, dimungkinkannya 

penyelesaian perkara pidana melalui diskresi polisi didasarkan pada amanat 

Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisan Negara. Dalam ketentuan 

Pasal 18 UU No. 2 tahun 2002 dinyatakan : 

                                                 
7Marni Emmy Mustafa, 2003, Peradilan Anak dalam Praktek, disamapaikan dalam Seminar  

Nasional Peradilan Anak Mengembangkan diversi dan Restoratif Justice, 11 Desember 2003, 

Jakarta  
8 Adrianus Meliala,  makalah  Restorative Justice, Apa dan Bagaimana, 
www.adrianusmeliala.com/files/, akses tgl 20 Feb 2012 

http://www.adrianusmeliala.com/files/
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(1) Untuk kepentingan umum pejabat KepolisianNegara Republik Indonesia 

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut 

penilaiannya sendiri.
9
  

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat 

dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan 

peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 

Upaya jajaran kepolisian untuk mengurangi dampak negatif peradilan 

pidana dan mewujudkan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat 

(substantial justice) melalui diskresi perlu mendapat dukungan semua pihak. 

Upaya-upaya itu perlu memperoleh ”pengawalan” dari masyarakat, sehingga 

pelaksanaannya tidak menimbulkan ketidakadilan. Pengawalan ini menjadi 

penting, mengingat penyelesaian perkara pidana melalui diskresi hakikatnya 

merupakan pengecualian. Transparansi kepolisian dalam mempertimbangkan 

berbagai perkara pidana yang dimungkinkan diselesaikan melalui diskresi perlu 

diketahui oleh masyarakat. Diskresi kepolisian diharapkan tidak menjadi 

”ruang tertutup” yang justru membuka peluang terjadinya berbagai 

penyelewengan dan pelanggaran hukum oleh kepolisian. Transparansi 

penyelesaian perkara pidana melalui diskresi polisi juga harus berpegang teguh 

                                                 
9 Berkaitan dengan apa yang dimaksud ”bertindak menurut penilaiannya sendiri" Penjelasan Pasal 

18 (1) UU No. 2 tahun 2002 antara lain menyatakan, ” Yang dimaksud dengan "bertindak menurut 

penilaiannya sendiri" adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari 

tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum”. 
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pada Kode Etik Kepolisian, misalnya tidak memihak dan selalu menyatakan 

yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah.
10

 

Salah satu jajaran kepolisian yang telah melakukan upaya-upaya 

penyelesaian perkara pidana melalui diskresi adalah Kepolisian Resort Kota 

Batu. Berdasarkan informasi awal kepada penulis, khususnya ketika penulis 

melakukan magang di Kepolisian Resort Kota Batu, terdapat sejumlah 

kasus/perkara pidana yang diselesaikan melalui diskresi kepolisian. Beberapa 

perkara yang diselesaikan melalui diskresi kepolisian di Kepolisian Resort 

Kota Batu misalnya perkara Anak.
11

 Informasi tersebut telah menimbulkan 

keingintahuan lebih lanjut kepada penulis untuk melihat dan meneliti lebih 

lanjut tentang pelaksanaan diskresi kepolisian di Kepolisian Resort Kota Batu. 

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, penulis tertarik untuk melihat 

sejauhmana kepolisian khususnya Kepolisian Resort Kota Batu sebagai ”tulang 

punggung” peradilan pidana melakukan di satu sisi upaya-upaya untuk 

meminimalisir dampak negatif peradilan pidana, dan di sisi lain, melakukan 

upaya-upaya untuk mewujudkan restorative justice yang sedang menjadi 

kecenderungan masyarakat internasional. Kajian tersebut akan penulis 

tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul ”ANALISIS YURIDIS 

SOSIOLOGIS PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN UNTUK 

MEWUJUDKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN 

PERKARA PENCURIAN DENGAN TERSANGKA ANAK (STUDI DI 

KEPOLISIAN RESORT KOTA BATU)”. 

