
MENDORONG KESIAPAN
PELAKSANAAN KEADILAN RESTORATIF 

DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
DI INDONESIA

H. Arsul  Sani , S .H. , M.Si , Pr.M.
Anggota Komisi III dan Panja RKUHP DPR – RI

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan



Mengapa Keadilan Restoratif?

Penghuni Lapas/Rutan di Indonesia 
mengalami overkapasitas >200%

Over kapasitas (rentan penyebaran penyakit 
& kerusuhan, beban biaya bagi Negara, dsb.)

Hampir 50% penghuni terkait dengan kasus 
narkotika (pengguna)

Lain-
lain

Pemulihan korban? 
Partisipasi masyarakat?



Sejarah Klasik Keadilan Restoratif

Kitab Ur-
Nammi 
Sumeria (2060 
S.M)
• mencantumkan 

ganti rugi 
sebagai satu 
jenis sanksi 
bagi semua 
tindak pidana

Kitab 
Hammurabi 
(1700 S.M)
• Mendekripsi-

kan adanya 
ganti rugi 
sebagai satu 
jenis sanksi 
atas tindak 
pidana 
terhadap harta 
benda

Hukum ”Twelve 
Table” Romawi 
(496 M) 
• mengatur 

mengenai 
pembayaran 
dengan jumlah 
dua kali harga 
barang bagi 
pelaku perkara 
pencurian

Hukum Adat
• Beberapa 

Staatsblad
pemerintah 
kolonial 
terhadap 
pengadilan adat 
di Indonesia

Hukum Positif
• UU SPPA
• RKUHP, dsb



Sejarah Kontemporer Keadilan Restoratif

Vienna Declaration on Crime and Justice (2000) mendorong 
"development of restorative justice policies, procedures and programmes that 
are respectful of the rights, needs and interests of victims, offenders, 
communities and all.

Agustus 2002, Dewan Ecosoc PBB menetapkan resolusi yang 
menghimbau Negara Anggota yang menerapkan program restorative 
justice agar memanfaatkan Basic Principles on the Use of 
Restorative Justice Programmes in Criminal Matters.

Tahun 2005, deklarasi Kongres PBB ke 11 tentang prevention of Crimes 
and Treatment of Offenders [Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan 
Narapidana] menghimbau Negara Anggota untuk mengakui pentingnya 
mengembangkan kebijakan, prosedur dan program restorative justice, 
yang merupakan suatu alternatif atas penuntutan tindak pidana.



Pengertian Keadilan Restoratif

• suatu proses dimana semua pihak yang 
berhubungan dengan tindak pidana tertentu 
bersama-sama memecahkan masalah, dan 
bagaimana menangani akibat di masa yang akan 
datang atau implikasinya di masa depan

Tony Marshall

• penyelesaian perkara tindak pidana dengan 
melibatkan pelaku, korban, keluarga 
pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk 
bersama-sama mencari penyelesaian yang adil 
dengan menekankan pemulihan kembali pada 
keadaan semula, dan bukan pembalasan. 

UU 11/2012 
tentang 
Sistem 

Peradilan 
Pidana Anak



Relasi Aktor Keadilan Restoratif

Penegak
hukum

Pelaku Korban

Masyara
kat



Sistem Pemidanaan: Sekarang & Kemudian

KUHP
• Tidak mengatur tujuan pemidanaan

• Tidak mengatur pedoman pemidanaan

• Tidak ditegaskan pertimbangan yang diwajibkan 
dalam pemidanaan

• Pidana Pokok: pidana mati; pidana penjara; pidana 
kurungan; pidana denda; pidana tutupan.

RKUHP
• 4 tujuan pemidanaan: pencegahan tindak pidana; 

reintegrasi; rehabilitasi; & membebaskan rasa 
bersalah (Ps. 58)

• Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib 
menegakkan hukum dan keadilan dengan 
mengutamakan keadilan (Ps. 59)

• Terdapat 11 pertimbangan yang wajib 
dipertimbangkan dalam pemidanaan, salah satunya 
nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam 
masyarakat (Ps. 60)

• Pidana mati dikeluarkan dari pidana pokok. Pidana 
pengawasan dan pidana kerja sosial dimunculkan 
sebagai pidana alternatif (Ps. 70)

Terjadi pergeseran paradigma pemidanaan: dari retributif menjadi restoratif



RKUHP: MENUJU KEADILAN RESTORATIF?

Pasal 53

• Pedoman pemidanaan
• Hakim wajib menegakkan

hukum dan keadilan
• Jika terdapat pertentangan

antara kepastian hukum
dan keadilan, hakim wajib
mengutamakan keadilan

Pasal 54

• Pertimbangan2 dalam
pemidanaan, antara lain:
• pengaruh tindak pidana

terhadap korban atau ke-
luarga korban; 

• pemaafan dari korban
dan/atau keluarganya; 
dan/atau

• nilai hukum dan keadilan
yang hidup dalam
masyarakat

Pasal 70

• Kondisi di mana pidana
penjara sedapat mungkin
tidak dijatuhkan, di 
antaranya:
• terdakwa adalah Anak;
• terdakwa berusia di atas 

75 tahun;
• kerugian dan penderitaan

korban tidak terlalu besar;
• terdakwa telah membayar

ganti rugi kepada korban;

*Draft RKUHP per 25 Juni 2019



Keadilan Restoratif , Belajar dari Implementasi 
UU Sistem Peradilan Pidana Anak

UU SPPA memberikan peran sentral bagi Pembimbing 
Kemasyarakatan (PK) dalam penanganan perkara Anak.

