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Ringkasan 
Mediasi biasa dipakai dalam penyelesaian perkara perdata. Dalam prakteknya, mediasi juga 
sering dipakai untuk menyelesaikan perkara tindak pidana ringan. Mediasi penal dipakai 
dengan salah satu tujuan untuk memberikan keadilan substantif pada korban serta untuk 
menghindarkan pengenaan pidana penjara terhadap pelaku yang membuat penuhnya 
lembaga pemasyarakatan. Menurut KUHP dan dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah 
Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan tindak Pidana Ringan dan Jumlah 
Denda Dalam KUHP dapat dikatakan bahwa kejahatan ringan adalah kejahatan yang 
akibatnya tidak menimbulkan luka pada korbannya yang menghalangi untuk menjalankan 
pencahariannya atau yang yang menimbulkan kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000; 
Penyelesaian perkara pidana pada prinsipnya menjadi kewenangan aaparat penegak hukum, 
sehingga korban tidak diperkenankan untuk berperan aktif selain dari pada sekedar melapor 
atau mengadu. Model atau pendekatan penyelesaian perkara seperti itu kurang 
mempertimbangkan kepentingan korban. Dalam mediasi penal, korban diberi peran aktif 
untuk menyelesaikan perkara pidananya sehingga diharapkan korban dapat memperoleh 
keadilan yang lebih substantif. Permasalahan yang akan dikaji dalam paper ini adalah: apakah 
urgensi rekonstruksi peran korban dalam penyelesaian kejahatan ringan yang dialaminya 
dikaitkan dengan pendekatan keadilan restoratif ?. Data yang akan dianalisis dalam paper ini 
berupa data sekunder, yaitu berupa bahan hukum. Data tersebut akan dicari dengan metode 
studi kepustakaan. 

Kata Kunci: Mediasi penal, kejahatan ringan, korban, keadilan restoratif. 

 

I. Pendahuluan 

Bertitik tolak dari pasal-pasal yang tersebar dalam KUHP yang mengatur tentang kejahatan 
ringan, maka terhadap kejahatan ringan dapat diberikan pengertian sebagai salah satu bentuk 
tindak pidana yang tidak menyebabkan korbannya terhalang dalam menjalankan mata 
pencahariannya, perbuatan tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada 
rumahnya, bukan kejahatan terhadap ternak dan/atau kerugian akibat kejahatan tersebut tidak 
lebih dari Rp. 250; (dua ratus lima puluh rupiah). Batas kerugian Rp. 250; (dua ratus lima puluh 
rupiah) ini ditetapkan berdasarkan UU No. 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam 
KUHP yang semula hanya Rp. 25; (dua puluh lima rupiah). Dalam perkembangannya nilai 
kerugian dari kejahatan ringan yang Rp. 250; tersebut diubah menjadi Rp. 2.500.000; (dua juta 
lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang 
Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Perubahan tersebut 
sangat diperlukan karena sejak tahun 1960 belum ada lagi perubahan dalam nilai kerugian akibat 
tindak pidana ringan, sementara telah terjadi perubahan yang sangat besar terhadap nilai mata 
uang rupiah. Ancaman pidana terhadap pelaku kejahatan ringan adalah pidana penjara paling 

lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250. Berdasarkan Peraturan Mahkamah 
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Agung No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda 
Dalam KUHP, ancaman pidana denda yang diatur dalam KUHP dilipatgandakan menjadi 1000 
kali. 

Berdasarkan KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) penyelesaian perkara pidana merupakan 
“domain” aparat penegak hukum. Dengan demikian, penyelesaian perkara pidana musti 
melibatkan peran aktif aparat penegak hukum, tidak terkecuali perkara tindak pidana ringan. 
Peran aktif aparat penegak hukum itu dimulai sejak pemeriksaan pendahuluan sampai dengan 
pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Dalam pemeriksaan pendahuluan aparat 
kepolisian berwenang untuk meneruskan atau menghentikan perkara yang ditanganinya. Terkait 
dengan pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, pada dasarnya UU No. 8 Tahun 1981 
mengatur beberapa jenis acara pemeriksaan perkara pidana, yaitu acara pemeriksaan biasa, acara 
pemeriksaan singkat, acara pemeriksaan cepat, dan pemeriksaan perkara pelanggaran lalu-lintas. 
Dalam acara pemeriksaan biasa peradilan dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa. Alat bukti 
yang dipergunakan dan metode pembuktian dalam acara pemeriksaan biasa mengikuti ketentuan 
yang sudah diatur dalam undang-undang (UU No. 8 Tahun 1981). Dalam acara pemeriksaan biasa 
ini posisi korban adalah sebagai saksi dan perannya tidak lebih dari pada hanya menerangkan 
peristiwa pidana yang ia alami. Menurut Yahya Harahap, perkara pidana yang diperiksa dengan 
acara pemeriksaan biasa adalah tindak pidana yang ancaman pidananya minimal 5 (lima) tahun 
dan pembuktiannya memerlukan ketelitian.1 

Adapun acara pemeriksaan singkat diatur dalam Pasal 203 KUHAP. Kriteria perkara yang 
diperiksa dengan acara singkat adalah sebagai berikut: 

1.  pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan bersifat sederhana; 
2.  ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidananya tidak berat. 

