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PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI 

PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE (Study Kasus Polsek 

Gondangrejo Kab. Karanganyar dan Polres Sukoharjo). 

Bias Lazuardi Sadeli C. 100 090 111 Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta 

 

ABSTRAK 

 

Restorative justice sendiri dapat didefinisikan sebagai respons terhadap prilaku 

kriminal dengan memulihkan kerugian yang dialami korban kejahatan, dan untuk 

memfasilitasi perdamaian dan kesentosaan di antara kelompok yang menentang. 

Tujuan dari penelitian ini adalah: Pertama, untuk mengetahui dan mengkaji 

penerapan restorative justice terhadap suatu kasus tindak pidana pencurian yang 

terjadi di wilayah hukum Polres Sukoharjo dan Polsek Gondangredjo Kab. 

Karanganyar. Kedua, untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari proses 

penyelesaian perkara pidana pencurian yang menggunakan pendekatan restorative 

justice. Penerapan restorative justice tidak serta merta dapat diterapkan pada 

setiap kasus tindak pidana, hanya tindak pidana yang tergolong ringan dan dilihat 

pula secara kasuistik, layak tidak, tindak pidana tersebut diselesaikan secara 

restorative justice. 

 

Kata Kunci: restorative justice, pertimbangan, dampak, pencurian 
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COMPLETION OF THE CRIME OF THEFT CASE APPROACH THROUGH 

RESTORATIVE JUSTICE (Case Study, Gondangrejo Sector Police, 

Karanganyar and Police Resort Sukoharjo). 

Bias Lazuardi Sadeli C. 100 090 111 Faculty of Law, University of 

Muhammadiyah 

 

Abstrac 

 

Restorative justice itself can be defined as a response to criminal behavior to 

recover losses suffered by victims of crime, and to facilitate peace and tranquility 

among the groups opposed. The purpose of this study is: First, to determine and 

assess the implementation of restorative justice against a criminal case of theft 

that occurred in the jurisdiction of the police station and the police Gondangredjo 

Sukoharjo district. Karanganyar. Second, to determine the impact of the 

completion of the criminal case of theft that uses a restorative justice approach. 

The application of restorative justice can not automatically be applied to any 

criminal cases, only a relatively minor criminal offenses and seen also in 

casuistic, decent not, the offense is resolved restorative justice. 

 

Keywords: restorative justice, considerations, impact, theft  
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PENDAHULUAN 

Tidak selamanya sanksi pidana yang pada prinsipnya bertujuan 

memberikan penghukuman berupa pengasingan menjadi jalan terakhir bagi setiap 

pelaku tindak pidana. Bagaimanapun pengasingan yakni pemenjaraan bukanlah 

suatu solusi yang terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan. 

Ironis, jika mengkondisikan kejahatan sebagai sebuah keniscayaan, bahkan 

keharusan (pemberian punishment). Jangan menjadi seperti mereka (pembuat 

aturan era kolonial), di mana orang-orang yang tidak mampu berdialog dengan 

hati nurani dan memasrahkan diri kepada tatanan yang terlanjur irasional dan 

bengkok.
1
 Justru sebaliknya dengan menggunakan falsafah integrasi solutif yang 

terdapat pada sila Keempat Pancasila, yakni musyawarah merupakan prioritas 

yang utama untuk mencapai kebijaksanaan yang adil dan menciptakan 

perdamaian. Falsafah seperti itulah dalam hal ini bisa dijadikan alternatif atau cara 

lain peradilan kriminal dengan melakukan pendekatan integrasi atau pembauran 

antara pelaku dengan korban/ masyarakat hingga menjadi satu kesatuan yang utuh 

untuk mencari solusi dengan harapan dapat kembali pada suatu hubungan yang 

baik dalam masyarakat nantinya. Alternatif penghukuman inilah yang biasa 

disebut sebagai restorative justice. 

Perkembangannya terkini keadilan restoratif (restorative justice) sebagai 

pendekatan baru dalam penyelesaian tindak pidana, tidak mengabaikan peran 

formal dari sistem peradilan pidana untuk menjatuhkan pidana para pelaku yang 

                                                           
1
 Agus Sudibyo, 2013, Habitus Politik dan Keniscayaan Korupsi, Sumber : Koran Tempo, Terbit 

Kamis, 24 Oktober 2013, Rubrik Pendapat, hal. A10. 
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bersalah.
2
 Yang dalam upayanya ditempuh dengan mempertemukan pihak korban 

dan keluarganya dengan pihak tersangka atau terdakwa dan keluarganya yang 

dibantu oleh pihak ketiga yang berperan sebagai penengah (mediator). Kasus-

kasus yang dapat diselesaikan melalui mekanisme restorative justice pada 

umumnya merupakan kasus-kasus yang sifatnya ringan dan dapat diterima oleh 

masyarakat setempat. Penulis dalam tulisannya memberikan beberapa contoh 

kasus yang lebih difokuskan kepada tindak pidana pencurian yang dilakukan 

masyarakat kecil, yakni sebagai berikut: Pada Mei tahun 2011 seorang anak 

diancam hukuman lima tahun penjara akibat mencuri sandal jepit milik Briptu 

Ahmad Rusdi Harahap dan Briptu Simson Sipayung anggota Brimob Polda 

Sulawesi Tengah; Kasus Nenek Minah pada pertengahan Agustus 2009 harus 

dihadapkan ke Pengadilan Negeri Purwokerto dengan tuduhan mencuri buah 

kakao sebanyak 3 buah milik perkebunan PT Sari Antan 4. Nenek Minah dijatuhi 

hukuman percobaan 1 bulan 15 hari. Dan sebelumnya pun Nenek Minah sudah 

menjalani tahanan rumah sejak 13 Oktober sampai 1 November 2009. 

