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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1. Latar Belakang Masalah 

Pasca reformasi pada tahun 1998 Pemerintah Negara Republik 

Indonesia bukan saja diawali oleh pergantian pimpinan penyelenggara Negara 

melainkan semua sendi-sendi kehidupan dalam demokrasi bernegara, 

konstalasi politik dan hukum juga mengalami perkembangan yang sangat 

pesat. Tuntutan reformasi saat itu membuat konfigurasi politik ekonomi dan 

hukum berubah total dari model dictator menjadi lebih demokratis. Perubahan 

yang signifikan ini ditandai dengan system tata kelola pemerintahan yang lebih 

baik (good governance) yang menuntut proses penyelesaian pemberantasan 

korupsi, mafia peradilan, penyalah-gunaan kekuasaan/kewenangan serta 

perbaikan perekonomian bangsa. 

Pemerintah telah berupaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang 

baik dengan ditandai salah satunya reformasi dibidang hukum, Berbagai 

peraturan perundang-undangan telah disyahkan sejak Orde Reformasi hingga 

sekarang,mulai dari peraturan perundangan dibidang politik,ekonomi dan 

lainnya. Pengaruh reformasi benar-benar telah membuat suatu perubahan yang 

nyata dalam kehidupan masyarakat, karena sejak orde reformasi ini kebebasan 

untuk berekspresi mengungkapkan pendapat atau berdemokrasi menjadi lebih 

terjamin. Euforia politik yang gegap gempita karena sekian lama telah 

mengalami kebekuan saat masa orde lama menjadi terkesan seolah kebablasan. 

Kebebasan berpendapat dan berekspresi dimuka umum adalah sesuatu yang 

baru dirasakan sehingga menjadi tidak mudah untuk dilakukan control yang 

efektif. 

Perbedaan pendapat yang sangat tajam menyebabkan pertikaian antar 

kelompok hingga terjadi kerusuhan massal/konflik social, diberbagai daerah 

dan berpotensi mengancam disintegrasi bangsa. Kerusuhan social muncul 

sebagai akibat adanya ketidak-puasan masyarakat terhadap Pemerintahan dan 
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penegakan hukum. Aparat  penegak hukum dipandang tak dapat dipercaya, 

diskriminatif, dan menciptakan ketidak-adilan, bagi kalangan masyarakat kecil 

berpandangan hukum tajam kebawah dan tumpul keatas. 

Konflik social ini terjadi ,karena berbagai factor diantaranya adalah 

adanya kesenjangan ekonomi (Kasus di Mesuji perebutan lahan kelapa 

sawitan), merasa diperlakukan tidak adil dalam pemerintahan (Aceh dengan 

GAM,Papua RPM), adanya unsur sara (pertikaian umat beragama Kristen & 

Islam ) terjadi di Poso, dan Bogor dalam kasus GKI Yasmin, & Konflik Politik 

dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Berbagai dampak social akibat 

Konflik tersebut sangat besar, maka langkah untuk meminimalisir terjadinya 

Konflik diperlukan Pemerintahan yang bersih berwibawa, tranparansi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, bebas dari KKN, dan adanya penegakan 

hukum yang tegas serta berkeadilan. 

Dari konflik social tersebut setidaknya memberikan pelajaran bagi 

pemerintah untuk mempertimbangkan upaya pencegahan konflik social dan 

menyediakan perangkat peraturan yang khusus/pesifik,maka lahirlah Undang-

undang No.7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Undang-undang 

No.7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial dimaksudkan untuk 

penanganan permasalahan jika terjadi Konflik Sosial, Namun niat baik 

Pemerintah dengan mengundangkan Undang-undang ini ternyata menuai 

Kontroversi. Menurut Helmi Fauzi,anggota DPR RI Fraksi PDIP “Beberapa 

tindakan kekerasan dalam konflik sebenarnya sudah bisa ditangani dengan 

penegakan hukum lewat instrumen KUHP kita. Dan lagi-lagi tampaknya aparat 

penegak hukum sangat lemah dalam implementasi penegakan hukum ini, lalu 

pertanyaannya apa gunanya KUHP”
1
.  

Satu sisi menekankan pada pencegahan dan penaganan konflik sedang 

sisi lain bertentangan dengan hukum pidana yang sudah ada sebelumnya 

(KUHP). tinggal upaya penanganan penegakan hukumnya saja yang perlu 

keseriusan. Upaya Penegakan Hukum Pidana yang dilakukan Pemerintah 

seakan tidak mampu menjangkau dan bersikap tegas terhadap kelompok 

                                                           
1
 http://www.beritasatu.com/blog/nasional-internasional/1601-kontroversi-uu-

penanganan-konflik-sosial, diakses 19 Maret 2015. 
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masyarakat atau individu actor intelektual pelaku pemicu konflik. Padahal 

sebagaimana kita ketahui hukumnya telah ada secara tegas dalam KUHP kita, 

namun penanganannya tidak begitu maksimal. Penegakan hukum pidana untuk 

menjerat para pelaku yang berbuat kerusuhan sangat lemah.hal ini dipengaruhi 

oleh berbagai factor, diantaranya adanya perlakuan diskriminasi 

hukum,kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dari 

masyarakat melemah,adanya pertimbangan kerusuhan akan lebih massif terjadi 

jika dengan pendekatan Represif serta berbagai factor keadaan social lainnya. 

