
 

 9 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 
A. Latar Belakang Penelitian 

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (Rechtsstaat), tidak 

berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat). Setiap anggota Polri di dalam 

melaksanakan tindakan Kepolisian harus senantiasa berdasarkan pada hukum. 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Pasal 13 menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara 

Republik Indonesia adalah memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, 

menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat. 

Setiap petugas Polisi harus mampu melaksanakan tindakan secara cepat, dan 

tepat, dalam menghadapi permasalahan, yang dapat mengganggu keamanan, 

dan ketertiban masyarakat, termasuk mengatasi sengketa antara individu, atau 

kelompok di dalam masyarakat. 

Hukum selalu ketinggalan dari perkembangan masyarakat. Di dalam 

masyarakat selalu ada masalah - masalah yang membutuhkan tindakan 

Kepolisian, misalnya berupa gangguan keamanan dan ketertiban, tindak 

kejahatan, ataupun permasalahan lainnya. Permasalahan tersebut kadang belum 

terangkum dalam rumusan hukum yang berlaku. Dalam hal ini petugas Polri 

sulit mendapat dasar hukum untuk melakukan tindakan tertentu. Hukum juga 

tidak mungkin mampu merumuskan secara rinci tentang prosedur dan tata cara 

bertindak petugas di lapangan. Seorang petugas Polri harus mampu 
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menjabarkan peraturan yang berlaku, dan mampu menafsirkan ketentuan - 

ketentuan yang berlaku untuk diwujudkan dalam tindakan di lapangan. 

Tindakan yang diambil harus masih dalam koridor hukum yang berlaku, 

walaupun terkadang masih terlihat bertentangan dengan hukum yang berlaku. 

Hal tersebut dapat terjadi karena di lapangan cukup banyak tumpang tindih 

aturan di dalam masyarakat, misalnya aturan sosial, agama, dan lain 

sebagainya. 

Masalah yang dihadapai membutuhkan rumusan yang cepat di 

lapangan. Petugas Polri harus mampu mengambil keputusan untuk bertindak 

yang terkadang tidak dapat ditunda. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, 

petugas harus dapat memilih dan menentukan tindakan mana yang cepat 

diantara berbagai alternatif. Tindakan inilah yang disebut diskresi Kepolisian.
1
 

M. Rasyid Ridho, menguraikan  diskresi kepolisian sebagai berikut:
 2

 

Diskresi Kepolisian dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan oleh 

petugas Polri di dalam wilayah kewenangannya, misalnya dalam 

penyelesaian kasus tindak pidana yang menurut penilaian petugas 

Polri dapat dilakukan melalui jalur mediasi. Mediasi pada umumnya 

berada di lingkungan hukum perdata dan hampir tidak dikenal di 

lingkungan hukum pidana. Mediasi seakan-akan menggantikan 

proses litigasi di pengadilan, padahal mediasi adalah, mekanisme 

penyelesaian perkara yang berdampingan, dengan penyelesaian 

perkara melalui proses litigasi. Mediasi tidak dianggap sebagai 

pengganti dari sistem litigasi, tetapi dalam prakteknya dianggap 

sebagai alternatif yang lebih baik dari penyelesaian perkara terutama 

bagi orang yang sangat kritis terhadap kinerja peradilan yang 

dianggap lamban, KKN, dan hal yang dianggap merugikan. 

 

Penegakan hukum itu hendaknya tidak dilakukan secara harfiah atau 

secara formalitas belaka, tetapi benar-benar dilakukan dengan maksud untuk 

                                                 
1
 M Rasyid Ridho, Seminar Nasional: “Diskresi Kepolisian dan Pembangunan Profesionalisme 

Polri” Divbinkum Polri, Semarang, 25 November 2008, hal. 10 
2
 Loc. Cit 
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menciptakan keadilan, baik bagi para pihak yang berperkara atau bersengketa 

maupun bagi masyarakat luas.
3
  

Demikian juga Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa pelaksanaan 

penyelesaian perkara di luar pengadilan dalam lingkungan perdata, seyogyanya 

juga dapat diterapkan secara luas di lingkungan peradilan pidana. Namun harus 

diperhatikan dalam pelaksanaan mediasi, petugas Polri dalam hal ini mewakili 

Negara dalam pengambilan diskresi Kepolisian harus memenuhi rasa keadilan 

yang restoratif. 
4
 

 

Keadilan restoratif menurut Pasal 1 angka 6 Undang - Undang Nomor 

11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah penyelesaian 

perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau 

korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian 

yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan 

bukan pembalasan. Adapun Prinsip - prinsip dasar restorative justice dapat 

dirumuskan sebagai berikut :
5
 

1. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban; 

2. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan; 

3. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman; 

4. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan; 

5. Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari 

kejahatan di masa depan; 

6. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, 

baik korban maupun pelaku. 

