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HASIL RAPAT KOORDINASI DAN FOCUS GROUP DISCUSSION 

TENTANG 

IMPLEMENTASI SISTEM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA SECARA 

TERPADU BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (SPPT-TI) DAN PENGUATAN 

RESTORATIVE JUSTICE KEPADA APARAT PENEGAK HUKUM  

SE-KABUPATEN GUNUNG MAS 

 

1. Penyelenggaraan: 

a. Hari/Tanggal : Rabu / 22 September 2021 

b. Waktu  : 09.00 WIB - Selesai 

c. Tempat  : Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Kuala Kurun  

d. Peserta  : 1.  Pengadilan Negeri Kuala Kurun; 

2. Kejaksaan Negeri Gunung Mas; 

3. Kepolisian Resor Gunung Mas; 

4. Kanwil Kemenkumhan Provinsi Kalimantan Tengah.  

 

2. Risalah Rapat:  

a. Tujuan Kegiatan: 

Tujuan pelaksanaan Rapat Koordinasi dan  Focus Group Discussion ini adalah untuk 

menyamakan persepsi atas suatu isu ataupun topik mengenai pelaksanaan  Restorative 

Justice dalam penanganan perkara pidana tertentu di wilayah Kabupaten Gunung 

Mas, serta mengenai dukungan Aparat Penegak Hukum di lingkungan Kabupaten 

Gunung Mas berkaitan dengan implementasi Sistem Penanganan Perkara Tindak 

Pidana secara Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). 

b. Susunan Acara 

Acara Rapat Koordinasi ini terbagi menjadi 2 (dua) sesi yaitu sesi Diskusi Panel dan 

sesi Focus Group Discussion dengan Moderator Ibu Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., 

Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, adapun ketentuannya sebagai berikut: 

I. Sesi pertama adalah pemaparan materi mengenai Restorative Justice dan SPPT-TI 

oleh masing-masing perwakilan instansi peserta dengan, yaitu: 

a. Kepolisian Resor Gunung Mas diwakili oleh Bapak Iptu. Jhon Digul Manra, 

S.E., selaku Kasat Reskrim pada Kepolisian Resor Gunung Mas; 
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b. Kejaksaan Negeri Gunung Mas diwakili oleh Bapak Robertus Sapto Legowo, 

S.H., M.H., selaku Kasie Tindak Pidana umum pada Kejaksaan Negeri Gunung 

Mas; 

c. Pengadilan Negeri Kuala Kurun  diwakili oleh R. Guntar Anggaraputra Sudjata 

S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun; dan 

d. Kanwil Kemenkumham Provinsi Kalimantan Tengah diwakili oleh Meldy 

Putera, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan pada Rumah 

Tahanan Negara Kelas IIA Palangka Raya. 

(materi yang disampaikan dalam diskusi terlampir). 

II. Sesi kedua adalah Focus Group Discussion (FGD) yang membahas isu-isu terkait 

pelaksanaan Restorative Justice dan SPPT-TI, dimana FGD ini diikuti oleh para 

peserta rapat serta juga para pimpinan pada masing-masing instansi peserta, yaitu: 

a. AKBP. Irwansyah, S.I.K., selaku  Kepala Kepolisian Resor Gunung Mas; 

b. Antony, S.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Mas; 

c. Ega Shaktiana, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun 

c.  Hasil Pembahasan  

Pelaksanaan Rapat Koordinasi ini menghasilkan beberapa poin hasil pembahasan dari 

berbagai isu yang dihimpun selama rapat berlangsung yaitu sebagai berikut: 

1. Isu: Sebagaimana telah diketahui bersama oleh para Aparat Penegak Hukum 

(APH) di wilayah Kabupaten Gunung Mas, bahwa di Kabupaten Gunung Mas 

belum tersedia tempat untuk melakukan Rehabilitasi bagi para 

Pecandu/Penyalahguna Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, baik 

tempat rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, sehingga hal ini menjadi 

kendala dalam rangka menerapkan Restorative Justice bagi Pengadilan Negeri 

Kuala Kurun selaku instansi yang memiliki kewenangan untuk memberikan 

putusan/penetapan berupa Rehabilitasi, apa langkah-langkah yang bisa dilakukan 

guna mengatasi kendala tersebut? 

Solusi: 

Dalam rangka menindaklanjuti masalah tersebut para pimpinan dalam Rapat 

Koordinasi akan segera melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan 

Daerah (Forkopimda) Kabupaten Gunung Mas, khususnya dengan 

mengikursertakan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas, 

sehingga penerapan Restorative Justice khususnya dalam penanganan perkara 
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pidana Narkotika di lingkungan Kabupaten Gunung Mas dapat diwujudkan secara 

optimal.  

