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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul “PERANAN TOKOH MASYARAKAT DALAM 

MELAKUKAN MEDIASI PENAL TERHADAP SUATU TINDAK PIDANA DI 

DESA ULAK PANDAN KECAMATAN SEMIDANG AJI KABUPATEN OKU”. 

Permasalahan dalam tulisan ini adalah;1)Bagaimana latar belakang terjadinnya 

mediasi penal terhadap suatu tindak pidanaoleh tokoh masyarakat di desa Ulak 

Pandan;2) Bagaimana peranan dan mekanisme dilakukannya mediasi penal terhadap 

suatu tindak pidana oleh tokoh masyarakat di desa Ulak Pandan.Skripsi ini 

menggunakan metode penelitian empiris yaitu penulis memperoleh data secara 

langsung dari narasumber yang terlibat langsung yaitu kesatuan masyarakat desa 

Ulak Pandan,metode yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-

undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) 

danmenggunakan teknik penarikan kesimpulan deduktif.Mekanisme terjadinnya 

mediasi penal oleh tokoh masyarakat dilatarbelakangi atas permintaan pihak 

kepolisian, pihak yang berselisih, dan tokoh masyarakat atau kepala desa. Peranan 

tokoh masyarakat dalam suatu mediasi penal adalah sebagai mediator berdasarkan 

peran idealnnya dalam suatu masyarakat. 

Kata kunci : Peranan, Tokoh Masyarakat, Mediasi Penal, Tindak Pidana. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Negara Indonesia adalah salah satu negara multikultur terbesar di dunia, hal 

ini dapat dilihat dari kondisi sosiokultural maupun geografis Indonesia yang begitu 

kompleks, beragam, dan luas. “Indonesia terdiri atas sejumlah besar kelompok etnis, 

budaya, agama, dan lain-lain yang masing-masing plural (jamak) dan sekaligus juga 

heterogen “aneka ragam”.1Bahkan pengakuan dan kebanggaan akan keberagaman itu 

terlihat dari semboyan atau moto bangsa indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika yang 

tertulis pada lambang negara indonesia. Tentu saja sebagai negara multikultural 

indonesia memilik masyarakat yang heterogen. 

Bukti bahwa indonesia memiliki masyarakat yang heterogen adalah adanya  

suatu  kesatuan masyarakat yang disebut desa. Desa sendiri memiliki keberagaman 

dan  karakteristik yang berbeda satu sama lainnya. Sebagai hal yang menjadikan bukti 

keberadaannya Penjelasan didalam sebuah Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam 

teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 suku “Zelbensturende 

landschappen” dan “Volksgemeenschappen”, seperti desa di Bali, Jawa, Nagari dusun 

di Minangkabau, dusun dan marga di Medan, dusun dan marga di Palembang, dan 

sebagainya. Daerah-daerah istimewah tersebut memiliki susunan asli dan karena itu 

																																																													
1Kusumohamidjojo, B. Kebhinnekaan Masyarakat Indonesia: Suatu Problematik Filsafat 

Kebudayaan. Jakarta: Grasindo,2000, hlm, 45. 
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dapat dikatakan sebagai daerah yang istimewa. Negara Republik 

Indonesiamenghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala 

peraturannegara mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal 

usuldaerah tersebut. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan 

jaminan dalam keberlangsungan hidupnya dalan Negara kesatuan republik 

Indoensia”.2 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, secara jelas 

mengakui eksistensi kesatuan masyrakat hukum adat melaluiketentuan dalam Pasal 

18B Ayat (2) yang menyebutkan “Negara mengakui danmenghormati kesatuan-

kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih 

hidup dan sesuai dengan perkembanganmasyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, yang diatur dalamundang-undang”. 

Sementara peraturan tentang desa dimuat dalam Undang-Undang No 6 Tahun 

2014 tentang Desa. Defenisi desa dijelaskan didalam Pasal 1 angka (1)Undang-

Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desayang menyebutkan bahwa; “Desa adalah desa 

dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarkat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 

dan dihirmati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indoenesia”. 

																																																													
2Bagian Umum Alinea (2) Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa. 
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Keberagaman semua yang menjadi karakteristik dan jenis Desa, atau yang 

disebut dengan nama lain atau diluar itu,tidak menjadikan halangan bagi para pendiri 

bangsa (founding fathers) ini dengan sangat yakin menjatuhkan pilihannya pada 

bentuk negara kesatuan. Meskipun denagn sadar resiko dan kebutuhan akan suatu 

negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi founding fathers Negara 