 

                                                 
3
 Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 

1991, hal. 26 
4
 Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal, Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan, Pustaka 

Magister, Semarang, 2012, hal.43-46. 
5
 Marian Liebmann, Restorative Justice: How It Work, Jessica Kingsley Publisers, London and 

Philadelphia, 2007, hal. 26-27 



 

 12 

Berdasarkan hukum positif di Indonesia, Alternative Dispute Resolution 

(ADR) hanya dimungkinkan dalam perkara perdata (lihat Pasal 6 UU No. 

30/1999 tentang: Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Untuk 

perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, 

walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus 

pidana di luar pengadilan, antara lain.
6
 

a. Dalam hal delik yang dilakukan berupa “pelanggaran yang diancam 

dengan pidana denda”. Menurut Pasal 82 KUHP, kewenangan/hak 

menuntut delik pelanggaran itu dihapus, apabila terdakwa telah membayar 

denda maksimum untuk delik pelanggaran itu dan biaya-biaya yang telah 

dikeluarkan kalau penututan telah dilakukan. Ketentuan dalam pasal 82 

KUHP ini dikenal dengan istilah “afkoop” atau “pembayaran denda 

damai” yang merupakan salah satu alasan penghapus penuntutan. 

 

b. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak di bawah usia 8 tahun. 

Menurut UU No. 3/1997 (Pengadilan Anak). Batas usia anak nakal yang 

dapat diajukan ke pengadilan sekurang-kurangnya 8 tahun dan belum 

mencapai 18 tahun. Terhadap anak di bawah 8 tahun, penyidik dapat 

menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua 

asuhnya apabila dipandang masih dapat dibina atau diserahkan kepada 

Departemen Sosial apabila dipandang tidak dapat lagi dibina oleh orang 

tua/wali/orang tua asuh (Pasal 5 UU No. 3/1997). 

 

Mediasi mempunyai keuntungan utama bagi penggunanya. Keuntungan 

utama dari penggunaan mediasi dalam menyelesaikan kasus pidana adalah 

pilihan penyelesaian diserahkan kepada pelaku dan korban, biaya murah, dan 

memenuhi rasa keadilan yang merupakan buah dari hasil kesepakatan bersama 

tersebut, bukan dari kalkulasi jaksa dan putusan hakim. 

Tercacat di Kepolisian Resor Kudus bahwa kasus pengaduan kekerasan 

terhadap anak atau korban anak, masih terbilang cukup tinggi (dapat dilihat 

data di bawah): 

                                                 
6
 Barda Nawawi Arief, Op. Cit, hal.43-46 
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NO 
JENIS TINDAK 

PIDANA 

TH 

2012 

TH 

2013 

TH 

2014 

TH 

2015 

TH 

2016 

TH 

2017 

1 
Penganiayaan 

Anak 

Lapor 2 5 11 10 9 1 

Selesai 0 3 8 4 6 0 

2 
Persetubuhan 

terhadap anak 

Lapor 17 16 14 12 11 7 

Selesai 12 13 10 9 7 7 

3 
Terlantarkan 

Anak 

Lapor 0 1 0 0 0 0 

Selesai 0 1 0 0 0 0 

Sumber: GK Polres Kudus 5 Tahun Terakhir. 

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dilihat penanganan kasus yang 

terjadi dan dilaporkan di Polres Kudus serta penyelesaiannya sebagian besar 

melalui jalur mediasi dengan restorative justice. Diharapkan hasil yang 

diputuskan dalam mediasi tersebut menciptakan keadilan yang restoratif. 

Keadilan restoratif yang dimaksud adalah suatu penyelesaian tindak pidana 

yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama 

mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi 

secara selektif terhadap tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi 

implikasi di masa mendatang.
7
 

Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di 

pengadilan negeri wajib diupayakan diversi, yaitu proses pengalihan hukum 

dari proses pidana ke proses luar pengadilan. Proses diversi sebagaimana 

dimuat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak akan 

berjalan tanpa menggunakan pendekatan Restorative Justice. Dalam 

                                                 
7
 Tony Marshall, Restorative Justice, An Overview, London: Home Office Research Develpoment 

and Statistic Directorate, 1999, hal. 5 
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penerapannya dikenal adanya proses mediasi antara pelaku tindak pidana, 

