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Maraknya kasus tawuran antar pelajar SMU dan bahkan bukan hanya antar 

pelajar SMU, tapi juga sudah melanda sampai ke kampus-kampus hal ini sering 
terjadi dikota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan tawuran ini sering 
terjadi. Sistem peradilan pidana harus selalu memperomosikan kepentingkan 
hukum dan keadilan. Tetapi terdapat pandangan salah bahwa ukuran keberhasilan 
penegakan hukum hanya ditandai dengan keberhasilan mengajukan tersangka ke 
pengadilan dan kemudian dijatuhi hukuman. Seharusnya ukuran keberhasilan 
penegakan hukum oleh aparat penegak hukum ditandai dengan tercapainya nilai-
nilai keadilan didalam masyarakat. Kepolisian sebagai alat negara yang berperan 
dalam menegakkan hukum diharapkan dapat merespon hal ini dengan menerapkan 
mekanisme Restorative Justice. 

Tulisan ini akan membahas Restorative Justice sebagai alternatif 
penegakan hukum dan kendala dalam penerapan Restorative Justice  oleh 
kepolisian, dalam kasus Pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dan orang 
dewasa secara bersamaan yang ditangani oleh Polsek Namo Rambe. 

Untuk membahas permasalahan maka dilakukan penelitian yaitu dengan 
Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu metode dengan melakukan 
penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis. Penelitian Lapangan (Field 
Research) yaitu kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada 
Polsek Namo Rambe  dengan mengambil perkara pengeroyokan yang dilakukan 
oleh anak dan orang dewasa secara bersamaan dan melakukan wawancara dengan 
pihak kepolisian dan Kepala Desa setempat. 

Bentuk bentuk Penyelesaian dari perkara Pengeroyokan No Pol : LP / 09 / 
IV / 2014 / SU / Res DS / Sek Nm Rambe. Tanggal 16 April 2014 dapat 
disimpulkan Restorative Justice, Pertama memberikan rasa keadilan pada 
masyarakat, memulihkan hubungan sosial yang terganggu. Kedua UU No 
11/2012 tentang sistem peradilan pidana anak memperkenalkan Restorative 
Justice. Ketiga kewenangan deskresi kepolisian. Diperlukan suatu norma atau 
kaidah untuk menjamin keseragaman penerapan restorative Justice agar tidak 
dicap illegal. Maka dibutuhkan dukungan dari pemerintah, mahasiswa dan 
masyarakat, untuk mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat itu sendiri.  
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