Untuk kasus yang pertama menjadikan sandal jepit mendunia, banyak 

media asing merespon kasus tersebut dengan menjadikannya sebuah berita dengan 

judul-judul, "Indonesians Protest With Flip-Flops", "Indonesians have new 

symbol for injustice: sandals", "Indonesia's Flip-Flop Revolution", "Indonesians 

dump flip-flops at police station in symbol of frustration over uneven justice", 

maupun "Indonesians fight injustice with sandals". Dengan tema besarnya tentang 

ketidakadilan yang diperoleh oleh pencuri sandal yang pelakunya seorang anak. 

                                                           
2
 Howard Zehr, 2001, Transcending Reflexions of Crime Victims, Pennsylvania: Intercourse, hal. 

194. 
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Telah ditegaskan pada Pasal 66 UU no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, “ penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya dapat 

dilaksanakan sebagai upaya terakhir”. Maka jelas seharusnya dalam kasus sandal 

jepit ini alangkah eloknya diselesaikan dengan tidak membawa ke jalur hukum 

seperti halnya pula untuk kasus nenek Minah yang dalam penyelesaian kasus 

pencurian buah kakao diselesaikan tanpa harus menempuh jalur hukum. Sudah 

saatnya memanusiakan peradilan sebagai tujuan untuk membangun resolusi 

konflik yang lebih mengedepankan suatu proses yang terbuka, memberikan 

wahana mediasi terhadap korban, pelaku, dan masyarakat agar tercipta suatu 

jawaban atas kebutuhan mereka yang lama ingin dirasakan yaitu berupa keadilan. 

Menilik dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya  di atas, 

maka penulis melihat terdapat suatu permasalahan yang dapat dimasukkan ke 

dalam rumusan masalah, yaitu : Pertama, Pertimbangan apa saja yang menjadikan 

penegak hukum (Polisi) di Polres Sukoharjo dan Polsek Gondangredjo dalam 

penyelesaian tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah hukumnya sehingga 

menggunakan pendekatan restorative justice? Kedua, Bagaimana dampak yang 

ditimbulkan dari proses penyelesaian perkara pidana pencurian yang 

menggunakan pendekatan restorative justice? 

Tujuan dari penelitian ini adalah: Pertama, untuk mengetahui dan 

mengkaji penerapan restorative justice terhadap suatu kasus tindak pidana 

pencurian yang terjadi di wilayah hukum Polres Sukoharjo dan Polsek 

Gondangredjo Kab. Karanganyar. Kedua, untuk mengetahui dampak yang 
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ditimbulkan dari proses penyelesaian perkara pidana pencurian yang 

menggunakan pendekatan restorative justice.  

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Pertama, manfaat teoritis, a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan serta 

hukum pidana pada khususnya mengenai penerapan restorative justice terhadap 

suatu kasus tindak pidana pencurian yang terjadi khususnya di dalam wilayah 

hukum Polres Sukoharjo dan Polsek Gondangrejo Kab. Karanganyar, dan 

bagaimana akibat yang akan ditimbulkan apabila pendekatan secara kekeluargaan 

(restorative justice) menjadi alternatif solusi dalam perkara tindak pidana 

pencurian. b) Menambah bahan kepustakaan dan dapat dijadikan bahan 

pertimbangan bagi penyusunan karya ilmiah lainnya;  

Kedua, manfaat praktis, Manfaat praktis dalam penelitian ini dapat 

memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam mengambil suatu 

keputusan atau kebijakan di bidang penegakan hukum agar lebih mengakomodir 

hak dan kepentingan korban, masyarakat serta pelaku tindak pidana untuk 

tercapainya suatu keadilan yang hakiki. Karena baik pihak korban, masyarakat, 

dan pelaku membutuhkan suara dan perlu adanya cara atau solusi baru yang lebih 

mengedepankan pemberdayaan dari kearifan lokal yang ada untuk bergerak maju, 

yang akan memungkinkan mereka untuk terus hidup bersama dalam keadaan 

aman dan lingkungan yang stabil tanpa ada konflik lagi. 

Jenis penelitian ini ialah Deskriptif analitis, yaitu menggambarkan 

sekaligus menganalisa secara sistematis data yang berkenaan dengan kasus-kasus 
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tindak pidana pencurian serta pendayagunaan mekanisme restorative justice yang 

dilakukan dalam penyelesaiannya. Metode pendekatan yang diterapkan dalam 

penelitian ini berupa mengkaji aspek-aspek normatif dan pendekatan sosiologis 

dalam praktek pelaksanaan sistem peradilan pidana. Untuk teknik pengumpulan 

datanya, melalui cara penelitian kepustakaan dan penelitian melalui data lapangan 

dengan mengkaji data primer yang terdiri dari interview / wawancara, observasi / 

pengamatan. Terakhir mengenai metode analisis yang digunakan adalah analisis 

kualitatif dengan cara melakukan analisis data hasil literatur/kepustakaan, 

wawancara, dan pengamatan melalui studi lapangan. Data tersebut kemudian 

diolah dan dicari keterkaitannya serta hubungannya antara satu dengan yang 

lainnya sehingga diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. 

