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Pengertian 
Keadilan Restoratif

• Menurut UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 6, keadilan
restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana
yang 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.



Filosofi 
Keadilan Restoratif

• Keadilan restoratif menekankan makna keadilan
sebagai proses yang melibatkan semua pihak
(pelaku, korban, dan sekolah) terkait dengan
pelanggaran, kemudian dialog aktif secara bersama-
sama mengidentifikasi kerusakan atau luka,
kebutuhan, dan tanggungjawab yang diperlukan
untuk proses penyembuhan dan mengembalikan
kondisi pada yang sebenarnya selama
memungkinkan (Zehr, 2002; Morrison, 2003).



Prinsip Keadilan Restoratif 
Menurut Howard Zehr (dalam Tridiatno, 2015) terdapat enam prinsip dari
keadilan restoratif, antara lain :

1. Memaafkan dan rekonsiliasi bukan hal utama dalam keadilan restoratif.

2. Keadilan restoratif bukan sekedar mediasi, justru merupakan konferensi,
komunikasi dua arah, dan musyawarah.

3. Keadilan restoratif bukan bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku agar
tidak mengulangi kejahatannya.



4. Keadilan restoratif bukan blue print program yang bisa siap sedia
diimplementasikan. Bentuk program keadilan restoratif harus
menyesuaikan dengan kondisi, kebutuhan masyarakat, dan budaya yang
ada tanpa mengabaikan prinsip utama dari keadilan tersebut.

5. Keadilan restoratif tidak hanya diterapkan pada kasus kecil atau baru, akan
tetapi pada kasus apa saja.

6. Keadilan restoratif bukan pengganti sistem hukum, akan tetapi alternatif
penyelesaian masalah.

Prinsip Keadilan Restoratif 



Prinsip Keadilan Restoratif 
Umbreit (2001) menyatakan lima prinsip dalam keadilan restoratif adalah

1. Keadilan restoratif mengutamakan kepedulian terhadap pemulihan
korban dan pelaku daripada hukuman setimpal terhadap pelaku.

2. Korban dapat berperan aktif dalam proses keadilan restoratif dengan
memberikan masukan.

3. Pelaku secara langsung bertanggungjawab atas perbuatannya dan
dampak yang diakibatkan kepada korban dan komunitas.



Prinsip Keadilan Restoratif-Umbreit

4. Seluruh pihak terkait termasuk komunitas (mikro dan makro) mendorong
keterlibatan para anggotanya untuk mendukung proses pemulihan korban
dan pelaku.

5. Kesadaran komunitas akan tanggungjawabnya terhadap kondisi sosial yang
dapat mempengaruhi perbuatan pelaku.



1. Prinsip Pertama : Keterlibatan aktif dari keempat belah pihak (pelaku, korban,
komunitas mikro), yakni pihak pelaku, keluarga pelaku, korban, dan keluarga korban.

2. Prinsip Kedua : Terjadinya proses pertanggungjawaban pelaku terhadap korban
dengan disertai kesadaran moral berupa pengakuan, penyesalan, dan permohonan
maaf dari pelaku.

3. Prinsip Ketiga : Adanya pemulihan bersifat material-non material bagi keempat
belah pihak dari dampak kejahatan pelaku, bukan pada pemaafan dan rekonsiliasi.

4. Prinsip Keempat : Implementasi keadilan restoratif wajib menyesuaikan kondisi dan
budaya masyarakat yang ada dan bukan pengganti sistem hukum.



Sekolah dan Keadilan Restoratif
• Sekolah merupakan lingkungan sekunder yang penting dan signifikan dalam

perkembangan intelektual,emosi, sosial, dan spiritual serta konsep diri anak
(setelah keluarga-lingkungan primer).

• Interaksi anak dengan stakeholder sekolah berlangsung cukup lama dan intensif.

• Paradigma semakin berubah, sekolah bukan lagi sebagai tempat pengajaran
akademis, akan tetapi sebagai pembentukan kompetensi sosial, moral, dan
kepribadian anak.

