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Sistem Hukum Pidana  

 & 

 Keadilan Restoratif  *) 

 

oleh : 

 

Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. **) 

 
“Keadaan sekarang, masa yang akan datang, mereka meruapakan  suatu 

rangkaian yang tak terlepas dan tak terpisahkan satu sama lain … Maka, 

apabila kita hendak berbicara tentang ‘vooruitzichten’, tentang perspektif 

dari Hukum, dari Ilmu Hukum, perundang-undangan ataupun jurisprudensi, 

tak mungkin  kiranya bagi kita untuk menggambarkanb tentang perspektif-

perspektif tersebut tanpa melihat perkembangan-perkembangan selama 

waktu-waktu yang terakhir dan tanpa melukiskan ‘dee huidlige stand’ dari 

Hukum tersebut”. ***)  

 

A. Pendahuluan 

 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN : 2005-2025), 

khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN : 2015-2019), 

secara keseluruhan sudah menekankan bahwa bahwa pembangunan hukum diarahkan 

dengan berbasis pada pembangunan sistem, yang terdiri dari Materi Hukum, Struktur 

Hukum dan Penegakan Hukum – Peningkatan Kesadaran Hukum, yang mengarah 

pada perbaikan Budaya (Penegakan) Hukum  . 

                                                           
*) Makalah Dengan Judul “Sistem Hukum Pidana  & Keadilan Restoratif” Disampaikan Sebagai Pembicara 

pada Focus Group Discussion (FGD) dengan Tema “Pembangunan Hukum Nasional Yang Mengarah Pada 

Pendekatan Restorative Justice Dengan Indikator Yang Dapat Terukur Manfaatnya Bagi Masyarakat”, pada 

hari Kamis, tanggal 01 Desember 2016, Jam 10.00 – 12.30 WIB, di Ruang Aula Lt. 4 Gedung BPHN, Jalan 

Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur  .  

 
**) Guru Besar Hukum Pidana/Pengajar pada Program Pascasarjana Bidang Studi Ilmu Hukum pada: 

Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, Universitas Pelita  Harapan, Universitas Krisnadwipayana,  

Pendidikan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pusdiklat Mahkamah Agung R.I., Pusdiklat Kejaksaan Agung 

R.I, PTIK & .Anggota Senat Guru Besar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dll, Penasihat Ahli (Hukum 

Pidana) KAPOLRI, Tim Pakar Hukum (Pidana) Senior Kementerian Hukum & HAM R.I., Konsultan Ahli 

Hukum (Pidana) Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum & HAM, Tim Perumus 

RUU Pengadilan Tipikor, RUU Pemberantasan Tipikor, RUU Pencucian Uang, Perubahan KUHP/KUHAP dll,  

serta Advokat Senior pada "Prof. Oemar Seno Adji, S.H. & Rekan". 

 

 
***)  Oemar Seno Adji. Perkembangan Hukum Pidana & Hukum Acara Pidana, Sekarang Dan Dimasa Jang 

Akan Datang.  Jakarta : CV Pantjuran Tudjuh. 1973. Edisi Ketiga, Halaman 3 . 
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RPJMN 2015-2019, sebagaimana TOR ini, juga dilkakukan dengan berbasis 

pembangunan Materi Hukum, Struktur Hukum dan Penegakan Hukum – Peningkatan 

Kesadaran Hukum, yang mengarah pada perbaikan Budaya (Penegakan) Hukum, yang 

harus dilakukan secara simultan, sinkron, terintegrasi/sinergi, juga merupakan 

pembangunan hukum secara utuh, sebagai Nawacita, dan yang memiliki keterkaitan 

Pusat Analisis & Evaluasi Hukum Nasional dari BPHN dengan studi Hukum adalah di 

Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Pemerintahan, yaitu pembahasan mengenai 

Analisis dan Evaluasi Dalam Rangka Membangun Sistem Hukum Pidana . 

   Pembangunan Materi Hukum adalah penilaian terhadap norma hukum yang 

bersifat Pengaturan (Regeling-Recht) yang bertujuan melakukan Reformasi Regulasi 

yang bertujuan (akhir) adalah dapat berupa rekomendasi yang berbentuk Perubahan 

(Revisi), Penggantian (Pencabutan-Revokasi) atau memang tetap mempertahankan 

(Preservasi) norma regulasi yang ada tersebut .    Pembangunan Hukum Nasional, 

dalam hal ini melalui Analisis dan Evaluasi terhadap Pembangunan Sistem Hukum 

Pidana diarahkan pada pendekatan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) yang 

bermanfaat bagi Masyarakat (Social Welfare), namun demikian juga harus diakui 

bahwa pembahasan ini memerlukan suatu keterbatasan (limitasi) mengingat sangat 

luasnya pemahaman Sistem Hukum Pidana, dan karenanya kami hanya membatasi 

beberapa regulasi substantif dengan pendekatan Keadilan Restoratif saja . 

 Pembangunan Hukum Nasional ini terarah secara terintegrasi dan sinergitas 

dengan Pokok-Pokok Kebijakan Reformasi Hukum yang ruang lingkupnya pada : (a) 

Penataan Regulasi karena banyaknya regulasi yang tumpang tindih, tidak efisien dan 

tidak menguntungkan dari sisi penegakan hukum, (b) Pembenahan Lembaga-Lembaga 

Hukum dan Aparat Hukum, (c) Pembangunan Budaya Hukum .    Pendekatan 

Restorative Justice adalah dalam rangka melaksanakan Pembangunan Hukum 

Nasional dan Pokok Pokok Kebijakan Reformasi Hukum, khususnya dalam 

menetapkan RJ dalam memberikan arah kepatuhan Sistem Hukum Pidana yang tetap 

berbasis pada Ultimum Remedium, suatu arah gerak Hukum Pidana sebagai suatu 

“Last Resort” Penegakan Hukum . 
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B. Sistem Hukum Pidana Dengan 3 (Tiga) Pilar Rancangan KUHP 

Kedepan . 