KesatuanRepublik Indonesia tidak surut memberikan perlakuannya dan 

pengakuannya akan itu dengan memberikan pengakuan dan jaminan 

terhadapkeberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum 

adat beserta hak tradisional mereka.3 

Menjadi salah satu  Negara multikultural dengan masyarakat yang heyterogen 

selain merupakan suatu kebanggan tentu ada pula beberapa resiko didalamnya yaitu  

konflik dan perselisihan. Konflik atau perselisihan adalah normal dan tidak dapat 

dihindari sepanjang ada interaksi antar manusia. Dalam perspektif antropologi, 

perselisihan mernupakan fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

manusia, lebih-lebih lagi dalam masyarakat yang bercorak multi 

budaya.4Permasalahan ataupun konflik memiliki dimensi dan ruang lingkup yang  

luas, Hal tersebut dapat terjadi dalam wilayah publik maupun privat. sehingga hal 

tersebut berkaitan erat dengan kepentingan umum. Kepentingan umum sudah tentu 

menjadi kepentingan negara yang berkewajiban menjaga kestabilan di masyarakat 

																																																													
3Loc.Cit 
4James, P. Spradley and David W. McCurd,Conformity and Conflict, Reading in Cultural 

Antropogy, Little Brown and Company,1987, hlm, 11. 
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Indonesia.5 Konflik atau perselisihan sering kali diikuti dengan tindak pidana. 

Konflik dalam wilayah publik membutuhkan cara penanganan yang berbeda dengan 

wilayah privat. 

Kesenjangan di masyarakat padadasarnya dapat menjadi salah satu faktor 

terjadinya tindak kriminal, apabilaketiadaannya keadilan dalam penegakan hukum 

dan konflik yang ada di masyarakat.Hukum pidana hadir sebagai salah satu sosial 

kontrol bagi masyarakat sebagaipenengah untuk menyelesaikan konflik yang ada di 

masyarakat.6 

 Dalam upaya mencari keadilan tidak terlepas dari karakteristik masyarakat itu 

sendiri, hukum yang saat ini berlaku di Indonesiadipandang adil bilamana si pelaku 

telah disidangkan di pengadilan dan dijatuhidengan hukuman yang sesuai dengan 

perbuatannya. Sedangkan kerugian yangdialami oleh korban secara tidak langsung 

dianggap terpenuhi dengan hukuman yang dijalani pelaku. Apabila kita 

memperhatikan prosedur dan substansi dari pemidanaanhanya terfokus pada faktor 

penjeraan dan pencegahan semata, di lain sisi korbanbutuh pemulihan dari perbuatan 

si pelaku.7 Oleh karenanya diperlukan alternatif lain dalam penyelesaian perkara 

pidana bagi masyarakat desa yang sudah hidup dalam suatu kesatuan dari nenek 

moyang terdahulu, khususnya bagi mereka yang masih memungkinkan untuk 

terjadinya perdamaian.Salah satu alternatifnya adalah dengan jalur mediasi. 

																																																													
5Syahrizal abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah,Hukumm Adat, Dan Hukum Nasional, 

Jakarta:Prenanda Media Group, 2011, hlm, 21. 
6Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hlm, 22-23 
7. Widiartana, Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan ,Yogyakarta: 

UAJY, 2013, hlm, 102. 
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Secara historis dimasa hindia belanda dikenal adanya peradilan desa atau 

disebut (dorpsjustitie) dalam  pasal 3a Rechterlijke Organitatie Tahum 1935yang 

sampai sekarang tidak pernah dicabut menyebutkan bahwa tetap mengakui 

kewenangan hakim-hakim dalam masyarakat hukum  kecli-kecil (desa) untuk 

memeriksa perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, untuk mengadilii secara 

adat tanpa menjatuhi hukuman (pidana).8Kewenangan para pengadil adat ini tidak 

mengurangi kewenangan para pihak dalam untuk kapan saja menyerahkan perkaranya 

kepada putusan hakim. Dengan disisipkannya pasal ini, kemudian diakui kedudukan 

peradilan desa.9 

Mediasi adalah salah satu bentuk dari Alternatif Penyelesaian konflik dalam 

masrakat. Mediasimerupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar lembaga 

peradilan (nonlitigasi) dengan bantuan orang lain atau pihak ketigayang netral dan 

tidak memihakserta tidak sebagai pengambil keputusan yang disebut mediator. 

Tujuannya disiniialah untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa yang 

sedang mereka hadapitanpa ada yang merasa dikalahkan.10 

Secara umum perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan melalui 

mekanismeMediasi. Namun dalam praktek, sering juga perkara pidana diselesaikan 

melaluimekanisme mediasi, yang merupakan inisiatif penegak hukum sebagai bagian 

																																																													
8Mahadi, Uraian Singkat Tentang Hukum Adat, Sejak RR. Tahun 1954. Bandung. Alumni, 

1991, hlm, 36. 
 9Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers, 2005, hlm,42-44 