Dalam acara pemeriksaan singkat ini pemeriksaan perkara tidak memerlukan waktu yang 
lama. Perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat dapat diputuskan dengan satu 
atau dua kali persidangan. Perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah 
perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 KUHAP dan yang 
menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya 
sederhana. Dengan kata lain, perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat 
tersebut adalah perkara pidana yang ancaman hukumannya di atas 3 (tiga) bulan penjara atau 
kurungan dan/atau denda lebih dari Rp. 7.500; (tujuh ribu lima ratus rupiah). Dalam acara 
pemeriksaan singkat penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, ahli, juru bahasa 
dan barang bukti yang diperlukan. 

Acara pemeriksaan perkara pidana selanjutnya adalah acara pemeriksaan cepat. Perkara 
pidana yanag diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat adalah perkara tindak pidana ringan, 
yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan 
dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500; (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan 
ringan. Acara pemeriksaan cepat juga dilakukan untuk memeriksa perkara pelanggaran lalu 
lintas. 

Uraian sekelumit mengenai batasan kejahatan ringan, ancaman pidana terhadap pelakunya 
serta proses penyelesaian perkara kejahatan ringan di atas menunjukkan beberapa hal, yaitu: pada 
satu sisi kerugian yang dialami korban tidaklah besar atau membahayakan keselamatan 
nyawanya. Pada sisi lain ancaman pidana terhadap pelaku kejahatan ringan juga berat dan dalam 
proses penyelesaian perkaranya korban tidak memiliki peran yang signifikan untuk menentukan 
bagaimana peristiwa pidana dialaminya itu akan diselesaikan serta sanksi apa yang akan 
dijatuhkan kepada pelaku.  

Proses penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme peradilan adalah suatu proses yang 
panjang, membutuhkan beaya yang tidak sedikit dan seringkali dirasakan tidak memberikan 
keadilan bagi korban. Dalam prakteknya proses peradilan pidana seringkali juga menimbulkan 
penderitaan lain pada korban tindak pidananya (secondary victimization). Hasil dari proses 

 
1  Yahya Harahap, 2001, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, 

Kasasi, Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.104 
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peradilan pidana lebih menghasilkan keadilan procedural dari pada keadilan substansial yang 
berfaedah bagi pemulihan penderitaan korban. 

Berbagai kelemahan dan ketidakpuasan terhadap operasionalisasi sistem peradilan pidana 
tersebut di atas, kemudian mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk mencari penyelesaian 
alternatif dari sistem peradilan pidana dengan penyelesaian perkara di luar mekanisme peradilan 
pidana, yaitu dengan penyelesaian sengketa secara alternatif/Alternative Dispute Resolution 
(ADR). Salah satu bentuk ADR adalah mediasi penal diantara pelaku dan korban. Dalam praktek, 
mediasi penal dilakukan untuk menghindari kekakuan/formalitas dalam sistem peradilan pidana 
yang berlaku, menghindari efek negatif dari sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya 
dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara (alternative to imprisonment/ alternative to 
custody). ADR dianggap sebagai upaya penyelesaian perkara yang lebih bersifat kekeluargaan, 
musyawarah dan masih mempertahankan harkat dan martabat manusia serta penyelesaiannya 
memuaskan kedua belah pihak (win-win solution). Menurut Barda Nawawi Arief, penyelesaian 
perkara di luar mekanisme peradilan pidana tersebut dilakukan untuk mengurangi stagnasi atau 
penumpukan perkara (the problem of court case overload).2 
 

II. Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari paparan dalam bagian pendahuluan di atas, maka dapat diajukan 
permasalahan sebagai berikut: 

1.  Apakah argumentasi perlu digunakannya mediasi penal dalam penyelesaian perkara 
kejahatan ringan? 

2.  Bagaimanakah kedudukan dan peran korban kejahatan ringan dalam mediasi penal? 
 

III. Pembahasan 

a. Kejahatan Ringan dan Ancaman Pidananya Dalam KUHP serta Mekanisme 
Pemeriksaan Perkaranya 

Kejahatan ringan diatur tersebar dalam beberapa pasal dalam Buku II KUHP. Kejahatan-
kejahatan ringan tersebut antara lain: 

1. Penganiayaan ringan terhadap hewan (Pasal 302 ayat (1)) 
Penganiayaan terhadap hewan dikategorikan sebagai penganiayaan ringan terhadap hewan 
jika orang tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti 
atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya atau orang tanpa tujuan yang patut atau 
dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak 
memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau 
sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan 
yang wajib dipeliharanya. 

2. Penghinaan ringan (Pasal 315)  
Menurut Pasal 315 KUHP yang dimaksud dengan penghinaan ringan adalah penghinaan 
dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan 
terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang 
itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau 
diterimakan kepadanya. 

3. Penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat (1)) 
Suatu penganiayaan dikatakan sebagai penganiayaan ringan jika penganiayaan yang 
dilakukan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan 
jabatan atau pencarian.  

 
2  Barda Nawawi Arief, 2000, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, BP Undip, 

Semarang, hlm. 171 
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4. Pencurian ringan (Pasal 364) 
Menurut Pasal 364dikatakan ada pencurian ringan jika pencurian tidak dilakukan dalam 
sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri 
tidak lebih dari dua puluh lima rupiah. 

5. Penggelapan ringan (Pasal 373) 
Menurut Pasal 373 dikatakan ada penggelapan ringan jika yang digelapkan bukan ternak 
dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah. 