Ada beberapa pokok persoalan menurut penulis yang tidak tepat dalam 

penanganan konflik social ini jika ditinjau dari norma yang terkandung dalam 

UU  No.7 Tahun 2012, tentang PKS ( Penanganan Konflik Sosial). Pengalihan 

Penanganan konflik social telah menegasikan sangsi hukum pidana,tindakan 

represif dengan menegakkan hukum menjadi nomor dua dari perlakuan 

lainnya. Hal ini dapat diketahui dari 3 ( tiga) kelompok penyelesaian ; 

a. Proses Pencegahan dengan penyelesaian perselisihan secara damai Pasal 7 

ayat (1) PP 2 Tahun 2015). 

b. Penyelamatan dan Perlindungan Korban. 

c. Penegakan Hukum ( Pasal 9 ayat (2) huruf f PP 2 Tahun 2015) lebih 

menitik beratkan terlebih dahulu kepada Pencegahan, Penegakan hukum 

bagi pelaku tindak pidana kerusuhan social menjadi suatu keharusan karena 

dapat dengan cepat menghentikan konflik dan memberikan efek jera. 

Penegakan hukum  (law enforcement) diartikan sebagai suatu proses 

untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari 

badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam 

peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan
2
”. Sifat hakikat 

dari hukum “sebagai suatu usaha untuk menertibkan masyarakatnya, sehingga 

kehidupan bersama dapat berjalan dengan lancar,usaha ini meliputi tindakan-

tindakan yang dipikirkan yang dapat diambil untuk mengukur tingkah laku 

manusia”
3
. 

                                                           
2
  Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, 

(Bandung : Sinar Baru, 1993), hlm. 15 
3
 Satjipto Rahardjo, Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan, (Bandung : Alumni, 

1980), hal. 2 
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Penyelesaian masalah konflik social menurut UU  No.7 Tahun 2012, 

tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS) lebih menitik beratkan kepada 

masalah Penanganan social terhadap korban konflik serta mengedepankan 

tindakan pencegahan (persuasive) dan system Restoratif Justice, padahal 

diketahui ada korban konflik sebagai akibat dari perbuatan tindak pidana yang 

telah dilakukan oleh Para pelaku pemicu konflik itu sendiri. Penulis mencoba 

untuk mengkaji apakah undang-undang penanganan konflik social ini lebih 

efektif daripada sangsi pidana sebagaimana yang sudah ada dalam aturan 

KUHP kita.  

 

I.2. Perumusan Masalah 

Dari uraian tersebut diatas penulis mencoba untuk mengkaji dan 

meneliti lebih dalam terhadap penanganan penyelesaian konflik dengan 

lahirnya UU PKS nomor  7 tahun 2012, Apakah cukup tegas diatur sangsi 

pidananya bagi pelaku /actor intelektual yang menyebabkan timbulnya konflik 

social. Dalam rumusan ini penulis mencoba untuk membatasi 2 (dua) persoalan 

yang mendasar ; 

a. Bagaimana penanganan konflik sosial di Indonesia, terhadap pelaku dan 

Korban, Apakah penyelesaian dengan restorative justice lebih efektif 

menangani peristiwa konflik social. 

b. Bagaimana penyelesaian konflik sosial jika ditinjau dalam penegakan 

hukum pidana di Indonesia. 

 

I.3. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui  secara mendalam apa yang mendasari penanganan 

Konflik social menurut undang-undang Ini ( UU No.7 Tahun 2012 ) 

tentang Penanganan Konflik Sosial, serta mengungkapkan kebenaran 

secara sistematis, metodologis dan konsisten menurut sistim hukum kita . 

b. Untuk mengetahui bagaimana metode tersebut bila dikaitkan dengan sanksi 

hukum yang lebih tegas sesuai kejahatan yang telah diatur menurut 

kodifikasi KUHP kita. 
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I.4. Manfaat Penelitian   

I.4.1. Manfaat Teori 

a. Manfaat Teoritis Penelitian diharapkan berguna untuk ilmu pengetahuan, 

baik untuk penulis, pembaca tesis ini maupun masyarakat luas, serta 

pemerhati masalah social. 

b. Menambah keilmuan penemuan, persesuaian antara Penegakan hukum 

secara represif dengan pendekatan sangsi pidana dan Restoratif justice 

dalam penyelesaian konflik social. 

I.4.2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran secara jelas , terbuka dan 

mendalam mengenai penyelesaian penanganan Konflik Sosial di Indonesia 

bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menurut Undang-undang 

No.7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS),dengan 

pendekatan Restoratif Justice atau Penegakan Hukum Pidana bagi pelaku 

tindak pidana dan para korban. 

b. Sebagai Pedoman dalam menangani masalah konflik social untuk Stake 

holder, Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, masyarakat, serta aparat 

penegak hukum. 

 

I.5  Kerangka Teori dan Konseptual.   

