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Nomor : Kep /          / IV / 2013 

 
STANDART OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) 

 
TENTANG 

 
MEDIASI PENYELESAIAN PERKARA ATAU RESTORATIVE JUSTICE  

PERKARA PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN  
DI LINGKUNGAN POLRES PARIAMAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA POLISIAN RESOR PARIAMAN 
 

Menimbang : a. Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakat alat 
negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan 
ketertiban, menegakkan  hukum, memberikan perlindungan, 
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 
memelihara keamanan dalam negeri; 

 b. Bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, penyidik 
Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi 
dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana, yang 
dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel 
terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi 
hukum yang mencerminkan rasa keadilan;  

 c. Bahwa perkembangan hukum dewasa ini sangat mengalami 
kemajuan pesat sesuai dengan dinamika sosial, politik, 
ekonomi dan  keamanan di masyarakat, yang berdampak pada 
penegakan hukum dimana hukum mengedepankan kemanusiaan 
dan berdasarkan filosofi sosiologi hukum, bahwa penegakan 
hukum bukanlah balas dendam namun suatu pembinaan;  

 d. Bahwa dengan perkembangan hukum tersebut maka suatu 
tindak pidana tidak harus dibawa ke Pengadilan dalam 
memutuskan perkara, namun diharapkan ada terobosan lain 
berupa Mediasi Penyelesaian Perkara atau Keadilan Restoratif 
tidak hanya pada kewenangan hakim namun pada kewenangan 
penyidik dalam proses penyidikan suatu tindak pidana; 

 e. Paradigma baru atau pandangan secara luas bahwa kejahatan 
tidak hanya dilihat semata-mata sebagai pelanggaran Undang-
Undang yang abstrak, tetapi lebih pada pelanggaran terhadap 
orang atau hubungan antar orang, ditujukan kepada kerusakan 
atau kerugian baik terhadap korban, lingkungan dan 
masyarakat luas. 

 f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a,b,c dan huruf d, perlu menetapkan SOP tentang 
Mediasi Penyelesaian Perkara atau Restorative Justice Perkara 
Pidana Pada Tingkat Penyidikan di Lingkungan Polres Pariaman. 

         Mengingat... 
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Mengingat :  1. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209); 

 2. Undang-undang RI Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002  Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4168); 

 3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Cara Kerja Kepolisian Negara Republik 
Indonesia; 

 4. Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2012 tentang Managemen 
Penyidikan Tindak Pidana; 

 5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang 
Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda 
Dalam KUHP. 

   
MEMUTUSKAN 

 
Menetapkan : STANDART OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) KEPOLISIAN RESOR 

PARIAMAN TENTANG MEDIASI PENYELESAIAN PERKARA ATAU 
RESTORATIVE JUSTICE PERKARA PIDANA PADA TINGKAT 
PENYIDIKAN DI LINGKUNGAN POLRES PARIAMAN. 

 
BAB I 

 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam SOP ini yang dimaksud dengan : 
 
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah 

alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban 
masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman 
dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan 
dalam Negeri; 

 
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara 

yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti 
yang dengan bukti itu membuat terang tentang tidak pidana yang terjadi dan 
guna menemukan tersangkanya; 

 
3. Managemen penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidikan yang meliputi 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian; 
 
4. Penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang khusus oleh undang-

undang untuk melakukan penyidikan; 
 
 
         5. Penyidik... 
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5. Penyidik pembantu adalah pejabat Polri yang karenanya diberi wewenang 

tertentu dapat melakukan tugas penyidikan; 
 

6. Atasan penyidik adalah pejabat Polri yang berperan selaku penyidik dan secara 
struktural membawahi langsung penyidik/penyidik pembantu; 

 
7. Penyelidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang 

untuk melakukan penyelidikan; 
 
8. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan 

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna 
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang 
diatur dalam undang-undang; 

 
9. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau 

pelanggaran yang diancam dengan hukuman penjara, kurungan atau denda; 
 
10. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya 

berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana; 
 
11. Korban adalah seseorang atau sekumpulan orang karena hak dan kewajibannya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang secara langsung dirugikan 
baik materiil maupun inmateriil akibat suatu perbuatan tindak pidana; 

 
12. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak 

atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang 
tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya suatu peristiwa pidana; 

 
13. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai dengan permintaan oleh pihak yang 

berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut 
hukum yang berlaku terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana 
yang merugikannya; 

 
14. Laporan Polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang 

adanya suatu peristiwa yang diduga terdapat pidananya baik yang ditemukan 
sendiri maupun melalui pemberitahun yang disampaikan oleh seseorang karena 
hak atau kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

 
15. Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP 

adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya 
penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri; 

 
16. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang 

melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat setelah 
tindak pidana itu dilakukan dan sesaat  kemudian diserukan oleh khalayak 
ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian 
padanya diketemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk 
melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau 
turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu; 

 
         17. Tempat... 



-3- 
 

17. Tempat kejadian perkara yang selanjutnya disebut TKP adalah tempat dimana 
suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tempat-tempat lain dimana 
tersangka dan/atau korban dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan 
tindak pidana tersebut dapat ditemukan; 

 
18. Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, 

dan keterangan tersangka/terdakwa;   
 

19. Bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti 
yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan 
tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan; 

 
20. Bukti yang cukup adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alat bukti 

yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan 
tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penahanan; 

 
21. Barang bukti adalah barang-barang baik yang berwujud, bergerak atau tidak 

bergerak ada hubungan/kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi, dijadikan 
alat bukti dan fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa ataupun saksi 
dipersidangan guna mempertebal keyakinan hakim dalam menentukan 
kesalahan terdakwa; 

 
22. Mediasi penyelesaian perkara adalah Kejahatan yang dapat dilakukan mediasi 

dengan memperhatikan beberapa faktor antara lain, karakter, usia, keadaan 
sipelaku, berat ringannya atau keseriusan dari tindak pidana dan keadaan-
keadaan pada saat tindak pidana itu dilakukan dan keadaan-keadaan yang 
diakibatkan oleh terjadinya tindak pidana itu; 

 
23. Restorative Justice atau Keadilan restorasi adalah suatu pendekatan yang lebih 

menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi 
pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, mekanisme tata acara dan 
peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan dirubah menjadi proses 
dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara 
pidana yang lebih adil dan seimbang bagi korban dan pelaku; 

 
24. Kadaluarsa adalah hak untuk menuntut hukuman gugur atau tidak dapat 

dijalankan lagi sesuai dengan pasa 78 KUHP. 
 

Pasal 2 
 

Tujuan dari SOP ini : 
 
a. Sebagai pedoman dalam penanganan perkara pidana dilingkungan Kepolisian 

Resor Pariaman, khususnya perkara-perkara yang ringan, tersangkanya anak-
anak atau usia lanjut dan keadaan pada saat dilakukan tindak pidana itu atau 
keadaan yang diakibatkan oleh terjadinya tindak pidana itu; 

 
b. Terciptanya situasi Kamtibmas yang dinamis dan terciptanya tatanan hukum 

yang mengakomodasi masyarakat berkait dengan perkembangan hukum, 
terutama perkembangan dan pandangan hukum pidana; 

         c. Sebagai... 
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c. Sebagai evaluasi kinerja Polres Pariaman dalam menyelesaikan perkara-perkara 

diluar jalur hukum dengan menggunakan Restorative Justice namun tetap 
berpedoman kepada KUHAP dan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang 
Managemen Penyidikan Tindak Pidana. 

