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MEDIASI PENAL
DALAM INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

Nediyanto Ramadhan

Abstract

The research problem is whether the method should be applied in the Penal
Mediation Integrated Criminal Justice System in Indonesia. The purpose of this
paper is to know and understand whether or not the resolution of a criminal case
by the method of mediation (penal mediation) done. Data obtained through
library research. Conclusions of this study are: criminal law reform must be done
about the rule and the criminal justice system, especially regarding changes in the
KUHP and KUHAP and need special arrangements in the legislation regarding
ways penal settlement through mediation method (penal mediation) in the
Indonesian criminal justice system to realize an Integrated Criminal Justice
System (Integrated Criminal Justice System.

Key Word : Pembaharuan, Mediasi Penal and Integrated Criminal Justice
System.

I. PENDAHULUAN

Penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan melalui cara

perdamaian oleh para pihak sebagaimana perkara perdata umumnya ditengah-

tengah masyarakat sering kita dengar atau jumpai, namun hal itu hanyalah

merupakan penyelesaian dibawah tangan yang dilakukan oleh pihak-pihak

yang terlibat perkara tersebut, misalnya terjadi perdamaian antara korban dan

pelaku tindak pidana pencurian (kejahatan).

Namun, menjadi lain persoalannya ketika aparat penegak hukum

dalam hal ini polisi tahu bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang

dilaporkan oleh korban sebelumnya telah dilakukan penyidikan perngusutan

perkara akan tetap dilanjutkan, jika ada perdamaian antara pihak korban
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dengan pelaku atau tersangka kadang itu dikesampingkan padahal antara

keduanya sudah terjadi perdamaian dan saling memaafkan, dan pihak-pihak

tidak menuntut agar perkara tersebut diproses sesuai dengan ketentuan hukum

yang berlaku dengan alasan hukum bahwa perkara pidana tidak mengenal

adanya istilah “perdamaian”.  Disinilah sebenarnya terjadi kontradiktif antara

keinginan masyarakat kita dengan tujuan penegakan hukum itu sendiri dalam

praktik menjadi tidak sejalan, tidak sejalan dengan maksud cara-cara

penyelesaian yang diinginkan oleh sebagian besar masyarakat kita sebagai

pencari keadilan, penyelesaian perkara pidana secara baik dengan cara

musyawarah dan kekeluargaan yang masih menjadi hal tabu, bukankah tujuan

salah satu tujuan hukum pidana kita ketika terjadi suatu pelanggaran terhadap

hukum pidana yaitu ingin mengembalikan keseimbangan yang telah

terganggu ditengah-tengah masyarakat. Perdamaian dalam ketentuan hukum

pidana menjadi suatu hal yang tidak bisa dilakukan, berbeda dengan metode

penyelesaian perkara perdata pada umumnya, misalnya: dalam ketentuan

penyelesaian perkara perdata dimuka pengadilan wajib dilakukan mediasi.

Dalam ketentuan penyelesaian perkara pidana yang menjadi

pertanyaan penting adalah untuk perkara pidana tertentu mengapa tidak diatur

metode mediasi sebagaimana ketentuan hukum dalam acara perdata?. Inilah

sebenarnya persoalan penegakan hukum yang semestinya diperbaharui,

penyelesaian perkara pidana dengan cara mediasi harus dicermati dengan

baik, sehingga penegakan hukum melalui sarana pemidanaan terhadap badan
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dapat dihindari untuk kasus-kasus tertentu yang sudah dilakukan perdamaian,

inilah suatu pengecualian dari penyelesaian kasus-kasus tertentu yang benar-

benar memanfaatkan metode penyelesaian secara damai. Ketika

penyelesaian secara damai dapat dilakukan otomatis akan melindungi korban

suatu tindak pidana itu sendiri, karena korban adalah pihak yang paling

dirugikan akibat perbuatan pelaku baik materiil maupun moril.

Dalam UU RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

Korban, KUHP dan dalam UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Ketentuan

Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak diatur bagaimana upaya melindungi

korban kejahatan melalui upaya mediasi yaitu mediasi penal, seharusnya

undang-undang secara tegas mengatur sarana penyelesaian melalui sarana

mediasi secara khusus dalam upaya untuk melindungi korban kejahatan itu

sendiri, sehingga mediasi penal dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif

penyelesaiannya, cara mediasi atau mekanisme perdamaian dalam

penyelesaian perkara pidana menjadi penting dilakukan.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi permasalahan adalah

apakah metode Mediasi Penal perlu diterapkan dalam Integrated Criminal

Justice System di Indonesia?