I.5.1 Kerangka Teori 

Dalam usaha mencari dan meneliti sebab-sebab terjadinya kejahatan di 

dalam lingkungan masyarakat, terdapat beberapa teori-teori sosiologi criminal 

yang diketengahkan seperti, menurut A. Lacasagne (1843-1942), yang 

mengetengahkan teori lingkungan yang memberi kesempatan sebagai penyebab 

dapat dilakukannya suatu kejahatan. Jadi bila keadaan dalam masyarakat 

memberi kesempatan, maka dalam masyarakat tersebut akan timbul kejahatan, 

atau seseorang akan melakukan kejahatan bila ada kesempatan. Teori ini 

didukung A.S. Alam yang disebut dengan teori kesempatan. 

UPN "VETERAN" JAKARTA



 

6 
 

6 
 

Selanjutnya menurut Sutherland,
4
 mengembangkan teori asosiasi 

diferensial yang menyatakan terdapat 9 (Sembilan) factor penyebab terjadinya 

kejahatan, sebagai berikut : 

a. Tingkah laku kriminal yang dipelajari 

b. Tingkah laku criminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang 

lain melalui suatu proses komunikasi 

c. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam 

kelompok yang intim 

d. Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk didalamnya teknik 

melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembenaran. 

e. Dorongan tertentu dipelajari melalui penghayatan atau peraturan 

perundangan; menyukai atau tidak menyukai. 

f. Seorang menjadi delinquient karena penghayatannya terhadap peraturan 

perundangan, lebih suka melanggar daripada menaatinya. 

g. Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, duration, 

priority and intensity 

h. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola 

kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku 

dalam setiap proses belajar. 

i. Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-

kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh karena tingkah laku non criminal 

pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang 

sama. 

Secara eksternal perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari 

di dalam lingkungan sosial, karena dalam kenyataannya setiap orang akan 

menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan. Dengan 

kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan melakinkan dipelajari melalui 

suatu pergaulan yang akrab. Demikian pula bentuk-bentuk tingkah laku yang 

melanggar norma dipelajari sebagaimana (tingkah laku yang tidak melanggar 

norma) dipelajari oleh manusia normal.
5
 

                                                           
4
 J.E. Sahetapy, Paradoks Dalam Kriminologi, (Jakarta : Rajawali, 1989) hlm. 56 

5
 Ibid, hlm. 86 

UPN "VETERAN" JAKARTA



 

7 
 

7 
 

Secara umum terjadinya kejahatan dapat dijelaskan dari beberapa teori 

sosiologi, sebagai berikut : 

a. Teori Anomi 

Sebagai pelopor teori ini yaitu Emile Durkhein dan Robert K. 

Merthon, menggambarkan sebagai deregulation didalam masyarakat yaitu 

keadaan dimana masyarakat tidak mentaati aturan-aturan yang mengatur 

mereka, dan secara pesimis mereka tidak tahu apa yang diharapkan dari hak 

dan kewajiban orang lain. Keadaan ini menimbulkan perilaku menyimpang 

(deviation).  

Setiap masyarakat selalu akan terdapat penyebaran yang tidak merata 

dari sarana-sarana dan kesempatan-kesempatan dalam struktur social yang 

tersedia. Di lain pihak mereka yang dapat menggunakan sarana dan 

memanfaatkan kesempatan adalah mereka yang melakukannya dengan 

tidak sah sehingga timbullah penyimpangan-penyimpangan dan pada 

akhirnya akan menimbulkan frustasi, ketidakpuasan dan konflik. 

b. Teori Label. 

Howard S. Becker sebagai tokoh dalam teori ini mengatakan bahwa 

kejahatan terbentuk karena aturan-aturan lingkungan, sifat individual dan 

reaksi masyarakat dengan menggunakan label.
6
 Proses pemberian label ini 

merupakan penyebab seseorang menjadi penjahat. Sekali cap atau label ini 

dilekatkan pada seseorang, maka akan sulit untuk selanjutnya melepaskan 

diri dari cap yang dimaksud dan kemudian mengidentifikasikan dirinya 

dengan cap yang telah diberikan masyarakat terhadap dirinya. 

c. Teori Konflik. 

Teori ini menekankan bahwa pada pola kejahatan yang ada dan 

mencoba untuk meneliti pembentukan hukum dan penerapan hukum 

pidana karena adanya anggapan bahwa suatu masyarakat lebih banyak 

bercirikan konflik daripada konsensus.
7
 Dengan demikian kejahatan 

muncul karena adanya konflik dalam masyarakat. 

 

                                                           
6
 Ibid, hlm. 88 

7
 Ibid, hlm. 89 
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d. Teori Kontrol 

Menurut teori ini di daerah tertentu dimana terdapat konflik 

kebudayaan karena heterogenitas penduduk, maka sebagian penduduk tidak 

dapat turut berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas masyarakat setempat dan 

arena itu pula tidak dapat mengontrol anak-anaknya. Teori ini mencoba 

menerangkan gejala delinkuensi anak berdasarkan ketiadaan kontrol 

(pengendalian) efektif dari orangtua dan masyarakat. 

e. Teori Sub Budaya. 