 
Pasal 3 

 
Prinsip-prinsip dalam SOP ini: 
 
a. Legalitas, dalam menangani perkara tindak pidana secara administrasi tetap 

dilakukan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
      
b. Profesional, yaitu penyidik / penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas, 

fungsi dan wewenangnya penyidikan sesuai dengan keahlian / kompetensi yang 
dimiliki; 

 
c. Proporsional, setiap penyidik / penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas 

sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung jawabnya; 
 
d. Prosedural, yaitu proses penyelidikan/penyidikan dilaksanakan sesuai dengan 

mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

 
e. Transparan, yaitu proses penyelesaian diluar hukum / mediasi dilakukan secara 

transparan terbuka dan dapat diketahui perkembangan penanganannya oleh 
masyarakat; 

 
f. Akuntabel yaitu proses Restorasi Justice yang dilakukan dapat dipertanggung 

jawabkan; dan 
  
g. Efektif dan efisien, yaitu penyelesaian Restorative Justice dilakukan secara 

cepat, tepat dan tuntas. 
 

BAB II 
 

KLASIFIKASI PERKARA YANG MASUK RESTORASI JUSTICE 
 

Pasal 4 
 

Perkara-perkara yang menjadikan perhatian secara manusiawi dan sosial : 
 
a. Tersangka sudah lanjut usia;  
b. Tersangka masih anak-anak (UU sistem peradilan anak No 11 Tahun 2012); 
c. Tersangka untuk kepentingan perut/hidup, bukan sebagai mata pencaharian; 
d. Tersangka dan korban ada hubungan keluarga, dan hanya faktor kelalaian saja. 

 
 
 
 
 

          Perkara... 
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Pasal 5 
 

Perkara-perkara tindak pidana yang ringan yang kerugian dibawah Rp. 2.500.000,- 
(dua juta lima ratus ribu rupiah) : 
 
a. Pasal 364 KUHP (pencurian ringan); 
b. Pasal 373 KUHP (penggelapan ringan); 
c. Pasal 379 KUHP (penipuan ringan); 
d. Pasal 384 KUHP (kejahatan surat ringan); 
e. Pasal 407 KUHP (pengrusakan ringan); 
f. Pasal 482 KUHP (penadahan ringan).     

 
Pasal 6 

 
Perkara - perkara kecelakaan lalu lintas yang mempunyai kriteria : 
 
a. Karena kelalaiannya berkendaraan di jalan raya, korban meninggal dunia 

namun tersangka masih ada hubungan keluarga; 
b. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan massa. 
 

Pasal 7 
 

Perkara – perkara pidana namun atas pertimbangan kemanusiaan dan 
mengedepankan - pembinaan antara lain : 
 
a. Pencurian; 
b. Penipuan; 
c. Penggelapan; 
d. Penadahan; 
e. Penganiayaan; 
f. Bersama-bersama melakukan kekerasan dimuka umum. 
 

Pasal 8. 
 

Perkara - perkara yang rentan melibatkan kekuatan massa dan terjadi konflik 
antara lain : 
 
a. Pengelolaan sumber daya; 
b. Pembagian hasil sumber daya yang dikelola; 
c. Sengketa tanah; 
d. Politik; 
e. SARA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
         BAB III... 
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BAB III 
 

PERENCANAAN 
 

Pasal 9 
 

Dalam menerima laporan atau informasi adanya suatu tindak pidana Kasat Reskrim 
akan menilai tingkat keseriusan dalam penanganan tersebut : 

 
a Apakah perkara tersebut telah memenuhi kriteria sebagaimana Pasal 4,5,6,7,8 

diatas; 
 
b. Kalau telah memenuhi kriteria maka diambil langkah-langkah antisipasi 

penanganan perkara dengan melibatkan fungsi Kepolisian lainnya atas kendali 
Kapolres Pariaman, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan; 

 
c. Sebagai pertanggung jawaban secara tehnis penyidikan tetap direncanakan 

untuk mengumpulkan keterangan sebagai dokumen atau kelengkapan 
penyidikan; 

 
d. Merencanakan pengerahan kekuatan yang didasarkan atas laporan informasi 

Intelkam; 
 
e. Mengundang para tokoh-tokoh yang berkompeten untuk melaksanakan gelar 

perkara terkait masalah tersebut. 
   