III. PEMBAHASAN
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Penerapan metode perdamaian atau cara mediasi dalam penyelesaian

perkara pidana menjadi hal penting dilakukan.  Mengenai mediasi penal ini,

Barda Nawawi Arief (2009:bardanawawi.word.com) memberikan batasan

peristilahan, pengertian, prinsip kerja, dan model-model mediasi penal

sebagai berikut :

a. Mediasi penal (penal mediation) sering juga disebut dengan
berbagai istilah, antara lain : “mediation in criminal cases” atau
”mediation in penal matters” yang dalam istilah Belanda disebut
strafbemiddeling, dalam istilah Jerman disebut ”Der
Außergerichtliche Tataus-gleich” (disingkat ATA) dan dalam
istilah Perancis disebut ”de mediation pénale”. Karena mediasi
penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana
dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan
istilah ”Victim-Offender Mediation” (VOM), Täter-Opfer-
Ausgleich (TOA), atau Offender-victim Arrangement (OVA).

b. Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian
sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah
ADR atau ”Alternative Dispute Resolution”; ada pula yang
menyebutnya “Apropriate Dispute Resolution”). ADR pada
umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak
untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus
pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam
hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana
di luar pengadilan.

c. Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar
pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam
praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan
melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui
mekanisme musyawarah/ perdamaian atau lembaga permaafan
yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga,
musyawarah desa, musyawarah adat dsb). Praktek penyelesaian
perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan
hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara
informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui
mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan
sesuai hukum yang berlaku.

d. Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan
pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada
kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana/penal
sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum
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pidana. Menurut Detlev Frehsee, meningkatnya penggunaan
restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan
antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan
itu menjadi tidak berfungsi. (Barda Nawawi.word.com/2009.
mediasi penal penyelesaian perkara diluar pengadilan).

Yosedo Pratama (2009: pratamayosedo.blogspot.com.) membagi manfaat

mediasi menjadi dua macam, yaitu :

1.Manfaat secara lahiriah :
a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan

relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut
ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase. Dengan begitu loe bisa
lebih hemat, gak perlu touring ke kondangan-kondangan buat
numpang makan.

b. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi
secara langsung secara informal dalam menyelesaikan perselisihan
mereka yang tentunya lebih hemat waktu dan tenaga.

2. Manfaat secara batiniah :
a. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada  kepentingan

mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis
mereka, dengan begitu pikiran jadi lebih enteng

b. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu
menciptakan saling pengertian. Perhatian, dan kasih sayang yang
lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka
sendiri yang memutuskannya. (Pratama Yodsedo:
pratamayosedo.blogspot.com./2009 mediasi penal upaya alternatif).

Upaya penyelesaian melalui mekanisme Alternative Dispute

Resolution tidak hanya dikenal dalam kaedah-kaedah hukum perdata, tetapi

juga mulai dikenal dan berkembang dalam kaedah hukum pidana. Salah satu

jenis ADR yang mulai dikembangkan dalam hukum pidana adalah dalam

bentuk mediasi atau dikenal dengan istilah ‘mediasi penal’ (penal mediation).

Mediasi penal di Indonesia dapat dilihat pada Surat Kapolri No Pol:

B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan

Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) meskipun sifatnya

parsial. Pada intinya prinsip-prinsip mediasi penal yang dimaksud dalam

Surat Kapolri ini menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan

menggunakan ADR, harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara
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namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan

prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.

Perubahan proses penyelesaian perkara pidana harus dilakukan,

seperti yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana dalam kaedah hukum

pidana serta dalam rangka menlakukan pembaharuan sistem peradilan pidana

Indonesia yang selama ini tidak mengenal adanya prinsip-prinsip mediasi.

Alternatif penyelesaian perkara pidana dengan menempuh jalur mediasi

penal, adalah salah satu cara untuk merubah metode penyelesaian perkara

pidana secara damai. Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses

dari pada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya,

dan benar-benar dapat dijadikan sarana untuk menyelesaikan konflik dan

mengembalikan keseimbangan seperti semula.