Aspek sub budaya menurut teori ini, yang terdapat dalam 

kebudayaan induk masyarakat bersangkutan  dan sub budaya mana 

mempunyai nilai dan norma yang berbeda-beda atau kadang-kadang 

bertentangan dengan kebudayaan induk. 

 

Penanganan konflik social di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial (PKS) UU No.7 Tahun 2012,lebih 

mengutamakan kepada pendekatan social dibanding dengan penyelesaian dari 

Penegakan Hukum Pidana. Pengaturan mengenai Kewenangan dan Peranan 

Pemerintah pusat dan Daerah Konflik lebih mengemuka, diantaranya adalah 

upaya pencegahan, perlindungan terhadap korban konflik, pembiayaan 

rehabilitasi, serta keterlibatan TNI dalam memberikan bantuan penenanganan 

keamanan kepada POLRI . Padahal diketahuinya bahwa POLRI adalah aparat 

penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No.2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian RI yang bertugas menjaga keamanan dalam negeri, sedang TNI 

lebih kepada perlindungan serangan dari pihak luar/sebagai ketahanan Negara 

dari serangan bangsa asing.  

Awalnya terjadi kontroversi dalam  masa pembuatan undang-undang 

ini, berbagai pendapat menyatakan tidak perlu ada peraturan ini,mengingat 

sangsi tegas bagi pelaku tindak pidana secara tegas sudah diatur dalam KUHP 

kita. akan terjadi over lap undang-undang, dalam arti peraturan sudah ada 

sebelumnya namun dalam undang-undang baru dicantumkan norma yang 

sebenarnya norma itu sudah ada dan masih berlaku (ius constitutum) pada 
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KUHP kita. Sehingga terkesan menjadi tidak efektif undang-undang yang baru 

serta menjadi tumpang tindih. 

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan 

Konflik Sosial Bab I Pasal 1 ayat (2),Penanganan Konflik dikelompokkan 

menjadi 3 (tiga) bagian : Penanganan sebelum Konflik, pada saat terjadi 

Konflik dan Sesudah terjadi Konflik yang meliputi Pencegahan,Penghentian 

dan Pemulihan. Bila dilihat dari landasan pemikiran terhadap upaya 

pencegahan dan Penghentian konflik social berdasarkan Undang-undang ini 

maka lebih menitik beratkan kepada upaya perdamaian dalam penyelesaian 

perselisihan. Hal ini dapat kita jumpai dalam Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan 

“Penyelesaian perselisihan dalam masyarakat dilakukan secara damai”. 

Menurut pendapat penulis upaya perdamaian terhadap tindak pidana kekerasan 

dalam konflik social dapat dikatakan sebagai upaya kebijakan Restorative 

Justice. Pengertian Restorative Justice adalah salah satu usaha untuk mencari 

penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan. Sedang beberapa ahli 

menyatakan “Substansi restorative justice mengandung prinsip yang 

dapat membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok 

masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Selain itu juga 

menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai ”stakeholders” yang 

bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang 

dipandang adil bagi semua pihak (win-win solutions)
8
. Pidana merupakan yang 

terpaksa perlu (noodzakelijk) diadakan 
9
. 

Ide restorative justice tersebut dalam UU No.7 Tahun 2012 muncul 

karena proses pidana belum memberikan keadilan bagi para korban, Peradilan 

jaman sekarang tidak membuktikan bahwa seseorang menjadi jera dan 

menyelesaikan masalah. Secara konseptual, keadilan alternatif ini adalah 

keadilan yang bisa melihat keadilan secara menyeluruh dan lebih sensitif. 

Keadilan secara menyeluruh ini juga mencakup kemungkinan perbaikan yang 

                                                           
8
 Bagir Manan, Retorative Justice (Suatu Perkenalan),dalam Refleksi Dinamika 

Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir, (Jakarta: Perum Percetakan Negara 

RI ,2008), hlm. 7 
9
 A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, 

(Jakarta : Yarsif Watampone, 2010), hlm.  45 
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dilakukan oleh pihak terhukum kepada korban. Dengan adanya kesempatan itu, 

konsep keadilan lebih bisa diterima semua pihak. Gustav Radbruch 

menyatakan bahwa cita-cita hukum tidak lain dari pada keadilan. Persoalan 

keadilan bukan merupakan persolan matematis klasik, melainkan persoalan 

yang berkembang seiring dengan peradaban masyarakat dan intelektual 

manusia. Bentuk keadilan dapat saja berubah tetapi esensi keadilan selalu ada 

dalam kehidupan manusia dan hidup bermasyarakat
10

. 

Teori tujuan memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan 

atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk 

melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan 

pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, 

maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. 

Tiada Perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabkan secara 

hukum/dipidana kecuali atas dasar ketentuan perundang-undangan yang telah 

ada (Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali) asas  legalitas 

sebagaimana dimaksud dalam KUHP pasal 1 (1). Pendekatan kebijakan 

penerapan penegakan hukum pidana menjadi penyelesaian alternative kedua 

setelah upaya Restorative Justice sebagaimana penulis kemukakan diatas. 