6. Penipuan ringan (Pasal 379) 
Dikategorikan sebagai penipuan ringan jika barang yang diserahkan oleh korban bukan 
ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima 
rupiah. 

7. Perbuatan curang ringan penjual terhadap pembeli (Pasal 384) 
Menurut Pasal 384 dikatakan ada perbuatan curang ringan penjual terhadap pembeli jika 
jumlah keuntungan yang di peroleh tidak lebih dari dua puluh lima rupiah. 

8. Perusakan barang ringan (Pasal 407) 
Menurut Pasal 407 dikatakan ada perusakan barang ringan jika harga kerugian yang 
diderita korban tidak lebih dari dua puluh lima rupiah. 

9. Penadahan ringan (Pasal 482) 
Menurut Pasal 482 dikatakan terjadi penadahan ringan jika kejahatan darimana benda 
tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 364 
(pencurian ringan), 373 (penggelapan ringan), dan 379 (penipuan ringan). 
 
Uraian mengenai kejahatan ringan yang diatur dalam KUHP tersebut di atas menunjukkan 

bahwa kriteria yang dipakai untuk menggolongkan/mengatogorikan suatu kejahatan sebagai 
kejahatan ringan dilihat dari cara perbuatan dilakukan, obyek atau sasaran kejahatan, dan akibat 
atau nilai kerugian yang ditimbulkan. Dilihat dari cara perbuatan dilakukan, kejahatan ringan 
dilakukan dengan cara yang sepele atau sederhana, misal: dengan cara yang tidak perlu memasuki 
rumah korban atau masuk ke pekarangan yang da rumahnya. Dilihat dari obyek kejahatannya, 
obyek kejahatan ringan bukan hewan yang dapat bersangkut paut dengan mata pencaharian atau 
penghidupan korbannya, sedangkan dilihat dari akibat atau nilai kerugian yang ditimbulkan, 
akibat dari kejahatan ringan tidak mengganggu korban dalam menjalankan mata pencahariannya 
atau nilai kerugiannya dianggap ringan. 

Dilihat dari ancaman pidana yang dapat dijatuhkan pada pelakunya, ketentuan dalam 
KUHP mengenai kejahatan ringan pada umumnya mengancam pelakunya dengan pidana penjara 
tidak lebih dari 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.300; (tiga ratus rupiah). Pidana 
penjara yang dapat dijatuhkan pada pelaku kejahatan ringan termasuk dalam kategori pidana 
penjara jangka pendek. Ancaman pidana penjara, meskipun dalam jangka yang pendek, dalam 
kejahatan ringan tersebut menunjukkan adanya politik hukum untuk mengedepankan 
penggunaan pidana penjara dalam penanggulangan kejahatan. Terkait dengan penggunaan 
pidana penjara dalam penanggulangan kejahatan tersebut terdapat banyak ahli yang 
mempersoalkan, terutama masalah efektifitasnya. Mengenai masalah efektifitas pidana penjara, 
RM. Jakcson mengatakan, bahwa pidana penjara termasuk pidana yang relatif kurang efektif. Dari 
studi perbandingan efektifitas sanksi pidana yang dilakukan, rata-rata pengulangan tindak pidana 
oleh orang yang baru pertama kali melakukan kejahatan (first offender) berbanding terbalik 
dengan usia pelaku. Anak-anak yang baru pertama kali dipidana kecenderungan untuk 
mengulangi tindak pidananya adalah 50%, sedangkan untuk pelaku berumur di bawah 21 tahun 
dan pernah dipidana, tingkat pengulangannya mencapai 70%. Tingkat pengulangan tersebut 
menjadi lebih tinggi setelah pelaku dijatuhi pidana penjara.3 Khusus untuk pidana penjara jangka 
pendek, efektifitasnya semakin dapat dipersoalkan karena dengan pidana penjara jangka pendek 
si terpidana juga tidak dapat secara penuh menjalani proses pembinaan untuk memperbaiki sikap 

 
3  R.M. Jakcson, 1972, Enforcing The Law,Pelican Books, U.K., hlm 306-308. 
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perilakunya menurut sistem pemasyarakatan. Tidak efektifitasnya pidana penjara dalam 
penanggulangan kejahatan tersebut tidak terlepas dari batas kemampuan hukum pidana itu 
sendiri untuk menanggulangi kejahatan sebagaimana dikatakan oleh Rubin, yaitu bahwa 
pemidanaan, apapun hakikatnya, apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk 
memperbaiki, sedikit atau bahkan tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan.4 
Pernyataan Rubin tersebut sejalan dengan yang dikatakan oleh Nigel Walker, seperti yang dikutip 
oleh Barda Nawawi Arief, terkait dengan prinsip-prinsip pertimbangan pengenaan sanksi pidana, 
yaitu: 

1. Hukum pidana jangan digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan; 
2. Hukum pidana jangan digunakan untuk memidana perbuatan yang tidak 

merugikan/membahayakan; 
3. Hukum pidana jangan digunakan untuk mencapai tujuan yang dapat dicapai secara lebih 

efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan; 
4. Hukum pidana jangan digunakan apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih 

besar daripada perbuatan/tindak pidana itu sendiri; 
5. Larangan-larangan dalam hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya 

daripada perbuatan yang akan dicegah; dan  
6. Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan 

mayarakat. 5 
 
Pengenaan pidana penjara terhadap pelaku kejahatan ringan itu jika dilihat dari sisi 

korban sama sekali tidak memiliki pengaruh untuk rehabilitasi atas penderitaan yang dialaminya 
akibat menjadi korban tindak pidana. Dipidana penjaranya pelaku kejahatan tidak menjadikan 
penderitaan korbannya pulih dengan sendirinya. Pengenaan pidana penjara terhadap pelaku 
kejahatan ringan lebih menghadirkan keadilan prosedural daripada keadilan substantif pada 
korbannya, padahal menurut Satjipto Rahardjo, pencari keadilan (dalam hal ini adalah korban) 
tidak hanya berkepentingaan agar hukum ditegakkan, yang lebih penting adalah mereka ingin 
dibantu keluar dari kesulitannya.6 

