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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Urgensi Memasukkan Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Sistem 

Pemidanaan di Indonesia 

Pembaharuan Hukum Pidana Pada dasarnya merupakan bagian dari 

kebijakan hukum pidana.78 Sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, 

maka pembaharuan hukum pidana hakikatnya bertujuan untuk  menjadikan 

hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam 

masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pembaharuan hukum pidana 

dilakukan agar hukum pidanan yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai 

masyarakat Indonesia.79 

Kebutuhan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana (penal 

reform) di Indonesia sejalan dengan hasil dari Kongres PBB tahun 1976 

tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan kepada pelaku kejahatan. Dalam 

kongres tersebut dinyatakan bahwa hukum pidana yang ada selama ini di 

berbagai negara yang sering berasal dari hukum asing dari zaman kolonial 

yang pada umumnya telah asing dan tidak adil (obsolete and unjustice) serta 

ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan (outmoded and unreal) 

karena tidak berakar dan pada nilai-nilai budaya dan bahkan  ada  diskrepansi 

 

                                                           
78 Barada Nawawi arief dalam Tongat, Op. Cit. hal. 19. 

79 Ibid, hal. 20-21. 
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dengan aspirasi masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial 

masa kini.80 

Dalam Penjelasan Umum RUU KUHP juga ditegaskan bahwa 

Penyusunan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional untuk 

menggantikan KUHP peninggalan pemerintah kolonial Belanda dengan 

segala perubahannya merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan 

hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu agar 

dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang, sesuai dengan 

tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang 

berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan atas landasan yang terkandung 

dalam konsideran RKUHP tersebut, reformulasi atas pengaturan hukum 

pidana yang dilakukan meliputi penentuan tindak pidana (kriminalisasi) yang 

sangat jauh berbeda dengan KUHP sekarang. 

Tercatat ada 743 pasal dalam RUU KUHP dimana 513 di antaranya 

adalah pasal mengenai tindak pidana, selebihnya adalah pasal ketentuan 

umum. Adanya perubahan yang cukup mendasar dari konsep awal sampai 

dengan konsep yang terakhir menunjukkan bahwa persoalan pemberian 

sanksi dalam RKUHP selalu disesuaikan dengan perkembangan kondisi 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Barda Nawawi Arief dan Muladi, 

menyatakan bahwa hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan 

pemidanaan adalah titik penting dalam menentukan strategi perencanaan 

politik kriminal. Menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan 
                                                           

80 Barda Nawawi Arief, 2009, RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi 
Sistem Hukum Pidana Indonesia, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal.29. 
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untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan. 

Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk 

mencapai tujuan, setidak-tidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan 

dari persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi.81 

Adapun materi baru yang diatur dalam RUU KUHP adalah sanksi 

pinana kerja sosial. Pidana kerja sosial merupakan bentuk pidana di mana 

pidana tersebut dijalani oleh terpidana dengan melakukan pekerjaan sosial 

yang ditentukan. Dalam wacana ilmu hukum pidana istilah “pidana kerja 

sosial” kemudian lazim diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan istilah 

Community Service Order.82 

Secara sederhana “pidana kerja sosial” dapat diartikan sebagai pidana 

yang berupa kerja sosial. Pidana kerja sosial merupakan jenis pidana yang 

berbeda dengan pidana perampasan kemerdekaan, dimana pidana tersebut 

dijalani oleh terpidana di luar lembaga dengan melakukan pekerjaan-

pekerjaan sosial yang ditentukan.  

Pidana kerja sosial telah banyak diterapkan dalam bebagai kebijakan 

kriminal negara-negara di dunia. Bahkan sebelum masalah efektifitas pinada 

penjara menjadi pusat perhatian kongres PBB pada tahun 1975, pada tahun 

1972 negara bagian Tasmania di Australia telah memberlakukan alternatif 

pidana perampasan kemerdekaan dengan pidana kerja sosial yang disebut 

dengan nama work order. Adapun alasan diterapkannya work order adalah 

                                                           
81 Ibid,  hal. 30. 

82 Tongat, Op. Cit., hal.7. 
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karena tidak mencukupinya lagi kapasitas penjara dan pertimbangan relatif 

mahalnya biaya pidana penjara.83 

Pada tahun yang sama, sejak 1972 Inggris juga telah menerapkan 

pidana kerja sosial bagi negara-negara Eropa Barat. Selain Inggris, Denmark, 

Jerman, Prancis, Belanda, Norwegia dan Portugal memberlakukan pidana 

kerja sosial sebagai pidana pokok, atau pengganti pidana singkat dengan 

penangguhan penahanan. Di Jerman sejak tahun 1969, pidana kerja sosial 

bisa menjadi penagguhan penahanan. Perancis memasukkan pidana kerja 

sosial dalam perundangan sejak 1 Januari 1984, yang dapat dijatuhkan 

sebagai pengganti atau syarat penangguhan penahanan. Di Denmark uji coba 

pidana kerja sosial dimulai sejak 1982 di Kota Kopenhagen dan Nort Jutland. 

Sementara di Belanda uji coba yang sama dimulai sejak 1981 di beberapa 

distrik dan kemudian pada tahun 1983 diperluas di seluruh distrik Belanda. 

Kemudian pada tahun 1985 Finlandia juga mulai menerapkan uji coba pidana 

kerja sosial.84 

Selain di negara-negara Eropa Continental, pidana kerja sosial juga 

diberlakukan di negara-negara Anglo Saxon, seperti Kanada dan Amerika 

Serikat. Di Kanada pidana kerja sosial merupakan alternatif pidana 

perampasan kemerdekaan atau bentuk pidana lain lain yang dapat dijatuhkan 

yang dapat dijatuhkan baik terhadap orang dewasa atau anak muda baik 

sebagai pidana bersyarat maupun percobaan. Sementara di Pengadilan 

                                                           
83 Eryana Ganda Nugraha, 2003, Kebijakan Legislatif tentang Pidana Kerja Sosial di 

Indonesia, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, hal. 69 

84 Ibid, hal. 70. 
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Federal Amerika Serikat pidana kerja sosial bukan merupakan pidana 

tersendiri melainkan merupakan syarat khusus pidana percobaan atau 

pelepasan dengan pengawasan.85   

Sementara di Indonesia pidana kerja sosial dikenal sejak dimasukkan 

dalam RUU KUHP, adapun beberapa alasan pentingnya memasukkan pidana 

kerja sosial dalam RUU KUHP adalah sebagi berikut: 

1. Alasan Filosofis 

Usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia harus dilandaskan 

pada tujuan nasional yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia sebagai 

sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. KUHP yang saat ini masih 

berlaku merupakan produk hukum pemerintah Kolonial Hindia Belanda, 

yang perlu disesuaikan. Alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 

1945 harus dijadikan tolak ukur untuk pelaksanaan pembaharuan 

tersebut. Dengan kata lain pembaharuan hukum pidana harus menjadi  

sarana untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Materi 

hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, 

keadaan, perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang 

bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta 

menciptakan keseimbangan berdasarkan nilai moral religius Ketuhanan 

                                                           
85 Ibid, hal. 78-79. 
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Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.86  

Terkait dengan pembaharuan hukum pidana, paling tidak terdapat 

dua tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana dan pidana yaitu tujuan 

ke dalam dan tujuan keluar. Tujuan ke dalam, adalah pembaharuan 

hukum pidana dilakukan sebagai sarana untuk perlindungan masyarakat 

dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kedua tujuan tersebut sebagai 

batu landasan (acornerstone) dari hukum pidana dan pembaruan hukum 

pidana. Sedangkan tujuan keluar adalah ikut serta menciptakan ketertiban 

dunia sehubungan dengan perkembangan kejahatan internasional 

(international crimes). Perlindungan masyarakat (social defence) dengan 

penegakan hukum dalam pidana dan pembaharuan pidana yang 

dilaksanakan dengan tujuan:87 

1. perlindungan masyarakat dari perbuatan anti sosial yang 

merugikan dan membahayakan masyarakat, maka tujuan 

pemidanaan adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan.  