keluarga pelaku, korban, keluarga korban, masyarakat dan penegak hukum 

sebagai mediator. Dalam Proses mediasi, semua pihak disatukan yaitu pelaku, 

korban, keluarga korban dan pelaku, masyarakat atau lingkungan yang terkena 

dampak langsung tindak pidana tersebut. Proses mediasi melibatkan pihak 

yang netral sehingga mendapatkan kesepakatan bersama dan sanksi 

berdasarkan kesepakatan bersama terhadap pelaku tindak pidana kekerasan 

terhadap anak yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Kesepakatan yang 

dihasilkan dapat berupa mengembalikan kerugian immateriil atau materiil 

sesuai dengan kesepakatan bersama sebagai kompensasi dari perbuatan yang 

dilakukan.  

Pada bulan Juni tahun 2017 telah terjadi kekerasan terhadap anak 

dengan pelaku juga anak-anak, yaitu sebagaimana terjadi terhadap siswa SD 1 

Gondosari Gebog Kudus. Kasus ini mendapat banyak sorotan dari berbagai 

kalangan masyarakat, karena kasus ini terbilang menarik. Sudah wajar apabila 

antara anak-anak berkelahi dan penanganannya tidak menggunakan jalur 

hukum, tetapi untuk kasus ini penanganannya menggunakan jalur hukum. 

Namun demikian, dengan mempertimbangkan hal, termasuk masa depan anak-

anak itu sendiri, akhirnya pihak kepolisian menggunakan diskresi untuk 

menyelesaikan melalui mediasi. 

Dalam kaitannya penggunaan diskresi tersebut di atas, kiranya menarik 

untuk dilakukan penelitian. Berdasarkan alasan tersebut, penulis tertarik untuk 

mengadakan penulisan skripsi dengan judul : PELAKSANAAN DISKRESI 
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KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MELALUI 

JALUR MEDIASI (Studi Kasus Pengaduan Kekerasan Anak di SD 1 

Gondosari Gebog Kudus). 

 

B. Perumusan Masalah 

Untuk menghindari meluasnya permasalahan yang akan dibahas 

dan untuk memperkecil terjadinya kekeliruan dalam menafsirkan 

permasalahan yang dikemukakan, maka ruang lingkup permasalahan dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan diskresi Kepolisian dalam penyelesaian tindak 

pidana melalui mediasi pada perkara kekerasan anak di SD 1 Gondosari 

Gebog Kudus? 

2. Bagaimanakah kelebihan dan kelemahan penyelesaian tindak pidana 

kekerasan terhadap anak pada perkara kekerasan terhadap anak di SD I 

Gondosari Gebog Kudus? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan diskresi Kepolisian dalam penyelesaian 

tindak pidana melalui mediasi pada perkara kekerasan anak di SD 1 

Gondosari Gebog Kudus. 

2. Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan penyelesaian tindak pidana 

kekerasan terhadap anak pada perkara kekerasan terhadap anak di SD I 

Gondosari Gebog Kudus. 
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D.  Kegunaan Penelitian 

Penelitian mengenai implementasi diskresi Polri dalam penanganan 

tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Kudus ini 

diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun 

secara praktis. 

1. Kegunaan Teoritis. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana, 

mengenai pelaksanaan diskresi Kepolisian dalam penyelesaian tindak 

pidana melalui mediasi terhadap kasus pengaduan anak di SD 1 Gondosari 

Gebog Kudus.  

2. Kegunaan Praktis. 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi pihak Polri, khususnya Polres Kudus mengenai pelaksanaan diskresi 

Kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana melalui mediasi. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam mempelajari skripsi ini, di bawah ini 

dijelaskan secara singkat pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab V, 

sebagai berikut: 

BAB I, Pendahuluan dalam skripsi ini dikemukakan mengenai latar 

belakang, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

dan sistematika penulisan 
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BAB II, Dalam bab ini dikemukakan mengenai tinjauan pustaka yang 

terdiri dari Tindak Pidana Terhadap Anak, Diskresi Kepolisian, 

dan Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mediasi. 

BAB III, Bab ini akan menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri 

dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan 

sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan 

penyajian data, serta metode analisis data. 

BAB IV, Memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan 

inti dari skripsi ini yang antara lain adalah mengenai Pelaksanaan 

Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Melalui 

Mediasi Pada Perkara Kekerasan Anak di SD 1 Gondosari Gebog 

Kudus, dan tentang Kelebihan dan Kelemahan Penyelesaian 

Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Pada Perkara Kekerasan 

Terhadap Anak di SD I Gondosari Gebog Kudus. 

BAB V, Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan 

saran. 

 

 

 

 

 

 