Menurut KUHAP, mekanisme penyelesaian kejahatan ringan dengan menggunakan sarana 
pidana dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat. Dalam pemeriksaan perkara kejahatan ringan 
penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai 
dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang 
pengadilan (Pasal 205 ayat (2)). Pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat 
pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa 
dapat minta banding (Pasal 205 ayat (3)). Peradilan (memeriksa dan memutus perkara) atas 
kejahatan ringan dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari (Pasal 206). Demi kelancaran persidangan, 
penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat 
ia harus menghadap sidang pengadilan. dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, 
selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan. Perkara dengan acara pemeriksaan 
tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga (Pasal 207 
ayat (1)). Hakim yang mengadili perkara kejahataan ringan memerintahkan pada panitera untuk 
mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya. Dalam buku register tersebut 
dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat 
tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya (Pasal 207 ayat (2)). 
Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji 
kecuali hakim menganggap perlu (Pasaal 208). Putusan dalam perkara kejahatan ringan dicatat 
oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku 
register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera (Pasal 209 ayat (1)). 

 
4  H.D. Hart (ed), 1971, Punishment: For and Againts, New York, hlm. 21. 
5  Barda Nawawi Arief, 2005, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya 

Bakti, Bandung, hlm. 75-76 
6  Satjipto Rahardjo, 1990, Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, Alumni, Bandung, hlm. 95. 
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Dalam mengadili perkara kejahatan ringan, berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali 
jika dalam pemeriksaan tersebut temyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara 
pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik (Pasaal 209 ayat (2)). 

Aturan mengenai hukum acara pemeriksaan perkara kejahatan ringan di atas 
menunjukkan bahwa korban tidak diberi kesempatan untuk secara aktif terlibat dalam 
penyelesaian perkaranya. Satu-satunya peran yang mungkin dapat dilakukan oleh korban adalah 
menjadi saksi. Penyelesaian perkara kejahatan ringan menurut mekanisme peradilan pidana akan 
menghadap-hadapkan pelaku dengan negara (dalam hal ini negara diwakili oleh aparat penegak 
hukum). Korban tidak berkesempatan untuk mengutarakan apa yang diinginkan untuk 
menyelesaikan perkaranya. 

 

b. Mediasi Penal Sebagai Cara Penyelesaian Perkara Kejahatan Ringan 

Mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa dari penyelesaian sengketa 
alternatif/Alternative Dispute Resolution (ADR) yang biasa digunakan untuk menyelesaikan 
sengketa keperdataan. Secara normatif hukum pidana Indonesia tidak mengatur penyelesaian 
perkara pidana dengan cara mediasi, kecuali untuk perkara anak (berdasarkan Undang-Undang 
Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No.11 Tahun 2012)). Di dalam praktek, meskipun tidak ada 
aturan hukumnya, penegak hukum Indonesia dengan diskresinya seringkali menerapkan 
penyelesaian perkara pidana dengan cara-cara penyelesaian perkara di luar mekanisme peradilan 
pidana. Kadangkala aparat juga menggunakan kearifan lokal/lembaga permaafan masyarakat adat 
untuk menyelesaikan kasus-kasus kejahatan ringan mengingat dampak yang tidak terlalu serius 
yang ditimbulkan oleh kejahatan ringan. 

Dalam Explanatory Memorandum yang merupakan bagian dari Rekomendasi Dewan Eropa 
No. R (99) 19 tentang “Mediation in Penal Matters”, dikemukakan beberapa model mediasi penal 
sebagai berikut:7  

1. Informal mediation 
Model ini dilaksanakan oleh aparat peradilan pidana (criminal justice personnel) dalam 
tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) dengan 
mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak 
melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan. Informal Mediation juga dapat 
dilakukan oleh pekerja sosial atau petugas pengawas pidana percobaan (probation officer), 
oleh pejabat polisi, atau oleh Hakim.  

2. Traditional village or tribal moots 
Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan di 
antara warganya. Model ini ada dipraktekkan di beberapa negara yang kurang maju dan di 
wilayah pedesaan/ pedalaman. Model ini dilakukan dengan tujuan demi keuntungan bagi 
masyarakat luas. Pada awalnya model ini mendahului hukum barat dan dalam 
perkembangannya telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi 
modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan 
dari pertemuan suku (tribal moots) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur 
masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum.  

3. Victim-Offender Mediation 
Mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering digunakan. Model 
ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. 
Mediator dalam Victim-Offender Mediation dapat berasal dari pejabat formal, mediator 
independen, atau kombinasi pejabat formal dan mediator independen. Mediasi ini dapat 
diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap 
pemidanaan atau setelah pemidanaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe 
pelaku tindak pidana diantaranya adalah mediasi dalam perkara pidana anak; mediasi 

 
7  https://www.euromed-justice.eu/en/system/files/20100715121918_RecommendationNo.R%2899% 2919_EN.pdf (diakses 

18 N ovember 2019) 
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untuk tipe tindak pidana tertentu (misal: pengutilan, perampokan dan tindak kekerasan). 
Disamping itu juga ada mediasi yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, 
namun ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk recidivis. 