Dengan menempatkan posisi kedua penanganan penyelesaian secara pidana 

bagi pelaku konflik,nampaknya Pembuat undang-undang ( Legislator dan 

pemerintah) menyadari meskipun konsep Restorative Justice telah diupayakan 

dalam penyelesaian konflik namun tidak cukup efektif membuat jera bagi 

pelaku tindak pidana dalam konflik. 

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan 

atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan 

terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa 

sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah 

melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada 

sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga 

sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Johannes Andenaes 

“tujuan utama dari pidana menurut teori absolute ialah untuk memuaskan 

                                                           
10

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,  (Jakarta: Kencana, 2008) hlm. 23 
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tuntutan keadilan sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan 

adalah sekunder”
11

. Andi Hamzah mengemukakan, dalam teori absolut atau 

teori pembalasan, pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti 

memperbaiki penjahat, kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-unsur 

untuk dijatuhkannya pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukannya 

suatu kejahatan dan tidak perlu memikirkan manfaat dari penjatuhan pidana itu, 

setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar
12

.  

Hukum pidana adalah ultimum remidium yang berarti suatu upaya 

terakhir yang ditempuh bilamana tidak ada upaya lain untuk menyelesaikan 

perkara. Namun, pada perkembangannya hukum pidana justru digunakan 

sebagai upaya pertama dalam menyelesaikan suatu masalah antara orang yang 

satu dengan yang lain. Bahkan ada suatu perkara yang sebenanya termasuk 

dalam ranah perdata dipaksanakan menjadi pidana. Pergeseran fungsi hukum 

pidana ini menunjukkan bahwa masyarakat telah meninggalkan sedikit demi 

sedikit budaya tertib hukum. Padahal dalam suatu masyarakat masih 

mempunyai hukum adat yang berfungsi lebih efektif dalam menyelesaikan 

suatu masalah. 

Menurut Barda Nawawi Arief, dilihat dari sudut dogmatis normatif, 

permasalahan pokok dari hukum pidana adalah : 

1) Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana, atau biasa disingkat 

dengan masalah“tindak pidana”. 

2) Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk menyalahkan 

/mempertanggung-jawabkan seseorang yang melakukan perbuatan 

itu, atau biasa disingkat dengan masalah “kesalahan”. 

3) Sanksi (pidana) apa yang yang sepatutnya dikenakan kepada orang 

yang disangka melakukan perbuatan pidana, atau biasa disebut 

dengan masalah “pidana 
13

. 
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Dari ketiga tahap tersebut di atas, maka tahap formulasi atau tahap 

penetapan hukum pidana dalam perundang-undangan merupakan tahap yang 

paling strategis, karena dalam tahap inilah dirumuskan garis-garis kebijakan 

legislasi yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap 

berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan peradilan dan tahap 

pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana
14

. Penerapan sangsi pidana 

bagi pihak-pihak yang menciptakan suasana konflik menurut penulis akan lebih 

tegas dan terasa jika dilakukan dengan membawa dan menyeret pelaku ke 

pengadilan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara langsung 

tanpa harus dibuktikan maksud / Unsur kejahatannya (Actus reus)/ 

pertanggung-jawaban pembuat delik (mens rea). Pasal 44 KUHP berbunyi : 

”Tidak boleh dipidana ialah barangsiapa yang mewujudkan suatu delik, yang 

tidak dapat dipertanggungkan kepadanya disebabkan oleh kekurang 

sempurnaan pertumbuhan akalnya atau sakit gangguan akal”. 

Secara implisit KUHP kita telah mengakui asas ini,yakni sebagaimana 

tersebut dalam pasal 44, 48 sampai dengan 55 KUHP. Semestinya didalam 

Undang-undang baru ini yang secara lexspesialis dipergunakan untuk pedoman 

pengaturan jika terjadi Konflik social,dapat dimasukkan norma pengaturan 

strict liability / tanggung jawab mutlak dari pelaku. Hal ini tidak berlebihan 

kiranya mengingat konsep strict liability telah diterapkan pula dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal 116 ayat (1), yang berarti telah 

memberikan penegasan penerapan konsep hukum baru (pembaharuan hukum) 

di luar kodifikasi KUHP. Romli Asmasasmita, menyatakan Hukum Pidana 

Inggris selain menganut asas “actus non facit reum nisi mens sit rea” (a 

harmfull act without a blameworthy mental state is not punishable), juga 

menganut prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak tanpa harus 

membuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan pada si pelaku tindak pidana. 

Prinsip pertanggungjawaban pidana tersebut dikenal sebagai strict liability 
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crimes 
15

. Sedang Barda Nawawi Arief mengartikan secara singkat liability 

without fault atau dikatakan sebagai “the nature of strict liability, liability 

offences is that they are crimes which do not require any mens rea with regard 

to at least one element of their actus reus”. Pada dasarnya pertanggungjawaban 

mutlak (tanpa kesalahan) merupakan suatu bentuk kejahatan yang di dalamnya 

tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam pemidanaan, tetapi hanya 

disyaratkan adanya suatu perbuatan
16

. 

