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BAB II 

Tinjauan Pustaka 

A. Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan  

1. Definisi Pidana dan Pemidanaan 

Hukum pidana kurang lengkap apabila tidak membahas mengenai sanksi 

pidana, karena sanksi pidana merupakan ciri dari hukum pidana itu 

sendiri.Pasal 10 KUHP atau UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang pemberlakuan 

weitbook van strafrecht. Pengaturan lebih lanjut mengenai pemidanaan diatur 

dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pemidanaan 

merupakan srangkaian sistem penjatuhan pidana kepada terdakwa yang telah 

divonis hakim. Pidana sendiri merupakan penderitaan yang dilakukan oleh 

penguasa dengan kewenangannya kepada pelanggar hukum karena melakukan 

hal yang dilarang oleh peraturan.7 

Menurut Gerstenfeld, pidana merupakan penderitaan yang disengaja bagi 

pelanggar hukum.8 Dalam masyarakat modern Wesley Cragg menyatakan 

empat hal yaitu, (1) Pemidanaan sesuatu yang dapat dimengerti dan tidak bisa 

dipisahkan dari masyarakat modern. (2) pemidanaan merupakan 

pengejawantahan sistem peradilan pidana, dimana hukuman harus setimpal 

dengan kejahatannya. (3)Pemidanaan harus mengalami reformasi yang 

                                                           
7 Eddy O.S Hiariej, 2014. Prinsip-prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta, Cahaya Atama 

Pustaka. Hlm. 30 
8 Ibid, Hlm. 385 
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signifikan. (4) Pemidanaan harus selalu dievaluasi dengan menetapkan kriteria 

evaluasi tersebut yakni dengan penggunaan dasar tujuan pemidanaan. 

Hart juga memberikan catatan mengenai pemidanaan. (1) Pidana dan 

pemidanaan merupakan suatu hal yang tidak menyenangkan (2) penjatuhannya 

harus terhadap orang yang melanggar hukum (3) Harus sesuai dengan 

perbuatannya (4) pemidanaan tidak bisa diwakilkan (5) Merupakan paksaan 

kekuasan yang berwenang. 

2. Jenis-jenisPidana 

Pasal 10 KUHP telah memberikan ketentuan jenis pidana yang dapat 

dijatuhkan kepada pelangar hukum pidana. Adapun jenis pidana pada pasal 10 

KUHP dikenal dengan (1) Pidana pokok yang terdiri atas.pidana mati, pidana 

penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. Kemudian (2) Pidana 

tambahan yang terdiri, pidana pencabutan hak-hak tertentu, pidana perampasan 

barang-barang tertentu, pidana pengumuman hakim. 

Pidana mati adalah pidana yang dijatuhkan dengan cara membunuh 

pelaku kejahatan melalui cara-cara tertentu. Dikenal postulat mors dicitur 

ultimum supplicium yang memiliki arti hukuman mati adalah hukuman terberat. 

Pidana mati memiliki kunci sebagai bentuk pembalasan (retribution) terutama 

dikenal pada aliran klasik.Pidana mati ditunjukkan kepada kejahatan yang 

kejam yang dilakukan oleh negara mengatasnamakan korban bagi pelaku yang 
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memilik moral buruk.9Aliran klasik sendiri berkembang pada pada akhir abad 

ke 18, salah satu teori absolut. Menurut Vos teori absolut terdiri atas pebalasan 

subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ditunjukkan terhadap 

pembuat atau pelaku sedangkan pembalasan objektif sasarannya adalah 

perbuatan.Menurut Hebart kejahatan yang tidak dibalas adalah suatu perbuatan 

yang tidak disenangi. Menjadi sebuah tuntutan terhadap pelaku harus 

mengalami nestapa dari apa yang telah dilakukan terhadap korban.10 

Pidana Penjara, merupakan pidana perampasan kemerdekaan kepada 

pelaku kejahatan yang telah ada putusan hakim sebelumnya. Pidana penjara 

merupakan pengganti pidana mati, dapat dilihat dari postulat quae sunt minoris 

culpae sunt majoris infamiae, poena sunt restringendae; Kejahatan yang kejam 

akan dihukum namun hukuman harus ada batasnya. 