2. perlindungan masyarakat dari sifat berbahayanya seseorang, 

maka pidana/pemidanaan dalam hukum pidana bertujuan 

memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan 

mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada 

hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.  

                                                           
86 Naskah Akademik RUU KUHP, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hal. 162. 

87 Barda Nawawi Arief, dalam Naskah Akademik RUU KUHP, Ibid, hal. 163. 
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3. perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan sanksi atau 

reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat 

pada umumnya, maka tujuan pidana dirumuskan untuk 

mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan sewenang- 

wenang di luar hukum. 

4. perlindungan masyarakat dari gangguan keseimbangan atau 

keselarasan berbagai kepentingan dan nilai akibat dari adanya 

kejahatan, maka penegakan hukum pidana harus dapat 

menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 

dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa 

damai dalam masyarakat. Perlindungan masyarakat dalam hal 

ini mencakup pula secara khusus perlindungan korban 

kejahatan (victim of crime), yang setelah perang dunia kedua 

mengemuka. Korban dalam hal ini mencakup pula korban 

“abuse of power”, yang harus memperoleh perlindungan 

berupa “access to justice and fair treatment, restitution, 

compensation and assistance”. 

Selanjutnya, berkaitan dengan pidana, pidana merupakan suatu 

penderitaan yang diberikan oleh Negara kepada orang yang telah 

melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan serta merugikan 

masyarakat. Hal tersebut sebagaimana pendapat Sudarto bahwa: 

“Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada 
seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 
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Undang-Undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan 
sebagai nestapa”.88 

 
Pendapat tersebut, sejalan dengan Van Bemmelen bahwa arti 

Pidana atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah:  

“Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan 
oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas 
nama Negara sebagai penanggung jawab dan ketertiban hukum 
umum bagi seseorang pelanggar, yakni semata-mata karena 
orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum harus 
ditegakkan oIeh Negara”.89 
 

Adapun tujuan sanksi pidana adalah memberikan penderitaan atau 

sebagai balasan kepada pelanggar sehingga pelanggar dapat merasakan 

akibat perbuatannya. Selain itu pemberian sanksi pidana diharapkan agar 

si pelaku sadar atas perbuatannya sehingga tidak akan mengulangi lagi. 

Dalam hukum pidana, sanksi berfungsi bukan semata-mata hanya untuk 

menakut-nakuti si pelanggar, namun lebih dari itu, adanya sanksi 

diharapkan dapat mendidik dan memperbaiki si pelaku. Jadi, Pidana itu 

pada hakikatnya merupakan nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksud 

untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat 

manusia. 

Namun, saat ini pidana penjara mendapat banyak kritik tajam, baik 

dilihat dari sudut efektivitasnya maupun dilihat dari akibat-akibat negatif 

lainnya yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang.  

                                                           
88 Sudarto, 1981, Kapita Selekta...., Op. Cit, hal. 110. 

89 P.A.F Lamintang, 1984, Hukum Penitensier…, hal. 47. 
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Menurut Barda Nawawi, kritik yang moderat terhadap pidana penjara 

dapat dikelompokkan dalam 3 kritik yaitu: 

a. Kritik dari sudut strafmodus, yaitu melihat dari sudut 

pelaksanaan pidana penjara, dari sudut sistem pembinaan atau 

treatment dan kelembagaan atau institusinya.  

b. Kritik dari sudut strafmaat melihat dari sudut lamanya pidana 

penjara, khususnya ingin membatasi atau mengurangi 

penggunaan pidana penjara jangka pendek.  

c. Kririk dari sudut straftshort ditujukan terhadap penggunaan 

atau penjatuhan pidana penjara dilihat sebagai jenis pidana, 

yaitu adanya kecenderungan untuk mengurangi atau 

membatasi penjatuhan pidana penjara secara limitatif dan 

selektif.90 

Dari tiga kritik terhadap penjara dapat disimpulkan bahwa tidak 

semua kejahatan harus diganjar dengan pidana penjara. Selain itu, 

pidana berupa perampasan kemerdekaan memiliki beberapa dampak 

negatif, antara lain sebagai berikut:91 

1. Seseorang narapidana dapat kehilangan kepribadian atau 

identitas diri, akibat peraturan dan tata cara hidup di Lembaga 

Pemasyarakatan (Loss of Personality). 

                                                           
90 Barda Nawawi Arief, 2003, Kapita Selekta …, Op. Cit, hal. 34. 

91 C.I Harsono, 1995, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Jakarta: Djambatan, hal. 60. 
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2. Selama menjalani pidana,  narapidana selalu dalam pengawasan 

petugas sehingga ia merasa kurang aman, merasa selalu 

dicurigai atas tindakannya (Loss of Security). 

3. Dengan dikenai pidana jelas kemerdekaan individualnya 

terampas, ini dapat menyebabkan perasaan tertekan,  pemurung 

mudah marah sehingga dapat menghambat proses pembinaan 

(Loss of Libern). 

4. Dengan menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, 

maka kebebasan untuk berkomunikasi dengan siapa pun juga 

dibatasi (Loss Communication). 

5. Selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, narapidana dapat 

merasa kehilangan pelayanan yang baik karena semua harus 

dikejakan sendiri (Loss of Good And Service) 

6. Dengan pembatasan bergerak dan penempatan narapidana 

menurut jenis kelamin, narapida merasakan terampasnya naluri 

seks, kasih sayang dan kerinduan pada keluarga (Loss of 

Heterosexual) 

7. Selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan muculnya 

perlakuan yang bermacam-macam baik dari petugas maupun 

sesama narapidana lainya, dapat menghilangkan harga dirinya 

(Loss of prestige) 
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8. Akibat dari berbagai perampasan kemerdekaan di dalam 

lembaga permasyarakatan, narapidana dapat menjadi kehilangan 

percaya diri (Loss of Believe) 

9. Narapidana selama menjalani pidananya didalam lembaga 

permasyarakatan, karena perasaan tertekan dapat kehilangan 

daya kreatifitasnya, gagasan-gagasannya dan imajinasinya (Loss 

of Creatifity) 

Hukuman pidana penjara semakin mendapat banyak kritik 

apabila diterapkan terhadap kejahatan dengan hukuman pidana 

penjara jangka pendek karena banyak kelemahan yang dimiliki. Oleh 

karenanya  Pada Tahun 1960, dalam rekomendasi Kongres Ke-2 PBB 

mengenai “The Prevention of Crime and Treatment of Offenders” di 

London, juga melemparkan kritik terhadap pidana penjara jangka pendek, 

yaitu: 

1. Kongres mengakui bahwa dalam banyak hal, pidana penjara 

pendek mungkin berbahaya, yaitu si pelanggar dapat 

terkontaminasi dan sedikit atau tidak memberi kesempatan 

untuk menjalani pelatihan yang konstruktif dan karena itu 

penggunaannya secara luas tidak dikehendaki. 

2. Kongres menyadari bahwa dalam praktiknya penghapusan 

menyeluruh pidana penjara pendek tidaklah mungkin, yang 

realistik hanya dapat dicapai dengan mengurangi jumlah 

penggunaannya; 
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3. Pengurangan berangsur-angsur itu dengan meningkatkan 

bentuk-bentuk pengganti atau alternatif (pidana bersyarat, 

pengawasan atau probation, denda, pekerjaan di luar lembaga, 

dan tindakan-tindakan lain yang tidak mengandung 

perampasan kemerdekaan); 

4. Dalam hal pidana penjara jangka pendek tidak dapat 

dihindari, pelaksanaannya harus terpisah atau tersendiri dari 

yang dijatuhi pidana penjara untuk waktu yang lama dan 

pembinaannya harus bersifat konstruktif. 