10Ketut Artadi dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, , Pengantar Umum Tentang Alternatif 
Penyelesaian Sengketa dan Perancangan Kontrak, Fakultas Hukum Universitas 
Udayana,Denpasar,2009 hlm, 17. 
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daripenyelesaian perkara. Dengan demikian, Pada kenyataannya mediasi 

sebenarnyadapat dijalankan dalam Sistem Peradilan Pidana. Negara-negara yang 

telahmenerapkan hal tersebut ialah Austria, Jerman,Belgia, Perancis, Polandia, 

Slovenia,Canada, Amerika Serikat, Norwegia, Denmark, dan Finlandia. Mediasi 

inilah yangdisebut sebagai Mediasi Penal.11 

Pada prinsipnya proses penyelesaian persoalan hukum melalui mediasi 

bersifat win-win solution dimana para pihak tidak ada yang menang dan 

kalah,sehingga sengketa tidak berlangsung lama dan berlarut-larut serta dapat 

memperbaikihubungan antar para bgpihak yang bersengketa, Keuntungan 

penyelesaian suatusengketa dengan menggunakan mediasi sangat banyak 

diantaranyabiaya murah,cepat, memuaskan para pihak yang bersengketa karena 

bersifat kooperatif, mencegahmenumpuknya perkara dipengadilan, menghilangkan 

dendam, memperteguhhubungan silaturahmi dan dapat memperkuat serta 

memaksimalkan fungsi lembagaperadilan dalam penyelesaian sengketa disamping 

proses pengadilan yang bersifatmemutus (Ajudikatif)12. Secara konkret pengertian 

mediasi itu sendiri dapat ditemui didalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 

no1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. 

Secara subtansial mediasi merupakan cara penyelesaian perkara atausengketa 

yang dilaksanakan melalui proses perundingan untuk mendapatkankesepakatan dari 

																																																													
11DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di 

Pengadilan Anak Indonesia, Indie-Publishing, Depok,2011, hlm, 86. 
12Mansyur Ridwan, Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga), Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta,2010, hlm, 166. 
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para pihak dengan dibantu oleh mediator.13Mediasi sendiri membutuhkan pihak 

ketiga sebagai wadah agar suatu mediasi dapat berjalan dengan lancar dan 

sebagaimana mestinya. Sebagai pihak ketiga mediator merancang, memimpin diskusi, 

serta bertindaksebagai wasit yang menengahi dan memfasilitasi persoalan tersebut ke 

arahpenyelesaian perkara. Tugas mediator tersebut juga sebagai perluasan dari 

prosesnegosiasi yang biasa terjadi di masyarakat, akan tetapi mediasi memiliki 

perbedaaanyaitu tidak mempunyai wewenang untuk menetapkan atau membuat 

keputusan atas perkara.14 

Disamping itu ada juga beberapa cara lain dalam menyelesaikan perkara 

pidana di luar pengadilan yaitu berupa mekanisme perdamaian, lembaga adat dan lain 

sebagainya. Dalam proses dilembaga adat peranan tokoh masyarakat adalah  sebagai 

pihak yang memegang peranan yang sangat penting dalam proses mediasi. 

Dikarenakan, selain memahami keadaan dan karakter-karakter masyarakat dalam arti 

sesungguhnya, tokoh masyarakat juga dianggap sebagai pihak yang mampu 

mengontrol jalannya mediasi serta langkah-langkah yang akan dilakukan guna 

lancarnya jalan mediasi. Konflik atau tindak pidana yang berakhir damai sangatlah 

penting dalam bermasyarakat, serta tidak menimbulkan luka batin dan dendam 

berkepanjangan. Inti dari dilakukan nya mediasi oleh tokoh masyarakat ini adalah 

guna mendangi pihak yang melakukan kesalahan untuk meminta maaf kepada pihak 

																																																													
13Diambil dari Pasal 1 butir (1) PERMA no.1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di 

Pengadilan. 
14Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka 

Utama, 2006, hlm, 121-122. 
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yang dirugikan dan pihak yang dirugikan bersedia menerima pernohonan maaf dan 

bersedia pula  memberikan maaf  kepada pihak yang melakukan kesalahan.  

 Atas dasar uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang hal 

tersebut ke dalam sebuah penelitian dengan judul : “PerananTokoh Masyarakat 

Dalam Melakukan Mediasi Penal Terhadap Sautu Tindak Pidana di Desa Ulak 

Pandan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU” 

B. Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah yang didapat dari latar belakang diatas adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana latar belakang terjadinya mediasi penal terhadap suatu tindak 

pidana oleh tokoh masyarakat di desa Ulak pandan ? 

2. Bagimana peranan dan mekanisme dilakukannya mediasi penal terhadap 

suatu tindak pidana oleh tokoh masyrakat di desa Ulak pandan ? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka dapat 

dikemukakan beberapa tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini, 

yaitu: 

1. Mengetahui bagaimana latar belakang terjadinyanya mediasi penal  

terhadap suatu tindak pidanan oleh tokoh masyarakat di desa Ulak Pandan. 

2. Mengetahui bagaimana Peranan dan mekanisme dilakukannya mediasi 

penal terhadap suatu tindak pidana oleh tokoh masyarakat  didesa Ulak 

Pandan. 
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D. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

dilakukan dengan harapan dapat memberi manfaat secara langsung maupun tidak 

langsung. Dengan demikian peneliti mengelompokan manfaat dari penelitian ini 

yaitu, maanfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut: 

1. Manfaat  Teoritis  

  Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dapat 

menjadi bahan kajian akademik dan juga bermanfaat bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan, khususnya dalam di masyarkat guna mengetahui proses 

mediasi dan perspektif hukum pidana positif terhadap mediasi yang 

dilakukan oleh tokoh masyarakat.  