Rancangan KUHP memberikan suatu perkenalan dengan meletakan fokus pada 

pondasi atau pilar baru yang akan mempermudah masyarakat melihat hukum pidana 

sebagai suatu aturan baru dan baku yang akan dipergunakan dalam tataran kehidupan 

di Indonesia  dan hanya dikodifikasikan terdiri dari atas 2 (dua) Buku, yaitu Buku I 

tentang Asas Asas Hukum Pidana yang komprehensif dan progresif sifatnya dan Buku 

II tentang substansi ketentuan lama yang dipertahankan maupun ketentuan baru dari 

tindak pidana sebagai penyesuaian globalisasi ekonomi, politik dan hukum, meskipun 

Rancangan KUHP tidak ada Buku III tentang Pelanggaran sebagai dasar pembedaan 

dengan KUHP terdahulu . 

Ada 3 pilar Rancangan KUHP yang dapat menjadi atensi kita, yaitu ; 1. Tindak 

Pidana, 2. Pertanggungjawaban  Pidana, 3. Pidana & Pemidanaan. . 

3 Pilar Rancangan KUHP ini merupakan asas fundamental dalam perkembangan 

Hukum Pidana yang sangat dinamis dalam mengikuti pola gerak berbagai globalisasi 

dibidang ekonomi, sosial, politik yang sangat mempengaruhi bidang dan regulasi 

hukum dari  perbuatan yang terbentuk dengan menjadi pola kriminalisasi maupun 

dekriminalisasi dalam Hukum Pidana dengan tetap memperhatikan relasi antara asas 

Ultimum Remedium dan Keadilan Restoratif . 

 

1. Tindak Pidana – Asas Legalitas Berdampingan dengan Asas Keadilan 

Dasarnya suatu pidana adalah suatu perbuatan, dan perbuatan ini berkaitan 

dengan masalah sumber hukum atau landas Legalitas untuk menyatakan suatu 

perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan.    Landas legalitas adanya suatu tindak 

pidana adalah bersumber dari UU (Hukum Tertulis).   Seperti halnya KUHP yang kini 

berlaku, maka Rancangan KUHP ini juga memberikan landasan dari suatu tindak 

pidana pada legalitas undang undang, namun demikian terdapat perbedaan yang 

sangat mendasar antara KUHP terdahulu dengan Rancangan KUHP ini, yaitu 

Rancangan telah memperluas asas legaliats secara formil kearah dan memberlakukan 

secara materiel.   Dengan demikian Asas Legalitas yang berdampingan awal secara 

formil menjadi kearah pemahaman secara materiel, yang dalam ketentuan Pasal 1 ayat 
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1 RKUHP ini menegaskan ketentuan yang menyatakan tidak mengurangi berlakunya 

“hukum yang hidup” di dalam masyarakat.. 

Dengan demikian, Rancangan KUHP memberikan sumber hukum tertulis (UU) 

sebagai kriteria formil utama dari Asas Legalitas, juga memberi tempat dan mengakui 

adanya hukum tidak tertulis dengan Asas Keadilan sebagai representasi hukum yang 

hidup dalam masyarakat sebagai dasar dipidana atau tidaknya suatu perbuatan.    

Dengan demikian, Rancangan KUHP menempatkan Asas Kepastian Hukum atau Asas 

Legalitas berdampingan dengan Asas Keadilan untuk menentukan suatu tindak pidana 

sebagai perbuatan yang dapat dipidana atau tidak, meskipun benturan asas ini 

kemungkinan tidak akan terhindar dalam kehidupan solusi maupun implementasi 

berkaitan dengan Hukum Pidana. . 

 

2.  Pertanggungjawaban Pidana – Perluasan Dari Monolistik ke Monodualistik . 

Berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum pidana yang semula menganut 

tanggung jawan “Monolistik” dan mengalamai perubahan luas kearah tanggung jawab 

pidana “Mono-dualistik”.   Dengan pemahaman asas Monolistik terdahulu yang 

meletakan suatu tanggung jawab pidana secara individual liability, maka Rancangan 

KUHP memperluas tanggung jawab pidana kearah Mono-dualistik, yaitu adanya 

keseimbangan kepentingan antara kepentingan individu/perorangan dengan 

kepentingan umum/masyarakat, termasuk adanya keseimbangan anatara kepentingan 

pelaku, korban, saksi, juga unsur obyektif subyektif pelaku dari asas Daad Dader 

Strafrecht, yang pada akhirnya dibutuhkan keseimbangan antara asas Legalitas dan 

asas Keadilan . 

Dengan pemahaman demikian, maka pertanggung jawaban pidana  tidak saja 

didasarkan asas Culpabilitas (asas Kesalahan) sebagai representasi dari Asas 

Legalitas, tetapi juga menempatkan pertanggungjawaban pidana sebagai asas 

Keadilan yang hidup (dahulu) diluar KUHP, yaitu asas Afwijzigheid Van Alle Schuld 

(tiada pidana tanpa kesalahan) dan Afwijzigheid Van Alle Materiele 

Wederrechtelijkheid (tiada pidana tanpa melawan hukum materiel) sebagai asas 

Keadilan yang akan berpasangan dengan asas Legalitas.   Namun demikian, kedua 

asas (Culpabilitas maupun Afwijzigheid Van Alle Schuld/Materiele 

PUSANEV_B
PHN



5 

 

Wederrechtelijkheid) yang seringkali dianggap kaku (Tanggung Jawab Absolut), 

masih dimungkinkan dengan memperkenankan adanya Tanggung Jawab Relatif 

melalui asas “Strict Liability”, asas “Vicarious Liability” dan asas “Judicial Pardon” 

(rechterlijk pardon atau pengampunan oleh hakim), walaupun sudah ada alasan 

peniadaan pidana .     

Dengan demikian, pertanggungjawaban  pidana yang semula menganut 

tanggung jawab secara individual criminal responsibility (Monolistik), sebagai ciri 

dari asas Legalitas, meluas kearah tanggung jawab pidana dengan Monodualistik yang 

mewakili asas Keadilan, begitu pula dengan adanya asas Judicial Pardon, yang kedua 

dan kesemuanya sebagai bentuk tanggungjawab pidana dalam Rancangan KUHP . 