Kritik-kritik tersebut di atas menjadi dasar atau latar belakang para 

ahli pidana untuk melakukan pemikiran pembaharuan terhadap pidana 

dan pemidanaan, bahwa pidana dan pemidanaan bukan hanya 

menitikberatkan terhadap kepentingan masyarakat tetapi juga 

perlindungan individu dari pelaku tindak pidana. Pun hal tersebut juga 

telah dilakukan oleh banyak negara di dunia. Ketidakpuasan terhadap 

hukum pidana formal telah memicu sejumlah pemikiran untuk 

melakukan upaya alternatif dalam menjawab persoalan-persoalan yang 

berkaitan dengan penanganan tindak pidana yang terjadi di negara yang 

bersangkutan. 

Dengan demikian, dalam resolusi kongres PBB ke-6 mengenai 

‘The Prevention of Crime and the Treatment of Offender’ dikemukakan 

mengenai perlunya digunakan beberapa alternatif sanksi dari pidana 

penjara. Salah satu pertimbangan yang dikemukakan dalam kongres 
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tersebut adalah bahwa sanksi-sanksi alternatif tersebut dalam banyak 

kasus kemungkinan akan lebih efektif dari pada pidana penjara. 

Terhadap dampak negatif pidana penjara disinggung kembali 

dalam Kongres PBB ke-7 mengenai The Prevention of Crime and the 

Treatment of Offender’ dinyatakan bahwa pertambahan jumlah dan 

lamanya pidana penjara ternyata tidak memiliki dampak yang signifikan 

terhadap penurunan jumlah kejahatan. Pada kongres ini kemudian 

merekomendasikan setiap negara untuk menggunakan sanksi pidana 

sanksi pidana yang berupa tindakan-tindakan non-custodial untuk 

perkara pidana yang dianggap tidak terlalu serius atau membahayakan 

dan merekomendasikan pula agar setiap negara mempertimbangkan 

pidana penjara hanya sebagai sanksi yang terakhir (ultimum remedium). 

Untuk itu dalam draf resolusi yang merupakan hasil kongres PBB 

ke-8 mengenai ‘The Prevention of Crime and the Treatment 

Offender’ yang diadakan di Havana, Cuba, pada tanggal 27 Agustus-7 

September 1990, diterima Aturan Standar Minimum untuk Tindakan-

tindakan Non-custodial oleh Majelis Umum. Resolusi ini dikeluarkan 

dengan pertimbangan bahwa pembatasan kemerdekaan hanya dapat 

dibenarkan dilihat dari segi keamanan masyarakat, pencegahan 

kejahatan, pembalasan yang adil dan penangkalan dan reintegrasi pelaku 

tindak pidana ke dalam masyarakat sebagai tujuan utama dalam sistem 

peradilan pidana.  
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Hemat penulis, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

diperlukan alternatif pengganti hukuman pidana yang selaras dengan 

tujuan pemidanaan dan memberikan perlindungan kepada individu 

maupun perlindungan kepada masyarakat tanpa menghilangkan esensi 

dari hukum pidana itu sendiri, suatu alternatif sanksi pidana yang lebih 

meminimalisir kelemahan dari pidana penjara, khususnya pidana penjara 

jangka pendek. 

Adapun tindakan alternatif yang dapat dilakukan dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan hukum -khususnya yang diancam 

dengan pidana penjara jangka pendek-, salah satunya yaitu dengan 

menggunakan Pidana kerja sosial. 

Pidana kerja sosial yang menganut falsafah pembinaan (treatment 

philosophy) diharapkan dapat menjadi jenis alternatif pidana yang efektif 

tanpa menghilangkan esensi dari pidana itu sendiri. Dengan pidana kerja 

sosial diharapkan dampak negatif dari penerapan pidana perampasan 

kemerdekaan seperti stigmatisasi, dehumanisasi, dan dampak negatif yang 

lain dapat dihindari. Dengan demikian terpidana tetap mempunyai 

kesempatan untuk menjadi manusia yang “utuh” sebagai bekal dalam 

proses pembinaan yang lebih lanjut. 

Selain penjelasan di atas, pidana kerja sosial juga sejalan dengan 

gagasan/ide pemasyarakatan, adapun hal dapat dijelaskan sebagai 

berikut:92 

                                                           
92 Tongat, Op. Cit, hal. 58-60. 
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a. Kesesuaian tujuan 

Sebagaimana di atas disinggung, bahwa “pemasyarakatan” 

mempunyai tujuan untuk   membina   kembali   seorang  yang 

sudah tersesat, dengan harapan agar ia sanggup menjadi 

manusia yang baik dan berguna bagi dirinya, bagi sesamanya 

dan bagi nusa dan bangsanya. Pendeknya ide pemasyarakatan 

mempunyai tujuan untuk kembali menjadikan seorang 

narapidana menjadi manusia yang utuh. Karena ide/gagasan

 pemasyarakatan merekomendasikan untuk dilakukannya 

pembinaan narapidana secara manusiawi dengan tetap 

menjunjung tinggi hak dan martabatnya. 

Di sisi yang lain, pidana kerja sosial mempunyai tujuan 

yang sama. Pidana kerja sosial bertolak dari gagasan untuk tetap 

memanusiakan terpidana sebagai manusia tetap di hormati. 

Selain itu kebebasan bergeraknya juga tetap di hormati. 

Dengan demikian jelas kiranya, bahwa perbedaan antara 

keduanya tidak menghilangkan kesamaan esensinya, tetapi 

hanya muncul dalam implementasi yang berbeda. Pidana kerja 

sosial muncul dalam bentuk pidana luar lembaga, sedang 

gagasan/ide pemasyarakatan muncul dalam bentuk pidana di 

dalam lembaga. 

b. Ide pemasyarakatan pada hakekatnya merupakan gagasan/ide 

melaksanakan pidana (penjara) dengan tetap menunjukan tinggi 
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harkat dan martabat sebagai manusia. Perlakuan itu 

dimaksudkan untuk tetap memposisikan narapidana yang tidak 

hanya sekedar “objek” tetapi sebagai berikut : “subjek”  di 

dalam proses pembinaan dengan sasaran akhir mengembalikan 

terpidana ketengah-tengah masyarakat sebaik orang yang baik 

dan berguna (resosialisasi terpidana). 