2. Manfaat Praktis  

 Manfaat praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan atau 

ditujukan kepada tokoh masyarakat dan  praktisi hukum positif khusunya 

kepolisian sebagai lembaga pemelihara ketertiban umum. Disamping itu 

juga, sebagai bahan penelitian lanjutan, yang diharapkan dapat memberi 

andil bagi perkembangan hukum di Indonesia, khususnya dibidang 

penyelesaian tindak pidana di masayarakat melalui jalur mediasi yang 

dilakukan oleh tokoh masyrakat. 

E. Ruang Lingkup 

 Ruang lingkup dari penelitian ini meliputi pengkajian hukum pidana 

khususnya peranan tokoh masyarakat sebagai mediator dalam memediasi tindak 

pidana. Sedangkan lokasi dilakukannya penelitian dari penulisan skripsi ini berada di 
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Desa Ulak Pandan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Kemering Ulu 

Provinsi Sumatera Selatan dan waktu dilakukannya penelitian ini adalah ditahun 

2019. 

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

 Dalam membuat suatu penelitian, diperlukan teori-teori atau prinsip-prinsip 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teori sama dengan pendapat yang 

dikemukakan sebagai suatu keterangan mengenai suatu peristiwa, dan asas-asas, 

hukum-hukum umum yang menjadi dasar bagi ilmu pengetahuan dan dijadikan 

sebagai cara dan aturan-aturan dalam melakukan sesuatu kegiatan.15Teori-teori 

tersebut kemudian dirumuskan dalam suatu kerangka atau susunan dalam suatu 

penelitian . 

 Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, 

aturan, asas, keterangan dan kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan  

pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan. Dapat pula 

dikatakan sebagai konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan 

kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian16 

 Kerangka teoritis ini bertujuan sebagai dasar atau landasan dengan 

menggunakan teori-teori untuk mengkaji, menganalisis, dan memecahkan 

																																																													
15Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&amp;D, Bandung: CV 

Alvabeta,2010, hlm, 53. 
16Soerjono Sokanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta,2006, hlm, 123. 
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permasalahan yang terkandung dalam subtansi topik materi dari judul dan 

permasalahan yang disajikan. 

Terkait dengan ide dasar yang melatarbelakangi di angkatnya tulisan ini, maka 

kerangka dari beberapa teori yang digunakan ialah : 

1. Teori Peran 

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki 

oleh orang yang berkdudukan dalam masyarakat. Kedudukan dalam hal ini 

diartikan sebagai posisi tertentu di dalam masyarkat yang semakin tinggi, 

sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya 

adalah suatu hak dan kewajiban tertentu, sementara pengertian hak dan 

kewajiban tersebut dikatakan sebagai suatu peranan. Oleh karena itu, maka 

seseorang yang dalam masyarakat mempunyai kedudukan tertentu dapat 

dikatakan sebagai pemegang peran role accupant. Suatu hak sebenarnya 

merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban 

adalah beban atau tugas yang artinya diharuskan.17  

Adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut :  

1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan baik oleh seseorang     atau 

suatu lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang 

berlaku dalam kehidupan bermasyarakat itu sendiri.  

2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan baik oleh seseorang atau suatu 

lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang memang seharusnya 

dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem tersebut.  
																																																													

17.Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm, 343. 
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3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang 

didasarkan pada kenyataan secara konkrit di lapangan atau kehidupan sosial 

yang terjadi secara nyata.18 

2. Teori Tindak Pidana 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana indonesia secara yuridis tidak 

memberikan rumusan mengenai pengertian tindak pidana, tetapi 

mengkualifikasikan kedalam macam-macam bentuk kejahatan dan 

pelanggaran, yang terdapat dalam aturan khusus hokum pidana materiil 

(spesicial rule) yaitun dalam buku II tentang kejahatan (misdrijven) mulai dari 

pasal 104 sampai dengan pasal 488 dan pelanggaran (overtredingen) diatur 

dalam buku III dari pasal 499 sampai pasal 569.19 

 Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari 

istilah itu, tetapi sampai kini belum ada keseragaman pendapat. Menurut beberapa 

ahli pengertian dari tindak pidana adalah : 

a. Pompe, tindak pidana ialah perbuatan yang dalam suatu undang-

undang dirumuskan dapat dipidana 

b. Vos, tindak pidana adalah kelakuan manusia yang oleh undang-

undang diancam pidana 

c. Moeljanto, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam 

dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan itu. 

																																																													
18.Soerjono Soekanto,Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali press, Jakarta, 2002, hlm, 243. 

 19 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 47 
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d. Van hattum, tindak pidana adalah suatu peristiwa yang mennyebabkan 

seseorang dapat dipidana.20 

 Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan 

hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penegrtian perbuatan 

disini selain perbuatan yang aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya 

dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang sifatnya pasif (tidak berbuat 

sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).21 

3. Teori Mediasi 

 Mediasi atau dalam bahasa inggris disebutmediation adalah 

penyelesaian sengketa denganmenengahi. Mediator adalah orang yang 

menjadipenengah. Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau 

negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral 

yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam 

mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam 

upaya mencapai kesepakatan secara suka rela dalam penyelesaian 

permasalahan yangdisengketakan. Mediasi adalah suatu proses 

pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai 

																																																													
 20 Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana Indonesia, Universitas Sriwijaya, 
Inderalaya, 2007, hlm. 76. 
 21Ibid, hlm 50. 
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penasehat.22  

Unsur-unsur esensial mediasi, yaitu: 

1) Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui 

perundinganberdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus 

berdasarkan para pihak.  

2) Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak 

memihak yang disebut mediator. 

3) Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya 

membantupara pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian 

yang dapatditerima para pihak.23 

 Menurut Mudzakkir mengemukakan beberapa kategorisasi sebagai 

tolok ukur dan ruang lingkup terhadap perkara yang dapat diselesaikan di 

luar pengadilan melalui Mediasi Penal adalah sebagai berikut: 

1) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, 

baik  aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat 

relatif. 

2) Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai 

ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut 

(Pasal 8 KUHP). 

																																																													
22.Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, 

Konsultasi, & Abritrase), Jakarta: GramediaPustaka Utama, 2001, hlm, 67. 
23 . Takdir Rahmadi, Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan 

Mufakat,Jakarta:Rajawali Pers,2010, hlm, 13. 
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3) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori 

“pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan 

pidana denda. 

4) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di 

bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana 

sebagai ultimum remedium. 

5) Polisi dapat menggunakan wewenang diskresinya jika itu ddalam 

tindak pidana yang dikatgorikan sebagai pidana ringandan/serba 

ringan dan tidak mengakibatkan kerugian yang berarti. 

6) Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak 

diproses  kepengadilan (Deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan 

wewenang yang dimilkinya. 

7) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran 

hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.24 

 Dijelaskan didalam buku prinsi-prinsip huku pidana karangan Eddy 

O.S Hiariej bahwa mediasi pidana berkaitan erat dengan ide dan kebijakan 

pengalihan yang digunakan sebagai instrumen untuk menangani kasus-

kasus ringan dan bukan untuk kasus berat. Mediasi ini dimaksudkan untuk 

menghentikan proses acara pidana yang sedang berlangsung. Oleh karna 

itu, mediasi sama sekali tidak dimaksudkan untuk pidana berat25. Bila 

																																																													
24.Mushadi, Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia, Walisongo Mediation Center, 

Semarang, 2007, hlm, 45. 
 25.Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 
2016, hlm, 484 
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dihubungkan dengan pemidanaan, pada hakikatnya mediasi pidana juga 

merupakan suatu yang dengan sengaja membebani dan menyakitkan yang 

dijatuhkan terhadap pelaku untuk tindakan pidana yang telah 

dilakukannya.26 

 Beberapa argumentasi bahwa mediasi pidana haruslah dilihat sebagai 

sebuah pemidanaan dan dapat difungsikan sebagai upaya untuk mencapai 

tujuan yang layak dari pemidanaan itu sendiri, diantaranya: 

1) Pertama, mediasi adalah proses komunikatif. Prosedurnya terdiri 

dari komunikasi antara korban dan pelaku mengenai implikasi 

pidana, sebagai sebuah kejahatan terhadap korban. 

2) Kedua, mediasi pidana adalah retributif. Hal ini memaksakan 

penderitaan yang layak bagi pelaku atas tindakan pidana yang 

dilakukannya. 

3) Ketiga, reparasi yang dilakukan pelaku adalah sebuah tipe dari 

perlakuan hukuman keras yang dengan sengaja dirancang untuk 

membebani, menguras waktu, uangatau tenaga dan kebebasan dari 

pelaku. 

4) Keempat, Walaupun mediasi pidana adalah retributif, melihat 

kembali pada tindak pidana masa lalu, namun juga mengarah ke 

masa depan. Hal ini bertujuan untuk mendamaikan pelaku dan 

korban melalui reparasi penyesalan dari pelaku. Hal ini pun 

																																																													
 26., Ibid, hlm, 485 
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bertujuan untuk mencegah pelaku melakukan tindak pidana di masa 

mendatang.27 

4. Teori Restorative Justice (keadilan restoratif) 

 Restorative Justice adalah suatu penyelesaian secara adil yang 

melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait 

dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian 

terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan 

pemulihan kembali pada keadaan semula. Restorative justice adalah masih 

termasuk dalam konsep pemidanaaan, ttetapi sebagai koonsep 

pemiddanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana kita 

(formal dan materil). Restorative justice harus juga diamati dari segi 

kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Dari kenyataan yang ada, sistem 

pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu 

(integrated justice), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan 

keadilan bagi masyarakat.28  Lebih lanjut mengenai substansi 

dari restorative justice diejelaskan oleh Bagir Manan bahwa substansi dari 

restorative justice berisi prinsip-prinsip, antara lain: membangun partisipasi 

bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesuikan 

suatu perastiwa atau tindakan pidana; menempatkan seorang bebrapa orang 

pelaku,seorang atau bebrapa orang korban, dan masyarakat sebagai 

pemangkunya kepentingan yang bekerja bersama dan langsung berusaha 

																																																													
 27Ibid., hlm, 485-486 

28Bagir Manan, Restoratif Justice (Suatu Perkenalan), dalam Refleksi Dinamika Hukum 
Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008, hlm, 4. 
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menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak yang ada 

dan ikut dan terlibat (win-win solutions).29 

 Penjelasan lain mengenai restorative justice juga dijelaskan oleh 

Agustinus Pohan, restorative justice adalah sebuah pendekatan untuk 

membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan. 