 

3.  Pidana & Pemidanaan 

Selain masalah Jenis Pidana berupa : Pidana Pokok Pasal 65 RKUHP (pidana 

penjara, tutupan, pengawasan, denda, dan kerja sosial) dan Pidana Tambahan Pasal 67 

RKUHP (pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan atau tagihan, 

pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti kerugian dan atau pemenuhan 

kewajiban  adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam 

masyarakat), maka permasalahan Pidana dan Pemidanaan tidak terlepas dari  

pemaknaan Tindak Pidana dan Tanggung Jawab Pidana,  sedangkan identifikasi 

tanggung jawab pidana selalu berlandaskan pada kepentingan pemikiran 

keseimbangan Mono Dualistik, yaitu adanya keseimbangan kepentingan masyarakat 

dengan kepentingan individu, termasuk kepentingan subyektif dan obyektif sebagai 

mana telah dijelaskan diatas.   Dengan pemahaman yang demikian, maka sistem 

pemidanaan dalam Rancangan KUHP ini lebih menitikberatkan pada kepentingan 

perlindungan masyarakat, sehingga akan menjadi wajar Rancangan KUHP tetap 

mempertahankan jenis sanksi pidana yang berat, yaitu pidana mati dan pidana seumur 

hidup 

Perbedaannya Pidana Mati tidak masuk dalam kategori Pidana Pokok, tetapi 

sebagai pidana khusus atau eksepsional.   Filosofi pemikirannya bahwa Tujuan 

Hukum Pidana adalah Pidana Mati bukan sebagai sarana utama (pokok) untuk 

menertibkan masyarakat.   Karena itu, walaupun sebagai sifat eksepsionalitas, pidana 
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mati dilaksanakan secara hati-hati, selektif, dan akhirnya prinsip Mono Dualistik tetap 

dipertahankan, yaitu adanya perlindungan kepentingan individu (pelaku), sehingga 

Pidana Mati dalam Rancangan KUHP ini penerapannya diberlakukan Pasal 89 

Rancangan KUHP yaitu mengenai “penundaan pelaksanaan pidana mati” atau “pidana 

mati bersyarat”. 

Dikenal adanya Pidana Tambahan Alternatif, seperti tersebut dijelaskan diatas, 

berupa “pembayaran ganti kerugian” atau “pemenuhan kewjiban adat”, karena 

seringkali dirasakan bahwa  penyelesaian masalah dengan pidana secara formal 

dirasakan kurang oleh masyarakat, karena itu bentuk penyelesaian pidana tambahan  

seperti tersebut yang baru akan dirasakan menyelesaikan masalah.  Kesemua ini 

bertitik pokok pada perlindungan kepentingan masyarakat yang memerlukan 

keseimbangan dengan kepentingan individu . 

Adanya Pidana Denda dengan Sistem Kategori merupakan pengaruh aliran 

Hukum Pidana Modern melalui doktrin “Punishment is equal and fit of the criminal”, 

yang menjatuhkan pidana denda itu didasarkan pada : kondisi alami dan lingkungan 

kejahatan , pula karena alasan sejarah maupun karakter dari pelaku . 

Karakteristis Hukum Pidana yang kadang kala memberikan garis progresif inilah yang 

menjadikan Hukum Pidana melahirkan pendekatan melalui metode penafsiran yang 

luas bahkan futuristis sifatnya.  Pemaknaan suatu perbuatan yang sama (misalnya : 

perbuatan melawan hukum atau violation of law maupun perbuatan menyalahgunakan 

wewenang atau abuse of power) dalam lingkup Hukum Administrasi Negara dengan 

Hukum Pidana yang seringkali menimbulkan perdebatan, begitu pula dengan 

pemahaman Administrative Penal Law. 

Pemahaman “Administrative Penal Law”  kadang disandarkan bersamaan, 

bahkan kadang bertentangan  sebagai makna dari “Administrative Criminal Law” .  

Perdebatan akan menjadi bahasan tersendiri antara makna Administrative Penal Law 

dengan Administrative Criminal Law.    Disatu sisi bahwa arti harfiah “criminal law” 

juga dikenal sebagai istilah “penal law”. Pendapat ini disejajarkan dengan pandangan 

penulis bahwa antara isitilah “penal law” dan “criminal law” hanyalah masalah 

gradasi pemaknaan saja, tetapi keduanya, baik Administrative Penal Law dan 

Administrative Criminal Law dalam kaitan dengan pemahaman Administrative Law 
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diartikan dan merupakan semua bentuk regulasi dan produk perangkatnya yang berada 

dalam lingkup dan bidang Administratif yang memiliki sanksi pidana . Sebagian besar 

paham mengikuti pandangan ini, dan hanya beberapa pandangan yang berpendapat 

bahwa Administrative Criminal Law adalah sebagai regulasi dalam produk 

perundang-undangan asdministrative yang mengandung tidak saja sanksi pidana, 

tetapi perbuatan pidana .   Perbedaan pandangan ini harus dilihat dan ditengok 

kembali kebelakang mengenai pemahaman Hukum Pidana tentang larangan suatu 

perbuatan disertai dengan sanksinya apabila terjadi pelanggaran atas larangan tersebut 

.     Berdasarkan pemahaman inilah perlu diketahui posisi dan eksistensi 

Administrative Penal Law dalam struktur Hukum Pidana . 

Dari sisi bentuknya, Hukum Pidana dikenal sebagai Hukum Pidana Materil dan 

Hukum Pidana Formil. Apabila Hukum Pidana Materiel itu mengatur tentang 

perbuatan yang dilarang disertai dengan sanksi pidananya apabila terjadi pelanggaran 

atas larangan tersebut, sedangkan Hukum Pidana Formil merupakan perangkat 

peraturan bagi mekanisme atau prosesual dari Hukum Pidana Materiel .   Hukum 

Pidana Materiel dikenal sebagai perangkat pada KUHPidana dan Hukum Pidana 

Formil melalui perangkat KUHAP.  

Dari fungsinya, dikenal pembagian Hukum Pidana menjadi Hukum Pidana 

Umum (meteril pada Hukum Pidana Umum bersumber pada KUHP dan pada KUHAP 

berkaitan dengan formilnya) dan Hukum Pidana Khusus (pengaturan subyek dan 

obyek hukumnya tertentu dan khusus) yang umumnya pengaturannya berlainan dan 

bahkan menyimpang KUHP dan KUHAP .  Hukum Pidana Khusus inipun dikenal 

dengan 2 modelnya yaitu : yang bersifat Intra  Aturan Pidana (misal : UU Tindak 

Pidana Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Pemberantasan Tindak 

Pidana Terorisme), dan yang bersifat Ekstra Aturan Pidana (misal : UU Kehutanan, 

UU Keimigrasian, UU Perbankan, UU Pasar Modal, UU Ketenagalistrikan dll), dan 

Hukum Pidana Khusus yang Ekstra Pidana inilah yang disebut sebagai Administratif 

Penal Law .  