 

2. Isu: 

Bahwa kendala lain terkait penerapan Restorative Justice khususnya dalam 

penanganan perkara pidana Narkotika di lingkungan Kabupaten Gunung Mas 

adalah belum terbentuknya Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang bertugas untuk 

melakukan   asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana 

terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam 

kaitannya dengan Pecandu/Penyalahguna Narkotika dan Korban Penyalahgunaan 

Narkotika, yang mana dalam menerapkan Restorative Justice dengan persyaratan 

tertentu, hasil asesmen dari TAT tersebut harus dilampirkan pada saat pelimpahan 

berkas perkara ke Pengadilan, dan apabila tidak terdapat hasil asesmen dalam 

berkas perkara yang dilimpahkan, Hakim dalam persidangan dapat memerintahkan 

supaya dilakukan asesmen oleh TAT, sedangkan dalam keadaan yang diperlukan, 

asesmen oleh TAT masih dilaksanakan di Palangka Raya. Lalu bagaimana langkah 

untuk dapat segera membentuk TAT di wilayah Kabupaten Gunung Mas, 

mengingat pentingnya peran TAT untuk menerapkan Restorative Justice dalam 

penanganan perkara pidana Narkotika tertentu? 

Solusi: 

Dalam rangka menindaklanjuti masalah tersebut para pimpinan dalam Rapat 

Koordinasi akan segera melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan 

Daerah (Forkopimda) Kabupaten Gunung Mas, Dinas Kesehatan Kabupaten 

Gunung Mas, serta Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, 

sehingga Tim Asesmen Terpadu (TAT) di wilayah Kabupaten Gunung Mas dapat 

segera dibentuk dan sesegera mungkin dapat dibentuk juga Badan Narkotika 

Nasional Kabupaten Gunung Mas agar pelaksanaan tugas dari TAT dapat 

dilaksanakan secara efektif dan efisien.  

 

3. Isu: 

Di instansi Kejaksaan proses penerapan Restorative Justice sulit diterapkan karena 

prosesnya panjang dan dilakukan secara berjenjang sampai dengan tingkatan Jaksa 

Agung Muda Tindak Pidan Umum (JAMPIDUM), hal ini menjadi kendala 

tersendiri dalam menerapkan Restorative Justice, selain itu sampai dengan saat ini 
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belum ada perkara di wilayah Kabupaten Gunung Mas yang memenuhi syarat 

untuk ditangani dengan menerapkan Restorative Justice. 

Solusi: 

Berkaitan dengan hal ini, Kajari Gunung Mas menyampaikan hal tersebut adalah 

proses internal dari instansi Kejaksaan yang harus dilalui sehingga tidak dapat 

disimpangi, hal ini dikarenakan meskipun penerapan Restorative Justice memiliki 

tujuan yang mulia akan tetapi dalam prakteknya seringkali menjadi celah untuk 

disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu, hal inilah yang menyebabkan proses 

berjenjang memiliki peran yang penting. Namun terlepas dari kendala-kendala 

dalam menerapkan Restorative Justice khususnya di lingkungan Kejaksaan 

tersebut, pihak Kejaksaan akan tetap mengupayakan penerapan Restorative Justice 

apabila memang terdapat perkara-perkara tertentu yang memenuhi syarat untuk itu.      

 

4. Isu: 

Berkaitan dengan penerapan Restorative Justice pada penanganan perkara pidana 

khususnya yang berkaitan dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) 

dan Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum (PBH), juga mewajibkan 

Pengadilan menyediakan daftar Pekerja Sosial (Peksos), sementara seperti yang 

kita ketahui bersama selama ini penyediaan Peksos dalam menangani perkara 

pidana di wilayah hukum Kabupaten Gunung Mas masih mendatangkan Peksos 

dari Palangkaraya, karena di Kabupaten Gunung Mas belum tersedia Peksos 

tersendiri, hal ini juga menjadi kendala khususnya dalam proses pendampingan 

oleh Peksos pada semua tingkatan pemeriksaan perkara, lalu bagaimana solusinya?  