Pidana penjara adalah dengan memberikan batasan bagi pelaku kejahatan 

yang oleh putusan hakim diberikan ketentuan untuk diisolasi dari lingkungan 

asyrakat untuk beberapa waktu, sistem reglement pasca kemerdekaan adalah 

bentuk penyikasaan didalamnya. Menurut Jan Remelink pidana penjara 

merupakan ruckgrat des strafensystem yaitu sistem pemidaan adalah untuk 

perbaikan. Pendapat remelink dijewantahkan melalui UU Nomor 12 Tahun 

1995 yang mengubah teknis pelaksanaan pidana penjara dengan menambahkan 

                                                           
9Ibid, Hlm. 387 
10Ibid. Hlm. 31 
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nilai edukasi didalamnya sebagaiana terdapat dalam pasal 1 angka 3 UU Nomor 

12 Tahun 2015 Tentang Pemasyaraktan. 

Pidana kurungan, merupakan pidana perampasan hak kepada pelaku 

tindak pidana yang telah divonis oleh hakim.Perbeaan dengan pidana penjara 

yakni pidana kurungan hanya diterapkan kepada pelaku tindak pidana berupa 

pelanggaran yang mana KUHP Indonesia membedakan tindak pidana kedalam 

dua bentuk berupa kejahatan dan pelanggaran.Menurut A.J Hoekema, pidan 

kurungan tidak memberikan stigma terhadap pelaku sebagaimana pelaku yang 

menjalani pidana penjara.11Berdasarkan ketentuan pasal 18 KUHP lama pidana 

kurungan yakni paling singkat 1 hari dan paling lama 1 tahun. 

Pidana denda, jenis pidana ini teknis pelaksanaannya adalah pelaku yang 

divonis oleh hakim melakukan pembayaran sejumlah uang yang tercantum 

dalam putusan. Namun pidana denda apabila tidak dibayarkan harus diganti 

dengan pidana kurungan (qui non potest solvere in aere, luat in corpore; siapa 

yang tidak membayar harus diganti dengan penderitaan badan).Dalam 

perkembangannya pidana denda sebagai strafmart dikombinasikan dengan 

pidana penjara khususnya dalam tindak pidana khusus. 

Pidana tutupan, pidana tutupan ini sama dengan pidana penjara namun 

dilihat dari sisi pelaku yakni pelaku dengan status terhormat biasanya dilakukan 

oleh pelaku kejahtan politik dan pidana tutupan ini mensyratkan pelaku untuk 

bekerja. 

                                                           
11Ibid, Hlm. 400 
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3. Jenis Pidana dalam Rancangan KUHP 

Rancangan kitab Undang-undang Hukum pidana tahun 2015 (selanjutnya 

disebut RUU KUHP 2015) hadir sebagai jawaban bagi terus berkembangnya 

suara ketidakpuasan terhadap sistem hukum Indonesia khususnya RUU 

KUHP 2015 yang terjemahan resmi dari weith book van strafrecht yang 

diberlakukan belanda di negeri jajahannya yaitu hindia belanda. Dalam 

konteks pidana dan pemidanaan RUU KUHP 2015 memiliki perbedaan. RUU 

KUHP 2015 menjelaskan tujuan pemidanaan yang tidak tercantum didalam 

KUHP sebagaimana tercantum dalam pasal 54 ayat (1) yaitu : 

1) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegak¬kan norma 

hukum demi pengayoman masyarakat; 

2) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga 

menjadi orang yang baik dan berguna; 

3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 

memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam 

masyarakat; 

4) membebaskan rasa bersalah pada terpidana 

5) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendah 

kan martabat manusia. 

Kemudia jenis pidana dalam RUU KUHP 2015 dibagi kedalam pidana 

pokok dan tambahan namun pada pidana pokoksedikit berubah dimana tidak 

terdapat hukuman mati sebagai pidana pokok namun sebagai pidana pokok 

yang bersifat khusus dan berada pada pasal lain.Tidak adanaya pidana 

kurungan dalam RUU KUHP 2015 ini menjadi wajah baru dibandingkan 

dengan KUHP.Kemudian pidana denda sebagai pidana pokok memiliki 
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kategori yaitu enam kategori.Selain itu juga bertambahnya pidana pengawasan 

dan pidana kerja sosial yang membedakan dengan RUU KUHP 2015. Pidana 

tambahan juga mengalami banyak perubahan bertambahya pembayaran ganti 

rugi dan pembayaran ketentuan adat. Hal ini merupakan suatu bentuk 

pengintegrasian konsep restorative justice dalam hukum pidana. 