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana 

merupakan cara yang paling tua, tegas Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, setua 
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peradaban manusia itu sendiri 3 . Sampai saat inipun, hukum pidana masih digunakan 

dan “diandalkan” sebagai salah satu sarana politik kriminal. Bahkan akhir-akhir ini 

pada bagian akhir kebanyakan produk perundang-undangan hampir selalu 

dicantumkan sub-bab tentang “ketentuan pidana” sebagai karakter dari Administrative 

Penal Law .    Dapat disampaikan amanahnya bahwa  Hukum Pidana hampir selalu 

menjadi “guard” pada disiplin ilmu lainnya di berbagai bidang, termasuk disiplin 

Hukum Administratif tersebut, sehingga terkesan bahwa apapun produk legislasi tanpa 

adanya ketentuan sanksi pidana, maka regulasi akan dianggap sebagai produk yang 

tidak ada nilainya .   Alasan ini memang menunjukan bahwa Hukum Pidana memiliki 

keterbatasan-keterbatasan dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan yang 

berkembang dalam masyarakat .   Keterbatasan inilah sebagai salah satu solusi 

dikenalkannya hukum pidana pada disiplin ilmu lainnya, antara lain Hukum 

Administrasi. 

Persoalan multi-kriminalisasi yang bersifat khusus tersebut, yaitu misalnya, 

adanya UU No.31 tahun 1999 jo UU. No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, tidak terlalu mudah pemecahan arah solusinya mengingat 

sebagai tindak pidana yang berada diluar KUHP tidak saja diperlukan pemahaman dan 

pengalaman praktik, tetapi suatu  relasi antara praktik yang selalu dilandasi legalitas 

pemahaman nalar akademis dan praktek berdasarkan asas-asas Hukum Pidana, 

terutama keterkaitan asas Lex Speciaslis derogate legi generalis (berikut 

perkembangannya), asas Concursus maupun asas Deelneming (penyertaan) apabila 

memang ada keterkaitannya disatu sisi .   

Tindak Pidana Korupsi, sebagai Hukum Pidana bersifat Khusus Intra perundang-

undangan pidana, memiliki keterkaitan yang ketat dengan beberapa tindak pidana 

sebagai produk perundang-undangan administrasi yang memiliki sanksi pidana, 

karenanya produk legislasi yang demikian seringkali disebut sebagai Administrative 

Penal Law, sebagai Hukum Pidana bersifat Khusus Ekstra perundang-undangan 

pidana .     Perlu suatu kehati-hatian untuk menarik semua perbuatan yang melanggar 

perundang-undangan administrasi dengan sanksi pidana sebagai tindak pidana korupsi 

                                                           
3  Barda Nawawi Arief .  Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan & Pengembangan Hukum Pidana. Cetakan ke 

1. Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti. 1998, Hal. 39 . 
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yang sangat populis, tentunya didasarkan alasan-alasan akademis yang dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai garis norma legislasi perundangan (KUHP) 

sebagaimana akan dijelaskan dibawah ini . 

 

C. Keadilan Restoratif & Ultimum Remedium  

 Dalam ranah Hukum Administrasi Negara, segala kewenangan, tugas dan 

fungsi dari aparatur penegak hukum merupakan segala tindakan dalam cakupan 

kewenangan.   Kewenangan harus selalu dimaknai sebagai : a) Kewenangan Terikat 

(yaitu segala tugas dan fungsi Aparatur Negara dalam menjalankan kewenangan yang 

secara tegas dan jelas diatur dalam perundang-undangan), dan b) Kewenangan Aktif 

yang seringkali disebut sebagi “Kebebasan Kebijakan” atau “Discretionary Power” 

atau “vrijsbeleid”, merupakan suatu kewenangan yang tidak didasarkan perundang-

undangan dan dilakukan dalam kondisi mendesak, urgent atau perlunya suatu tindakan 

dan memang perundang-undangan tidak memberikan pengaturan secara tertulis, yang 

tindakannya (kemudian) dalam kondisi normal adalah bertentangan atau tidak sesuai 

dengan hukum.   Kewenangan dalam konteks “doelmatigheid” yang berbentuk 

“kebebasan kebijakan” ini adalah dibenarkan secara hukum . 

  Sebagai legalitas, melalui Out of Court Settlement, Doktrin memberikan 

ruang gerak bebas terhadap pengesampingan suatu perkara berdasarkan kondisi yang 

normal maupun sangat mendesak, urgensif, bahkan yang kritikal sifatnya. Asas "Aktief 

Beleid” atau “Discretionary Power” dipergunakan sebagai justifikasi implementasi 

suatu kebijakan atau policy (beleid) dari penyidik yang dapat melakukan tindakan-

tindakan yang dalam keadaan normal (damai) tindakannya itu dianggap sebagai tidak 

sah dan melawan hukum . Asas “Kebebasan Kebijakan” hingga kini masih mendapat 

tempat dalam kajian-kajian akademis sistem anglo saxon di Inggris/Amerika Serikat 

maupun di Belanda dengan sistem Eropa Continental, dengan asas yang menyerupai 

dengan Staatsbeleid dalam keterkaitan dengan Overheidsbeled. 

 

 Penggunaan kewenangan yang bersifat aktif berupa kewenangan diskresioner 

("discretionary power", "vrijsbestuur", "freies ermessen") untuk melaksanakan 
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kebijakannya ("beleid") dalam mengatasi segera dan secepatnya dengan menetapkan 

suatu perbuatan bagi kepentingan tugas penyidikan yang tidaklah sekedar kekuasaan 

penyidikan berdasarkan undang-undang ("kekuasaan terikat"). 

  

 Tindakan atau perbuatan dalam lingkungan pemerintah atau swasta yang 

memang merupakan kegiatan yang berasal dari perjanjian dua pihak, yakni antara 

penerima barang atau pemberi kerja dengan penyedia barang atau pelaksana 

pekerjaan. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan itu kemudian timbul permasalahan 

atau wanprestasi maka seyogianya penyelesaian yang ditempuh kedua belah melalui 

instrumen Hukum Perdata, namun tidak sedikit permasalahan yang tunduk pada 

Hukum Perdata menjadi permasalahan dalam ranag Hukum Pidana.   Seharusnya. 