Dilihat dari sasaran yang demikian, maka ide 

pemasyarakatan pada hakekatnya  juga mempunyai sasaran yang 

sama dengan pidana kerja sosial. Dengan menempatkan 

terpidana dalam kerangka “kerja sosial” juga dimaksudkan agar  

tetap dapat bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya. Dengan 

demikian, terpidana tidak mengalami dehamunisasidan efek 

negatif lainnya akibat penerapan pidana dalam lembaga. 

c. Ide pemasyarakatan menuntut dilakukannya perlakuan 

terhadap narapidana yang lebih manusiawi. Tuntutan ini 

dilakukan dengan antara lain menempatkan terpidana sesuai 

dengan “beratnya” tindak pidana yang dilakukan. Upaya ini 

dilakukan atas pertimbangan untuk memperkecil kemungkinan 

komunikasi antara penjahat kelas “kakap” dengan para penjahat  

“pemula.” 
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Sejarah Pembentukan KUHP 

 

   Induk peraturan hukum pidana positif Indonesia adalah Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP ini mempunyai nama asli 

Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI) yang 

diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan Koninklijk Besluit (Titah 

Raja) Nomor 33 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 

Januari 1918. WvSNI merupakan turunan dari WvS negeri Belanda yang 

dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan di negara Belanda pada tahun 

1886. Walaupun WvSNI notabene turunan (copy) dari WvS Belanda, 

namun pemerintah kolonial pada saat itu menerapkan asas konkordansi 

(penyesuaian) bagi pemberlakuan WvS di negara jajahannya. Beberapa 

pasal dihapuskan dan disesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme 

Belanda atas wilayah Indonesia93 

   Jika diruntut lebih ke belakang, pertama kali negara Belanda 

membuat perundang-undangan hukum pidana sejak tahun 1795 dan 

disahkan pada tahun 1809. Kodifikasi hukum pidana nasional pertama ini 

disebut dengan Crimineel Wetboek voor Het Koninkrijk Holland. Namun 

baru dua tahun berlaku, pada tahun 1811 Perancis menjajah Belanda dan 

memberlakukan Code Penal (kodifikasi hukum pidana) yang dibuat tahun 

                                                           
93  Hynatha,  Sejarah KUHP, diakses dari https://hynatha30.files.wordpress.com, pada 30 

juli 2017. 

https://hynatha30.files.wordpress.com/
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1810 saat Napoleon Bonaparte menjadi penguasa Perancis. Pada tahun 

1813, Perancis meninggalkan negara Belanda. 

  Namun demikian negara Belanda masih mempertahankan Code 

Penal itu sampai tahun 1886. Pada tahun 1886 mulai diberlakukan Wetboek 

van Strafrecht sebagai pengganti Code Penal Napoleon. Setelah Indonesia 

menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945, untuk mengisi kekosongan 

hukum pidana yang diberlakukan di Indonesia maka dengan dasar Pasal II 

Aturan Peralihan UUD 1945, WvSNI tetap diberlakukan. Pemberlakukan 

WvSNI menjadi hukum pidana Indonesia ini menggunakan Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia. Dalam 

Pasal VI Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 disebutkan bahwa nama 

Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie diubah menjadi Wetboek 

van Strafrecht dan “dapat disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana”. 

  Di samping itu, undang-undang ini juga tidak memberlakukan 

kembali peraturan-peraturan pidana yang dikeluarkan sejak tanggal 8 Maret 

1942, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang maupun oleh panglima 

tertinggi Balatentara Hindia Belanda. Oleh karena perjuangan bangsa 

Indonesia belum selesai pada tahun 1946 dan munculnya dualisme KUHP 

setelah tahun tersebut maka pada tahun 1958 dikeluarkan Undang-undang 

Nomor 73 Tahun 1958 yang memberlakukan Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1946 bagi seluruh wilayah Republik Indonesia.  
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2. Alasan Sosiologis 

Adapun alasan sosiologis perlunya memasukkan pidana kerja sosial 

dalam pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia adalah: Pertama, 

pasca Perang Dunia II, manfaat pidana penjara untuk meperbaiki atau 

merehabilitasi penjahat menjadi manusia yang lebih baik setelah keluar 

dari penjara ternyata tidak ada sama sekali. Pidana penjara dan 

pelaksanaannya telah banyak ditemukan berbagai dampak yang negatif, 

diantaranya adalah pidana penjara membawa “pendidikan kejahatan oleh 

penjahat”. Lembaga Pemasyarakatan seringkali berfungsi sebagai 

“tempat kuliahnya para penjahat” yang akan melahirkan penjahat yang 

lebih profesional. Dengan lahirnya penjahat profesional ini, pada 

gilirannya juga akan menambah beban kepada masyarakat karena 

timbulnya ancaman yang lebih besar.94 

Kedua, Lapas di Indonesia saat ini sudah overkapasitas (Over 

capasity). Kelebihan tingkat hunian tersebut merupakan permasalahan 

utama yang dihadapi lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan 

(rutan) terutama di Pulau Jawa. Tingkat hunian yang sudah melebihi 

daya tampung ini sangat menyulitkan baik dalam segi pembinaan, 

pengawasan maupun pemeliharaan sanitasi para warga binaan itu sendiri. 

                                                           
94 Tongat, Op. Cit., hal. 49. 
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Untuk melihat seberapa besar permasalahan overkapasitas dapat 

dilihat melalui tabel dibawah ini: 

 

Tabel 1: Perbandingan jumlah narapidana dan tahanan 

Jumlah 
Desember 

2012 

Desember 

2013 

Desember 

2014 

Januari 

2015 

Tahanan 48.309 51.293 52.922 53,014 
Narapidana 102.379 108.668 110.482 111.845 
UPT 440 459 463 464 
Kapasitas 102.040 107.359 109.573 110.098 
Overcapacity (%) 148% 149% 149% 150% 

 
Sumber: http://www.hukumpedia.com/ 

Tabel tersebut dapat dilihat bahwa peningkatan angka tahanan dan 

narapidana terjadi tiap tahunnya, meskipun jumlah UPT dan kapasitas 

juga bertambah, namun tentu saja tidak dapat membendung lonjakan 

penghuni Rutan dan Lapas. Tercatat pada Desember 2012 terdapat 440 

UPT dengan kapasitas penghuni mencapai 102.040 orang, jumlah 

narapidana dan tahanan mencapai 150.688 orang, mengakibatkan 

overkapasitas mencapai 148%. Angka tersebut kemudian meningkat 

sampai dengan Desember 2013, dengan peningkatan jumlah UPT 

mencapai 459 UPT, overkapasitas tetap terjadi dan meningkat menjadi 

149%. Angka overkapasitas sebesar 149% bertahan di Desember 2014, 

meskipun terjadi penambahan UPT menjadi 463 dan kapasitas menjadi 

109.573 penghuni. Pada data terakhit melalui SDP Ditjen Pas, Januari 

2015, overkapasitas meningkat menembus angka 150%, hal tersebut 

dikarenakan jumlah penghuni Rutan dan Lapas yang mencapai 164.859 
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orang, berbanding kapasitas 464 UPT yang hanya mampu menampung 

110.098 penghuni.95 

Adapun beberapa masalah yang ditimbulkan dari overkapasitas 

jumlah tahanan tersebut, ICJR mencatatat sebbagai berikut: 

a. Tidak berjalan baiknya pembinaan yang ada dilapas disebabkan 

jumlah penghuni yang terlalu banyak, program tersebut meliputi 

pembinaan kerja dan keterampilan sampai dengan rahabilitasi 

medis dan sosial yang buruk. 

b. Kurangnya jumlah personil diakibatkan perbandingan dari 

penghuni dan personil yang berbandingan jauh, dibeberapa 

kasus, hal inilah yang mengakibatkan banyaknya penghuni yang 

kabur atau melarikan diri, contohnya kasus penghuni yang 

melarikan diri di Lapas Balikpapan karena 9 orang petugas 

harus mengawasi 1.300 orang. 

c. Tingginya angka kerusuhan Lapas dan Rutan yang diakibatkan 

oleh gesekan besar yang terjadi diantara penghuni, gesekan 

terjadi disebabkan karena perebutan makanan, tampat tidur, 

kamar mandi dan banyak hal lainnya.  Beberapa contoh 

kerusahan misalnya, pada akhir tahun 2015 kerusuhan di Lapas 

Kerobokan, Denpasar, Bali. Pada 25 Maret 2016 kerusuhan 

terjadi di lapas Malabero di bengkulu. Terakhir kerusuhan 

terjadi di Lapas Kelas II A Jambi, Jalan Pattimura, Kota Jambi,  

                                                           
95 ibid 
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sekitar pukul 20.00 WIB, Rabu  tanggal 1 3/2017). Akibat 

kerusuhan ini, terjadi kebakaran di dalam LP. 

d. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh negara untuk 

membiayai penghuni Rutan dan Lapas. Penghununi Rutan dan 

Lapas adalah tanggungjawab dari negara, sehingga segala jenis 

pembiayaan dari mulai pangan sampai dengan obat-obatan 

haruslah ditanggung oleh negara, semakin besar angka penghuni 

maka beban yang ditanggung negara semakin besar pula.  

e. Overkapasitas mengakibatkan banyaknya narapidana maupun 

tahanan yang harus dimutasi, hal ini mengakibatkan keluarga 

maupun kerabat dari narapidana maupun tahanan yang ingin 

berkunjung harus mengeluarkan biaya yang lebih besar, praktik 

ini kemudian menjadikan keluarga dari penghuni sebagai objek 

lain yang mendapatkan penghukuman dari akibat besarnya 

jumlah penghuni Lapas dan Rutan. 