Restorative justice dibangun atas dasar nilai-nilai tradisional komunitas 

yang positif dan sanksi-sanksi yang dilaksanakan menghargai hak asasi 

manusia. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam yang disebut restorative 

justice adalah sebenarnya untuk membuat pelaku bertanggung jawab untuk 

dengan maksud membuktikan kapasitas dan kualitasnya sebaik dia 

mengatasi rasa bersalahnya sendiri dengan cara konstruktif melibatkan 

orang tua, keluarga, melibatkan si korban, sekolah atau teman bermainnya, 

membuat forum kerja sama, juga dalam masalah yang berhubungan dengan 

kejahatan untuk mengatasinya.30 

 Restorative justice merupakan konsep yang didasarkan pada tujuan 

hukum sebagai upaya dalam menyelesaikan konflik dan mendamaikan 

antara peelaku dan korban kejahatan. Pidana penjara bukanlah satu-satunya 

pidana yang dapat dijatuhkan pada pelaku kejahatan, tetapi pemulihan 

kerugian dan penderitaan yang dialami korban akibat kejahatanlah yang 

harus diutamakan. Kewajiban merestorasi akibat kejahatan dalam bentuk 

restitusi dan kompensasi serta rekonsiliasi dan penyatuan sosial merupakan 

																																																													
29Ibid.,hlm, 5. 
30Rena Yulia, Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Jakarta: 

Rajawali Press, 2007, Hlm, 164-165. 



19 
 

 
 

bentuk pidana dalam konsep restorative justice. Munculnya konsep 

restorative justice pada dasarnya diharapkan agar dapat memberikan dan 

memenuhi rasa tanggung jawab sosial pada pelaku dan mencegah 

stigmatisasi pelaku dimasa yang akan datang.31 

5. Teori Tokoh Masyarakat 

Pengertian tokoh dalam kamus umum Bahasa Indonesia adalah rupa, 

wujud, dan keadaaan, bentuk dalam arti jenis badan, perawakan, orang 

yang terkemuka atau kenamaan didalam lapangan politik suatu masyarakat.   

2. Kerangka Konseptual 

Dalam suatu penelitian hendaknya memuat suatu kerangka konseptual yang 

jelas agar tidak menimbulkan persepsi yang salah atau berbeda dengan yang 

dimaksud oleh peneliti. Suatu kerangka konsepsionil, merupakan kerangka yang 

menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan 

diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri 

biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai 

hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.  

Untuk lebih menjelaskannya, maka di dalam penelitian biasanya dibedakan 

antara tiga hal, yakni:  

a. Referens atau acuan, yakni hal aktual yang menjadi ruang lingkup 

penelitian. Referens atau acuan tersebut merupakan benda perilaku 

atau peristiwa, ide, kualitas, dan lain sebagainya.  
																																																													

31Ibid., hlm, 167. 
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b. Simbol atau kata atau istilah, yaitu sesuatu yang dipergunakan 

menjadi untuk menjelaskan pengertian dari suatu kata atau suatu istilah.  

c. Konsep yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah. 

Dengan demikian, maka konsep sangat penting bagi mcara pemikiran maupun 

komunikasi dalam penelitian.32 

Adapun kerangka konseptual dari berbagai istilah yang penulis gunakan 

dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1) Peran (role) adalah sesuatu yang diharapkan yang dimiliki oleh individu yang 

mempunyai kedudukan lebih tinggi dalam kehidupan masyarakat yang erat 

kaitannya dengan status.33 

2) Tokoh masyarakat adalah “seseorang yang berpengaruh dan ditokohkan oleh 

lingkungannya. Penokohan tersebut karena pengaruh, kemampuan, 

kepiawaiannya, kedudukan serta segala tindakan dan ucapannya yang ia 

katakan dimungkinkan akan diikuti oleh masyarakat sekitarnya yang 

menokohkan dia”.34 

3) Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk 

memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. 