4. Reparation negotiation programmes 
Model ini semata-mata untuk menaksir/ menilai kompensasi atau perbaikan yang harus 
dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di 
pengadilan. Program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi 
hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiel. Dalam model ini, pelaku tindak 
pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti 
rugi/kompensasi.  

5. Community panels or courts 
Model ini merupakan program untuk mengalihkan kasus pidana dari penuntutan atau 
peradilan kepada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering 
melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.  

6. Family and community group conferences  
Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan partisipasi 
masyarakat dalam SPP (sistem peradilan pidana). Model ini tidak hanya melibatkan korban 
dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, 
pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban. Pelaku dan 
keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang kompre-hensif dan memuaskan 
korban serta dapat membantu untuk menjaga sipelaku keluar dari kesusahan/persoalan 
berikutnya. 
 

c. Kesesuaian Mediasi Penal Dengan Cita Hukum Pancasila dan Prinsip-Prinsip 
Keadilan Restoratif 

Secara etimologis, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, mediare yang berarti berada di 
tengah. Menurut Syahrizal Abbas, pengertian mediasi terseebut ini menunjukkan pada peran 
pihak ketiga sebagai mediator yang dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan 
sengketa antara para pihak. Dalam mediasi, mediator harus berada pada posisi netral dan tidak 
memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para 
pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari 
para pihak yang bersengketa.8 Dalam mediasi, para pihak akan duduk bersama dengan ditengahi 
oleh mediator untuk bermusyawarah guna mencari penyelesaian atas sengketa yang terjadi. 
Prinsip penyelesaian sengketa dengan cara mediasi adalah win-win solution. Hasil dari mediasi 
tidak ada yang dimenangkan atau dikalahkan. Para pihak dalam mediasi adalah pemenang dari 
sengketa yang terjadi. 

Prinsip-prinsip yang berlaku dalam mediasi pada umumnya juga berlaku dalam mediasi 
penal. Dalam mediasi penal, para pihaknya adalah pelaku dan korban, sedangkan mediatornya 
adalah aparat kepolisian. Tindak pidana yang terjadi dianggap sebagai suatu persoaalan yang 
timbul diantara pelaku dan korban. Pada prinsipnya mediasi penal tidak melihat ke belakang, 
yaitu kejahatan apa yang telah dilakukan, melainkan apa yang dapat dilakukan oleh para pihak, 
terutama pelaku, untuk memperbaiki keadaan yang rusak akibat dari tindak pidana. 

Prinsip-prinsip penyelesaian perkara pidana dengan cara mediasi penal tersebut 
padahakikatnya selaras dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif sebagaimana dikatakan oleh 
para ahli sebagai berikut: 

a. Tony F. Marshall 
Menurut Tony F. Marshall, keadilan restoratif adalah suatu pendekatan untuk 
memecahkan masalah kejahatan di antara para pihak, yaitu korban, pelaku, dan 

 
8  Syahrizal Abbas, 2011, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, Kencana, Jakarta, 

hlm. 2. 
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masyarakat, dalam suatu relasi yang aktif dengan aparat penegak hukum.9 Selanjutnya 
dikatakan bahwa untuk memecahkan masalah kejahatan tersebut, keadilan restoratif 
mempergunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:  
1) Sumber dari kejahatan adalah kondisi dan relasi sosial dalam masyarakat;  
2) Pencegahan kejahatan tergantung pada tanggung jawab masyarakat (termasuk 

pemerintah lokal dan pemerintah pusat dalam kaitannya dengan kebijakan sosial pada 
umumnya) untuk menangani kondisi-kondisi sosial yang dapat menyebabkan 
terjadinya kejahatan;  

3) Kepentingan para pihak dalam penyelesaian kasus kejahatan tidak dapat diakomodasi 
tanpa disediakannya fasilitas untuk terjadinya keterlibatan secara personal;  

4) Ukuran keadilan harus bersifat fleksibel untuk merespon fakta-fakta penting, 
kebutuhan personal, dan penyelesaian dalam setiap kasus; 

5) Kerjasama di antara aparat penegak hukum serta antara aparat dengan masyarakat 
dianggap penting untuk mengoptimalkan efektifitas dan efisiensi cara penyelesaian 
kasusnya. 

6) Keadilan dicapai dengan prinsip keseimbangan kepentingan di antara para pihak.10 
b. Donald J. Schmid 