Adapun salah satu penyebab overkapasitansya lembaga 

pemidanaan adalah tingginya angka pemidanaan. Sistem peradilan 

pidana Indonesia cenderung sangat kaku, sehingga kasus sekecil apapun 

biasanya akan dilanjutkan prosesnya sampai dengan ditahan bahkan 

dipenjara, sebagai contoh, tidak berjalan efektifnya Perma No 2 Tahun 

2012 tentang batas tindak pidana ringan, mengakibatkan banyak tindak 

pidana yang seharusnya tidak perlu ditahan dan dipidana, justru diproses 

seperti biasa. 
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Untuk mengatasi hal tersebut di atas, maka sangat penting 

dimasukkan pidana kerja sosial dalam kebijakan pemidanaan di 

Indonesia khususnya bagi tindak pidana ringat ataupun pidana jangka 

pendek. 

3. Alasan Yuridis 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)  merupakan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan 

pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan 

adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, 

yakni Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie.  

Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie disahkan melalui 

Staatsblad Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 

Januari 1918. Setelah kemerdekaan, KUHP tetap diberlakukan disertai 

penyelarasan kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak lagi 

relevan. Hal ini berdasarkan pada Ketentuan Peralihan Pasal II UUD 

1945 yang menyatakan bahwa: "Segala badan negara dan peraturan yang 

masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru 

menurut Undang-Undang Dasar ini." Ketentuan tersebutlah yang 

kemudian menjadi dasar hukum pemberlakuan semua peraturan 

perundang-undangan pada masa kolonial pada masa kemerdekaan. 

Kemudian pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah 

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan 

Hukum Pidana. Undang-undang inilah yang kemudian dijadikan dasar 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_di_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kolonial_Belanda
https://id.wikipedia.org/wiki/UUD_1945
https://id.wikipedia.org/wiki/UUD_1945
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hukum perubahan Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie 

menjadi Wetboek van Strafrecht (WvS), yang kemudian dikenal dengan 

nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

KUHP terdiri atas 569 pasal yang terbagi dalam 3 (tiga) buku, 

Buku I berisi Aturan Umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 103), Buku II 

mengenai Kejahatan (Pasal 104 sampai dengan Pasal 488), semenatara 

Buku III Pelanggaran (Pasal 489 sampai dengan Pasal 569). 

Pada era kemerdekaan telah dilakukan banyak usaha untuk 

menyesuaikan KUHP warisan kolonial dengan kedaulatan Indonesia dan 

dengan perkembangan kehidupan sosial lainnya, baik nasional maupun 

internasional. Beberapa pembaharuan dan/atau perubahan yang telah 

dilakukan terhadap KUHP antara lain dengan: Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

Undang- Undang Nomor 16 Prp. Tahun 1960 tentang Beberapa 

Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-

Undang Nomor 18 Prp Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman 

Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Dalam 

Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 

Agustus 1945; Undang-Undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan 

Dilingkungan Peradilan Umum dan Militer; Undang- Undang Nomor 1 

PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan/Atau Penodaan 

Agama; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban 
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Perjudian; Undang-Undang Nomor 4 tahun 1976 tentang Perubahan dan 

Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-

Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap 

Sarana/Prasarana Penerbangan; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 

tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang 

Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara; Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang kemudian digantikan oleh Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 96 

Apabila dicermati, pembaharuan dan/atau perubahan yang 

dilakukan masih bersifat sementara (ad hoc) dan bernuansa evolusioner. 

Oleh karena itu untuk mewujudkan pembaharuan dan/atau perubahan 

yang bersifat mendasar, menyeluruh dan sistemik, perlu disusun Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang baru untuk menggantikan 

Wetboek van Strafrecht (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang 

merupakan produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia 

Belanda.97 

Mengenai jenis-jenis pemidanaan, dalam KUHP dikenal 2 (dua) 

jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni:  

 

                                                           
96 Naskah Akademik RUU KUHP, Op. Cit., hal. 165. 

97 Ibid, hal. 166. 
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1. Pidana Pokok  

a. Pidana mati; 

b. Pidana penjara; 

c. Pidana kurungan; 

d. Pidana denda. 

2. Pidana Tambahan  

a. Pencabutan hak-hak tertentu; 

b. Perampasan barang-barang tertentu; 

c. Pengumuman putusan hakim. 

Dari jenis-jenis pemidanaan di atas tidak dikenal jenis “pidana 

kerja sosial”. Beda halnya di beberapa negara seperti Belanda dan 

Inggris, memang mengenal jenis hukuman kerja sosial. KUHP Belanda 

versi 1996 pada judul punishment tercantum jenis hukuman community 

services. Pasal 22 ayat (1) huruf c KUHP Belanda versi bahasa Inggris 

mencantumkan rumusan berikut. The judge may only impose a penalty of 

community service upon request from the eccused to perform such 

work.98 

Di Indonesia, pidana kerja sosial dikenal sejak dicantumkan dalam 

draft RUU KUHP. Pada Pasal 66 ayat (1) RUU KUHP (versi 2015) 

menyebutkan bahwa: Pidana pokok terdiri atas: a.  pidana penjara; b.  

pidana tutupan; c. pidana pengawasan; d.  pidana denda; dan e. pidana 

kerja sosial. 
                                                           

98 Diakses dari http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19996/hukuman-kerja-sosial-
jadi-alternatif-pidana-penjara-dan-denda 
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Hemat penulis, selain dalam draft RUU KUHP, sampai saat pidana 

kerja sosial belum diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan 

manapun yang ada di indonesia. Namun, jika dicermati terdapat 

perumusan sanksi tindakan dalam beberapa peraturan perundang-

undangan yang mirip dengan sanksi pidana kerja sosial. Diantaranya 

adalah undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, 

yaitu terdapat dalam pasal 24 ayat (1) huruf b, dan c, serta pasal 28 ayat 

(2) dan (3). 

Pasal 24 ayat (1) menyatakan: Tindakan yang dapat dijatuhkan 

kepada Anak Nakal ialah:  

a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;  

b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, 

pembinaan, dan latihan kerja; atau  

c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi 

Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, 

pembinaan, dan latihan kerja.  

Sementara pasal 28, ditegaskan: 

(1) Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling 

banyak 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana 

denda bagi orang dewasa.  

(2) Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan 

kerja.  
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(3) Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling 

lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja 

tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada 

malam hari. 

Dalam penjelasan pasal 24 huruf b latihan kerja dimaksudkan 

untuk memberikan bekal keterampilan kepada anak, misalnya dengan 

memberikan keterampilan mengenai pertukangan, pertanian, 

perbengkelan, tata rias, dan sebagainya sehingga setelah selesai 

menjalani tindakan dapat hidup mandiri. Sementara dalam penjelasan 

pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Wajib latihan kerja dimaksudkan 

sebagai pengganti pidana denda yang sekaligus untuk mendidik anak 

yang bersangkutan agar memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi 

dirinya. 