4) Tindak pidana adalah suatu tindakan (berbuat atau tidak berbuat) yang 

bertentangan dengan hukum nasional yang memiliki sifat tanpa memilki hak 

dan menimbulkan akibat yang oleh hukum positif indonesia dilarang dengan 
																																																													

32Soerjono Soekanto, Op.Cit., 2005 hlm, 132. 
33 .Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta; 

Modern English press, 1991, hlm, 132. 
34 .BKKBN (2008:2) 
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ancaman hukuman atau suatu pemidanaan. Suatu peristiwa hukum dapat 

dinyatakan sebagai peristiwa pidana jika memenuhi unsur-unsur pidananya.35 

5) Mediator, orang yang berperan sebagai mediator ini sangat diharapkan untuk 

menjaga jalannya mediasi agar jangan sampai terjadi hal tidak diinginkan.36 

6) Desa seperti yang tadi disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat 

setempat yang diakui dalam sistem pemerintah nasional dan berada didaerah 

kabupaten.”37 

G. Metode Penelitian 

 Pada dasarnya suatu penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang bersifat 

ilmiah yang didasarkan pada msistematika dan pemikiran tertentu, metode yang 

bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih dari gejala hukum tertentu dengan jalan 

menganalisanya yang jelas dan terpadu. Untuk itu, diadakan pemikiran yang 

mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mencarikan suatu 

usahakan atau suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang 

berkaitan.38 

																																																													
35Abdul Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta,1990, hlm, 

157. 
36 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam perspektif Hukum sayriah, hukum adat dan hukum 

nasional, Jakarta; Kencana 2011, hlm, 2. 
37 R.Bintarto,Desa-Kota, (Bandung: Alumni, 1986) hlm, 11. 

 38Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, 
hlm. 39. 
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Pada dasarnya suatu penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang bersifat 

ilmiah yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu, metode yang 

bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih dari gejala hukum tertentu dengan jalan 

menganalisanya dengan jelas dan terpadu. Untuk itu, diadakan pemikiran yang 

mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mencarikan suatu 

usahakan atau suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala 

Adapun metode penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain: 

1. Jenis Penelitian 

 Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan 

penelitian empiris. Penelitian hukum yang disebut juga penelitian hukum 

sosiologis dan dapat disebut penelitian lapangan, penelitian hukum sosiologis 

bertitik tolak pada data primer. Data primer adalah data yang didapat langsung 

dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. 

Perolehan data primer dapat dilakukan melalui wawancara, ataupun kuesioner. 

Ruang lingkup penelitian hukum empiris adalah efektifitas hukum, artinya 

bahwa sampai sejauh manakah hukum itu benar-benar berlaku dalam 

kehidupan. Penelitian hukum empiris tidak hanya menuju pada warga 

masyarakat saja, akan tetapi menuju pada penegak hukum juga39. 

2. Pendekatan Penelitian 

 Berdasarkan klasifikasi penelitian hukum baik yang bersifat normatif 

maupun yang bersifat empiris serta ciri-cirinya, maka pendekatan masalah 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
																																																													

39Ibid.,hlm, 38. 
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1.  Pendekatan Yuridis Normatif (Library Research) Pendekatan yuridis 

normatif dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan cara mempelajari 

buku-buku, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang- 

undangan yang menunjang dan berhubungan dengan penelaahan hukum 

terhadap kaedah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis. 

Penelitian normatif terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas 

hukum, dasar hukum dan konsep-konsep hukum. Pendekatan ini 

dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah hukum yaitu 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945,Peratutan Mahkama Agung RI (PERMA) No.1 Tahun 

2016,Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa,  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 dan peraturan- peraturan lainya 

serta literatur-literatur yang berhubungan dengan praktik penanganan 

perkara oleh kepala desa dan kepolisian. 

2. Pendekatan hukum empiris adalah menelaah hukum terhadap objek 

penelitian sebagai pola perilaku yang nyata dalam masyarakat yang 

ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan mediasi yang 

dilakukan oleh tokoh masyarakat beserta identifikasi permasalahannya.  

Pendekatan normatif dan empiris karna penelitian ini berdasrkan bentuk 

sifat dan tujuannya adalah penelitian deskriftif, yaitu dengan melakukan 
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identifikasi terhadap masalah yang muncul kemudian dijelaskan berdasarkan 

peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ditunjang 

dengan landasan teoriyang berkaitan dengan penelitian 

3. Jenis dan sumber data 

 Adapun jenis data yang digunakan penulis dalam penetian ini  adalah 

data primer (data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau lapangan) dan 

data sekunder (data yang diperoleh dari bahan hukum). 

3.1. Data Primer 

 Data primer adalah data yang diperoleh pertama dari lapangan atau 

dari sumber pertama penelitian berupa informasi konkrit tentang objek 

penelitian. Dalam pengumpulan data primer, teknik atau metode 

pengumpulan data yaitu wawancara. Wawancara yaitu percakapan 

langsung dengan pihak pihak yang terkait dalam penelitian tersebut guna 

untuk memperoleh data atau informasi tentang hal hal yang diteliti. 

Adapun data premier yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 

pihak-pihak terkait dalam penelitian dilapangan yang terlibat langsung 

dalam  proses mediasi yaitu yang ada di Desa Ulak Pandan Kecamatan 

Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu. 

3.2. Data Skunder 

 Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen 

resmi,literatur-literatur, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud 
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laporan, buku harian, danseterusnya. Adapun sumber bahan hukum yang 

digunakan untuk penelitian ini antara lain: 

1.  Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum mengikat yang  digunakan 

dalam penulisan karya ilmiah ini , antara lain:  

1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang  Arbitrase Dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

2) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa. 

3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 

4) Kitab Uundang-undang Hukum Acara Pidana. 