 

HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN 

Penerapan Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana 

Pencurian yang Terjadi di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo dan Polsek 

Gondangredjo  

 

Tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah hukum Polres Sukoharjo 

sendiri, pada tahun 2012 dari bulan Januari hingga September ditemukan ada 168 

perkara dan 89 perkara telah diselesaikan (crime clearence).
3
 Dilanjutkan untuk 

tindak pidana pencurian pada tahun 2013, memunculkan angka 196 perkara 

dengan 113 perkara telah terselesaikan.
4
 Tindak pencurian yang terjadi dari data 

statistik kriminal Polres Sukoharjo meliputi tindak pidana pencurian dengan 

pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, dan 

                                                           
3
 Data Reskrim Polres Sukoharjo: Statistik Kriminal dan Kejadian Menonjol, Sukoharjo, 2012. 

4
 Data Reskrim Polres Sukoharjo: Statistik Kriminal dan Kejadian Menonjol, Sukoharjo, 2013. 
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pencurian biasa, untuk tindak pidana percobaan pencurian sendiri dalam kurun 

waktu 2 (dua) tahun, tahun 2012 hingga tahun 2013 belum pernah terjadi. Namun 

pada tahun 2014 tepatnya di bulan Maret, berdasarkan data penelitian yang telah 

diperoleh, ditemukan tindak pidana percobaan pencurian yang 2 (dua) pelakunya 

masing-masing merupakan anak yang masih di bawah umur.  

Kronologis kejadiannya demikian, 2 (dua) pelaku bernama Dudung (nama 

disamarkan) berumur 13 (tiga belas) tahun dan temannya Nipon (nama 

disamarkan) 16 (enam belas) tahun pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 pada 

pukul 01.00 WIB dini hari sedang mengendarai motor berdua, dalam 

perjalanannya tersebut keduanya melintasi sebuah masjid. Nama Masjidnya Nur 

Hidayah terletak di daerah Dukuh Tawang RT/RW:02/01, Ombakan, Polokarto, 

Sukoharjo. Terlihat oleh dua pelaku tersebut sebuah kotak amal yang terbuat dari 

besi dan dirantai, kemudian mereka berinisiatif untuk mendekati dan sekaligus 

berusaha membuka kotak amal masjid yang kebetulan diletakkan di bagian luar 

masjid tepatnya di teras masjid, Akan tetapi tidak bisa terbuka. Tak berselang 

waktu yang lama, muncul saudara Doyok (nama disamarkan) sekaligus 

merupakan Takmir Masjid di Masjid Nur Hidayah tersebut, beserta warga sekitar 

yang memergoki keduanya (pelaku), setelahnya keduanya ditangkap oleh saudara 

Doyok bersama- sama warga dan langsung dilaporkan polisi. 

Pendapat penulis, berdasar cara pandang kultur budaya masyarakat 

Indonesia, Anak nakal atau anak yang melakukan kenakalan adalah tingkah laku 

anak yang secara ringan menyalahi norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. 

Menjadikan anak nakal di sini sebagai anak berlaku menyimpang (melenceng dari 
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kaidah yang semestinya dalam bermasyarakat) yang bisa direstorasi atau 

diperbaiki, Bagaimanapun alasannya pelanggaran norma yang dilakukan anak 

tidak seharusnya memunculkan punishment (hukuman) bagi anak yang diketahui 

melakukan pelanggaran, namun sebaliknya dari pelanggaran norma tersebut dapat 

menjadi sarana bagi masyarakat terutama orang tua, lebih aktif dalam memberikan 

pengajaran kepada si anak dalam bertingkah laku yang baik dan jangan sekali-kali 

lagi untuk mengulanginya. Sehingga menjaga hak anak dalam tumbuh dan 

berkembang, sesuai dengan Pasal 28 B ayat 2 dan Pasal 28 I ayat 1 Undang-

Undang Dasar (UUD) tahun 1945yang berbunyi: 

Pasal 28 B ayat 2: 

“Setiap anak berhak atas kekeluargaan hidup, tumbuh dan berkembang 

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminisasi.” 

 

Pasal 28 I ayat 1: 

“Hak untuk hidup,hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan 

hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai 

pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang 

berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam 

keadaan apapun.” 

 

Serta dalam hal ini diharapkan bagi penegak hukum yakni Polisi bisa 

memposisikan dirinya sebagai seorang mediator, lebih mengedepankan proses 

mediasi sebagai bagian dari restorative Justice dengan bermusyawarah bersama-

sama masyarakat sekitar yang terkena dampak dari tingkah laku si anak dan 

daripada itu polisi bisa meminta pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan 

(Guru), psikiater, ketua RT, ketua RW. Seperti apa yang dinyatakan dalam Pasal 

42 ayat 2 UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak, menyatakan: 
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“Dalam melakukan penyidikan terhadap Anak Nakal, Penyidik wajib 

meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan 

apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, 

ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.” 

 

Seperti apa yang menjadi pokok pembahasan penulis mengenai percobaan 

pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang anak di Sukoharjo, penyidik 

menjadikan dirinya sebagai mediator sekaligus penegak hukum tentunya. 

Penyidik di Polres Sukoharjo secara profesional di kala menerima laporan 

percobaan pencurian  kotak amal masjid yang dilakukan Dudung 13 (tiga belas) 

tahun dan Nipon 16 (enam belas) tahun tidak langsung serta-merta menjerat 

keduanya dengan Pasal 53 jo Pasal 363 ke-4 KUHP tentang percobaan pencurian. 

Penyidik lebih kepada menimbang-nimbang atau melakukan pertimbangan secara 

matang dalam menerapkan suatu proses yang mana prosedur penyelesaian dalam 

kasus yang melibatkan anak ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan 

(restorative justice), melihat kedua pelaku masih tergolong anak-anak. 