 

I.5.2 Kerangka Konseptual 

Dalam kerangka konseptual ini penulis ingin memberikan gambaran 

tentang maksud penulisan tesis dengan judul Penyelesaian Konflik Sosial 

Dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Dan Sistem Restoratif Justice Di 

Indonesia Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2012 Tentang Penanganan 

Konflik Sosial. Untuk itu diperlukan bahan-bahan hukum sebagai kajiannya 

diantaranya adalah UU  No.7 Tahun 2012, tentang PKS (Penanganan Konflik 

Sosial), Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2015 tentang Peraturan pelaksanaan 

uu no.7 tahun 2012 tentang penanganan konflik social. Serta perundang-

undangan lainnya yang terkait seperti UU No 1 Tahun 1946 Tentang KUHP , 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, Undang-Undang UU No.3 Tahun 1997 sebagaimana telah 

diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan anak. 

Dalam penulisan tesis ini ada beberapa landasan konsepsional yaitu : 

a. Pengembangan Pemikiran Hukum Progresive Terhadap Restoratif Justice. 

Sebab   utama   kegagalan   model   hukum   modern   dalam 

mengantisipasi perubahan sosial akibat pesatnya teknologi di bidang 

transportasi, komunikasi dan informasi adalah sifatnya yang cenderung 

otonom, sehingga tidak fleksibel dan dengan sendirinya sulit untuk menjadi 

responsif terhadap perkembangan rasa keadilan. Kenyataan yang sangat 
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tidak menguntungkan adalah keberadaan hukum modern di Indonesia. 

Apabila dilihat dari latar belakang sejarahnya, hukum modern yang 

“dipaksakan” berlaku dalam politik pembangunan hukum Indonesia sejak 

jaman kolonial, hingga Indonesia merdeka, adalah ibarat “benda asing” 

yang tidak tumbuh secara alami seiring dengan perkembangan masyarakat 

dan budaya Indonesia (Not developed from within but imposed from out 

side). 

Keadaan demikian lebih dalam perkembangannya lebih diperparah 

lagi dengan kelemahan  pada  proses  pembuatan  hukum  dan  proses  

penegakan  hukum  di Indonesia. Secara umum proses pembuatan hukum 

ke dalam bentuk tertulis (sebagai salah satu tuntutan hukum modern untuk 

menjadi positif dan publik)
17

, hampir selalu membawa dampak pereduksian 

makna. Prof. Satjipto Rahardjo telah menggambarkan dengan bernas proses 

pereduksian makna tersebut yakni bagaimana makna “pencuri” yang  

menurut  Jakob  Sumardjo  dapat  diartikan  ke  dalam  15  jenis  “maling”  

dalam bahasa Jawa menjadi satu arti “pencurian” dalam Pasal 362 KUHP8. 

Ini menunjukkan bahwa hukum positif sudah “cacat” sejak dilahirkan. 

Secara spesifik proses pembuatan hukum positif di Indonesia 

belakangan ini menunjukkan keadaan yang cenderung tidak semakin baik. 

Hal tersebut dapat diamati dari beberapa indikator sebagai berikut: 

1) Pandangan pada umumnya mengemuka adalah rendahnya kapasitas dan 

kualitas SDM  yang ada  pada lembaga  pembuat  hukum  positif  di  

Indonesia  khususnya anggota DPR; 

2) Proses  penyusunan  sebuah  produk perundang-undangan  yang  pada  

umumnya memakan waktu yang sangat panjang dan biaya yang sangat 

mahal; 

3) Kepentingan politik dan ekonomi yang masih sangat menonjol pada 

setiap proses penyusunan produk perundang-undangan; 
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4) Masih kurangnya partisipasi publik pada proses penyusunan produk 

perundang- undangan mulai dari draf RUU hingga pada pembahasan di 

lembaga legislatif. 

Sementara  itu  kuatnya  pengaruh  paham  positivisme  secara  

umum,menyebabkan proses penegakan hukum yang cenderung legalistik, 

formalistik dan mekanistik
18

.  Kondisi penegakan hukum di Indonesia dari 

waktu ke waktu tampak tidak semakin baik. Hal tersebut dapat dilihat dari 

beberapa indikator sebagai berikut: 

1) Kuatnya pengaruh kekuatan politik dan ekonomi yang membuat 

lembaga-lembaga peradilan tidak independen; 

2) Sistem rekrutmen dan pembinaan SDM (khususnya aparatur penegak 

hukum) yang belum ideal; 

3) Keterbatasan  fasilitas  pendukung  proses  penegakan  hukum,  

termasuk  sistem kontraprestasi bagi aparatur penegak hukum dan akses 

peningkatan kapasitas diri; 

4) Kurang berfungsinya mekanisme kontrol dalam penyelenggaraan 

peradilan 

Keadaan demikian telah menyebabkan berbagai “ketidakberdayaan” 

dalam proses penegakan hukum. Ketidakberdayaan tersebut dapat berupa: 

ketidakberanian untuk mengambil sikap atau pilihan tindakan yang secara 

formal bertentangan atau tidak ada aturannya dalam Undang-Undang; 

ketidakmampuan untuk secara kreatif menafsirkan Undang-Undang dalam 

penyelesaian perkara baru yang belum ada aturannya; dan 

ketidakmampuan/ketidakmauan untuk membuat terobosan atau inovasi 

dalam pemaknaan sebuah aturan dalam undang-undang untuk mewujudkan 

keadilan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Gagasan   hukum   

progresif   muncul   sebagai   reaksi   keprihatinan   terhadap keadaan 

hukum di Indonesia yang sedemikian rupa sehingga muncul pendapat dari 

pengamat internasional hingga masyarakat awam bahwa sistem hukum 
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Indonesia masih  jauh  dari  harapan  dan  memerlukan  pembenahan  

secara  serius.  Gagasan Hukum Progresif muncul sebagai reaksi atas 

“kegagalan” hukum Indonesia yang didominasi doktrin positivism dalam 

menanggulangi kasus-kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. 