Bentuk pidana dalam RUU KUHP 2015 dapat dijabarkan sebagai berikut: 

- Pidana Pokok  

1. pidana penjara; 

2. pidana tutupan; 

3. pidana pengawasan; 

4. pidana denda; dan 

5. pidana kerja sosial. 

 

- Pidana Tambahan 

1. pencabutan hak tertentu; 

2. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan; 

3. pengumuman putusan hakim; 

4. pembayaran ganti kerugian; dan 

5. pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum 

yang hidup dalam masyarakat. 

 

- Kategori pidana denda 

1. kategori I   Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); 

2. kategori II Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); 

3. kategori III Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah); 

4. kategori IV Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); 

5. kategori V Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah); dan 

6. kategori VI Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). 

 

4. Tujuan Pemidanaan 

Pidana dalam hukum pidana merupakan konsekuensi logis terhadap perbuatan 

jahat yang dilakukan oleh penjahat yang telah menimbulkan keresahan bagi 
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masyrakat.Hugo De Groot mengatakan malum passionis (quod ingligitur) 

propter malum actionis yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh 

perbuatan jahat.12Dari bebrapa literatur dalam kajian ilmu hukum dikenal 

beberapa tujuan dari pemidanaan yaitu absolut, relatif, campuran, dan 

kontemporer. 

a. Teori Pemidanaan Absolut 

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah 

melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (quia peccatum est). 

Penjatuhan terhadap pelaku tindak pidana yang telah mendapat kekuatan 

hukum tetap melalui putusan pengadilan dalam tujuan pemidanaan 

absolut adalah bagaimana melakukan pembalasan berupa penderitaan 

bagi terpidana serta melenyapkan (on schadelijkmaken) orang yang 

melakukan kejahatan dari masyarakat.13 Menurut Johanes Andenaes, 

mengatakan bahwa tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan 

tuntutan keadilan (to satesfy the claims of justice), bahwa penjatuhan 

semata-mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan.14 

Menurut Nigel Walker tujuan pemidanan absolut dibagi kedalam dua 

jenis yaitu teori absolut yang murni (the pure retributivist) yang 

                                                           
12Bambang Poernomo, 1982. Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah, Bina Aksara 

Jakarta, hlm. 27 
13 Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hal. 

55 
14 Dian Andriasari, Viktimisasi Pengikut Syiah Di Sampang Madura Ditinjau Dari Aspek 

Perlindungan Korban Dan Penegakkan Hukum Pidana Di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional 

Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora. Hlm 226 
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berpendapat bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si 

pembuat dan tujuan pemidanaan absolut tidak murni (dengan 

modifikasi).15Jhon Kaplan membagi tujuan pemidanaan absolut kedalam 

tujuannya sebagai pembalasan (the revenge theory), dan tujuannya 

sebagai penebusan dosa (the expiation theory).16 

b. Teori Pemidanaan Relatif 

Berbeda dengan tujuan absolut meilhat pidana untuk pembalasan, 

tujuan relatif melihat pidana sebagai upaya pencegahan dan penegak 

tertib masyarakat. Dalam aliran ini dikenal bentuk pencegahan sebagai 

usaha yang hendak dicapai perlindungan kebendaan dan 

ketidakadilan.Pencegahan yang dimaksud dibagi kedalam dua bentuk 

yaitu secara umum dan khusus. 