Menurut Arif Manabu (2012:150-151), ada beberapa alasan menurut praktik

penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan pidana, yaitu :

1. pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik
aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif;

2. pelanggaran hukum pidana tersebut ancaman pidananya hanya pidana
denda (Pasal 82 KUHP);

3. pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran bukan
kejahatan yang hanya diancam dengan pidana denda;

4. pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang
hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum
remedium;

5. pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan, serba
ringan, dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya
melakukan diskresi;

6. pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke
pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai wewenang hukum yang
dimilikinya;

7. pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum
pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat. (Siswanto Sunarso,
2012:150-151).
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Berdasarkan alasan perlunya penyelesaian perkara pidana diluar

pengadilan tersebut, yang sangat penting adalah peran negara harus mampu

memberikan rasa aman dan nyaman ditengah-tengah masyarakat dengan

mengakomodir keinginan masyarakat menyelesaikan perkara pidana secara

damai dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri yang mengatur

tentang mediasi penal dalam sistem peradilan pidana kita.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam sistem peradilan pidana yang

dilindungi itu adalah pelaku kejahatannya, hak-hak pelaku kejahatan dan lain

sebagainya, dalam UU RI No. 8 Tahun 1981 tidak ada mekanisme yang tegas

dan jelas mengatur bagaimana upaya aparat penegak hukum kita (jaksa,

polisi, hakim dan advokat) melindungi korban kejahatan, bagaimana upaya

memulihkan keseimbangan bagi korban kejahatan.

Kendatipun Pemerintah RI telah banyak melakukan ratifikasi

konvensi internasional yang memberikan pengaruh terhadap sistem

pembangunan hukum nasional kita, namun terlalu banyak perhatiannya

terhadap pelaku kejahatan, bagaimana cara memulihkan keseimbangan

setelah terjadinya tindak pidana tidak ada pengaturan secara tegas.

Mengenai kompensasi terhadap keluarga korban kejahatan, khususnya

yang hidup bergantung penuh pada korban kejahatan yang mati atau cacat,

termasuk victim of abuse of power, yaitu orang-orang yang menderita akibat

suatu perbuatan pidana, yaitu :

- Secara individual maupun kolektif telah menderita  kerugian;
- Kerugian fisik atau mental;
- Emosional;
- Ekonomi; atau
- Gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental atau

omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara
termasuk penyalahgunaan kekuasaan (Siswanto Sunarso: 2012, hlm
74-75).

Proses penyelesaian perkara pidana juga berkaitan dengan ganti rugi,

menurut Sudarto ada 6 permasalahan ganti rugi dalam perkara pidana, yaitu :

- Penegakan hukum dan ganti rugi;
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- Ganti rugi dalam hukum positif;
- Ganti Rugi dalam Dua Konsep RUU KUHP dan RUU KUHAP;
- Pidana Ganti Rugi dan Korban (Pihak yang dirugikan);
- Pihak Pembayar Ganti Rugi
- Penggabungan perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam Perkara

Pidana. (Siswanto Sunarso: 2012, hlm 81-83).

Berdasarkan uraian diatas, perlu adanya pengaturan khusus mengenai

pola-pola mediasi diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana baik

didalam maupun diluar pengadilan, hal ini menjadi penting dilakukan karena

keinginan sebagian besar masyarakat kita yang dalam kesehariannya

mengutaman cara damai dalam menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi,

mengedepankan musyawarah mufakat terhadap persoalan apapun,

penyelesaian secara adat juga banyak dilakukan, penjara bukan merupakan

satu-satunya jalan keluar terbaik dalam upaya menyelesaikan perkara pidana,

proses hukum melalui jalur peradilan benar-benar harus dijadikan ultimum

remedium. Oleh karena itu, negara harus berperan dalam rangka

mewujudkan penyelesaian perkara pidana dengan cara mediasi melalui

pengaturan dalam peraturan perundangan pula.  Alat kelengkapan negara

seperti polisi, jaksa dan hakim dapat melakukan tugas dan fungsinya masing-

masing ketika mediasi terhadap suatu perkara pidana tidak berhasil dilakukan

oleh para pihak.

Tujuan hukum pada hakekatnya adalah untuk menyatakan sesuatu

aturan untuk menjamin kepastian hukum juga untuk menjaga rasa keadilan

masyarakat yang mengharapkan adanya adilnya hukum itu, untuk menjaga

kepastian dan keadilan hukum juga kemanfaatan hukum itu sendiri. Menurut

Muladi bahwa penegakan hukum pidana selalu bersentuhan dengan moral dan

etika, didasarkan 4 alasan yaitu :

1. Sistem Peradilan Pidana (SPP) secara khas melibatkan  penggunaan
paksaan atau kekerasan (coercion), dengan kemungkinan terjadinya
kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan (abuse of power);

2. Hampir semua profesional dalam penegakan hukum pidana merupakan
pegawai pemerintah (public servant) yg memiliki kewajiban khusus
terhadap publik yg dilayani;
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3. Bagi setiap orang, etika dapat digunakan sebagai alat guna membantu
memecahkan dilema etis yg dihadapi seseorang di dalam kehidupan
profesionalnya (enlightened moral judgment); (Sudarto, 2007, hlm 179-
191)