Menurut Donald J. Schmid, keadilan restoratif adalah suatu sistem atau praktek yang 
menekankan pada upaya untuk menyembuhkan penderitaan akibat dari adanya 
pelanggaran hukum.11 Dengan demikian, dalam keadilan restoratif, para pihak (pelaku, 
korban, dan masyarakat) didorong untuk membuat keputusan secara kolektif tentang 
bagaimana caranya menyembuhkan atau memperbaiki kerusakan akibat dari suatu tindak 
pidana.12 

c. John Braithwaite 
Secara singkat John Braithwaite memberikan pengertian keadilan restoratif sebagai 
pemulihan korban.13 Selanjutnya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pemulihan 
korban tersebut terdiri dari: 
1) Restore property loss; 
2) Restore injury; 
3) Restore sense of security; 
4) Restore dignity; 
5) Restore sense of empowerment; 
6) Restore deliberative democracy; 
7) Restore harmony based on a feeling that justice has been done; 
8) Restore social support.14 

 
d. Mark Umbreit 

Meskipun tidak secara tegas menyebutkan pengertiannya, menurut Mark Umbreit, 
keadilan restoratif merupakan suatu cara pemikiran atau pemahaman mengenai kejahatan 
dan viktimisasi yang sangat berbeda dibanding dengan paham retributif. 15 Pada paham 
retributif, negara dianggap sebagai pihak yang paling dirugikan ketika kejahatan terjadi. 
Oleh karena itu, dalam proses pemidanaan, korban dan pelaku ditempatkan pada peran 

 
9  Tony F. Marshall, Restoratif Justice an Overview, http://www.aic.gov.au/ rjustice/other.html, diakses tanggal 15 

November 2019 
10  Ibid, hlm. 5 
11  Donald J. Schmid, Restorative Justice: A New Paradigm for Criminal Justice Policy, http://www.austlii.edu.au/ 

au/journals, diakses tgl 14 November 2019. 
12  Ibid, hlm. 3 
13  John Braithwaite, Restorative Justice and Better Future, http://www.aic.gov.au/rjustice/other.html, diakses tanggal 14 

November 2019 
14  Ibid, hlm. 8 
15  Mark Umbreit, Restorative Justice Through Victim-Offender Mediation: A Multi-Site Assessment, 

http://www.wcr.sonoma.edu/v1n1/umbreit.html, diakses tanggal 14 November 2019 
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serta posisi yang pasif. Sedangkan dalam pandangan keadilan restoratif, kejahatan 
dipahami sebagai konflik antar individu. Oleh karena itu, mereka yang terkait lebih 
langsung dengan terjadinya kejahatan, yaitu korban, pelaku dan masyarakat, harus diberi 
kesempatan untuk secara aktif terlibat dalam upaya penyelesaian konflik tersebut.16 

e. Cornier  
Cornier, seperti yang dikutip oleh Brian Tkachuk, memberikan pengertian keadilan 
restoratif sebagai suatu pendekatan untuk menegakkan keadilan yang difokuskan pada 
perbaikan atau pemulihan penderitaan yang ditimbulkan oleh kejahatan.17 Cornier juga 
mengatakan bahwa dalam keadilan restoratif ini mekanisme untuk meminta 
pertanggungjawaban pelaku dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada para 
pihak, yaitu korban; pelaku; dan masyarakat, untuk mengidentifikasi dan menentukan 
kepentingan mereka yang terkait dengan akibat kejahatan, mengupayakan penyelesaian 
yang bertujuan menyembuhkan, perbaikan dan re-integrasi, serta pencegahan penderitaan 
di masa datang.18 

f. Tom Cavanagh 
Menurut Tom Cavanagh, keadilan restoratif adalah suatu pendekatan yang berbasis pada 
nilai untuk merespon perbuatan melanggar hukum dan konflik dengan memberikan 
perhatian yang seimbang antara korban, pelaku, dan masyarakat.19 Dikatakan lebih lanjut 
bahwa perhatian utama dari keadilan restoratif adalah pada upaya untuk menyembuhkan 
penderitaan atau kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku.20 

g. Eric Hoffer  
Secara singkat Eric Hoffer memberikan pengertian keadilan restoratif sebagai suatu respon 
sistematik terhadap tindak pidana yang difokuskan pada upaya untuk memulihkan 
penderitaan yang dialami oleh korban, pelaku, dan masyarakat.21 
 
Dari pendapat-pendapat tersebut di atas tampak bahwa dalam keadilan restoratif, pelaku; 

korban; dan masyarakat dianggap sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelesaian 
tindak pidana, di samping negara sendiri. Keterlibatan pihak-pihak tersebut, khususnya pelaku; 
korban; dan masyarakat, dalam penyelesaian tindak pidana dianggap bernilai tinggi. Selain itu, 
cara pandang keadilan restoratif menuntut usaha kerja sama masyarakat dan pemerintah untuk 
menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan korban dan pelaku dapat melakukan 
rekonsiliasi konflik dan menyelesaikan kerugian mereka dan sekaligus menciptakan rasa aman 
dalam masyarakat. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif tersebut 
sangat mengedepankan prinsip kekeluargaan, padahal menurut Hartati Soemasdi kekeluargaan 
merupakan inti dari Pancasila sebagai cita hukum bangsa dan Negara Indonesia.22 Kedudukan 
Pancasila sebagai cita hukum bangsa dan Negara Indonesia tersebut telah ditegaskan dalam 
beberapa Seminar Hukum Nasional dan oleh para ahli mengatakan sebagai berikut: 
a. Seminar Hukum Nasional I di Jakarta, tanggal 11 Maret 1963 

Dalam Seminar Hukum Nasional I ini antara lain disebut bahwa dasar pokok hukum nasional 
Republik Indonesia ialah Pancasila yang sesuai dengan tafsiran penggalinya. 