Sesuai dengan tanggapan yang dinyatakan Kanit Reskrim Polres 

Sukoharjo, bahwa:
5
 Pelaku tindak pidana yang sebagaimana ditangani penyidik 

Polres Sukoharjo dalam kasus percobaan pencurian ini menerapkan penyelesaian 

restorative justice dengan mempertimbangkan umur dari kedua pelaku yang 

masing-masing belum berusia 17 (tujuh belas), tergolong berstatus pelajar 

sehingga dengan cara penyelesaian restorative justice dianggap tidak akan 

menghalangi kedua pelaku tersebut untuk terus bersekolah, karena apabila kami 

menerapkan proses peradilan pidana akan menjadikan anak tersebut malu untuk 

                                                           
5
 Joko Nursalim, Kanit Reskrim Polres Sukoharjo, Wawancara Pribadi, Sukoharjo, 14 April 2014, 

pukul 12.43 WIB. 
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bersosialisasi di kemudian hari dalam masyarakat dengan statusnya dan pasti 

tertekan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka batasan umur anak 12 (dua belas) tahun 

tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dapat dipidana tidak menjadikan 

patokan bagi penyidik di Polres Sukoharjo untuk menyelesaikan perkara pidana 

dalam kasus percobaan pencurian tersebut. Pertimbangan penyidik lebih kepada 

faktor pendidikan kedua pelaku yang masih aktif sebagai pelajar. Tindakan yang 

dilakukan penyidik, menurut hemat penulis penyidik di Polres Sukoharjo lebih 

melindungi hak anak dalam memperoleh serta melanjutkan pendidikannya. 

Dikatakan dalam Pasal 9 ayat 1 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak yang menyatakan: 

 “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam 

rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan 

minat dan bakatnya.” 

 

Sebagaimana yang telah dibahas penulis seperti apa yang terjadi di 

yurisdiksi Polres Sukoharjo, yang notabene 2 (dua) orang anak sebagai pelaku 

percobaan pencurian maka yang bertindak sebagai pelaku di dalam kasus tindak 

pidana pencurian ringan di wilayah hukum Polsek Gondangrejo di sini adalah 

merupakan orang dewasa. Berikut kronologis kejadiannya, pada tanggal 2 

November 2013 pukul 14.15 WIB, pelaku yang bernama Amin (nama 

disamarkan) makan bakso di tempat korban bernama Udin (nama disamarkan) 

yang sekaligus tukang bakso dan pemilik Warung Bakso Vita Lesehan yang 

terletak di daerah Dukuh Mundu RT: 02 RW: 06 Desa Selokaton Kecamatan 

Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. Pelaku dalam hal ini sebagai pembeli 
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bakso kala itu, kemudian di saat pelaku selesai makan bakso, pelaku sesegera 

membayarkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada korban. 

Korban yang melihat kotak lacinya (tempat menyimpan uang) didapati tidak ada 

uang kembalian, menyuruh pelaku untuk menunggu sebentar sembari korban 

pulang ke rumah untuk mengambil uang kecil yang nantinya sebagai kembalian 

uang kepada pelaku. Setelah ditinggal korban untuk mengambil uang kembalian, 

pelaku yang sendirian di warung bakso selanjutnya mengambil uang Rp 100.000,- 

yang terdapat di dalam laci gerobak bakso milik korban. Tapi aksinya diketahui 

oleh korban yang pada waktu itu telah kembali dari mengambil uang kembalian. 

Kemudian atas aksinya tersebut korban melaporkan tindakan pencurian yang 

dilakukan oleh pelaku ke Polsek Gondangrejo. 

Seperti contoh nyata yang pernah menimpa kepada seorang nenek yang 

bernama Minah, kala itu pada pertengahan bulan Agustus tahun 2009 harus 

dihadapkan ke Pengadilan Negeri Purwokerto dengan tuduhan mencuri buah 

kakao sebanyak 3 buah milik perkebunan PT Rumpun Sari Antan, hanya sekedar 

ingin menyemai biji buah kakao sebagai bibit di tanah garapannya berharap kelak 

ketika berbuah, nenek Minah bisa menjadikan buah kakao sebagai alternatif 

pangan selain kedelai di mana ia sendiri juga menanam di tanah garapannya 

tersebut. Permintaan maaf yang telah disampaikan sebagai pengakuan atas 

kesalahan yang telah diperbuat oleh nenek Minah kepada mandor PT Rumpun 

Sari Antan dan pengembalian 3 buah kakao tidak membuat masalah yang 

tergolong kecil ini begitu saja selesai. 1 (satu) Minggu setelah kejadian itu, nenek 

Minah mendapat panggilan pemeriksaan oleh kepolisian.  
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Kasus di atas menjadi salah satunya dari berbagai kasus pidana kecil 

lainnya di mana untuk kasus di atas kala itu di dakwa dengan hukuman sanksi 

pidana yang tercantum pada Pasal 362 KUHP tentang pencurian, yang berbunyi: 

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau 

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan 

hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima 

Tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” 

 

Kasus yang menimpa nenek Minah pada waktu itu menjadi kasus yang 

paling disoroti, menimbulkan suatu gejolak dalam masyarakat yang melihatnya 

terdapat ketidakadilan terhadap kasus-kasus atau tindak pidana pencurian dengan 

nilai barang kecil, karena tidak adil rasanya jika harus diadili hingga masuk tahap 

pengadilan. Demi menjawab atas apa yang menjadi kegelisahan di kalangan 

masyarakat akan kebutuhan sebuah keadilan, langsung direspon oleh Mahkamah 

Agung yang kemudian menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 

tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah 

Denda Dalam KUHP. Dasar pertimbangan hingga diterbitkannya Perma No. 2 

tahun 2012, bahwa sejak 52 tahun yang lalu tepatnya pada tahun 1960, seluruh 

nilai rupiah yang ada di dalam KUHP belum pernah disesuaikan lagi. 