4. Dalam kehidupan profesi sering dikatakan bahwa set of ethical
requirements are as part of its meaning.

Keempat alasan yang dikemukakan di atas, menurut penulis ada korelasi

antara langkah dan tujuan yang hendak dicapai dalam penegakan hukum itu yaitu

penegakan hukum yang adil, penegakan hukum yang adil bukan berarti berisi

langkah hukum yang tegas berbentuk pemidanaan terhadap pelaku saja, tetapi adil

dalam segala aspek termasuk pola-pola penyelesaian yang diinginkan masyarakat

kita melalui cara-cara perdamaian yang dalam proses perkara pidana kita tidak

dikenal, proses hukum dan aturan hukum yang tidak adil juga menjadi hal penting

dalam sistem peradilan pidana adalah bagaimana terciptanya rasa aman dan damai

ditengah-tengah masyarakat. Muladi (2007:179-191) mengemukakan bahwa

kegagalan penegakan keadilan disebabkan oleh :

1. Perlakuan yang tidak adil;
2. Peraturan hukum yang tidak adil;
3. Tidak adanya pembenaran faktual dalam penerapan pidana;
4. Perlakuan yang merugikan dan tidak proporsional;
5. Hak-hak orang lain (baik korban aktual maupun potensial tidak

dilindungi secara epektif dan proporsional).
5. Perlakuan tidak adil terhadap korban akibat hukum yang tidak kondusif.

(Sudarto, 2007, hlm 179-191).

Peraturan hukum yang tidak adil sebagai salah satu contohnya adalah

tidak adanya ruang mediasi dalam sistem peradilan pidana kita, sedangkan

dalam praktik sering kita temukan diantara masyarakat kita menyelesaikan

perkara pidana yang terjadi dengan jalan musyawarah dan perdamaian, cara

perdamaian yang dilakukan masyarakat kita harus dihargai karena pada
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kenyataannya bahwa penyelesaian melalui jalur peradilan tidak mampu

menyelesaikan persoalan secara baik pula.   Oleh karena itu, perlu adanya

upaya untuk memberikan perlindungan terhadap pola-pola penyelesaian

dengan metode mediasi dan perdamaian dalam kerangka hukum pidana

nasional kita, bagaimana negara dapat melindungi dan mengakui

penyelesaian tersebut jika tidak diatur secara tegas dalam bentuk produk

peraturan perundangan tentang mediasi penal tersebut, alat kelengkapan

negara seperti polisi, jaksa, hakim dan advokat mempunyai peran penting

dalam penyelesaian sengketa, sehingga perlu adanya satu tujuan jelas untuk

menciptakan sistem peradilan pidana kita yang benar-benar mampu

mengayomi masyarakat menuju Integrated Criminal Justice System.

Jika dalam sistem peradilan pidana kita ada pengaturan tentang

mediasi sebagaimana penyelesaian perkara perdata umumnya, tentu akan

membawa keuntungan bagi korban misalnya.  Selanjutnya, sebagai bahan

perbandingan perlu diketahui terkait dengan ketentuan penyelesaian melalui

pengadilan adalah sebagai berikut :

1. hak-hak hukum korban baru muncul atau lahir, apabila ada keputusan
pengadilan yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum
pidana dan pelakunya diadili dan dinyatakan bersalah, dipidana;

2. membersihkan citra orang yang dirugikan atau korban bahwa dirinya
benar-benar menjadi korban, bukan berpura-pura menjadi korban untuk
memperoleh simpati atau menutupi aib yang mereka lakukan;

3. demi kepastian hukum bagi korban dan bagi tersangka atau terdakwa
setelah adanya dugaaan kuat terjadinya pelanggaran hukum pidana;

4. pembelajaran kepada masyarakat melalui proses hukum di pengadilan
bahwa hukum benar-benar ditegakkan dan sanksi pidana benar-benar
dijatuhkan bukan ancaman dalam kertas. (Siswanto Sunarso, 2012:
155).

Integrated criminal justice system adalah sistem peradilan pidana yang

mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan. Sistem tersebut

mengatur bagaimana proses berjalannya suatu perkara mulai dari

penyelidikan sampai pemasyarakatan. Mengenai integrated criminal justice

system tersebut salah satu ahli hukum yang pernah membahas ini adalah
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Mardjono Reksodiputro dalam bukunya yang berjudul “Pembaharuan

Hukum Pidana”. (www.hukumonline.com, 31 Desember 2009).