b. Seminar Hukum Nasional II di Semarang, tanggal 28 Februari 1968, khususnya pada bagian 
persyaratan pelaksanaan demokrasi Pancasila, antara lain menyatakan bahwa UUD 1945 
hanyalah boleh dilaksanakan atas dasar Pancasila. Pelaksanaan UUD 1945 yang berlawanan 
dengan semangat dan jiwa Pancasila berarti manipulasi konstitusi dan pengkhianatan 
terhadap Pancasila. Berhubung dengan itu diperlukan konsepsi pelaksanaan Pancasila dalam 

 
16  Ibid, hlm. 6 
17  Brian Tkachuk, Criminal Justice Reform : Lessons Learned Community Involvement and Restorative JusticeRapprteur’s 

Report, (dalam http://www.aic.gov.au/rjustice/ other.html, diakses tanggal 14 November 2019  
18  Ibid, hlm. 2 
19  Tom Cavanagh, Restorative Justice, http://www.aic.gov.au/rjustice/other.html, diakses tanggal 14 November 2019 
20  Ibid, hal. 7 
21  Eric Hoffer, Loc. Cit.  
22  Hartati Soemasdi, 1985, Pemikiran Tentang Filsafat Pancasila, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 44 

http://www.aic.gov.au/rjustice/%20other.html
http://www.aic.gov.au/rjustice/other.html
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segala bidang kehidupan (politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya) yang akan 
memedomani pelaksanaan-pelaksanaan setiap konstitusi. 

c. Seminar Hukum Nasional III di Surabaya, tanggal 11 – 15 April 1974 antara lain menyebutkan 
bahwa dasar pembinaan hukum nasional adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan 
GBHN 

d. Seminar Hukum Nasional IV di Jakarta, tanggal 26 – 30 Februari 1979 antara lain 
menyebutkan sebagai berikut: 
1) Pancasila yang mengandung nilai-nilai kejiwaan bangsa Indonesia merupakan dasar 

tertib hukum Indonesia; pedoman dan petunjuk arah perkembangannya dengan sistem 
yang terbuka dan adalah batu ujian mengenai kepatutan dan kelayakan perundang-
undangan. 

2) Dalam menyusun undang-undang, pembentuk undang-undang perlu dengan tepat 
menunjukkan nilai-nilai Pancasila yang mendasari ketentuan undang-undang itu. 
Dengan demikian peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan undang-
undang itu tidak boleh mengandung hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila 

3) Pencerminan nilai-nilai Pancasila di dalam perundang-undangan merupakan hakekat 
pembentukan sistem hukum nasional. 

e. Seminar Hukum Nasional VI di Jakarta, tanggal 25 – 29 Juni 1994 antara menyatakan sebagai 
berikut: 
1)  Tujuan hukum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan bernegara 

sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang sekaligus juga merupakan 
perwujudan dari sila-sila Pancasila. 

2)  Pengembangan filsafat hukum nasional harus diarahkan menjadi filsafat hukum 
Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yang juga merupakan dasar falsafah hukum 
nasional mempunyai sifat imperatif yang tidak saja dijadikan dasar dan arahan 
pengembangan filsafat hukum nasional kita, melainkan sekaligus juga menjadi acuan 
dalam menyusun, membina dan mengembangkan filsafat hukum yang konsisten dan 
relevan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. 

3)  Sistem hukum nasional yang juga merupakan Sistem Hukum Pancasila harus merupakan 
penjabaran dari seluruh sila-sila Pancasila secara keseluruhan. 

f. Dalam kesimpulan dan rekomendasi Konvensi Hukum Nasional tentang Undang-Undang 
Dasar 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Grand Design Sistem dan Politik Hukum 
Nasional yang diselenggarakan di Jakarta, tanggal 15 – 16 Maret 2008 antara lain disimpulkan 
bahwa UUD 1945 merupakan sumber hukum yang paling mendasar, hukum tertinggi yang 
mengandung nilai asas dan norma yang harus dipatuhi, dijunjung tinggi dan dilaksanakan 
dalam setiap pengambilan keputusan dan/atau kebijakan hukum, baik oleh pemerintah, 
legislatif, dan badan-badan yudisial, serta rakyat pada umumnya. Oleh karena itu, di dalam 
sistem hukum nasional yang hendak dibangun dan pelaksanaannya dalam bentuk politik 
hukum nasional harus tetap dijaga dan dipertahankan semangat dan nilai-nilai fundamental 
yang terkandung dalam dasar falsafah negara Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 
1945 dan seluruh batang tubuhnya sebagai landasan falsafah dan konstitusional negara.  
Pernyataan bahwa Pancasila itu merupakan cita hukum bangsa dan negara Indonesia juga 
ditegaskan oleh ahli hukum, antara lain Roeslan Saleh dan Hamid Atamimi. Roeslan Saleh 
mengatakan bahwa cita hukum bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara adalah Pancasila.23 Sedangkan Satjipto Rahardjo mengatakan 
sebagai berikut: 

 
23  Roeslan Saleh, Op. Cit, hal. 17 (pendapat bahwa Pancasila merupakan cita hukum Bangsa dan Negara Indoensia juga 

dikemukakan oleh Purwoto sebagai berikut: ......bahwa Cita Hukum negara dan bangsa kita adalah Pancasila yang 
merupakan Dasar negara dan falsafah / pandangan hidup bangsa Indoensia dan telah ditetapkan sebagai sumber dari 
segala sumber hukum dalam negara RI. Karena itu keseluruhan dan masing-masing sila dari Pancasila yakni : 1) 
Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3) Persatuan Indonesia; 4) Kerakyatan yang 
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; 5)Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia. Harus menjadi dasar dan menjiwai pembentukan hukum nasional, baik mengenai asas-asas hukum 
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Tidak semua Negara yang baru merdeka menegaskan secara eksplisit bahwa ia ingin 
membangun suatu tata hukum yang baru. Ini berarti tata hukum yang lama 
ditinggalkan. Bangsa Indonesia termasuk ke dalam Negara baru yang menyatakan 
ketegasan demikian itu sebagaimana dapat dibaca pada Pembukaan UUD 1945. Karena 
tata hukum yang baru tersebut didasarkan pada landasan kerokhanian Pancasila, maka 
tata hukum itu bisa disebut sebagai Sistem Hukum Pancasila.24 