Jadi, berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesipulan bahwa 

esensi pasal 24 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) dan (3) mirip dengan pidana 

kerja sosial. 

Draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperkenalkan 

bentuk pemidanaan baru, yaitu kerja sosial. Bentuk pemidanaan itu 

dimunculkan karena sejalan dengan semangat restorative justice, yaitu 

hukuman yang berfungsi untuk perbaikan perilaku dan pranata 

masyarakat. 
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BENTUK PERKENALAN PIDANA KERJA SOSIAL 

  Munculnya bentuk pidana kerja sosial juga tidak lepas dari 

masalah kelebihan kapasitas yang menimpa sejumlah lembaga 

pemasyarakatan pada saat ini Masalah itu membuat penjatuh-an pidana 

kerja sosial menjadi pilihan bagi orang-orang yang hams menjalani 

hukuman karena tindak pidana ringan. 

Anggota tim perumus RKUHP, Mudzakir, menyatakan, pelaksanaan 

pidana kerja sosial akan melibatkan yayasan yang mengelola panti 

asuhan, panti jompo, dan lain-lain. Terbuka peluang juga bekerja sama 

dengan pemerintah daerah untuk menggunakan fasilitas umum sebagai 

tempat kerja sosial. Sementara lembaga pemasyarakatan bertugas 

mendistribusikan narapidana yang akan menjalaninya. 

B. Pola Pidana Kerja Sosial Dalam RKUHP Berdasarka Perspektif 

Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia 

1. Pidana Kerja Sosial Dikhususkan untuk Tindak Pidana Ringan 

Hukum memiliki fungsi untuk mengatur kehidupan manusia. 

Begitu juga dengan hukum pidana yang memiliki ciri khas berupa sanksi 

yang bersifat memaksa. Sanksi tersebut berupa pemberian nestapa atau  

penderitaan kepada pelaku atas akibat perbuatan yang telah melanggar 

aturan perundang-undangan yang berlaku. Ini lah yang menyebabkan 

hukum pidana memiliki  ciri lain dengan jenis hukum-hukum yang 

lainnya. 
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Jenis dalam KUHP diatur dalam Pasal 10 yang dibagi menjadi 2 

yakni Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Pidana pokok terdiri dari 

pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana 

tutupan. Sedangkan Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak 

tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan 

hakim. 

Sementara dalam, RUU KUHP  jenis-jenis sanksi diatur dalam  

Pasal 66 ayat (1) RUU KUHP (versi 2015) menyebutkan bahwa: Pidana 

pokok terdiri atas:  

a. pidana penjara;  

b. pidana tutupan;  

c. pidana pengawasan;  

d. pidana denda; dan  

e. pidana kerja sosial. 

Kemudian pada ayat (2) ditegaskan bahwa urutan pidana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat ringannya 

pidana. 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa ada tambahan jenis 

pidana pada pidana pokok, yaitu pidana kerja sosial. Pidana kerja sosial 

merupakan bentuk pidana di mana pidana tersebut dijalani oleh terpidana 

dengan melakukan pekerjaan sosial yang ditentukan. Dalam wacana ilmu 

hukum pidana istilah “pidana kerja sosial” kemudian lazim 
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diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan istilah Community 

Service Order. 

Berdasarkan kajian komparasi terhadap 8 negara, yaitu Belanda, 

Belgia, Skotlandia, Austria, Prancis, Portugal, Amerika Serikat, dan 

Korea Selatan diperoleh hasil jika untuk pelaksanaan pidana kerja sosial 

yang terkait dengan tindak pidana yang dapat dikenakan pidana kerja 

sosial, syarat pidana kerja sosial, jumlah waktu (jam) dalam melaksanakan 

kerja sosial, kegiatan yang dilakukan dalam kerja sosial bervariasi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara masing-

masing. 99 

Atas dasar pengalaman di dalam menerapkan pidana kerja sosial 

oleh negara-negara yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan jika 

berhasil tidaknya pidana kerja sosial (community service order) 

bergantung kepada perangkat infrastruktur yang baik. Perangkat  

infrastruktur yang dimaksud adalah lembaga pengawasan (probation 

service). Tugas dari lembaga pengawasan (probation service) sangat 

sentral karena bertugas untuk memberikan pengawasan terhadap jalannya 

pidana serta melaporkan kepada pengadilan (hakim) apabila terdapat 

suatu permasalahan yang timbul dari pelaksanaan pidana kerja sosial.100 

Penjelasan lebih lanjut mengenai pidana kerja sosial dalam RUU 

KUHP (versi tahun 2015) diatur dalam Pasal 88 ayat (1) menyebutkan 
                                                           

99 Lieonad  Juniar  Utomo dan Hartiwiningsih, Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif 
Pidana Penjara Jangka Pendek Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Penal Reform) Di 
Indonesia, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol IV No. 2 Juli-Desember 2016, hal. 50. 

100 Ibid 
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Jika Pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 (enam) bulan 

atau pidana denda tidak lebih dari pidana denda Kategori I, maka pidana 

penjara atau pidana denda tersebut dapat diganti dengan Pidana kerja 

sosial. 

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pidana kerja sosial tidak dapat dijatuhkan dalam setiap tindak pidana 

yang terjadi. Secara prinsip pidana kerja  sosial merupakan alternatif dari  

tindak pidana ringan dan dikenakan pidana perampasan kemerdekaan 

jangka pendek. Konsepsi ini bertolak dari pemikiran, bahwa pidana kerja 

sosial merupakan jenis pidana yang akan di jatuhkan kepada para pelaku 

tindak pidana yang tidak terlalu berat. Ini berarti pidana kerja social    

sekali-kali    tidak    dapat     dijatuhkan manakala tindak pidana yang 

dilakukan oleh terdakwa adalah jenis tindak pidana berat. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 Rancangan KUHP (versi 2015) 

pidana kerja sosial dapat  dijatuhkan dalam hal: 

1. Hakim mempertimbangkan akan menjatuhkan pidana penjara 

yang tidaklebih dari 6 bulan. Dengan demikian dalam hal hakim 

mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana penjara lebih 

dari 6 bulan, maka pidana kerjasosial tidak dapat dijatuhkan. 

Ketentuan ini didasarkan pada falsafah, bahwapidana kerja 

sosial memang merupakan alternatif dari pidana perampasan 

kemerdekaan jangka pendek. 
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2. Hakim mempertimbangkan akan menjatuhkan pidana denda 

dengan tidak melebihi kategori atau maksimum seratus lima 

puluh ribu rupiah. 

Sementara itu berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (2) Rancangan 

KUHP baru dinyatakan, bahwa dalam hal hakim akan menjatuhkan 

pidana kerja sosial perlu diperhatikan berbagai hal. Berbagai persyaratan 

tersebut dimaksudkan agar pidana kerja sosial benar-benar dapat 

dijalankan. 

2. Mekanisme Penerapan Pidana Kerja Sosial 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pidana kerja 

sosial di sebagian negara telah menjadi jenis hukuman pokok yang diatur 

di dalam KUHPnya, dan ada juga negara lain yang menjadikan pidana 

kerja sosial hanya sebagai pengganti tetapi tidak dimasukkan ke dalam 

jenis hukuman pokok atau hukuman tambahan. Pun lamanya pelaksanaan 

pidana kerja sosial juga berbeda di tiap-tiap negara  

Sementara di Indonesia, pidana kerja sosial masih masih 

merupakan konsep di dalam RUU KUHP . Tetapi pidana kerja sosial di 

tiap negara hampir sama, yaitu pelaksanaannya tidak diberi upah,tidak 

dapat diwakilkan, tidak dapat diganti denda, dan pekerjaannya 

mempunyai manfaat bagi masyarakat. 