Solusi: 

Dalam rangka menindaklanjuti masalah tersebut para pimpinan dalam Rapat 

Koordinasi akan segera melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan 

Daerah (Forkopimda) Kabupaten Gunung Mas, khususnya dengan 

mengikursertakan dinas terkait yaitu Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas agar 

segera mengusulkan untuk disediakan Peksos Profesional di wilayah Kabupaten 

Gunung Mas. Meski demikian, tentu proses ini membutuhkan waktu dalam 

mewujudkannya sehingga untuk sementara waktu tetap menggunakan Peksos dari 

Palangka Raya, dan apabila dalam keadaan yang mendesak harus segera dihadirkan 

Peksos tersebut, maka dapat menggunkana sarana teknologi informasi dengan 

menghadirkan secara daring. Dengan demikian, pihak-pihak yang seharusnya 
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mendapatkan pendampingan dari Peksos tetap dapat menggunakan haknya tersebut 

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak. 

 

5. Isu: 

Berkaitan dengan penanganan perkara pidana dengan menerapkan Restorative 

Justice, pengaturannya masih tersebar di berbagai peraturan, apakah tidak 

sebaiknya dibuat satu regulasi hukum yang secara khusus mengatur mengenai 

Restorative Justice? 

Solusi: 

Usul mengenai pembuatan suatu regulasi hukum yang secara keseluruhan 

mengatur mengenai penerapan Restorative Justice dalam perkara pidana memang 

sesuatu yang ideal, namun sangat sulit untuk diwujudkan. Mengingat hal ini sudah 

masuk ranah legislasi nasional yang bukan merupakan kewenangan dari para 

instansi peserta. Oleh karena itu, rapat koordinasi semacam ini menjadi salah satu 

solusi pengganti karena melalui forum-forum diskusi seperti ini masing-masing 

instansi dapat bertukar pikiran serta bertukar informasi mengenai aturan-aturan 

yang diberlakukan secara internal pada masing-masing instansi, khususnya yang 

berkaitan dengan pelaksanaan Restorative Justice, kegiatan semacam ini tentunya 

dapat menambah wawasan serta mendorong persamaan persepsi mengenai betapa 

pentingnya mengubah paradigma dalam menangani perkara pidana tertentu dari 

semula hanya berfokus pada penghukuman (Retributive Justice) kini beralih 

kepada pemulihan dan bukan pembalasan (Restorative Justice).  

 

6. Isu: 

Salah satu bentuk perwujudan Restorative Justice adalah dengan adanya 

mekanisme Diversi dalam penanganan perkara Anak. Adapun seperti yang telah 

kita ketahui bersama pelaksanaan Diversi tersebut dapat dilakukan pada setiap 

tingkatan pemeriksaan. Meski demikian hal yang perlu kita samakan adalah 

persepsi mengenai apakah dimungkinkan Diversi masih dapat dilakukan meskipun 

sudah ada hasil Diversi sebelumnya yang dinyatakan gagal?  

Solusi: 

Mengenai hal tersebut, perlu dipahami bersama bahwa berdasarkan  Surat 

Keputusan Direktur Jenderal. Badan Peradilan Umum. Nomor : 
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1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Tanggal : 22 Desember 2020 tentang Pedoman 

Restorative Justice, bahkan ketika sidang sudah sampai pada acara pembacaan 

dakwaan Hakim secara proaktif mendorong para pihak terkait untuk 

mengupayakan perdamaian. Sehingga, proses diversi secara formal memang tidak 

dapat dilakukan lagi ketika tahapan diversi pada seluruh tingkatan pemeriksaan 

sudah dilakukan dan hasilnya gagal, meski demikian esensi dari diversi yang salah 

satunya adalah melakukan musyawarah demi mencapai kesepakatan tetap dapat 

dilakukan meskipun tidak dalam proses diversi secara formal. 

 

7. Isu: 

Dalam hal diversi pada tingkat penuntutan masih berjalan, sementara dikarenakan 

adanya masa penahanan yang hampir berakhir (mis : untuk perkara yang dikenakan 

penahanan) kemudian Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri 

yang mengakibatkan diversi pada tingkat pemeriksaan perkara di pengadilan harus 

ditempuh, lalu ketika diversi di tingkat pengadilan tersebut kemudian gagal dan 

persidangan berlanjut, dan ternyata diversi yang dilakukan pada tingkat penuntutan 

sebelumya dinyatakan berhasil dan Penuntut Umum meminta kepada Ketua 

Pengadilan Negeri untuk menetapkan diversi pada tingkat penuntutan tersebut 

berhasil, lalu apa langkah yang dapat dilakukan?      