5) Peraturan Mahkama Agung RI (PERMA) No.1 Tahun 2016. 

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dsb.. 

2.  Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mempunyai

 penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain azas azas 

 hukum, teori teori hukum, doktrin doktrin, artikel, media masa, serta 

literatur yang berkesinambungan dengan penulisan skripsi ini.  

 3. Bahan Hukum Tersier  

 Yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan

 hukumyang memberikan penjelasan-penjelasan maupun petunjuk-

petunjuk terhadap bahan hukum sekunder, seperti  kamus hukum, 

jurnal, surat kabar, internet, maupun bahan- bahan yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 
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4. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah  di wilayah Desa 

Ulak Pandan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Provinsi Sumatera Selatan 

5. Populasi dan Sampel 

1.) Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang 

sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup dan mati), 

kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang 

sama40. Populasi yang diambil dalam penulisan skripsi ini, yaitu pihak-

pihak yang memiliki keterkaitan dengan judul skripsi ini, yaitu kesatuan 

masyarakat Desa Ulak Pandan. 

 2.) Sampel adalah suatu himpunan bagian atau sebagian daripopulasi41. 

Adapun penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik Purposive 

Sampling/Jundamental Sampling.Sampel  ini dipilih berdasarkan pertimbangan 

subyektif daripenelitian, maka  dalam hal ini peneliti menentukan 

sendiriresponden mana yang dianggap dapat mewakili populasi42. Dalam penelitian 

ini di ambil 6  (empat) orang, yaitu: 

 1.) 6 (enam) Orang Tokoh Masyarakat Desa Ulak Pandan. 

1. Herwani ( Kepala Desa Ulak Pandan)  

2. Fatrorozi (Tokoh Masyarakat) 

																																																													
40Ibid., hlm, 118. 
41Ibid., hlm, 39. 
42Burhan Asshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm, 91. 
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3. Darmadi (Tokoh Masyarakat) 

4. Kasnadi (Tokoh Masyarakat) 

5. Marsani (Tokoh Masyarakat) 

6. H. Cek ali basarudin (Tokoh Masyarakat) 

3.) 2 (dua) orang Anggota POLSEK Semidang Aji dan 2 (dua) orang Anggota 

POLRES Ogan Komering Ulu. 

1. IPTU Acmad bastari 

2. BRIPKA setiabudi 

3. AKP Alex andrian S.Kom 

4. IPTU Karbianto 

 3.) 2 (dua) Orang Warga Desa Ulak Pandan. 

1. Zumardi 

2. Arnol aprilian 

6. Teknik Pengumpulan Data 

1) Studi Kepustakaan (Library Research)  

Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai 

literatur seperti buku-buku, laporan penelitian, artikel ilmiah dan 

peraturan perundang-undangan. 

2) Studi Lapangan (Field Research)  

Studi Lapangan dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung pada 
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tempat atau objek penelitian.Prosedur studi lapangan dilakukan dengan 

maksud untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan metode 

wawancara. 

7. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Metode induktif, yaitu proses berfikir untuk menarik suatukesimpulan yang 

bersifat umum dari berbagai kasus yangbersifat khusus (individual). Proses ini 

dimulai denganmengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang mempunyai 

ruanglingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasiyang 

diakhiri dengan pertanyaan yang bersifat umum.Pengetahuan yang dihasilkan 

dari proses berfikir induktifmerupakan esensi dari fakta-fakta yang 

dikumpulkan43 

8. Penarikan Kesimpulan 

 Data yang telah dikumpulkan akan diproses atau di analisis dengan 

metode induktif yaitu suatu metode penarikan data yang didasarkan pada fakta 

fakta yang bersifat khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat 

umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian. 

H. Sistematika Penulisan 

 Untuk memeberikan gambaran mengenai isi pemulisan skripsi ini, maka 

penulis akan menerangkan secara garais besar, adapun penyusunan dibagi dalam 

empat bab, yaitu: 

																																																													
43Ditjen Dikti, Metodologi Penelitian : Masalah Penataran dan Loka-Karya, Unib,Bengkulu, 

1997, hlm, 1. 
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Bab I mengenai Pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode 

penelitian serta sistematika penulisan. 

Bab II tentang tinjauan pustaka yang memberikan penguraian tentang teori-teori yang 

dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab secara teoritis masalah 

mengenai pelaksanaan peranan tokoh masyarakat dalam melakukan mediasi penal 

terhadap suatu tindak pidana. 

Bab III mengenai hasil penelitian dan pembahasan, berisikan uraian pembahasan 

berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang latar belakang 

terjadinya mediasi penal serta peranan dan mekanisme dilakukan mediasi penal oleh 

tokoh masyarakat terhadap suatu tindak pidana didesa Ulak Pandan. 

Bab IV yaitu penutup, berisikan tentang kesimpulan dan saran yang didasarkan pada 

penelahan kepustakaan, hasil dan pembahasan penelitian tentang peranan tokoh 

masyarakat dalam melakukan mediasi penal terhadap suatu tindak pidana didesa Ulak 

Pandan. 
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