Kedudukan Pancasila sebagai cita hukum bagi bangsa dan negara Indonesia juga dikatakan 
oleh Hamid Atamimi, seperti dikutip oleh Oetojo Oesman dan Alfian, sebagai berikut: 

Dalam kaitannya dengan hukum yang berlaku bagi bangsa dan negara Indonesia, 
Pancasila telah dinyatakan kedudukannya oleh para pendiri negara ini sebagaimana 
terlihat dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam Penjelasan Umum. Di sana 
ditegaskan bahwa Pancasila adalah Cita Hukum (Rechtsidee) yang menguasai Hukum 
Dasar Negara, baik hukum dasar yang tertulis maupun hukum dasar yang tidak 
tertulis.25  
 

Selanjutnya dikatakan, bahwa: 
Pancasila sebagai Cita Hukum akan melakukan kedua fungsinya yang konstitutif dan 
yang regulatif terhadap Sistem Norma Hukum Indonesia secara konsisten dan terus 
menerus. Dan Pancasila sebagai Norma Fundamental dalam Sistem Norma Hukum 
akan menentukan agar norma-norma hukum bawahan yang dibentuknya selalu sesuai 
dan tidak bertentangan dengannya. Dengan demikian secara teoritis akan selalu 
terdapat keserasian antara Cita Hukum yang memandu dan Sistem Norma Hukum yang 
dipandu.26 
 

Berkaitan dengan posisi Pancasila sebagai cita hukum tersebut Muladi mengatakan bahwa:  
Melalui hukum sebagai instrumen perjuangan demokratisasi, proses pembuatan hukum 
(law making process), proses penegakan hukum (law enforcement process) dan 
kesadaran hukum (law awareness) diharapkan dapat mendayagunakan Pancasila 
sebagai “ screening board “ dalam pelembagaan nilai-nilai universal dan domestik 
tersebut menjadi nilai-nilai yang diakui secara nasional.27 

 

IV. Penutup 

a. Simpulan 

Berdasarkan pada pembahasan di atas, maka dapaat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1.   Mediasi penal perlu digunakan dalam penyelesaian perkara kejahatan ringan karena: 

Pertama, Terdapat kesesuaian antara cara dan tujuan mediasi penal dalam penyelesaian 
perkara kejahatan ringan dengan cita hukum pancasila dan prinsip-prinsip keadilan 
restorative; Kedua, Kerugian atau akibat yang timbul dalam kejahatan ringan tidak 
begitu membahayakan keselamatan badan koorbannya atau harta bendanya; Ketiga, 
Pidana penjara jangka pendek yang dapat dijatuhkan pada pelaku tidak begitu 
berpengaruh terhadap pembinaan atau rehabilitasi pada pelaku. Pidana penjara jangka 

 
maupun materi hukumnya (dalam: Majalah Hukum Nasional Nomor 1, Badan Pembinaan Hukum Nsional, 
Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995, hal. 1))  

24  Satjipto Rahardjo, Pancasila Sebagai Landasan Teori Hukum Indonesia, Masalah-Masalah Hukum : Majalah Fakultas 
Hukum Universitas Diponegoro No. 4 Tahun 1987, Semarang, hlm. 3) 

25  Oetojo Oesman dan Alfian, 1991, Pancasila Sebagai Ideologi, BP-7 Pusat, Jakarta, hlm. 67 
26  Ibid, hlm. 77.  
27  Muladi, Menggali Kembali Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia, Makalah disampaikan pada 

Seminar Nasional “ Menggagas ilmu Hukum (Progresif) Indonesia “, Kerjasama IAIN Wali Songo dengan Ikatan 
Alumni PDIH UNDIP, Hotel Patra Jasa, Semarang, 8 Desember 2004, hlm.19 
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pendek justru sering membawa dampak negatif pada pembinaan terhadap pelaku; 
Keempat, Pidana penjara jangka pendek yang akan dijatuhkan pada pelaku akan 
seemakin membebani anggaran negara. 

2.   Kedudukan korban dalam mediasi penal sejajar atau setara dengan pelaku, dalam hal ini 
pelaku dan korban duduk bersama dengan ditengahi oleh aparat penegak hukum guna 
mencari penyelesaian atas kejaahatan ringan yang terjadi. Adapun peran korban dalam 
mediasi penal sangat menentukan arah dari penyelesaian kasus kejahatan ringan yang 
dialaminya. 

b. Saran 

Bertitik tolak dari kesimpulan di atas, maka penulis dapat mengajukan saran sebagai 
berikut: bahwa untuk kasus-kasus kejahatan ringan sebaiknya diselesaikan dengan cara mediasi 
penal. Mediasi penal dapat memberikan keuntungan baik pada korban, pelaku maupun 
masyarakat. 
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