Secara umum yaitu untuk mencegah terjadinya tindak pidana 

aliran ini menurut penulis sebagai deterance effect bagi masyarakat agar 

tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Pencegahan secara umum 

memiki hubungan dengan asas legalitas, keberadaan asas legalitas penting 

bagi berjalannya pencegahan secara umum.Hubungan asas legalitas dan 

pencegahan secara umum dalam teori relative sejalan dengan 

Feurbachyang mengatakan sanksi pidana yang diancamkan terhadap 

perbuatan yang dilarang harus tertulis dalam undang-undang sehingga 

                                                           
15Muladi dan Barda Nawawi Arief,1992, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, 

Alumni. hlm. 11 
16Ibid. Hlm 14 
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mengurungkan niat orang untuk berbuat jahat.Sehingga keberadaan asas 

legalitas sangat berarti bagi berjalannya pencegahan secara umum untuk 

mencegah masyarakat melakukan perbuatan yang dilarang dengan 

meilhat rumusan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang. 

Selain pencegahan secara umum, teori relative mengenal juga 

pencegahan secara khusus.Pencegahan jenis ini ditunjukkan terhadap 

pelaku, menekankan efek jera dari pidana yang diberikan sehingga tidak 

mengulanginya lagi dikemudian hari. 

c. Teori Pemidanaan Gabungan 

Bukan hanya pembalasan namun juga manfaat bagi ketertiban sosial dari 

pembalasan, demikian teori gabungan pemidanaan memberikan arah 

tujuan dari pemidanaan. Vos memberikan bobot yang seimbang antara 

pembalasan dan perlindungan masyarakat. teori ini tidak serta merta 

mendikotomi pembalasan karena merupakan ciri dari hukum pidana, 

namun pembalasan yang sedemikian rupa bertujuan untuk tertib hukum. 

Berbeda dengan Vos mengenai teori gabungan ini, Simons 

menitikberatkan kepada perlindungan masyarakat dimana fungsi daripada 

ancaman hukuman sebagai usaha melenyapkan kejahatan, pandangan 

Simons terhadap teori gabungan cenderung sama dengan teori relative. 
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d. Teori Pemidanaan Kontemporer 

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemsyarakatan 

mengilhami bentuk pemidanaan sebagai bentuk rehabilitasi, ini dikenal 

dengan teori kontemporer menurut Wayne R. Lafave pelaku kejahatan 

harus diperbaiki kearah yang lebih baik dan ketia kembali ke masyrakat 

dan komunitasnya dapat diterima kembali serta tidak mengulangi 

perbuatannya kembali.17 Teori kontemporer ini juga sebagai pengendali 

sosial yani mengisolasi pelaku agar tidak membahayakan masyarakat 

dalam isolasi tersebut kemudian dilakukan rehabilitasi yang  merupakan 

tujuan teori ini. Baik tujuan pembalasan atau rehabilitasi dipengaruhi oleh 

apakah hukum acara yang berlaku di suatu negara menjunjung HAM atau 

sebaliknya hal ini karena hukum acara pidana yang mengatur integrated 

criminal justice system termasuk didalamnya adalah persoalan eksekusi 

yang melibatkan lembaga pemasyrakatan. 

B. Pidana Kerja Sosial 

1. Definisi Pidana Kerja Sosial 

Pidana kerja sosial muncul setelah adanya anggapan sistem 

pemidanaan di Indoesia tidak menampakkan hasil yang signifikan guna 

menekan jumlah kejahatan serta semakin meningkatnya jumlah penghuni 

lapas yang mengakibatkan kelebihan penghuni.Kemudian pemidanaan 

                                                           
17  Eddy O.S Hiariej, Op.cit., Hlm 35 
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yang dilakukan saat ini tidak sejalan dengan tujuan UU Nomor 12 Tahun 

1995 Tentang Pemasyrakatan.Salah satu opsi mengganti pidana yang 

konvensional dilakukan adaah pidana kerja sosial. 

Pidana kerja sosial sudah banyak diterapkan diberbagai negara 

dimuka bumi ini.Seperti negara Belanda, Polandia, Jerman, Inggris, 

Portugal, Denmark.Konsep pidana kerja sosial yang teknis 

pelaksanaannya menjadikan seorang terpidana sebagai pekerja yang mana 

pekerjaan yang dilaksanakan merupakan pekerjaan sosial atau suatu 

pekerjaan yang mengabdi kepada masyarakat selama waktu 

tertentu.Tidak ada unsur kekerasan yang berpotensi melanggar hak dari 

terpidana. Istilah pidana kerja sosial berasal dari dua kata yaitu “pidana” 

dan “kerja sosial”. Pidana kerja sosial adalah suatu bentuk pidana dimana 

pidana yang dijalani oleh terpidana dengan melakukan pekerjaan sosial 

yang ditentukan dalam hal tertentu.18 Meskipun pada pekerjaan yang 

dibebankan didalam pidana kerja sosial terjadi suatu paksaan hal tersebut 

akan menghasilakan suatu hasil positif terhadap terpidana.  