Adapun tujuan pidana kerja sosial sama dengan tujuan 

pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu untuk membina narapidana 
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dan menjadikan manusia yang baik dan berguna bagi dirinya, sesamanya 

dan bagi nusa bangsa. Oleh karena itu, pelaksanaan pidana kerja sosial 

ini hanya akan dapat dilakukan apabila didukung sistem nilai yang ada di 

masyarakat, maka perlu kebijakan legislatif dan pemerintah. 

Oleh karena itu, pemerinta harus lebih cermat melihat nilai-nilai 

hukum yang hidup dalam masyarakat untuk kemudian dimasukkan ke 

dalam hukum positif di masa akan datang, seperti halnya pidana kerja 

sosial atau bentuk pidana baru lainnya yang sesuai dengan perasaan 

keadilan yang terdapat dalam masyarakat. Masyarakat juga perlu diberi 

pemahaman untuk menerima kehadiran narapidana yang bekerja di 

lingkungan sekitarnya dan tidak menghalangi pelaksanaan pidana kerja 

sosial. 

Secara teoritis pidana kerja sosial mengandung  beberapa dimensi, 

yaitu:101 

a. Pidana kerja sosial sebagai pidana perampasan kemerdekaan 

jangka pendek  

Sesuai dengan dasar pemikiran yang melatar belakngi 

lahirnya jenis pidana kerja sosial yaitu untuk mencari alternatif 

dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek. 

Sekalipun dengan cara penerapan yang berbeda sebagai pidana 

mandiri atau sebagai syarat berkaitan dengan penjatuhan 

pidana bersyarat kecenderungan internasional yang terjadi 

                                                           
101 Muladi, 1995, Kapita Selekta…, hal. 139 



105 
 

 

adalah sama yaitu menjadikan pidana kerja sosial sebagai 

alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek. 

b. Pidana kerja sosial sebagai alternatif sanksi apabila denda 

tidak dibayar  

     Pidana kerja sosial dapat menggantikan pidana penjara 

pengganti apabila terpidana denda gagal membayar pidana 

dendanya. Jadi apabila ada seseorang terdakwa oleh hakim 

dijatuhi hukuman denda kemudian tidak dapat membayar 

denda tersebut, maka sebagai ganti tidak terbayarnya denda 

terpidana harus menjalani pidana pengganti. Dalam 

pelaksanaannya, pidana penjara pengganti (denda) inilah yang 

dapat diganti dengan pidana kerja sosial.  

c. Pidana kerja sosial dalam kerangka grasi 

Dibeberapa negara Eropa pidana kerja sosial ini dapat 

menjadi syarat ditetapkannya grasi. Negara Belanda misalnya, 

grasi dapat dijatuhkan atau diterapkan kepada seorang 

terpidana denga syarat, bahwa terpidana harus melakukan 

pidana kerja sosial. 

Adapun mekanisme dan ketentuan penjatuhan pidana kerja  sosial 

antara lain dikemukakan sebagi berikut:102 

a. Terpidana kerja sosial tidak perlu tinggal di lembaga 

pemansyarakatan. Inilah perbedaan mendasar dengan pidana 

                                                           
102 Muladi dalam Tongat, Op. Cit., hal 10-12. 
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penjara, seseorang yang oleh hakim diputus dengan hukuman 

pidana kerja sosial mereka tetap tinggal di kediaman masing-

masing, mereka hany diwajibkan bekerja pada jam-jam 

tertentu tanpa dikomersialkan (pasal 88 ayat (3) RUU KUHP 

2015) dengan diawasi oleh dewan pengawas. 

b. Kategori tindak pidana 

Secara umum dinegara Eropa mempersyaratkan bahwa 

pidana kerja sosial hanya dapat diterapkan terhadap tindak 

pidana yang tidak terlalu berat. Persyaratan yang mungkin 

ditetapkan dalam penerapan pidana kerja sosial adala 

persyaratan yang berkaitan dengan si pelaku itu sendiri, 

misalnya usia pelaku dan criminal record dari pelaku. 

Dalam RUU KUHP (versi 2015), terkait dengan syarat 

tindak pidana yang bisa diganjar dengan pidana kerja sosial 

terdapat dalam pasal 88 ayat (1) menyebutkan Jika Pidana 

penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 (enam) bulan 

atau pidana denda tidak lebih dari pidana denda Kategori I, 

maka pidana penjara atau pidana denda tersebut dapat diganti 

dengan Pidana kerja sosial. Yang dimaksud dengan kategori  

I disebutkan dalam Pasal 82 ayat (3) bahwa besarnya denda 

untuk kategori I adalah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah). 

Dengan demikian, pidana kerja sosial hanya diberikan 

pada tindak pidana ringan yang hukuman pidananya pendek. 
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Sehingga melihat fakta empiris pidana penjara saat ini maka 

pidana kerja sosial lebih manfaat untuk para nara pidana. 

Selain itu, jika ditinjau dari filosofi tujuan pemidanaan, 

maka pidana kerja sosial dirasa setimpal dengan tindak 

pidana yang dilakukan yaitu tindak pindana ringan dengan  

jangka hukuman pendek. 

Penarapan pidana kerja sosial tersebut secara umum sama 

senagan negara-negara Eropa yang sudah menerapkan jenis 

pidana ini, pidana kerja sosial hanya dapat diterapkan dalam 

jenis tindak pidana tertentu. Umumnya negara tersebut 

mempersyaratkan, bahwa pidana kerja sosial hanya dapat 

diterapkan terhadap tindak pidana yang tidak terlalu berat. 

Dengan kata lain, pidana kerja sosial tidak dapat dijatuhkan 

atau diterapkan terhadap jenis tindak pidana berat. 

Selain itu, penerapann pidana sosial untuk tindak pidana 

ringan yang ancaman hukumannya pendek sesuai dengan 

tujuan pemansyarakatan yaitu untuk membina kembali 

seorang yang sudah tersesat, dengan harapan agar ia sanggup 

menjadi manusia yang baik dan berguna bagi dirinya, bagi 

sesamanya dan bagi nusa dan bangsanya.  

Pendeknya, pidana kerja sosial sejalan dengan ide 

pemasyarakatan yang memiliki tujuan untuk kembali 

menjadikan seorang narapidana menjadi manusia yang utuh. 
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Demikian kerja sosial yang dilakukan mendorong terpidana 

agar mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaannya sehingga 

akan mampu mengendalikan kecenderungan-kecenderungan 

yang negatif. 

Selain itu, yang perlu menjadi catatan adalah berkaitan 

dengan catatan kejahatan pelaku, pidana kerja sosial pada 

umumnya tidak akan diterapkan terhadap pelaku kejahatan 

yang mempunyai catatan kejahatan (criminal record) yang 

tidak baik. Di Perancis misalnya, pidana kerja sosial tidak 

akan diterapkan terhadap para residivis. Pidana kerja sosial 

hanya dapat diterapkan terhadap residivis apabila dikaitkan 

dengan pidana bersyarat dan bukan sebagai pidana yang 

mandiri. 

c. Jumlah jam pidana kerja sosial 

Pada umumnya ketentuan yang berkaitan dengan 

pengaturan tentang pidana kerja sosial juga menyangkut 

pengaturan tentang minimum dan maksimum jam kerja pidana 

kerja sosial yang disetiap negara bervariasi. 

Berkaitan dengan jumlah jam pidana kerja sosial 

dijelaskan dalam pasal 88 ayat, (4), (5), (6), dan (7), yang 

berbunyi sebagai berikut; 

(4)  Pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama: a. dua  

ratus  empat puluh jam bagi terdakwa yang telah 
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berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas;  dan b.  

seratus  dua puluh jam bagi terdakwa yang berusia 

di bawah 18 (delapan belas) tahun.   