Mengakibatkan pada digunakannya Pasal 362 KUHP (pencurian biasa) terhadap 

tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364 yang merupakan pencurian ringan.  

Upaya Mahkamah Agung dengan menghadirkan Perma No. 2 tahun 2012 

sesuai dengan apa yang ada dalam penjelasan umumnya, menjadikan perkara-

perkara pencurian ringan tidak lagi diancam dengan ancaman pidana 

menggunakan Pasal 362 KUHP melainkan menggunakan pasal 364 pencurian 

ringan yang terhadap pelakunya tidak dapat dikenakan penahanan sesuai Pasal 21 
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KUHAP. Selain tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak 

pidana ringan dan jumlah denda, dan acara pemeriksaan cepat, disepakati pula 

mengenai pemberlakuan atau penerapan keadilan restoratif (Restorative Justice)  

sebagaimana telah dilakukannya penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama 

MAHKUMJAKPOL tentang implementasi Perma No. 2 tahun 2012 antara 

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik 

Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia. 

Kasus yang mana terjadi di wilayah hukum Polsek Gondangrejo, sekaligus 

sebagai obyek penelitian oleh penulis dengan melibatkan seorang pelaku 

merupakan pembeli di warung bakso milik korban dengan modus operandinya 

diketahui membuka laci atau kotak uang yang berisi uang lembaran Rp 100.000,- 

dalam penyelesaian perkaranya menerapkan cara restorative Justice dengan 

mengacu kepada Perma No. 2 tahun 2012. Bapak Kapolsek Gondangrejo dalam 

wawancaranya dengan penulis menyatakan:
6
 Kasus tindak pidana pencurian 

ringan yang telah kami tangani ini dalam hal penerapan penyelesaian 

menggunakan restorative justice mengacu berdasarkan Perma No. 2 tahun 2012. 

Meskipun Perma ini sebenarnya bukan konsumsi penyidik (Polisi) tapi jika 

melihat dari case-nya atau kasusnya dengan nilai barang yang dicuri bernilai 

kecil, jika di Tipiring menurut Pasal 364 KUHP ancaman hukumannya hanya 3 

bulan dan tidak dapat dilakukan penahanan maka penyidik dalam menyikapi 

kasus ini lebih condong menerapkan restorative justice. 

                                                           
6
 Sugeng, Kapolsek Gondangrejo, Wawancara Pribadi, Karanganyar, 20 Mei 2014, pukul 13.32 

WIB. 
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Pernyataan yang telah dilontarkan di atas, dengan keberadaan Perma No. 2 

tahun 2012 membuat Pasal 364 KUHP dapat kembali diterapkan, karena sekali 

lagi dengan telah disesuaikannya nilai uang, khususnya pada tindak pidana 

pencurian ringan berimplikasi pada penyesuaian bobot pidananya pula. Mana 

yang layak diancamkan dengan pidana Pasal 362 (pencurian biasa) dan mana yang 

layak diancamkan menggunakan Pasal 364 (pencurian ringan). Perlu diingat juga 

pernyataan bapak Kapolsek yang menyatakan kalau Perma No. 2 tahun 2012 

bukan konsumsi penyidik maksudnya Perma ini hanya mengikat badan peradilan 

pidana pada khususnya tetapi tidak mengikat bagi penegak hukum macam 

kepolisian dan kejaksaan. Namun demikian dengan telah disepakati dalam bentuk 

Nota Kesepakatan Bersama MAHKUMJAKPOL tentang implementasi Perma No. 

2 tahun 2012 yang di dalamnya terkandung mengenai penerapan penyelesaian 

menggunakan restorative justice  menjadikan salah satu pertimbangan bagi polisi 

selain masih ada pertimbangan lain sebagai alasan mengapa kasus pencurian yang 

tergolong Tipiring ini menggunakan penyelesaian melalui restorative justice.  

 

Dampak yang Ditimbulkan dari Proses Penyelesaian Perkara Pidana 

Pencurian yang Menggunakan Pendekatan Restorative Justice  

 

Braithwaite menjelaskan ada beberapa nilai-nilai dasar yang terkandung 

sekaligus merupakan ciri khas dari Restorative Justice yang membedakannya 

dengan teori pemidanaan lainnya. Nilai-nilai dasar yang oleh Braithwaite dalam 

hal ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:
7
 Pertama, nilai-nilai 

                                                           
7
 Eva Achjani Zulfa, 2011, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Bandung: Lubuk Agung, hal.92-

95. 
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yang terkait dengan penerapan keadilan Restoratif dalam praktek yang disebut 

sebagai fundamental Procedural Safeguard  yang terdiri atas: 

 a) Non Domination, dalam menyelesaikan suatu perkara pidana dengan 

mempergunakan Restorative Justice diharapkan semua pihak dalam posisi yang 

sama dan sederajat. Di sini dominasi salah satu pihak akan mempengaruhi suatu 

putusan yang dihasilkan sehingga akan merusak tujuan dari pada penyelesaian 

dengan menggunakan pendekatan ini. Dalam model pendekatan ini diharapkan 

keputusan diambil secara bersama-sama oleh semua pihak yang terlibat. b) 

Empowerment, adanya keharusan pemberdayaan (Protection) terhadap pihak yang 

tidak dalam posisi yang menguntungkan. Pemberdayaan ini bukan maksud pilih 

kasih namun sebagai upaya membangun keberanian untuk mengutarakan 

pemikiran, pandangan dan kehendak sehingga kebutuhan pelaku, korban atau 

masyarakat dapat didengar dan diperhatikan dalam pengambilan keputusan. c) 