Pentingnya pembaharuan hukum pidana mengenai perlunya mediasi

tersebut dapat kita lihat pada Rekomendasi Hasil Seminar dengan Topik

“Criminal Justice System di Negara Hukum Indonesia”, yang dilaksanakan di
Hotel Century Park Jakarta pada tanggal 25 Mei 2010 Sebagai Berikut:

a). Konsepsi Integrated criminal justice sistem menghendaki adanya

keterpaduan antar komponen penegak hukum guna mencapai tujuan

penegakan hukum. Masing-masing komponen harus berangkat dari

kebersamaan persepsi dalam melaksanakan tatanan operasional agar

tercapai tujuan bersama yaitu mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

Dengan demikian diharapkan benturan kepentingan antar komponen

dapat dihilangkan dan tiap-tiap komponen tidak bekerja secara terkotak-

kotak;

b). Pengkotak-kotakan juga dapat dilihat dalam Pasal 24 ayat (3) Undang

Undang Dasar 1945 (hasil amandemen ketiga). Ke depan, Undang

Undang Dasar 1945 perlu disesuaikan dan diubah dengan

memposisikan sub sistem penegak hukum dalam Bab tersendiri yaitu

Bab X/A tentang Pengakan Hukum, agar posisi komponen penegak

hukum memiliki payung hukum dalam dan menuju membangun

keterpaduan;

c). Dalam penyempurnaan KUHAP yang akan datang kiranya perlu:

Perubahan teori restributif yang dianut KUHAP yaitu tujuan

pemidanaan hanya ditujukan kepada pelaku pidana ke teori restribusi

(justice for all) dimana penyelesaian perkara pidana diharapkan dapat

menguntungkan semua pihak (terdakwa, korban dan masyarakat) yang

terkait dalam perkara.

d). Sistem diferensial yang dianut KUHAP dapat menimbulkan sikap

arogansi kewenangan diganti dengan sistem peradilan pidana terpadu

karena kerjasama antar berbagai komponen penegak hukum merupakan

hal yang tidak dapat ditawar lagi, bahkan merupakan prasyarat dalam

pencapaian tujuan penegakan hukum.
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e). Lembaga ad hock yang dibentuk dibentuk pemerintah, sifatnya temporer

seperti KPK, Satgas Anti Mafia Hukum dan lain-lainnya ,agar ditujukan

hanya untuk memacu kinerja lembaga penegak hukum yang sifatnya

universal seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, bukan untuk

melemahkan keberadaan lembaga tersebut.

f). Mahkumjapol dibutuhkan Presiden sebagai salah satu sarana untuk

melaksanakan Integreted Criminal Justice System, khususnya pada

penyamaan persepsi antara aparat penegak hukum dalam teknik

penerapan Hukum Acara Pidana, agar direalisasikan sampai pada aparat

penegak hukum di daerah, dilaksanakan secara transparan dan

diharapkan dapat menghasilkan suatu produk hukum guna mengatasi

permasalahan penegak hukum sebagai akibat adanya kekosongan

hukum.

g). Perlu adanya kesungguhan dan komitmen, saling membuka diri akan

adanya kontrol, koreksi atau saran dari instansi lain dalam rangka

melaksanakan Surat Keputusan Bersama serta masing-masing institusi

dan aparat penegak hukum peduli (care) terhadap tugas dan

wewenangnya dengan penuh rasa tanggung jawab.

h). Lembaga penegak hukum yang sifatnya universal seperti Kepolisian

dan Kejaksaan agar diberikan kewenangan dan anggaran yang

seimbang dengan kewenangan dan kesejahteraan yang diberikan kepada

lembaga ad hock yang sifatnya ekstra legal seperti KPK.

i). Dalam rangka penyempurnaan KUHAP dan pelaksanaan Reformasi

Birokrasi, hendaknya kejaksaan sudah mulai melakukan pembentukan

internal dan melakukan lobi-lobi politik sehingga kejaksaan diberikan

kewenangannya dan anggaran yang seimbang dengan lembaga ad hock

seperti KPK.

j). Putusan bebas dalam konsistensi profesionalisme jaksa penuntut umum

pada penanganan perkara.

Dari rekomendasi tersebut berarti harus ada langkah nyata yang

dilakukan oleh pemerintah untuk mengubah kaedah dan sistem peradilan

pidana kita yaitu dengan membentuk peraturan perundangan tentang mediasi
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penal dalam penyelesaian suatu perkara pidana yang terjadi untuk

mewujudkan Integrated Criminal Justice System di Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat

disimpulkan metode mediasi penal perlu diterapkan dalam penyelesaian

perkara pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia untuk mewujudkan

Integrated Criminal Justice System.
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