Alf Ross sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi 

Arief memberikan kriteria suatu sanksi merupakan sanksi pidana 

manakala telah memnuhi dua unsur, pertama sanksi berupa penderitaan 

ditunjukkan kepada pelaku. Kedua, itu merupakan suatu pernyataan 

                                                           
18 Eva Norita, Loc.cit. 
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pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.19 Pada pidana kerja sosial kedua 

unsur telah terpenuhi yang pertama berupa penderitaan yaitu terpidana 

bekerja pada suatu lembaga sosial yang hal itu sebenarnya tidak 

dikehendaki.Kemudian yang kedua merupakan pencelaan terhadap pelaku 

yang mana dengan pekerjaan yang secara starata sosial merupakan 

pekerjaan kelas bawah maka bagi sebagaian orang merupakan suatu 

pencelaan secara sosial. 

2. Penerapan Pidana Kerja Sosial 

Pidana kerja sosial sangat tepat dan memiliki manfaat apabila 

diterapkan terhadap pidana dengan ancaman hukuman yang relative 

singkat karena akan mengurangi potensi hubungan dengan penjahat 

tingkat tinggi dalam lembaga pemasyarakatan dengan sistem pembinaan 

yang tidak maksimal apabila hanya dalam waktu yang singkat. Manfaat 

kerja sosial juga satu jalur dengan ide pemasyarakatan yang menjunjung 

tinggi HAM namun tetap dilakukan dalam suatu tempat untuk dapat 

memasyarakatkan kembali Terpidana.Kemudian menghilangkan stigma 

jahat oleh masyrakat.20 

Pidana kerja sosial diterapkan terhadap pelaku yang diancam penjara 

yang tidak lebih dari 6 bulan dan pidana denda tidak lebih dari kategori I. 

kemudian penerapannya harus memperhatikan,1) Pengakuan terdakwa 

                                                           
19 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.cit., Hlm. 5 
20Ibid. Hlm. 80 
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terhadap tindak pidana yang dilakukan.2) Usia layak kerja terdakwa sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Persetujuan terdakwa 

sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan 

dengan pidana kerja sosial. 4) Riwayat sosial terdakwa. 5) Perlindungan 

keselamatan kerja terdakwa. 6) Keyakinan agama dan politik terdakwa. 7) 

Kemampuan terdakwa membayar pidana denda. 

3. Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial 

Dinamika perkembangan masyarakat yang terus bergerak dan 

berkembang diharapkan mampu untuk diikuti oleh hukum.Kebijakan 

pidana termasuk kedalam kebijakan hukum, kemudian kebijakan pidana 

termasuk juga kebijakan kriminal yaitu upaya menekan kejahatan melalui 

hukum pidana.21Pidana kerja sosial sebagai suatu upaya kebijakan 

kriminal dibangun dari paradigma lembaga pemasyarakatan yang mana 

dalam upaya pembinaannya dalam pelaksanaan pidana terhadap terpidana 

tidak menapakkan hasil yang diinginkan dan cenderung menjadikan 

terpidana lebih parah dari segi perbuatan/perilaku. Lebih parahnya adalah 

ketika didalam lembaga pemsyarakatan pembinaan tidak terlaksana 

dengan baik akan terjadi dehumanisasi terhadap penghuni lembaga 

pemsyarakatan. 

                                                           
21Barda Nawawi Arief, 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta, Kencana 

Prenada, Hlm. 26 
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Konsep pidana kerja sosial sebagai suatu kebijakan tentunya 

dipertimbangkan segi kemanfaatannya yang akan didapatkan oleh 

terpidana antara lain: 

a. Terhindar dari berbagai penderitaan akibat perampasan kemerdekaan. 