Hukum Pidana tetap diposisikan sebagai ultimum remedium, bukan sebagai premum 

remedium,   tentunya hal ini bertujuan pada pendekatan Restorative Justice . 

 Perhatikan komparasi kasus kasus korupsi, yang lebih memposisikan delik 

korupsi dalam ranah hukum pidana, sehingga menurut Prof. Dr. Marwan Effendy, SH, 

akibat yang ditimbulkan pada sektor pemberian fasilitas kredit perbankan, pengadaan 

barang dan jasa pemerintah maupun yang terkait dengan sektor pengelolaan keuangan 

negara lainnya, telah terjadi pergeseran di dalam memandang Kerugian Keuangan 

Negara sebagai pendekatan retributif pada efek jera . 

 Dengan memahami pertimbangan keadilan restroratif tersebut, maka 

pendekatan penyelesaian yang mengedepankan pemulihan  pidana kembali ke 

keadaan semula merupakan langkah yang lebih tepat, dari pada semata mengambil 

langkah represif berupa pidana penjara, sebagaimana dikatakan Prof. Dr. Marwan 

Effendy, SH, dalam korupsi, pendekatan inilah yang sedang berkembang dan telah 

dilakukan di berbagai negara di Amerika Utara dan di Eropa.    Sebagai alternatif dari 

kebijakan represif, dan sejalan pula dengan prinsip fundamental dalam UNCAC 

Tahun 2003 dan terakhir di Marrakech tahun 2011 yang tetap memprioritaskan upaya 

pengembalian uang negara yang dikorupsi (asset recovery) dan selanjutnya 

menempatkan penggunaan hukum pidana sebagai ultimum remedium atau sebagai 

upaya terakhir (last resort), dengan mengedepankan pendekatan restorative justice. 

Sebagai konsekuensi yuridis dari pendekatan tersebut, maka pada kasus korupsi 
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penggunaan instrumen hukum perdata/privat lebih diarahkan terhadap upaya 

pengembalian aset hasil korupsi, baik aset yang berada di dalam maupun yang berada 

luar negeri sebagai premum remedium. 

 

 Hoefnagels, sebagaimana dikutip Prof. Dr. Marwan Effendy, SH, juga telah 

mengingatkan pentingnya mempertimbangkan berbagai faktor untuk melakukan 

kriminalisasi agar tetap menjaga dalil ultimum remedium dan tidak terjadi over 

criminalization antara lain:
  2  2 

 1. Jangan menggunakan Hukum Pidana dengan cara emosional; 

 2. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mempidana perbuatan yang tidak 

jelas korban atau kerugiannya; 

 3. Jangan menggunakan hukum pidana, apabila kerugian yang ditimbulkan 

dengan pemidanaan akan lebih besar dari pada kerugian oleh tindak pidana 

yang akan dirumuskan; 

 4.   Jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak didukung oleh masyarakat 

secara kuat; 

 5. Jangan menggunakan hukum pidana apabila penggunaannya diperkirakan 

tidak akan efektif; 

 6.  Hukum pidana dalam hal-hal tertentu harus mempertimbangkan secara khusus 

skala prioritas kepentingan pengaturan; 

 7.   Hukum pidana sebagai sarana represif harus didayagunakan   secara 

serentak dengan sarana pencegahan. 

 

  Berpijak kepada alasan tersebut, bisa diartikan bahwa pemidanaan 

dimaksudkan sebagai alternatif terakhir penghukuman suatu perbuatan pidana. 

Dengan kata lain, ultimum remedium itu mensyaratkan terlebih dahulu upaya 

pemberian sanksi lain (non penal), berupa ganti rugi, denda, peringatan atau hal 

lainnya sebelum digunakannya sarana hukum pidana berupa penjara (badan). 

 

                                                           
2  G.P. Hoefnagels. The Other Side Of Criminology, Kluwer Deventer, Holland, 1973, page, 99, 102, 106 . 
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  Tadi telah dikemukakan bahwa fakta penerapan hukum pidana terhadap 

pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dapat membuat jera koruptor berarti 

tidak menurunkan angka (conviction rate) terjadinya tindak pidana korupsi 

tersebut. Menyikapi hal itu, pola penanganannya harus ditinjau kembali, dengan 

memunculkan wacana atau pendekatan baru untuk menggeser kebijakan penal 

kepada kebijakan non penal. Ide dasar yang tercermin di dalam pendekatan 

tersebut adalah konkritisasi dari restorative justice  3 . 

 

  Pendekatan restorative justice diasumsikan sebagai pergeseran paling 

mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan 

pidana dalam menanggani perkara-perkara pidana pada saat ini, meskipun gerakan 

ini sudah dimulai di era tahun 1970 di Amerika Utara dan Eropa yang ditandai 

kehadiran Victim Offender Reconciliation Program di Ontario, kemudian discovery 

di Indiana dan Inggris 4, bahkan 21 abad yang lalu sejak Yesus atau Isa Almasih 

menyebarkan Kitab Perjanjian Baru Otajil dan 14 abad lalu dengan kehadiran 

Islam, sudah diperkenalkan prinsip Restorative Justice yang masing-masing berupa 

prinsip "Cinta Kasih" dan "Qisos", yang diganti dengan "Diyat", yaitu 

rnengampuni" dan "memaafkan" 5 . 

 

  Berbagai definisi itu, tegas Prof. Dr. Marwan Effendy, SH, mensyaratkan 

adanya suatu kondisi tertentu yang menempatkan keadilan restoratif sebagai nilai 

dasar yang dipakai dalam merespon suatu perkara pidana. Dalam hal ini disyaratkan 

adanya keseimbangan fokus antara kepentingan pelaku dan korban, serta 

                                                           
3 Marwan Effendy.  Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Konteks Ultimum Remedium Terhadap 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Pidato Pengukuhan Guru Besar, Manado, 4 Oktober 2012, halaman 

18. 