Materi slide ini telah dipersentasikan pada FPD Penyusunan Kurikulum Anti Bullying SMA/Sederajat Kota Semarang
Tahun 2017 oleh Penulis



Sekolah dan Keadilan Restoratif
• Motivasi, perkembangan kognitif, dan kematangan psikologis anak sebagai

dasar pertimbangan pemberian hukuman.

• Penerapan keadilan restoratif berbasis sekolah dapat menciptakan solusi
terbaik bagi pelaku pelanggar hukum, dimana pelaku akan mampu untuk
memenuhi tanggungjawabnya terhadap korban karena berdasar
kesepakatan bersama. Selain itu, korban akan merasakan upaya perbaikan
atau pemulihan kondisi yang sesuai dengan kebutuhan dan harapannya
(Watchel, 2001 dalam Payne & Welch, 2015)



Sekolah dan Keadilan Restoratif
• Selain itu, komunikasi yang terbentuk antara pelaku dengan korban dalam

keadilan restoratif memiliki kemungkinan untuk memulihkan kembali hubungan
pertemanan ke arah lebih baik. Kemampuan menangkap kondisi emosi orang lain
seperti memberikan empati juga dapat berkembang selama proses keadilan
restoratif berjalan (Schumacher, 2014).

• Sekolah di berbagai Negara mulai Benua Amerika, Eropa, dan bahkan Asia seperti
Hong Kong mulai menerapkan program keadilan restoratif untuk menangani
kasus bullying di sekolah (Wong, Cheng, Ngan, & Ma, 2011).



Bentuk Keadilan Restoratif
Tiga bentuk keadilan restoratif yang diimplementasikan di Indonesia (Dewi & Syukur, 2011),
antara lain :

a) Musyawarah kelompok keluarga yaitu musyawarah yang melibatkan korban, pelaku,
anggota keluarga dari kedua belah pihak, orang-orang penting yang terkait, siapa saja
yang merasa dirugikan oleh pelaku, pihak yang mendukung korban, dan pihak yang
mendukung pelaku.

b) Pelayanan di masyarakat yaitu pelayanan yang bersifat pemulihan terhadap pelaku.
Diaplikasikan pada lembaga-lembaga dan organisasi independen peduli anak yang
bergerak di bidang perlindungan anak.

c) Diversi pada setiap tahapan sistem peradilan yaitu kebijakan para penegak hukum untuk
mengambil jalur non formal dalam melakukan proses hukum.



Implementasi Keadilan Restoratif di Sekolah
• Kebijakan.

• Kurikulum.

• Manajemen sekolah.

• Tata tertib atau peraturan sekolah.

• Sarana, prasarana, dan lingkungan sekolah.

• Hubungan interpersonal/relasi sehari-hari antara pemangku kepentingan.
• (Komisi Perlindungan Anak Indonesia)



Prasyarat Penerapan Keadilan Restoratif Berbasis Sekolah 
a) Pihak manajemen dan administrasi sekolah memberikan dukungan penuh dan positif

terhadap para murid sehingga murid merasa nyaman dalam lingkungan sekolah.

b) Kurikulum pembelajaran keterampilan sosial harus bersifat wajib dengan metode
interaktif.

c) Kurikulum keterampilan sosial, mencakup bahwa setiap murid mampu mengembangkan
empati, asertif, coping, dan strategi problem solving dimana akan memberikan
pembelajaran pada mereka cara mengatasi konflik atau amarah yang lebih sehat.

d) Adanya kerjasama yang sinergis dan mutual antara para guru, murid, orangtua murid,
dan professional helpers seperti psikolog, dokter, psikiater, kepolisian, dan lain-lain
(Limper, 2000 dalam Wong, Cheng, Ngan, & Ma, 2011).



Mediasi Ramah Anak
• Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 02 Tahun 2003, adalah

penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu
oleh mediator, merupakan salah satu instrumen efektif penyelesaian sengketa
non-litigasi yang memiliki banyak keuntungan.