Prinsip utama yang dijadikan landasan hukum progresif adalah 
19

: 

“Hukum adalah untuk Manusia”, bukan sebaliknya manusia yang dipaksa 

masuk dalam skema hukum. Bahkan hukum dibuat bukan untuk dirinya 

sendiri (hukum untuk hukum). Jadi manusialah yang merupakan penentu 

dan dipahami dalam hal ini manusia pada dasarnya  adalah  baik.  Prinsip  

tersebut  ingin  mengeser  landasan  teori  dari  faktor hukum ke faktor 

manusia. Konsekuensinya hukum bukan lah merupakan sesuatu yang 

mutlak dan final tetapi selalu “dalam proses menjadi” (law as process, law 

in the making) yakni menuju kualitas kesempurnaan dalam arti menjadi 

hukum yang berkeadilan, hukum yang mampu mewujudkan kesejahteran 

atau hukum yang peduli terhadap rakyat. Oleh  sebab  itu  hukum  progresif 

tidak menempatkan aturan hukum positif sebagai sumber hukum yang 

paripurna. 

Dengan demikian menjalankan hukum secara progresif tidak 

semata-mata berpijak pada rule and logic namun juga rule and behavior. 

Hal ini mengingatkan pada penyataan Oliver Wendell Holmes: “The live of 

the law has not been logic. It has been experience”. Menggunakan hukum 

tidak semata-mata mengandalkan logika peraturan namun juga harus 

mempertimbangkan hukum yang bersumber dari pengalaman empiris 

misalnya kearifan local. 

b. Penyelesaian Konflik Sosial dengan Pendekatan Sistem Restoratif Justice. 

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa dalam mewujudkan 

tujuannya hukum bukanlah merupakan sesuatu yang mutlak dan final tetapi 

selalu “dalam proses menjadi” (law as process, law in the making) yakni 

menuju kualitas kesempurnaan dalam arti menjadi hukum yang 

berkeadilan, hukum yang mampu mewujudkan kesejahteran atau hukum 

yang peduli terhadap rakyat. Bahkan hukum progresif menginisiasi konsep 
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“rule breaking” yakni merobohkan hukum yang dipandang tidak mampu 

mewujudkan keadilan  dan membangun kembali hukum yang lebih baik. 

Menjalankan hukum progresif berarti meninggalkan cara berhukum dengan 

“kacamata  kuda”  (masinal,  atomizing,  mekanistik,  linier)  dan  

merubahnya  menjadi pada cara pandang yang utuh (holistic) dalam 

membaca aturan dan merekonstruksi fakta. Dengan demikian Dalam 

menghadapi situasi yang bersifat extraordinary pekerja hukum harus 

menjalankan profesi atau tugas melampaui batas beban tugasnya (Mesu 

budi/doing to the utmost). 

Keadilan restoratif/Restorative Justice adalah salah satu usaha untuk 

mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan. Penerapan 

system Restorative Justice / Keadilan restoratif ini adalah untuk pertama 

kali dikenal dan diimplementasikan kedalam Undang-Undang UU No.3 

Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 

pasal 1 ayat (6) tentang Sistem peradilan anak. Selanjutnya dalam UU  

No.7 Tahun 2012, tentang PKS ( Penanganan Konflik Sosial),Penerapan 

konsep Restorative Justice kembali dihidupkan diadopsi lagi kedalam 

Undang-Undang ini. Namun UU PKS belum memuat norma pengaturan 

yang detail,jelas dan tegas seperti apa yang  tersebut dalam UU Peradilan 

anak. Pola pengalihan penyelesaian perkara pidana diluar 

pengadilan,diikuti dengan Diversi. Pasal 1 ayat (7) UU No.11 tahun 2012 

tentang Peradilan anak mendefinisikan Diversi sebagai pengalihan 

penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar 

peradilan pidana. 

Pemerintah telah menciptakan ambivalensi perlakuan dalam 

pembuatan undang-undang Konflik Sosial ini,satu sisi menghendaki upaya 

penyelesaian perkara konflik sosial secara damai dengan menerapkan 

konsep Restorative Justice, disisi lain ingin menerapkan sangsi pidana 

secara tegas terhadap pelaku tindak pidana dalam konflik tersebut. Hal ini 

dapat ditemukan dalam norma Pasal  9 ayat (2) huruf g, PP No 2 tahun 

2015 tentang Peraturan pelaksanaan UU no.7 tahun 2012 tentang 

penanganan konflik social. Menyatakan “Tindakan darurat penyelamatan 
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dan pelindungan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

Penegakan  hukum. Peraturan tersebut menyiratkan terhadap pelanggar 

hukum guna diproses secara hukum. Norma pengaturan pola diversi 

terhadap penyelesaian konflik social tidak secara tegas diatur seperti dalam 

UU Peradilan Anak. 