Honouring Legally Specific upper limits on sanction, ketika para pihak sudah 

mengambil keputusan untuk menyelesaikan suatu persoalan dengan menggunakan 

konsep ini, maka mereka harus menerima segala keputusan yang dihasilkan oleh 

model penyelesaian tersebut. d) Respecful Listening, dalam menyelesaikan 

perkara ini para pihak harus memiliki rasa saling menghormati dan berempati 

antara para pihak. e) Equal Concern for All Stakeholders, harus adanya perhatian 

kepada semua stakeholder, dalam upaya penyelesian model ini tidak hanya 

difokuskan kepada salah satu stakeholder. f)Accountability, Appealability, 

Accountability, dalam arti Restorative Justice adalah keleluasaan untuk memilih 

mekanisme penyelesaian yang berdasarkan atas pilihan semua pihak. g) Respect 
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for The Fundamental Human Right, Dalam menyelesaikan perkara pidana harus 

mengacu pada instrumen hak asasi manusia. Nilai-nilai hak asasi manusia harus 

diakomodasikan ke dalam tujuan pemidanaan dan dalam merancang suatu model 

pemidanaan. 

Kedua, nilai yang terkait dengan kemampuan untuk melupakan kejadian 

pada masa lalu. Melupakan dan bukan menghapuskan atau membiarkan saja tanpa 

suatu penyelesaian. Kemauan untuk melupakan kejadian pada masa lalu bukan 

merupakan alasan untuk menelantarkan atau mencegah proses penyelesaian yang 

sedang berlangsung. Diterimanya suatu kesepakatan mengandung arti dengan 

suatu tugas membawa dan menyebarkan nilai baru dan mengubah paradigma 

masyarakat sekitar terhadap tindak pidana yang terjadi di masyarakat sehingga 

proses realisasi program menjadi terhambat, utamanya terkait dengan nilai-nilai 

lokal/setempat yang dianut masyarakat justru menghambat program, perbaikan 

dan Restoratif. Dalam kondisi yang demikian, kesepakatan yang telah dicapai 

harus dievaluasi kembali. Ketiga, nilai yang terkandung dalam keadilan Restoratif 

adalah mencegah ketidakadilan, maaf memaafkan, dan rasa terimakasih. 

Berbeda dengan pandangan sebelumnya, keadilan Restoratif pada 

dasarnya merupakan suatu konsep yang berkembang. Banyak sarjana yang 

kemudian mengembangkan lebih lanjut konsep ini secara terus menerus. 

Termasuk di dalamnya pengembangan terhadap ide-ide potensial serta resiko-

resiko negatif bila konsep ini akan dijalankan. Respons terhadap bentuk kejahatan 

dengan penggunaan metode retributive justice yang selama ini sering diterapkan 

berupa sanksi pidana dengan melakukan pencabutan kemerdekaan atau biasa 
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disebut dengan pidana penjara dan pidana kurungan kenyataannya lebih banyak 

memuat tujuan dengan harapan awal yang baik namun tidak terjadi, malahan 

menimbulkan aspek-aspek atau dampak negatif daripada dampak positifnya.  

Berikut dampak negatif atas akibat penjatuhan sanksi pidana dalam hal 

pencabutan kemerdekaan, yaitu sebagai berikut:
8
 Pertama, dehumanisasi pelaku 

tindak pidana : kesatu, tujuan pidana penjara pertama adalah menjamin 

pengamanan narapidana dan kedua adalah memberikan kesempatan-kesempatan 

kepada narapidana untuk direhabilitasi. Kedua, hakekat dari fungsi penjara 

tersebut di atas sering kali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan 

pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama di dalam 

lembaga, berupa ketidakmampuan narapidana untuk melanjutkan kehidupannya 

secara produktif di dalam masyarakat. Kedua, prisonisasi (Prisonization) 

narapidana. Proses prisonisasi narapidana dimulai ketika narapidana masuk dalam 

lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan berisi kehidupan penjara 

sebagai suatu sistem sosial informal yang disebut sebagai sub kultur narapidana 

(inmate subculture). Subkultur narapidana ini mempunyai pengaruh besar 

terhadap kehidupan individual narapidana, khususnya proses sosialisasi 

narapidana tersebut ke dalam masyarakat narapidana (the inmate community) yang 

oleh Clemmer disebut sebagai prisonisasi. Dalam proses prisonisasi narapidana 

baru (new comer) harus membiasakan diri terhadap aturan-aturan yang berlaku di 

dalam masyarakat narapidana. Di samping itu ia harus mempelajari kepercayaan, 

                                                           
8
 M. Taufik Makarao, 2013, Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam 

Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, hal. xxiv-xxv, 

http://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf, 

diakses Jumat, 04 Juli 2014 pukul 14.39 WIB 

http://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf
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perilaku-perilaku dari masyarakat tersebut, yang pada akhirnya menimbulkan 

mental penjahat.  

Ketiga,  A place of contamination, Menurut Bernes dan Teeters bahwa 

penjara telah tumbuh menjadi tempat pencemaran (a place of contamination) yang 

justru harus dihindari. Di dalam penjara, penjahat kebetulan (accidental 

offenders), pendatang baru (novices in crime) dirusak melalui pergaulannya 

dengan penjahat-penjahat kronis. Bahkan personil yang paling baik pun telah 

gagal untuk menghilangkan keburukan yang sangat besar dari penjara ini. 