 
4 Muladi makalah Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana disampaikan dalam seminar IKAHI, tgl 

25 April 2012. Hal. 1 

 
5  Injil Matius 5 : 39 yang berbunyi “Jangan kamu melawan orang berbuat jahat kepadamu melainkan siapapun 

yang menampar pipi kananmu berilah juga kepadanya pipi kirimu” dan Al-Qur,an dalam surat Al-Baqarah ayat 

178, yaitu ketentuan hukuman mati bagi orang yang membunuh tetapi apabila pihak keluarganya mamberi maaf 

maka hukumnya diganti dengan diyat atau denda yang hingga saat ini masih diberlakukan di Negara-negara 

Islam.  
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memperhitungkan pula dampak penyelesaian perkara pidana tersebut dalam 

masyarakat. 

  Berdasarkan prinsip pidana sebagai ultimum remedium, maka walaupun suatu 

perbuatan adalah tidak melawan hukum secara formil, namun apabila sejak awal 

terdapat unsur kesengajaan, itikad buruk karena adanya kehendak jahat atau mens rea 

sebelum atau sesudah perbuatan, seperti elemen-elemen yang bernuansa: 6 

- Kecurangan (deceit); 

- Manipulasi (manipulatie); 

- Penyesatan (misrepresentation); 

- Penyembunyian kenyataan (concealment-offact); 

- Pelanggaran kepercayaan (breach of trust); 

- Akal-akalan (subterfuge) atau; 

- Pengelakan peraturan (illegal circumvention)  

maka tetap dikenakan ketentuan pidana bagi pelakunya .  

 

  Keadilan Restoratif sebagai bagian dari penyelesaiaan perkara pidana haruslah 

diberikan tempat dalam peraturan perundangan yang juga disertai dengan 

landasan/teori hukumnya.    Restorative justice yang dimaksud adalah dalam konsep 

hukum pidana, bukan hukum perdata/privat dan juga harus dibedakan dengan mediasi 

dalam hukum perdata/privat, yang merupakan salah satu jenis Alternative Dispute 

Resolution (ADR) 7   . 

  Dalam Hukum Pidana, penghapusan suatu pemidanaan tentunya sangat erat 

kaitannya dengan proses dalam pengadilan (court settlement) mulai dari penyidikan, 

penuntutan, persidangan dan eksesekusi. Adapun mediasi penal (penal mediation) 8  , 

                                                           
6 Muladi, makalah Konsep Total Enforcement Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Seminar 

Nasional Lemhannas bekerjasama dengan Asosiasi DPRD Kota dan Kabupaten se-Indonesia, Jakarta. 8 

Desember 2005. Hal. 12. 

 
7 Op.cit. Marwan Effendy, hal  31 . 

 
8 Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal Penyelesaian Pidana diluar Peradilan, Program Magister Ilmu Hukum, 

Pascasarjana UNDIP, 2010, hal. 1-3 . 
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de mediation penale dalam Bahasa Perancis, merupakan salah satu bentuk alternatif 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan (out of court settlement) atau biasa disebut 

sebagai alternative dispute resolution (ADR), yang lazim digunakan dalam lingkungan 

kasus-kasus perdata.       Meskipun serupa, tetapi kedua instrumen tersebut tidak selalu 

identik. Dalam konsep restorative justice bertujuan menghapus sama sekali penerapan 

pidana penjaranya, tetapi dalam konsep mediasi penal tidak sepenuhnya dapat 

menghapus penerapan pidana penjara terhadap delik-delik tertentu termasuk delik 

aduan, tetapi belum tentu terhadap delik lainnya, dan jika proses pidana tetap 

diteruskan hanya dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk meringankan 

hukumannya  . 

 

  Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, hendaknya perlu kita sepakati, 

bahwa pemidanaan cukup sebagai alternatif terakhir saja bagi suatu tindak pidana 

(delik) terkait dengan pemberian fasilitas kredit perbankan, pengadaan barang dan jasa 

pemerintah serta pengelolaan keuangan negara lainnya, sepanjang memenuhi 

parameter sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, di dalam upaya memaknai 

Ultimum Remedium dengan alternatif pemberian sanksi lain (non penal) berupa ganti 

rugi, denda, peringatan atau hal lainnya. Sudut pandang pragmatis hukum dalam 

konteks ultimum remedium memang memberikan ruang bagi masyarakat luas akan 

upaya perbaikan, koreksi, dan upaya lainnya sebelum alternatif terakhir berupa 

pemidanaan 9  .   

  Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, suatu penghapusan pidana melalui 

Out of Court Settlement atau Afdoening Buiten Proces berdasarkan asas Keadilan 

Restoratif tertuang pada Pasal 82 KUHPidana dan UU Tindak Pidana Ekonomi yang 

dikenal sebagai Schikking melalui Denda Damai .    

Menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Belanda yang menganut Asas Oportunitas 

Penunututan, dalam suatu laporan tahunan Ministerie van Justitie menyebutkan bahwa 

lebih dari 50% perkara disana tidak diteruskan oleh Kejaksaan ke Pengadilan.   Dari 

                                                           
9 Opcit. Marwan Effendy,  hal 33 . 
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jumlah itu, 90%  karena alasan teknis (umumnya karerna tidak cukup bukti).   Secara 

garis besar ada 3 kategori penyampingan perkara di Belanda, yaitu : 

1. Perkara dikesampingkan karena alasan kebijakan (policy), yang meliputi 

perkara ringan, umur terdakwa sudah lanjut (tua) dan kerusakan telah 

diperbaiki/kerugian sudah diganti. 

2. Karena alasan teknis (tidak cukup bukti, lewat waktu dan lain-lain) 

3. Karena perkara digabungkan dengan perkara lain  10  . 

 Komparasi penghapusan pidana berdasarkan policy (kebijakan) penunutan di Belanda 

dikenal 2 (dua) model penghapusan pidana dalam tahap penunutan yaitu : 

 Submissie, yaitu Terdakwa dan Penuntut Umum memaparkan kehadapan 

Hakim dan Hakim akan memberikan persetujuan untuk tidak melanjutkan 

pemeriksaan kasusnya. 

 Compotitie, yaitu penghentian penuntutan dengan pembayaran uang tertentu.   

Contohnya untuk jenis tindak pidana ringan yang ancaman dibawah 5 tahun 

atau tindak pidana yang dilakukan seseorang yang usia 70 tahun keatas dengan 

ancaman delik dibawah 5 tathun.  