BAB IV 
 

PENGORGANISASIAN 
 

Pasal 10 
 

Pada perkara-perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5 dan tidak 
menimbulkan konflik maka langkah yang diambil : 
 
a. Tetap dilakukan proses penyidikan dan apabila telah memenuhi unsur-unsur 

pidana yang disangkakan apabila kejahatan yang diancam hukuman lebih dari 5 
Tahun namun dilakukan oleh orang lanjut usia dan anak maka tidak perlu 
melakukan upaya paksa (penahanan); 

 
b. Apabila perkara ringan telah memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang 

disangkakan, maka direncanakan untuk dilakukan mediasi antara korban dan 
pelaku/tersangka; 

 
c. Dalam kecelakaan lalu lintas dimana tersangkanya adalah suami, istri atau 

orang tua korban maka tidak perlu dilakukan upaya paksa (penahanan). 
 
 
 
 
          Apabila... 
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Pasal 11 
 

Apabila ada tanda-tanda bahwa perkara tersebut telah memenuhi kreteria tersebut 
maka langkah yang harus dilakukan : 
 
a. Kapolres menunjuk Wakapolres / Kabag Ops untuk menyiapkan personil opsnal 

dilapangan untuk cegah terjadi benturan fisik antar kelompok kepentingan; 
 
b. Kasat Reskrim memerintahkan tim penyidik untuk mendalami perkara yang 

dilaporkan dan melaksanakan penyidikan sesuai prosedur untuk melengkapi 
administrasi penyidikan sebagai dokumen Negara; 

 
c. Kasat Reskrim bersama Kasat fungsi lain membagi tugas anggotanya sesuai 

dengan surat perintah dan kewenangannya; 
 

d. Menunjuk tokoh - tokoh masyarakat dan personil yang mengetahui persoalan 
dan memberikan masukan dalam gelar perkara atau mediasi. 

 
e. Menyiapkan tempat dan bahan mediasi; 
 
f. Melakukan penggalangan kepada tokoh masyarakat atau pimpinan kelompok 

untuk menghormati proses hukum dan upaya mediasi; 
 
g. Menunjuk perwira yang diberikan tanggung jawab mengamankan tempat 

kejadian perkara yang dimungkinkan akan terjadi konflik; 
 
 

BAB V 
 

PELAKSANAAN 
 

Pasal 12 
 

Penanganan perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam kriteria diatas, 
maka pelaksanaan dilakukan : 
  
a. Dilakukan proses penyidikan sesuai prosedur; 
b. Pendekatan terhadap masing-masing pihak, baik korban, tersangka, lingkungan 

dan masyarakat sekitar untuk dilakukan proses keadilan restorasi. 
 

Pasal 13 
 

Proses penyidikan sebagaimana dimaksud dalam KUHAP dan Perkap No 14 Tahun 
2012 tentang Managemen penyidikan tindak pidana : 
 
a. Menerima Laporan Polisi; 
b. Mendatangi TKP dan membuat sket gambar TKP; 
c. Membuat surat perintah penyidikan; 
d. Mengirimkan SPDP ke Jaksa Penuntut Umum; 
e. Membuat springas; 
         c. Meminta... 
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c. Meminta keterangan saksi-saksi; 
d. Menyita barang bukti; 
e. Permohonan penetapan penyitaan dari ketua PN; 
f. Meminta keterangan ahli; 
g. Memeriksa tersangka; 
h. Penunjukan Penasehat hukum bagi tersangka yang diancam hukuman 5 Tahun 

atau lebih dan karena tidak mampu; 
i. Melakukan pemberkasan perkara. 
 

Pasal 14. 
 

Proses Restorasi Justice (keadilan restorasi) dalam perkara-perkara tersebut 
dengan : 
 
(1). Penentuan waktu dan tempat dilakukan keadilan restorasi. 

 
(2). Dilakukan mediasi atau gelar perkara yang dihadiri : 
   

a. Kapolres Pariaman/ Wakapolres selaku pemimpin gelar;  
 b. Kasat Reskrim/ KBO sebagai penyaji gelar. 
 