                                                 
10 Lihat Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 4. 
11 Informasi dari bagian Reskrim Kepolisian Resort Kota Batu, oleh Aiptu Endang Irianti, tgl 25 

Desember 2011 
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B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang penulis ajukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apa pertimbangan Kepolisian Resort Kota Batu melakukan diskresi dalam 

penanganan tindak pidana pencurian dengan tersangka anak ? 

2. Bagaimana kesesuaian penanganan tindak pidana yang dilakukan secara 

diskresi terhadap pencurian dengan tersangka anak dilihat dari tujuan dan 

karakteristik dalam Restorative Justice? 

 

C. Tujuan Peneltian  

 Tujuan yang hendak dicapai dari diadakannya penelitian dan penulisan 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Kepolisian Resort Kota Batu dalam 

penanganan tindak pidana melalui diskresi terhadap pencurian dengan 

tersangka anak. 

2. Untuk mengetahui sejauhmana kesesuaian penanganan tindak pidana yang 

dilakukan secara diskresi terhadap pencurian dengan tersangka anak dengan 

tujuan dan karakteristik dalam restorative justice. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka 

diharapkan dapat bermanfaat: 

1. Manfaat Teoritis 
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a. Hasil penelitian ini merupakan sarana pembelajaran dan pengembangan 

ilmu pengetahuan penulis sehingga penulis dapat mengikuti 

perkembangan hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan 

secara diskresi terhadap kasus anak dengan tujuan dan karakteristik 

dalam restorative justice. 

b. Hasil-hasil penelitian ini akan memberikan manfaat untuk pengembangan 

keilmuwan hukum di bidang praktisi yang akan ditempuh oleh peneliti 

untuk lebih baik kedepannya. 

 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi penulis hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan tentang 

penanganan perkara pidana yang dilakukan secara diskresi terhadap 

kasus anak dengan tujuan dan karakteristik yang ada dalam restorative 

justice dan juga sebagai syarat mutlak untuk meraih gelar Sarjana Hukum 

di Universitas Muhammadiyah Malang. 

c. Bagi Lembaga atau Instansi penelitian, khususnya kepolisian diharapkan 

dapat menambah wacana baru dalam hal pelaksaaan diskresi kepolisian 

dalam penyelesaian perkara pidana pada kasus anak dengan tujuan dan 

karakteristik dalam restorative justice. 

d. Bagi masyarakat luas hasil penelitian ini dapat meningkatkan wawasan 

masyarakat mengenai pelaksanaan tugas Kepolisian Resort Kota Batu 

dalam hal pelaksaaan diskresi kepolisian dalam penyelesaian perkara 

pidana pada kasus anak dengan berbasis pada restorative justice.  
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E. Metode Penelitian  

  Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk pedoman 

melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan 

pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk 

memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.  

1. Metode Pendekatan  

  Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan yang diangkat dalam 

penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yakni melihat hukum sebagai 

perilaku manusia dalam masyarakat. 

2. Lokasi Penelitian 

  Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Kota Batu, yaitu 

wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Batu, penulis memilih lokasi 

tersebut karena ketika penulis melakukan magang, penulis mendapatkan 

pengetahuan tentang diskresi kepolisian dan di tempat tersebut pernah 

terjadi kasus yang ditangani secara diskresi oleh kepolisian, sehingga 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian. 

 3. Sumber Data  

Penelitian ini akan mempergunakan jenis data yang meliputi data 

sekunder dan data primer yang berkaitan dengan obyek penelitian, 

khususnya bidang hukum pidana. 
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 a. Data Primer
12

 yaitu data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, 

dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan oleh 

orang lain. Data primer dalam penulisan ini adalah data berupa informasi 

yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi. Wawancara 

dilakukan dengan pihak yang berhubungan dengan obyek penelitian yaitu 

hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Resort Kota Batu yang 

melakukan penanganan perkara pidana yang dilakukan secara diskresi 

terhadap anak dengan tujuan dan karakteristik dalam Restorative Justice. 