Solusi: 

Berkaitan dengan hal tersebut, telah ada hasil Rumusan Hukum Kamar Pidana 

Tahun 2017 (SEMA No. 1 tahun 2017), yang memberikan pedoman bagi Hakim 

untuk mengatasinya yaitu sebagai berikut: 

1. Ketua Pengadilan Negeri wajib menerbitkan Penetapan Diversi atas permintaan 

Penuntut Umum dan Penetapan Diversi tersebut diserahkan kepada 

Hakim/Majelis Hakim Anak yang menangani perkara Anak tersebut; 

2. Setelah Hakim/Majelis Hakim Anak menerima Penetapan Diversi tersebut, 

maka Hakim/Majelis hakim Anak menyikapinya sebagai berikut: 

a) Apabila terhadap perkara tersebut belum sampai pada tahap proses 

pemeriksaan, maka Hakim/Majelis Hakim Anak membuat Penetapan 

Menghentikan Pemeriksaan; 

b) Apabila sudah sampai pada tahap proses pemeriksaan persidangan maka 

Hakim/Majelis Hakim Anak memutus perkara tersebut dengan putusan akhir 

yang amar putusannya yaitu menetapkan pihak-pihak untuk mentaati 
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Kesepakatan Diversi, menetapkan status barang bukti, perintah 

mengeluarkan Anak dari tahanan apabila Anak ditahan dan biaya perkara 

dibebankan kepada Negara.  

 

8. Isu: 

Apa peran instansi daerah (APH) dalam mendukung pelaksanaan SPPT-TI, serta 

apa manfaat yang diperoleh secara langsung oleh instansi daerah (APH) mengingat 

pelaksana SPPT-TI berada di tingkat pusat?  

Solusi: 

Saat ini masing-masing instansi peserta sudah memiliki aplikasinya sendiri-sendiri 

sebagai sarana untuk memudahkan proses administrasi dari suatu penanganan 

perkara pidana. Adapun hadirnya SPPT-TI ini tidak menggantikan aplikasi dari 

masing-masing instansi peserta yang selama ini telah digunakan, namun justru 

bersifat saling melengkapi. Artinya, peran dari masing-masing instansi daerah 

adalah dengan menginput data pada aplikasi yang sudah ada secara lengkap, tertib 

dan akurat serta secara berkala melakukan sinkronisasi/penyamaan data dengan 

server pada tingkat pusat, hal ini dikarenakan data tersebut adalah yang nantinya 

akan dilakukan pertukaran data pada tingkat pusat. Adapun untuk saat ini, 

Pengadilan sendiri belum secara optimal mendapatkan manfaat langsung dengan 

adanya SPPT-TI ini, karena di lingkungan Mahkamah Agung RI baru beberapa 

pengadilan yang menjadi Pilot Project SPPT-TI dan Pengadilan Negeri Kuala 

Kurun belum termasuk satuan kerja yang menjadi Pilot Project tersebut. Meski 

demikian, Pengadilan Negeri Kuala Kurun terus berkomitmen untuk mendukung 

pelaksanaan SPPT-TI dengan melaksanakan peran Pengadilan Negeri sebagaimana 

telah disebutkan sebelumnya secara konsisten, selain itu diharapkan kepada semua 

instansi terkait yang berada di daerah khususnya yang menjadi peserta dalam Rapat 

Koordinasi ini juga turut berperan dalam mendukung implementasi SPPT-TI 

tersebut.   

    

3. Penutup  

Demikian Hasil Rapat Koordinasi dan Focus Group Discussion tentang Implementasi 

Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana secara Terpadu berbasis Teknologi Informasi 

(SPPT-TI) dan Penguatan Restorative Justice kepada Aparat Penegak Hukum Se-Kabupaten 

Gunung Mas ini disusun, untuk kiranya dapat menjadi pedoman bersama bagi para instansi 
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peserta. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi para instansi 

peserta agar seluruh APH di wilayah Kabupaten Gunung Mas senantiasa bersinergi dengan 

suatu pemahaman yang sama, khususnya dalam menerapkan Restorative Justice, serta dalam 

melakukan upaya-upaya untuk mendukung implementasi SPPT-TI. Selain itu, dengan adanya 

rapat koordinasi ini ke depannya juga diharapkan dapat mendorong upaya-upaya untuk 

segera dibentuknya suatu kebijakan politik berupa payung hukum yang secara khusus 

mengatur mengenai pedoman pelaksanaan Restorative Justice yang berlaku bagi seluruh 

Aparat Penegak Hukum (APH).      


