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DAFTAR PERTANYAAN 

 

 

 Untuk Kepolisian (Polmas) (2 Orang data yang dibutuhkan) 
 
 

1. Apa saja tugas perpolisian masyarakat yang diwajibkan kepada anggota Polmas 

Sector Galur Kabupaten Kulonprogo? 

2. Apa tugas perpolisian masyarakat bidang reskrim dan babinkamtibmas di Polsek 

Galur Kabupaten Kulonprogo? 

3. Kegiatan apa saja yang dilaksanakan oleh Polmas dalam bidang reskrim dan 

babinkamtibmas Polsek Galur Kabupaten Kulonprogo? 

4. Bagaimana peran Polmas dalam memediasi kasus-kasus pidana yang ada di wilayah 

hukum Polsek Galur? 

5. Bagaimana peran Polmas dalam melakukan pendekatan kepada korban dalam proses 

mediasi pidana dalam kasus yang ditangani tersebut? 

6. Bagaimana peran Polmas dalam melakukan pendekatan kepada pelaku dalam proses 

mediasi pidana dalam kasus yang ditangani tersebut? 

7. Siapa saja stakeholder yang dilibatkan dalam proses mediasi pidana oleh Polmas 

Polsek Galur? 

8. Bagaimana karakeristik kasus yang dapat dilakukan mediasi penal oleh polmas? 

9. Ada berapa kasus yang telah ditangani oleh Polmas Polsek Galur selama lima tahun 

terakhir? 

10. Bagaimana tingkat keberhasilan penanganan perkara tersebut? 

11. Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan mediasi penal oleh Polmas Polsek 

Galur? Dari segi internal apa saja? Dan dari segi internal apa saja? 

12. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi penal oleh Polmas Polsek 

Galur? Dari segi internal apa saja? Dan dari segi internal apa saja? 
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 Untuk Anggota FKPM (Yang terlibat aja 1 Tokoh Agama 1 tokoh masyarakat) 

 
 

1. Ada berapa unsur dalam kepengurusan FKPM saat ini? 

2. Apa saja tugas FKPM dalam membantu meningkatkan kamtibmas di wilayah hukum 

Polsek Galur? 

3. Bagaimana peran FKPM dalam melakukan proses mediasi pidana ketika ada kejadian 

peristiwa pidana? 

4. Bagaimana program FKPM dalam meningkatkan kamtibmas di wilayah hukum 

Polsek Galur? 

 

 Korban dan Pelaku 
 

Korban (1 orang saja data yang dibutuhkan) 
 

1. Anda pernah menjadi korban tindak pidana apa? 

2. Apa yang menyebabkan anda menjadi korban tindak pidana tersebut? 

3. Anda melaporkan pelaku atas tuduhan apa? 

4. Siapa yang merespon laporan anda? 

5. Anda mencabut laporan, itu apa sebabnya? 

6. Siap yang mendorong anda untuk mencabut laporan? 

7. Mengapa anda mau mencabut laporan tersebut? 

8. Siapa yang paling berperan dalam proses penyelesaian masalah tersebut? 

9. Apakah anda merasa telah mendapat keadilan dengan langkah mediasi yang 

dilakukan oleh pihak kepolisian? Jika tidak, apa harapan anda dengan proses hukum 

yang ditangani kepolisian? 
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Pelaku (1 orang saja data yang dibutuhkan ) 
 

1. Anda pernah sebagai salah satu pelaku (terlapor) tindak pidana di wilayah hukum 

Polsek Galur, apa tuduhan yang dikenakan kepada saudara? 

2. Berapa kali anda dimintai keterangan oleh Polsek Galur? 

3. Bagaimana upaya anda waktu itu untuk berdamai dengan korban? 

4. Siapa yang mendorong anda untuk berdamai? 

5. Bagaimana peran kepolisian dalam mengupayakan perdamaian? 

6. Apakah kepolisian mengambil tindakan-tindakan atau upaya-upaya tertentu untuk 

mencari jalan keluar dari kasus hokum yang membelit anda? 

7. Menurut anda, apakah kepolisian telah memberikan keadilan hokum bagi anda? 

8. Bagaimana pendapat anda dengan langkah mediasi yang diambil oleh pihak Polsek 

Galur? 