(3). Dalam gelar dihadiri : 
 
 a. Para Kabag Polres Pariaman; 
 b. Para Kasat Opsnal Polres Pariaman; 
 c. Para penyidik/penyidik pembantu; 
 d. Fungsi pengawasan internal ( Siwas, Sikum dan Sie Propam); 
 e. Tokoh masyarakat dilingkungan kejadian; 

f. Para pihak baik dari korban maupun pelaku; 
 g. Lembaga Swadaya Masyarakat yang perduli dengan hukum. 
 
(4). Daftar hadir gelar, notulen gelar dan dokumentasi gelar harus dibuat. 
 
(5). Melaporkan perkembangan kepada pimpinan yang lebih tinggi tentang 

perkembangan proses keadilan restorasi tersebut.  
 

Pasal 15 
 

Apabila dalam gelar perkara dicapai kesepakatan yang telah memenuhi kriteria 
Restorasi Justice antara lain menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan 
dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, juga 
lingkungan dan masyarakatnya, dengan  mengutamakan pembinaan daripada 
pembalasan : 
 
a. Perkara dianggap selesai dan perkara dihentikan dengan SP3 mendasari hasil 

kesepakatan, bukan pada pasal 109 KUHAP; 
 
b. Apabila tidak diketemukan kesepakatan dan masing-masing pihak memahami 

perkaranya maka perkara dilanjutkan sampai ke sidang pengadilan; 
 
 

         c. Masing... 
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c. Masing-masing pihak saling menghormati hasil keputusan bersama tersebut dan 
tetap menjaga keamanan dan ketertiban; 

 
d. Apabila dikemudian hari ada yang mempermasalahkan kesepakatan restorasi 

yang sudah dibuat, maka SP3 akan dicabut kembali dan berkas akan dikirim ke 
Jaksa Penuntut Umum; 

 
e. SP3 selama tidak ada komplin dan mengingat kadaluwarsa perkara tindak 

pidana apabila melebihi batas waktu kadaluarsa maka perkara selesai secara 
hukum. 

   
BAB VI 

 
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

 
Subyek 

 
Pasal 16. 

 
Subyek pengawasan dan pengendalian dalam Restorative Justice meliputi : 
 
a. Kasat Opsnal yang mempunyai wewenang menangani perkara; 
b. Pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidik dan Kanit Idik. 

 
Pasal  17 

 
Kasat opsnal yang dimaksud dalam pasal 16 adalah 
 
(1). Tingkat Polres : 
 
 a. Kasat Reskrim; 
 b. Kasat Narkoba; 
 c. Kasat Lantas. 
 
(2) Tingkat Polsek : 
 

a. Kapolsek; 
 b. Kanit Reskrim. 

 
Obyek 

 
Pasal 18. 

 
Obyek pengawasan dan pengendalian dalam Restorative Justice meliputi 
 
a. Petugas penyidik/ penyidik pembantu; 
b. Kegiatan penyidikan/penyelidikan; 
c. Administrasi penyelidikan dan penyidikan; 
d. Administrasi lain yang mendukung. 

Pengawasan... 
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Pasal 19. 
 

Pengawasan dan pengendalian dalam Restorative Justice : 
 
a. Administrasi penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
b. Penunjukan penyidik/penyidik pembantu yang berkompetensi dibidangnya. 
     

Pasal 20. 
 

Wewenang 
 

Penyidik/penyidik pembantu berwenang : 
 
a. Melaporkan kepada pimpinan terkait dengan perkara-perkara yang dapat atau 

potensi dilakukan Keadilan restorasi (Restorative Justice); 
b. Melakukan mediasi masing-masing pihak dengan mengedapankan keadilan yang 

berperi kemanusian dan dengan tujuan pembinaan terhadap pelaku. 
 