  Rancangan KUHAP mulai melangkah jauh terhadap sistem penuntutan yang 

demikian, yang tentunya disatu sisi akan merubah sistem penuntutan dalam norma-

norma legislasi, meski disisi lain pola penyelesaian pidana melalui Pra-Ajudikasi 

semacam konsep Alternative Dispute Resolution dari Irjen Purn (Pol) Prof.  Dr. Teguh 

Soedharsono, SH. MH (mantan Kadiv Hukum Mabes Polri) adalah relevan dengan 

ditentukan tegas karakterisasi bentuk dan sifat tindak pidananya. Penghentian 

Penuntutan oleh Penuntut Umum demi kepentingan umum dan atau dengan alasan 

tertentu (dengan atau tanpa syarat) melalui konsep semacam (a) Plea Bargaining yang 

Pra Ajudikasi ini terealisasi melalui Pasal 42 ayat 2, 3, 4 dan 5 RAncangan KUHAP, 

yaitu tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan, diancam pidana penjara paling 

                                                           
10 Indriyanto Seno Adji. KUHAP Dalam Prospektif.  Jakarta :  Penerbit Diadit Media. 2011, halaman 95. 
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lama 1 tahun, diancam pidana denda, umur tersangka pada waktu melakukan tindak 

pidana diatas 70 tahun dan atau kerugian sudah diganti. Khusus mengenai - mengenai 

pelaku yang berumur diatas 70 tahun dan kerugian sudah diganti hanya berlaku untuk 

tindak pidana yang diancam pidana penjara paling lama 5 tahun . 

  Adapula pula (b) ide Plea Bargaining Ajudikasi sesuai Pasal 199 Rancangan 

KUHAP, yaitu adanya acara Jalur Khusus. Penuntut Umum yang membacakan surat 

dakwaan dan terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku 

bersalah dan ancaman hukuman yang didakwakan tidak lebih dari 10 tahun, Penuntut 

Umum dapat melimpahkan perkara ke siding acara pemeriksaan singkat dengan 

sistem pembuktian yang sederhana. 

Kesemuan ini menjadi pijakan legalitas penyidik untuk melakukan hal yang sama dari 

Penuntut Umum diatas, sesuai diskresioner (kebebasan kebijakan) atau vrijsbeleid dari 

kewenangan aktif sesuai pemaknaan “tindakan lain” dari Pasal  Pasal 7 ayat 1 huruf J 

KUHAP (jo Pasal 16 ayat 1 huruf l ayat 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian) 

yang arah pijakannya adalah Restorative Justice . 

 Tekanan pada upaya prevensi/pencegahan dari Sistem Peradilan Pidana untuk 

mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menegaskan bahwa Hukum Pidana 

terhadap sistem pemidanaan menekankan penegakan asas Ultimum Remedium, suatu 

prinsip yang menghendaki hukum pidana sebagai senjata akhir dari penegakan hukum 

pidana, yang implementasinya dilakukan dengan pendekatan non penal melalui 

prosedur Out of Court Settlement sesuai asas Restorative Justice . 

 

D. Keadilan Restoratif Melalui Pendekatan Analisis Ekonomi . 

 Dalam kaitan sistem hukum pidana dan korupsi, pelanggaran dalam ujud 

Perbuatan Melawan Hukum maupun Perbuatan Menyalahgunakan Wewenang 

tidaklah selalu dapat diartikan sebagai perbuatan koruptif, karena berdasarkan 

pendekatan akademis doktrinal Hukum Ekonomi  melalui asas Kemanfaatan, yaitu 

prinsip Doelmatigheid yang Sistematis, pelanggaran tersebut, bukan Tindak Pidana 

Korupsi, ini  semua harus menjadi landasan legalitas untuk menghindari adanya 

pelanggaran terhadap asas Hukum Pidana yang menitikberatkan pada Ultimum 
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Remedium .   Semua perbuatan yang menyimpangi aturan tentunya diartikan sebagai 

perbuatan  melawan hukum, tetapi tidak dapat diartikan selalu sebagai perbuatan 

koruptif.   Asas Kemanfaatan berupa Doelmatigheid yang Sistematis merupakan 

sarana untuk  mencegah dan membatasi serta meluruskan kembali arah asas 

“perbuatan melawan hukum” dan “menyalahgunakan wewenang” dalam tindak pidana 

korupsi agar tidak bermakna “all embracing act dan all purpose act”. 

Pemahaman keberadaan regulasi dan kebijakan atau diskresioner oleh Aparatur 

Negara ataupun Korporasi, haruslah memenuhi prinsip Kepastian Hukum (Legal 

Certainty) dan Keadilan (Justice for the people), dan perkembangan yang sangat pesat 

dan imperatif sifatnya adalah eksistensi prinsip Kemanfaatan (Benefit for the people) 

sebagai pengaruh globalisasi ekonomi yang mempengaruhi permasalahan hukum.  

Persoalan Kebijakan atau Diskesioner adalah pelaksanaan asas Kemanfaatan (benefit 

atau utility)  yang menitikberatkan pada asas keadilan, suatu Doelmatigheid.   Prinsip 

benefit ini merupakan pengembangan tool Cost Benefit Analysis (CBA) atas penilaian 

suatu kebijakan.   Pengaruh dan pentingnya metode EAL melalui perangkat alat CBA 

terhadap arah kesejahteraan masyarakat ini sebagaimana dikatakan oleh Prof Darryl K 

Brown, Guru Besar Ilmu Hukum dari Washington & Lee University School of Law 

bahwa CBA could change this by identifying the broader social costs and thus 

transform the highly discreationary practice of criminal enforcement policy  10. 

 Pemahaman Hukum (Pidana) selalu mengikuti gerak dinamisasi masyarakat 

berdasarkan, tempat (place), waktu (time) dan ruang (space). Permasalahan hukum 

atas kebijakan yang berdampak ada tidaknya sebagai kriminalisasi memerlukan 

pendekatan ekonomi, yaitu suatu analisa ekonomi terhadap masalah hukum yang 

dikenal metode Economic Analysis of Law (EAL) dan diperkenalkan antara lain oleh 

Prof Richard A Posner, seorang Guru Besar Ilmu Hukum dari University of Chicago 

Law School dan Hakim Tinggi dari US Court of Appeals for the Seventh Circuit .   