Keempat, Pidana berjangka pendek, Pidana berjangka pendek akan sangat 

merugikan di dalam pembinaan sebab di samping kemungkinan hubungan-

hubungan yang tidak dikehendaki, pidana penjara jangka pendek jelas tidak 

mendukung kemungkinan untuk mengadakan rehabilitasi narapidana. Kelima,  

stigmatization, kerugian lain yang sangat dirasakan dari penerapan pidana penjara 

adalah terjadinya stigmatisasi (stigmatization). Menurut Hoefnagels, stigma 

terjadi bilamana identitas seseorang terganggu atau rusak disebabkan oleh 

pandangan masyarakat sekitar terhadapnya. Secara psikologis stigmatisasi 

menimbulkan kerugian terbesar bagi pelaku tindak pidana, karena dengan 

demikian publik mengetahui bahwa ia seorang penjahat, dengan segala akibatnya.  

Penulis akan menjabarkan dampak positif di mana pertama terlebih dahulu 

yang terjadi di wilayah yurisdiksi Polres Sukoharjo, sebagai berikut: Pertama,  

kedua pelaku yang masih berstatus sebagai pelajar, dengan diberlakukannya 

proses penyelesaian menggunakan cara restorative justice, menjadikan keduanya 

masih bisa melanjutkan pendidikannya dalam rangka menuntut ilmu; Kedua, 
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meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar dan peran serta mereka dalam 

memperlakukan juvenile delinquency (kenakalan remaja); Ketiga, menyadarkan 

kedua orang tua mereka untuk lebih memperhatikan pergaulan anak mereka; 

Keempat, terjalinnya kembali suatu hubungan yang baik antara korban yakni 

takmir Masjid Nur Hidayah dan masyarakat Dukuh Tawang RT/RW:02/01, 

Ombakan, Polokarto, Sukoharjo dengan pelaku anak tersebut; Kelima,  

memungkinkan pelaku anak dengan kasus tertentu (tergolong ringan) yang suatu 

saat terjadi di wilayah hukum Sukoharjo pada khususnya, dengan 

diberlakukannya restorative justice menjadikan semakin berkurangnya anak-anak 

di Sukoharjo yang kehilangan kemerdekaannya.  

Selanjutnya penulis akan menjabarkan dampak positif atas 

pemberlakuannya proses restorative justice yang terjadi di wilayah yurisdiksi 

Polsek Gondangrejo: Pertama, korban dalam kaitannya dengan tindak pidana 

pencurian ringan telah menerima ganti rugi (restitusi) secara langsung oleh 

pelaku; Kedua, dengan dipertemukannya korban dengan pelaku maka dampak 

kedepannya tentang akan timbulnya perasaan benci atau dendam dapat 

diminimalisir bahkan hilang; Ketiga, mengaktifkan kembali eksistensi keberadaan 

tokoh masyarakat, tokoh agama, Forum Komunikasi Masyarakat Desa (FKMD), 

ketua RT, ketua RW, Lurah sebagai wujud masih diakuinya dan betapa 

pentingnya andil mereka di dalam penyelesaian kasus pencurian ringan ini; 

Keempat, mencegah sekaligus menghindarkan seorang pelaku (belum pernah 

melakukan tindak pidana) menjadi seorang residivis.  



19 

 

Selain dampak positif yang dihadirkan dengan keberadaan sistem 

restorative justice yang secara khusus telah diterapkan kepada kasus yang masing-

masing di wilayah yurisdiksi Polres Sukoharjo dan Polsek Gondangrejo maka dari 

penggunaan penyelesaian menggunakan restorative justice juga memberikan 

keuntungan bagi masyarakat maupun negara Indonesia secara umum, berikut 

keuntungan yang diperoleh:
9
 Pertama, bahwa masyarakat telah diberikan ruang 

untuk menangani sendiri permasalahan hukumnya yang dirasakan lebih adil. 

Dalam hal ini asas sederhana, terang dan tunai yang lebih banyak dikenal dan 

dipergunakan dalam hukum adat dalam penanganan perkara-perkara keperdataan 

dapat juga diterapkan dalam hukum pidana. Apalagi karena pada dasarnya hukum 

adat Indonesia memang tidak mengenal perbedaan pidana dan perdata.  

Kedua, beban negara dalam beberapa hal menjadi berkurang misalnya: a) 

Beban untuk mengurusi tindak pidana-tindak pidana yang masih dapat 

diselesaikan secara mandiri oleh masyarakat. Aparat kepolisian, kejaksaan dan 

pengadilan dapat lebih memfokuskan diri untuk memberantas tindak pidana- 

tindak pidana yang kualifikasinya lebih berbahaya seperti norkotika, terorisme, 

perdagangan manusia atau pelanggaran HAM berat. b) Secara administratif, 

jumlah perkara yang masuk ke dalam sistem peradilan dapat dikurangi sehingga 

beban institusi pengadilan sebagaimana diungkapkan di atas menjadi berkurang. 

Ketiga, beban untuk menyediakan anggaran penyelenggaraan sistem peradilan 

pidana utamanya dalam hal penyelenggaraan lembaga pemasyarakatan di mana 

fokus penyelesaian perkara pidana kebanyakan berakhir pada penjatuhan pidana 

                                                           
9
 Eva Achjani Zulva, tidak ada tahun, Restorative Justice DI Indonesia (Peluang dan Tantangan 

Penerapannya), http://evacentre.blogspot.com/p/restorative-justice-di-indonesia.html, diakses 

Sabtu, 05 Juli 2014 pukul 16.03 WIB 

http://evacentre.blogspot.com/p/restorative-justice-di-indonesia.html
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kurungan atau penjara menjadikan munculnya banyak permasalahan di dalam 

lembaga pemasyarakatan ini. Dapat diharapkan lahirnya bentuk sanksi-sanksi 

baru yang lebih baik dan berdaya guna (sebagaimana yang tengah dikembangkan 

dalam rancangan KUHP Indonesia saat ini). Bagaimanapun ditegaskan oleh 

penulis, pemenjaraan hanya akan memberikan pengetahuan baru mengenai bentuk 

kejahatan yang lebih besar. 