Pasal 21 
 

Larangan 
 

Penyidik/ penyidik pembantu dilarang : 
 
a. Merekayasa perkara-perkara tindak pidana untuk diarahkan kepada Restorasi 

Justice; 
b. Tidak boleh memihak salah satu baik korban maupun pelaku; 
c. Menyelesaikan perkara tanpa seijin pimpinan atau atasan penyidik; 
d. Menerima imbalan berupa materi; 
e. Tidak boleh menangani perkara yang melibatkan keluarganya. 
 

Pasal 22 
 

Tanggung Jawab 
 

(1) Tanggung jawab Penyidik/penyidik pembantu dalam Restorative Justice adalah. 
 

a. Membuat administrasi penyidik/penyelidikan; 
b. Membuat SP2HP diberikan kepada pelapor; 
c. Administrasi gelar perkara; 
d. Laporan hasil gelar perkara; 
e. Kesepakatan bersama para pihak; 
f. Membuat laporan kemajuan (Lapju); 
g. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). 
 

(2) Tanggung jawab fungsi opsnal lainnya dalam Restorasi Justice : 
 

a. Fungsi Sabhara mengadakan pengamanan TKP dan tempat mediasi; 
b. Fungsi Lantas mengadakan pengamanan TKP yang mengganggu Kamtibcar 

Lantas; 
c. Fungsi... 
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c. Fungsi Intelkam mengadakan deteksi dini, pengamanan tertutup dan 
melakukan penggalangan terhadap masyarakat; 

d. Fungsi Binmas memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat 
tentang adanya Restorasi justice; 

e. Sie Propam melaksanakan pengamanan internal apabila perkara melibatkan 
anggota Polri; 

f. Bagian dan Seksi pendukung lainnya memberikan bantuan pengamanan dan 
saran kepada Pimpinan. 

 
Pasal 23 

 
Analisa dan Evaluasi 

 
(1) Dalam setiap pelaksanaan Restorasi Justice untuk menyelesaikan perkara akan 

dilakukan analisa tentang kekurangan dan langkah apa yang akan dilakukan 
selanjutnya supaya perkara tidak mengembang luas. 

 
(2) Dalam melakukan evaluasi terhadap masalah yang diselesaikan melalui 

Restorative Justice : 
 

a.  Apabila perkara tidak bisa selesai / pelakunya seorang residivis maka 
perkara dilanjutkan sampai ke Pengadilan; 

 
b.  Pelaksanaan Restorasi Justice tidak bertujuan mengabaikan hukum positif 

namun dengan keadaan dan situasi dilapangan sehingga Petugas Polri 
mengambil langkah diskresi kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-
undang RI Nomor 02 Tahun 2002 tentang Polri untuk menjaga situasi dan 
kondisi masyarakat dan memenuhi rasa keadilan dengan mengedepankan 
pembinaan; 

 
c. Hasil Restorative Justice sebagai dasar untuk melakuan penghentian 

penyidikan (SP3) selain yang diatur dalam pasal 109 KUHAP dan perkara 
dianggap selesai (clearen); 

 
d. Apabila penghentian penyidikan (SP3) mendapatkan perlawanan maka SP3      

(baik dengan adanya komplin masyarakat kepada pimpinan maupun lewat 
jalur hukum Pra Peradilan dan apabila pemohon dikabulkan oleh Hakim PN 
Pariaman) tersebut akan dicabut kembali dan Berkas perkara dilanjutkan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB VII... 
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BAB VII 
 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 24 
 

Demikian Standart Operasional Prosedur Mediasi Penyelesaian Perkara Atau 
Restorative Justice Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan di Lingkungan Polres 
Pariaman di buat dan di tanda tangani untuk dapat dijadikan Pedoman bagi 
Pimpinan Satuan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari. 
 
 

Dikeluarkan di :          Pariaman  
pada tanggal  :                April  2013 

          KEPALA KEPOLISIAN RESOR PARIAMAN 
 

t.td 
 

         BONDAN WITJAKSONO, S.H, S.I.K, M.M 
    AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70030452 

 
 