Akibat dari kurang jelas dan tegasnya pengaturan didalam peraturan 

perundang-undangan ini maka akan sulit melaksanakannya karena akan 

terdapat multi tafsir dari beberapa pihak dikemudian hari nanti. Tidak 

adanya peradilan khusus sebagaimana lembaga /institusi Peradilan Anak 

atau lembaga Mediasi penyelesaian konflik akan menciptakan kesulitan 

baru dalam pelaksanaan konsep penyelesaian konflik berbasis Restoratif 

justice. Syarat utama dari penyelesaian melalui musyawarah adalah adanya 

pengakuan dari pelaku serta adanya persetujuan dari pelaku beserta 

keluarganya dan korban untuk menyelesaikan perkara melalui muyawarah 

pemulihan, proses peradilan baru berjalan. Dalam proses peradilan harus 

berjalan proses yang diharapkan adalah proses yang dapat memulihkan, 

artinya perkara betul betul ditangani oleh aparat penegak huku yang 

mempunyaai niat, minat, dedikasi, memahami masalah anak dan telah 

mengikuti pelatihan restorative justice serta penahanan dilakukan sebagai 

pilihan terakhir  

c. Penyelesaian Konflik Sosial dengan Pendekatan Penegakan Hukum 

Pidana. 

Konflik social sebagaimana terjadi di Indonesia kini penanganannya 

secara khusus (Lex spesialis) peraturan perundang-undangan mengacu pada 

Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. 

Sebagaimana penulis telah kemukakan diatas bahwa metode penyelesaian 

ini lebih mengutamakan pada upaya restorative justice,hal ini tercermin 

dalam urutan pasal-pasal/klausula yang terkandung dalam UU tersebut 

yang menempatkan sangsi pidana setelah upaya pencegahan,dan 

penanganan korban. 

Padahal semestinya terhadap pelaku tindak pidana yang membuat 

konflik secara hukum pidana harus dimintai pertanggungjawaban terlebih 

UPN "VETERAN" JAKARTA



 

19 
 

19 
 

dahulu didepan hukum. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah berbagai 

bahasa asing disebut juga Toereken-baarheid,Criminal responsibility atau 

criminal liability, adalah Untuk mengetahui apakah seseorang itu dapat 

dimintai pertanggungjawabannya atau tidak atas tindakan yang 

dilakukannya itu
20

. Undang-undang ini tidak mengatur secara detail tentang 

penyidikan dan penuntutan serta hukum yang berlaku secara lex spesialis 

sebagaimana maksud undang-undang itu dibuat. Penegakan hukum adalah 

penting karena Negara ini berdasar atas hukum (rechtstaat) bukan 

kekuasaan (machstaat). 

Akibat tidak jelas dan detilnya pengaturan sangsi pidana yang 

diterapkan bagi konflik maka upaya penegakan hukum tersebut kembali 

tetap mengacu kepada KUHP kita. Artinya Undang-undang ini (UU No. 7 

Tahun 2012),terkesan dibuat asal-asalan belaka dan menjadi tidak efektif. 

Landasan konsepsional untuk menyelesaian konflik social dari sudut 

pandang hukum pidana ini Mengacu pada pelanggaran kejahatan 

sebagaimana yang telah ada dan berlaku pada KUHP kita,demikian juga 

penyidikan dan penuntutannya tetap menggunakan KUHAP. Keadlian 

Restoratif tidak memberikan jawaban penyelesaian dalam UU PKS 

ini,karena untuk itu diperlukan mekanisme peradilan yang khusus bukan 

bersifat konvensional, sedang penegakan hukum pidana mengikuti tata 

cara/mekanisme peradilan konvensioanal. 

 

I.6 Sistematika Penulisan   

Setelah melakukan penelitian secara seksama terhadap materi tentang 

Penanganan Konflik Sosial berdasarkan Undang-Undang No.7 tahun 2012 

serta bahan-bahan lainnya,kemudian dilakukan analisis berdasarkan teori-teori 

hukum yang terkait maka disusunlah bentuk laporan akhir dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut : 
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BAB I. Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka Konseptual, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II. Menguraikan mengenai tinjauan Pustaka 

BAB III Metode Penelitian 

BAB IV Menguraikan mengenai pembahasan dari persoalan yang ada 

dalam poin pertama, tentang Bagaimana penanganan konflik sosial di 

Indonesia,Terhadap pelaku dan Korban, Apakah penegakan dengan  system 

pemidanaan berbasis restorative justice lebih efektif menangani peristiwa 

konflik social. Membahas persoalan pada poin kedua pada rumusan masalah, 

yang menguraikan tentang Bagaimana penyelesaian konflik sosial jika ditinjau 

dalam penegakan hukum pidana di Indonesia 

BAB V Kesimpulan dan Saran 
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