(5) Pidana  kerja sosial sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) paling singkat 7 (tujuh) jam. 

(6)  Pelaksanaan pidana  kerja  sosial  dapat  diangsur 

dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan 

dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam 

menjalankan mata pencahariannya dan/atau 

kegiatan lain yang bermanfaat. 

(7)  Jika terpidana tidak memenuhi seluruh atau sebagian 

kewajiban menjalankan pidana kerja sosial tanpa 

alasan yang sah maka  terpidana diperintahkan:  

a) mengulangi  seluruh atau sebagian pidana 

kerja sosial tersebut;  

b) menjalani seluruh  atau  sebagian pidana 

penjara yang diganti dengan pidana kerja 

sosial tersebut; atau 

c) membayar  seluruh  atau  sebagian  pidana 

denda yang diganti dengan pidana kerja 

sosial atau menjalani pidana penjara sebagai 

pengganti pidana denda yang tidak dibayar. 
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Ketentuan mengenai jam kerja di atas memiliki semangat 

kemanusiaan dengan tidak melupakan esensi pidana tersebut, 

yaitu memberiakn manfaat untuk mayarakat. Jika 

dibandingkan dengan beberapa negara yang telah menerapkan 

pidana kerja sosial, waktu tersebut terbilang sangat singkat, 

misalnya di Denmark 6-8 bulan, Norwegia dan Luxemburg 9- 

12 bulan, Belanda dan Portugal 4 bulan. 

Hemat penulis, waktu yang diberikan oleh RUU KUHP 

sebagaimana ketentuan pasal 88 ayat (3), (4), (5), (6), dan (7), 

sangatlah manusiawi, kerja sosial yang dilakukan bukanlah 

bersifat kerja paksa, apalagi pada ketentuan ayat (6) bahwa 

bisa diangsur dengan melihat kegiatan terpidana. Ketentuan ini 

semakin mempertegas bahwa pembinaan narapidana secara 

manusiawi dengan tetap menjunjung tinggi hak dan 

martabatnya. 

Selain itu, ketentuan pidana kerja sosial yang diatur 

dalam RUU KUHP juga mempertimbangkan usia pelaku, yaitu 

adanya larangan bagi pelaku yang masih di bawah umur yang 

berdasarkan hukum perburuhan dilarang untuk melakukan 

kerja. Dengan demikian, berkaitan dengan usia pelaku dalam 

penerapan pidana kerja sosial telah diperhatikan hak-hak 

pelaku terutama berkaitan dengan pelaku anak-anak. 

d. Persetujuan terpidana 
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Terkait dengan persetujuan tersebut, dalam RUU KUHP 

2015 diatur dalam pasal 88 ayat (2), yang berbunyi “Dalam 

penjatuhan  pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:  

a. pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana 
yang dilakukan;  

b. usia layak kerja terdakwa sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. persetujuan terdakwa  sesudah  dijelaskan  
mengenai tujuan dan segala hal yang 
berhubungan dengan pidana kerja sosial; 

d. riwayat sosial terdakwa; 
e. perlindungan keselamatan kerja terdakwa; 
f. keyakinan agama dan politik terdakwa; dan 
g. kemampuan terdakwa membayar pidana denda. 

 
Adanya persetujuan dari terdakwa juga sesuai dengan 

konsep hukuman kerja sosial untuk tindak pidana ringan, 

pelaksanaan jenis hukuman ini harus mendapat persetujuan 

dari terpidana. Keharusan persetujuan terpidana antara lain 

disinggung dalam Konvensi Jenewa 1930 (Forced Labour 

Convention), Traktat Rorneo 1950 (Convention for the 

Protection of Human Rights and Fundamental Freedom), 

Konvensi Jenewa 1957 (The Abolition of Forced Labour 

Convention), dan Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik.103 

Penerapan pidana kerja sosial yang berlaku diberbagai 

negara memiliki penegasan bahwa pidana kerja sosial harus 

atas persetujuan terpidana. Persetujuan terpidana ini 
                                                           

103 Diakses dari http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19996/hukuman-kerja-sosial-
jadi-alternatif-pidana-penjara-dan-denda pada tanggal 6 April 2017. 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19996/hukuman-kerja-sosial-jadi-alternatif-pidana-penjara-dan-denda
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19996/hukuman-kerja-sosial-jadi-alternatif-pidana-penjara-dan-denda
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dibutuhkan untuk menghindari adanya pertentangan atau 

konflik dengan berbagai konstitusi dan traktat yang melarang 

kerja paksa (force labour). Dan agar hakim dapat menjamin, 

bahwa terpidana memang mempunyai motivasi utnuk 

melakukan pidana kerja sosial. 

d) Isi pidana kerja sosial 

Hakim yang menjatuhkan pidana kerja sosial 

dipengadilan hanya menetapkan jumlah jam dan jangka waku 

yang harus dipenuhi. Sementara pelaksanaanya secara teknis 

yang berkaitan dengan tempat dimana pidana kerja sosial 

harus dijalani, berapa jam pidana kerja sosial harus dijalankan 

setiap harinya dan sebagainya dilakukan oleh probation 

service. 

Melaksanakan pekerjaan sosial atau pidana sosial 

tersebut, idealnya pelaku terlibat di dalam kegiatan yang 

berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Hal ini 

sejalan dengan tujuan utama dari pelayanan masyarakat yang 

mendorong pelaku untuk bersosialisasi dan mengenal isu-isu 

tentang komunitas masyarakat. Tujuan akhir dari kerja sosial 

ini adalah diharapkan pelaku mengalami proses “Humanisasi”, 

dimana dapat meningkatkan kepercayaan dan kepribadiannya, 

meningkatkan kecerdasan, mendapatkan kembali kepercayaan 

masyarakat terhadap dirinya serta menyampaikan pesan 
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kepada masyarakat dia dan pelaku lainnya hanya manusia 

biasa yang dapat membuat kesalahan dan dapat pula berubah 

menjadi manusia yang lebih baik. Pidana kerja sosial juga 

membatasi gerak pelaku melalui perintah pelayanan 

masyarakat, sehingga secara bersamaan mencegah mereka dari 

perbuatan yang mengarah kepada perbuatan mengulanagi 

tindak pidana. 

e) Kegagalan menjalani pidana kerja sosial 

Seorang terpidana yang gagal menjalani pidana kerja 

sosial, kegagalan tersebut akan membawa akibat tertentu bagi 

terpidana, yang dapat berupa: 

1) Apabila pidana kerja sosial tersebut berupa pidana 

yang mandiri maka akibat kegagalan terpidan 

menjalani pidana kerja sosial dapat berupa dijatuhi 

denda sampai batas tertentu, mengulangi lagi 

pelaksanaan pidana kerja sosial atau dikenakan pidana 

alternatif yang lain. 

2) Apabila pidana kerja sosial ditetapkan dalam 

kaitannya dengan pidana bersyarat (suspended 

sentence), maka kegagalan  terpidana  menjalani  

pidana kerja sosial dapat mengakibatkan 

diterapkannya pidana penjara yang ditunda. Akibat 

kegagalan tersebut terpidana juga dapat diharuskan 
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untuk mengulangi pidana kerja sosial itu. 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme dan 

ketentuan pidanan kerja sosial yang terdapat dalam RUU KUHP sejalan 

dengan konsep dan filosofi tujuan pemidanaan. Selain itu,  pidana kerja 

sosial juga sebagai “antitesa” terhadap konsep pidana penjara yang sudah 

mendapat kritikan tajam. 