Dokumentasi meliputi dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip, dalam 

hal ini dokumen/arsip seperti surat permohonan perjanjian antara kedua 

belah pihak dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan secara 

diskresi terhadap kasus anak, dalam beberapa tahun terakhir dalam 

lingkup Kepolisian Resort Kota Batu, yaitu pada kurun waktu 2009- 

2011.  

a. Data Sekunder
13

 yaitu data yang diperoleh oleh peneliti dari penelitian 

kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil dari penelitian dan 

pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku dan 

dokumentasi berkaitan dengan tema yang diangkat oleh penulis yaitu 

pelaksanaan diskresi kepolisian untuk mewujudkan restorative justice 

dalam penanganan perkara pencurian dengan tersangka anak. 

4. Tehnik Pengumpulan Data 

                                                 
12 Hadi Kusuma Hilman, Metode Kertas Kerja/Skripsi Ilmu Hukum (Bandung, Mandar, 1995) 

hal.65 
13

Ibid, hal.65 
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   Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan 

ialah : 

a. Interview atau Wawancara  

   Merupakan suatu metode pengumpulan data yang berupa 

tanyajawab dengan informan atau narasumber, dalam hal ini 

yangberkompeten dalam permasalahan
14

. Disini penulis mengumpulkan 

data dengan cara melakukan wawancara atau tanya jawab secara 

langsung dengan pihak terkait yaitu: 

1. Aiptu Endang Irianti, Kepala Unit PPA 

2. Briptu Siti Nur Laili, Anggota Unit PPA 

3. Raditya Tri Nugroho, Anggota Unit PPA 

4. Eko Setiyo, Anggota Unit PPA 

b. Dokumentasi 

    Yaitu pengumpulan data-data dengan cara mencatat dan 

memanfaatkan data yang ada di instansi yang bersangkutan, baik berupa 

dokumen-dokumen resmi, laporan, arsip, serta peraturan-peraturan yang 

digunakan oleh instansi untuk memperoleh informasi yang dapat 

melengkapi terhadap penulisan hukum. 

c. Studi Kepustakaan  

 Yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang 

dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-

undangan, teori-teori atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku 

                                                 
14Ibid. Hal 1 
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literatur
15

, surat kabar, dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai 

hubungan dengan permasalahan yang diangkat. 

 5. Tehnik Analisis Data  

  Data penelitian ini dianalisa dengan menggunakan Analisis Deskriptif  

Kualitatif yaitu berusaha menganalisa data yang diperoleh dari wawancara, 

studi dokumentasi serta studi kepustakaan dengan menguraikan dan 

memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai diskresi kepolisian 

dalam penanganan perkara tindak pidana terhadap pencurian dengan 

tersangka anak dengan melihat kesesuaian dalam tujuan dan karakteristik 

yang ada dalam Restorative Justice. Data-data dan informasi yang diperoleh 

dari obyek penelitian dikaji dan dianalisa, dengan tujuan untuk memecahkan 

permasalahan yang diangkat. Dari hal ini selanjutnya penulis dapat menarik 

kesimpulan mengenai pertimbangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort 

Kota Batu dalam melakukan tindakan diskresi dalam penanganan perkara 

tindak pidana pencurian dengan tersangaka anak, serta melihat kesesuaian 

dalam tujuan dan karakteristik yang ada dalam Restorative Justice. 

 

F. Rencana Sistematika Penulisan  

Sistematika skripsi ini terdiri dari 4 (empat) BAB yang tersusun secara 

berurutan. Mulai BAB I sampai dengan BAB IV, secara garis besar diuraikan 

sebagai berikut: 

 

                                                 
15 Soerjono Soekamto, Pengantar Penulisan Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta 1986, hal.25 
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BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini akan disajikan tentang tinjauan umum kajian pustaka 

sebagai teori yang menjadi dasar dalam pengkajian dan pembahasan pada 

penelitian, yang terdiri dari teori Tentang Tinjauan Umum tentang Kepolisian, 

Tinjauan Umum Tentang Diskresi, Tinjauan Umum Tentang Restorative 

Justice. 

 

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini peneliti akan menjelaskan hasil penelitiannya serta analisa 

dari hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

 

BAB IV PENUTUP 

 Bab ini tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran 

yang perlu disampaikan mengenai kajian kritis diskresi kepolisian sebagai 

upaya untuk mewujudkan restorative justice. 

 

 