UU SPPA memandatkan PK untuk menyusun Penelitian 
Kemasyarakatan (Litmas) terkait kondisi Anak sebagai 
pertimbangan bagi penyidik, penuntut umum & hakim dalam 
menangani perkara Anak di setiap tahapan peradilan pidana.

RKUHP memuat beberapa ketentuan yang secara implisit 
membutuhkan Litmas sebagai pertimbangan hakim/pengadilan 
dalam menjatuhkan putusan (lihat slide berikutnya)

- Pemerintah harus memperkuat Balai Pemasyarakatan (Bapas) 
dan PK sebagai ujung tombak pelaksanaan keadilan restoratif;

- Paradigma penegak hukum dalam sistem peradilan pidana harus 
digeser, dari retributif menjadi restoratif.



Litmas Sebagai Pertimbangan Putusan Hakim/Pengadilan

• Pelaksanaan pidana penjara mengangsur hanya dapat diberikan setelah hakim 
mempertimbangkan adanya kondisi yang sangat gawat atau menimbulkan akibat lain 
yang sangat mengkhawatirkan apabila terdakwa menjalani pidana secara berturut-turut. 

Pasal
72

• Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa dengan mempertimbangkan keadaan 
pribadi dan perbuatannya. (jo. Ps. 52, 54, 70)

Pasal
77 

• Dalam menjatuhkan pidana denda, hakim wajib mempertimbangkan kemampuan terdakwa 
dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran terdakwa secara nyata.

Pasal
82

• Dalam penjatuhan pidana kerja sosial hakim wajib mempertimbangkan beberapa hal, di 
antaranya: kemampuan kerja terdakwa.

Pasal
87 (2)

• Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana 
mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan 
pertimbangan Mahkamah Agung.

Pasal
102



Beberapa Contoh Kasus yang Didorong untuk Diselesaikan Dengan 
Pendekatan Keadilan Restoratif

• Warga yang bernama Didin, dikenakan status tersangka atas perusakan 35 hektar lahan 
karena mengambil cacing sonari di tumbuhan Kadaka yang menempel di pohon-pohon 
di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango;

• Jika ada kerusakan berskala kecil akibat mencari cacing, maka yang harus dilakukan 
penegak hukum adalah meminta agar Didin memperbaiki kerusakan di hutan tersebut.

Kasus Didin 
Cacing sonari

• Agusri meminta izin kepada Ninik Mamak sebagai pemilik ulayat di Koto Malintang 
serta disetujui untuk mengambil kayu, namun Kepolisian Resor Agam dan BKSDA 
menangkap Agusri dengan klaim bahwa pohon merupakan kawasan hutan cagar alam;

• Kasus-kasus yang melibatkan masyarakat adat tidak mengesampingkan mekanisme 
hukum adat dan menerapkan keadilan restoratif. Salah satu bentuknya adalah 
dimusyawarahkan apabila sebuah tindakan dianggap sebagai perbuatan menyimpang 
secara adat, dan kemudian diberi hukuman secara adat misalnya dengan mengganti 
menanam pohon. 

Kasus Agusri –
Nagari Koto 

Malintang



Proyeksi Implementasi Keadilan Restoratif di Indonesia

“KUHP Baru” mulai 
berlaku 3 tahun 
sejak diundangkan.

Peraturan 
pelaksanaan dari 
‘KUHP Baru’ harus 
ditetapkan paling 
lama 3 tahun sejak 
diundangkan

3 tahun sejak 
diundangkan, 
waktu yang 
diberikan ‘KUHP 
Baru’ untuk 
mempersiapkan 
implementasi 
keadilan restoratif.



Beberapa Pra-kondisi Penerapan Keadilan Restoratif

• Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Pidana dan Tindakan hingga tingkat teknis (Peraturan 
Internal K/L terkait)

• Pedoman penuntutan & pemidanaan dalam kerangka keadilan restoratif (pembatasan 
penahanan dan pemenjaraan)

Regulasi

• Perubahan mindset & paradigma pemidanaan dari APH yang memiliki wewenang untuk 
melakukan penahanan & pemenjaraan

• Penguatan kapasitas petugas Pembimbing Kemasyarakatan dan Bapas
• Kesepahaman di antara APH untuk & dalam menerapkan keadilan restoratif

Kesiapan APH

• Penyiapan balai-balai latihan kerja dan pelayanan publik sebagai tempat pelaksanaan 
pidana kerja sosial

• Peran serta Pemda dalam menyiapkan anggaran dan infrastruktur

Kesiapan 
Infrastruktur

• Perubahan paradigma bahwa semua pelaku tindak pidana harus dipenjara;
• Kesiapan masyarakat untuk ikut serta membantu proses reintegrasi sosial bagi pelaku 

tindak pidana

Partisipasi 
Masyarakat



Terima Kasih