Metode EAL dengan alat ukur RIA (Regulatory Impact Analysis) ini akan menilai 

apakah suatu regulasi maupun kebijakan (diskresioner) akan dilakukan suatu 

pendekatan  hukum secara limitatif dan kaku ataukah menggunakan EAL tersebut 

                                                           
10 Darryl K Brown . Cost Benefit Analysis in Criminal Law. California Law Review, Volume 92, Issue 2, March 

2004, page 352 . 
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sebagai fleksibilitas pendekatan sisi ekonomi .   Sebagaimana ditegaskan Dr Maria 

Sutopo Conboy, BA, MBA, dengan pendekatan EAL yang mendasari adanya Value 

(nilai), Utility (Kemanfaatan) dan Efficiency (efisiensi), maka kebijakan antisipasi atas 

perbuatan hukum yang berdimensi ekonomi ini akan menempatkan pelaku ekonomi 

pada posisi benefit yang tinggi dalam menjalankan kegiatan perekonomian 

dibandingkan dengan cost atas kebijakan yang dikriminalisasi tersebut 11 .  Jadi, 

misalnya adanya kebijakan Penyelenggara Negara ataupun kebijakan Korporasi yang 

dikategorikan melawan hukum (violation of law) maupun menyalahgunakan 

wewenang (abuse of power), tetapi disisi lain  memiliki kemanfaatan adequate yang 

besar bagi masyarakat dan Negara, adanya kepentingan umum yang terlayani dan 

pelaku tidak menguntungkan diri sendiri, sehingga tidak diharapkan penegak hukum 

(Kejaksaan Agung, Polri atau KPK) menetapkan itu sebagai kerugian Negara dalam 

ujud kriminalisasi kebijakan yang koruptif .   Asas Kemanfaatan yang adequate dari 

EAL ini serupa dengan asas keadilan dari prinsip Negative Function of Substantive 

Violation of Law (perbuatan melawan hukum materiel dengan fungsi negatif) dalam 

Hukum Pidana.   Pendekatan EAL dengan Value (Nilai), Utility (Manfaat) dan 

Efficiency (Efisiensi) ini adalah sesuai asas kemanfaatan (benefit) yang tujuan 

akhirnya social welfare maximization (kesejahteraan masyarakat) 12 .  Pada dasarnya, 

tujuan utamanya adalah melakukan evaluasi hukum dengan mengacu pada metode 

eksternal, yaitu biaya hukum dan manfaat, artinya  memaksimalkan manfaat (benefit) 

dan meminimalkan biaya  . 

Misalnya saja, menganalisa permasalahan hukum melalui pendekatan ekonomi 

terhadap masalah pelaksanaan kebijakan (aparatur Negara ataupun Korporasi) 

bertujuan untuk mempertahankan hukum (pidana) tetap sebagai ultimum remedium 

(senjata akhir), sehingga kebijakan (diskresioner) dari otoritas Negara ataupun 

Korporasi untuk mengantisipasi pembuatan diskresioner ini tidak akan terbelenggu 

kekhawatiran atas dugaan adanya kriminalisasi kebijakan . 

 
                                                           
11  Maria Sutopo Conboy.  Back To Roots : Blending Economic and Law . Simposium IEALP – UPH 2012, p 3 .  

 
12  Richard A Posner. Economic Analysis of Law. 2011, p.17.   
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Kesimpulan  

1.   Pembangunan Hukum Nasional, khususnya Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (2015-2019) memiliki relasitas dengan Paket Reformasi Hukum 

dalam hal ini Pembangunan Materi Hukum, dari regulasi yang tidak 

efisien/tumpang tindih, lebih diarahkan pada pendekatan Restorative Justice 

(disingkat RJ) yang bermanfaat bagi masyarakat secara maksimal (Social 

Welfare Maximization).  Dalam kaitan dengan Sistem Hukum Pidana, metode 

EAL (Economic Analysis of Law) menjadi pondasi bagi dipertahankannya asas 

Ultimum Remedium . 

 

2. Sistem Hukum Pidana dengan 3 Pilar, yaitu : (a) Tindak Pidana, (b) 

Pertanggungjawaban Pidana, dan (c) Pidana-Pemidanaan, tidak saja 

memberikan landasan pada Legalitas Undang Undang, tetapi juga memberi 

tempat dan mengakui adanya Asas Keadilan untuk menentukan ada tidaknya 

suatu tindak pidana, seperti halnya pemulihan kembali seperti tidak adanya 

Tindak Pidana, yaitu misalnya Afwizigheid Van Alle Schuld dan Afwizigheid 

Van Alle Materiele Wederrechtelijk, sebagai bentuk implementasi Restorative 

Justice (disingkat RJ) . 

 

3. Proses Out of Court Settlement maupun Afdoening Buiten Proces adalah 

bentuk penghapusan pidana melalui pendekatan RJ yang menitikberatkan 

pengaruh dan pentingnya metode Economic Analysis of Law melalui perangkat 

CBA (Cost Benefit Analysis), misal proses Diversi pada Peradilan Anak, asas 

Materiele Wederrechtelijkheid dalam Fungsi Negatif, proses Submissie dan 

Compotitie sebagai model penghapusan pidana yang mengacu pada Biaya 

Hukum (Cost) yang minimal dan memaksimalkan Manfaat (Benefit/Utility) 

adalah arah kepentingan kesejahteraan masyarakat yang lebih terukur. 

 

4. Melakukan analisa permasalahan Sistem Hukum Pidana melalui pendekatan 

ekonomi bertujuan untuk mempertahankan Hukum (Pidana) tetap berasaskan 
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Ultimum Remedium, sehingga prosedur Out of Court Settlement maupun 

Afdoening Buiten Proces adalah arah terfokus dari RJ yang menghendaki 

pemulihan kembali seperti tidak adanya pidana.   Menyelesaikan permasalahan 

hukum diluar pengadilan melalui pendekatan EAL bertujuan akhir untuk 

meningkatkan manfaat yang terukur bagi social welfare maximization . Suatu 

penghapusan pidana dari kewenangan Aktif penyidik terhadap pemahaman 

“tindakan lain” dalam konteks Out of Court Settlement sesuai asas Keadilan 

Restoratif adalah tindakan yang “Doelmatigheid” yang dibenarkan secara 

hukum . 
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