Dilihat dampak positif dan keuntungan serta apa yang telah diuraikan di 

atas dapat disimpulkan bahwa restorative justice memiliki beberapa manfaat 

sebagai berikut:
10

 a) melihat tindakan kriminal secara komprehensif, tidak saja 

mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran hukum semata, namun juga 

memahami bahwa pelaku merugikan korban, masyarakat, dan bahkan dirinya 

sendiri; b) melibatkan banyak pihak dalam merespon kejahatan tidak hanya 

sebatas permasalahan pemerintahan dan pelaku kejahatan melainkan 

permasalahan korban dan masyarakat. c) mengukur kesuksesan dengan cara yang 

berbeda, tidak hanya dari seberapa besar hukuman yang dijatuhkan, namun juga 

mengukur seberapa besar kerugian yang dapat dipulihkan atau dicegah. d) 

mengakui pentingnya keterlibatan masyarakat dan mempraktisi dalam merespon 

untuk menurunkan tingkat kejahatan daripada menyerahkan masalah kejahatan 

kepada pemerintah semata. 

 

 

 

                                                           
10

 Andi Akbar (ed), 2005, Restorasi: Mencari Alternatif, Edisi II/Volume I, Bandung: LAHA, hal. 

26. 
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PENUTUP 

Kesimpulan 

Pertama, Penerapan restorative justice tidak serta merta dapat diterapkan 

pada setiap kasus tindak pidana, hanya tindak pidana yang tergolong ringan dan 

dilihat pula secara kasuistik, layak tidak, tindak pidana tersebut diselesaikan 

secara restorative justice. Restorative justice sendiri dikecualikan untuk tidak 

diterapkan terhadap kasus tindak pidana yang sudah berkali-kali dilakukan atau 

oleh pelaku residivis dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat dengan 

resikonya berupa pemidanaan (pemberian sanksi pidana) sebagai bentuk 

penyelesaiannya.  

Kedua, Dampak yang ditimbulkan atas penerapan proses restorative 

justice secara khusus pada wilayah yurisdiksi Polres Sukoharjo dan Polsek 

Gondangrejo, yaitu sebagai berikut: Untuk wilayah yurisdiksi Polres Sukoharjo 

menimbulkan dampak positif yaitu: Pertama, kedua pelaku yang masih berstatus 

sebagai pelajar, dengan diberlakukannya proses penyelesaian menggunakan cara 

restorative justice, menjadikan keduanya masih bisa melanjutkan pendidikannya 

dalam rangka menuntut ilmu; Kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar 

dan peran serta mereka dalam memperlakukan juvenile delinquency (kenakalan 

remaja); Ketiga, menyadarkan kedua orang tua mereka untuk lebih 

memperhatikan pergaulan anak mereka; Keempat, terjalinnya kembali suatu 

hubungan yang baik antara korban yakni takmir Masjid Nur Hidayah dan 

masyarakat Dukuh Tawang RT/RW:02/01, Ombakan, Polokarto, Sukoharjo 

dengan pelaku anak tersebut; Kelima, memungkinkan pelaku anak dengan kasus 
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tertentu (tergolong ringan) yang suatu saat terjadi di wilayah hukum Sukoharjo 

pada khususnya, dengan diberlakukannya restorative justice menjadikan semakin 

berkurangnya anak-anak di Sukoharjo yang kehilangan kemerdekaannya.  

Wilayah yurisdiksi Polsek Gondangrejo menimbulkan dampak positif 

yaitu: Pertama, korban dalam kaitannya dengan tindak pidana pencurian ringan 

telah menerima ganti rugi (restitusi) secara langsung oleh pelaku; Kedua, dengan 

dipertemukannya korban dengan pelaku maka dampak kedepannya tentang akan 

timbulnya perasaan benci atau dendam dapat diminimalisir bahkan hilang; Ketiga, 

mengaktifkan kembali eksistensi keberadaan tokoh masyarakat, tokoh agama, 

Forum Komunikasi Masyarakat Desa (FKMD), ketua RT, ketua RW, Lurah 

sebagai wujud masih diakuinya dan betapa pentingnya andil mereka di dalam 

penyelesaian kasus pencurian ringan ini; Keempat, mencegah sekaligus 

menghindarkan seorang pelaku (belum pernah melakukan tindak pidana) menjadi 

seorang residivis. Bagaimanapun ditegaskan oleh penulis, pemenjaraan hanya 

akan memberikan pengetahuan baru mengenai bentuk kejahatan yang lebih besar. 

 

Saran 

Bagi jajaran kepolisian sebagai garda utama dalam hal mengawal keadilan 

hukum pidana di Indonesia, penulis dengan tidak bermaksud memojokkan atau 

meng-kambing hitamkan salah satu instansi penegak hukum yang juga dihormati, 

hanya ingin menyampaikan sekaligus mewakili salah satu pendapat dari anggota 

kepolisian, bahwa untuk lebih profesional dan tidak mencoba mengotori proses 

dari restorative Justice dengan kemudian di akhir proses membebankan suatu 
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imbalan tertentu. Sehubungan dengan hal ini, himbauan yang penulis sampaikan 

dan semoga pula ini belum pernah terjadi agar dalam hal penanganan dengan 

keadilan restoratif diwajibkan untuk ditempuh dengan mekanisme yang transparan 

(apa adanya), profesional (tidak tergiur akan imbalan), dan akuntabel (bisa 

dipertanggungjawabkan).  
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