• Mediasi ramah anak mengacu pada prinsip sekolah ramah anak yang berlandaskan
kepentingan terbaik bagi anak dan hak tumbuh dan berkembang, meliputi; kondisi
fisik, emosional, dan sosial di dalam pembelajaran. Hal ini dimaksudkan untuk
melindungi hak-hak anak, perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan
perlakuan salah lainnya. Serta memberikan penghargaan terhadap pendapat anak.

• Mediator merupakan pihak netral yang memiliki kompetensi dibidangnya dalam
membantu para pihak dalam proses musyawarah guna mencari berbagai
kemungkinan penyelesaian sengketa dengan adil tanpa menggunakan cara
memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.



1) Mendapatkan solusi terbaik dari kedua belah pihak

2) Melindungi hak-hak atau kepentingan anak baik sebagai korban 
dan/atau saksi maupun pelaku

3) Memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk menjalani
pemulihan

4) Menciptakan peluang untuk terjadinya rekonsiliasi (pemulihan
hubungan pada keadaan semula)

Tujuan Mediasi Ramah Anak



1) Inisiatif memilih penyelesaian melalui mediasi bersifat sukarela

2) Menjaga kerahasiaan kasus dan identitas semua pihak

3) Jaminan keamanan dan kenyamanan semua pihak

4) Penyelesaian atau solusi terbaik bagi kedua belah pihak

5) Pemberian perhatian kebutuhan pada semua pihak

6) Adanya proses edukasi pada semua pihak

7) Mediasi bukan untuk menggantikan sistem hukum

Prinsip Mediasi Ramah Anak



1) Adanya kesediaan dan persetujuan antar kedua belah pihak

2) Jaminan keamanan dan kenyamanan bagi kedua belah pihak

3) Jaminan kerahasiaan kasus dan identitas bagi kedua belah pihak

4) Keterlibatan aktif semua pihak dalam mencari penyelesaian terbaik
bagi anak

5) Anak sebagai korban dan/atau saksi berhak didampingi oleh
keluarga atau wali atau pendamping

6) Anak sebagai pelaku berhak didampingi oleh keluarga atau wali atau
pendamping.

Syarat dan Ketentuan Mediasi Ramah Anak



1) Keluarga

2) Konselor Hukum

3) Pembimbing Kemasyarakatan

4) Kepala Sekolah

5) Guru Bimbingan dan Konseling (BK)

6) Psikolog

Partisipan Mediasi Ramah Anak



Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Mediasi Ramah Anak



Sekilas Tentang RDRM
• Revolusi Mental merupakan program pemerintah dalam rangka memperbaiki

dan membangun karakter bangsa Indonesia sesuai dengan tugas, fungsi, dan
kewenangannya pada program Gerakan Indonesia Tertib.

• Fokus Gerakan Indonesia Tertib yaitu: menumbuhkan lingkungan keluarga; satuan
pendidikan; satuan kerja dan komunitas yang ramah dan bebas kekerasan,
sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016
tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.

• RDRM (Rumah Duta Revolusi Mental) adalah pemantapan Pemerintah Kota
Semarang untuk mewujudkan Smart City, Resilient City, Health City, Kota Layak
Anak dan Semarang Hebat yang berbasis teknologi.



Maksud dan Tujuan:

Mewujudkan program dan kegiatan Pemerintah 
Kota Semarang yang terintegrasi (menyeluruh dan 
terpadu) dengan melibatkan kerja sama seluruh 

stakeholder yang ada, khususnya dalam 
penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan 

perempuan di Kota Semarang. 



Jenis Pelayanan:
Konsultasi Bagi Anak yang

Berhadapan dengan Hukum

Konsultasi Keluarga

Konsultasi Masalah Anak dan
Remaja

Tes Psikologi untuk Anak dan
Remaja

Terapi Psikologi dan Trauma
Healing

Jenis Program:
Restorative Justice Program

Moral & Character Education
Program

Public Mental Health Program

Community Development Program

Action Research

Human Resource Development
Program



Alur Konsultasi Online
Program Keadilan Restoratif Berbasis Sekolah