Stigmatisasi, kehilangan rasa percaya diri, dapat dihindari, sehingga 

terpidana dapat mempunyai kepercayaan diri yang sangat diperlukan 

dalam pembinaan narapidana.  

b. Dengan pidana kerja social terpidana tetap dapat menjalankan 

kehidupannya secara normal sebagaimana orang yang tidak sedang 

menjalani pidana. Adanya kebebasan yang memberikan kesepakatan 

kepada terpidana untuk tetap menjalankan kewajibannya kepada 

keluarga dan kepada masyarakat.  

Selain manfaat diatas, pidana kerja sosial dapat menghindari 

dehumanisasiyang selalu menjadi efek negatif dari pada pidana perampasan 

kemerdekaan. Terhindarnyaterpidana dari “proses” pengasingan dari masyarakat 

dehumanisasi maka secaraotomatisterpidana tetap dapat melakukan sosialisasi 

dengan masyarakat. Oleh karenanya terpidana tidak membutuhkan proses 

adaptasi sosial yang rumit untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang 

baik.22 

Pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan dengan jalan terpidana 

dikirim pada suatu tempat publik yang keuntungan atau kepentingan 

                                                           
22 Jurnal Taufan Purwadiyanto  ANALISIS PIDANA KERJA SOSIAL DALAM HUKUM 

POSITIF DI INDONESIA Lex Administratum, Vol. III/No. 8/Okt/2015 Hal 6 
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masyarakat.23 Pidana kerja sosial dalam RUU KUHP 2015 secara teknis 

dilakukan dengan ketentuan dua ratus empat puluh jam bagi terdakwa 

yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas; dan seratus dua puluh 

jam bagi terdakwa yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan 

paling rendah adalah 7 jam. Kemudian pelaksanaanya dapat diangsur 

selama 12 bulan.  

RUU KUHP 2015 mengatur pidana kerja sosial tidak secara 

langsung sebagai strafmart pada pasal tertentu. Namun RUU KUHP 2015 

Hanya mengatur secara umum perihal pelaksanaan Pidana Kerja Sosial 

pada pasal 87 yang berbunyi sebagai berikut : 

1) Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang 

melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 

kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara 

paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak 

Kategori II. 

2) 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; 

                                                           
23 Barda Nawawi Arief, 2003.  Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti. 

Hlm 36   
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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  

3) Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan. 

4) Pidana kerja sosial dijatuhkan paling singkat 8 (delapan) jam dan 

paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam. 

5) Pidana kerja sosial dilaksanakan paling lama 8 (delapan) jam 

dalam 1 (satu) hari dan dapat diangsur dalam waktu paling lama 6 

(enam) Bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam 

menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang 

bermanfaat. 

6) Pelaksanaan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 

5 dimuat dalam putusan pengadilan. 

7) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) juga 

memuat perintah 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 
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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. 

8) Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan 

oleh jaksa dan pembimbingan dilakukan oleh pembimbing 

kemasyarakatan. 

9) Putusan pengadilan mengenai pidana kerja sosial juga harus 

memuat: 

a. lama pidana penjara atau besarnya denda yang sesungguhnya 

dijatuhkan oleh hakim; 

b. lama pidana kerja sosialharus dijalani (jumlah jam per hari dan 

jangka waktu penyelesaian pidana kerja sosial); 

c. sanksi dalam hal terpidana tidak menjalani pidana kerja sosial 

yang dijatuhkan;  

Menurut Arsul dan Nasir, pidana kerja sosial dapat diterapkan 

lewat sejumlah model pekerjaan lapangan atau luar ruangan. Misalnya, 

menyapu jalan raya atau menjadi tenaga pembersih di fasilitas umum. 

Jenis pidana ini sebaiknya tidak diterapkan untuk jenis pekerjaan dalam 

ruangan agar tidak mengurangi potensi efek jera.24 

                                                           
24 Admin, Pidana Kerja Sosial Diperkenalkan https://reformasikuhp.org/pidana-kerja-sosial-

diperkenalkan/. Akses tgl 26 Juli 2019. 

https://reformasikuhp.org/pidana-kerja-sosial-diperkenalkan/
https://reformasikuhp.org/pidana-kerja-sosial-diperkenalkan/
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C. Lembaga Pemasyarakatan 

1. Definisi Lembaga Pemasyarakatan 

Sistem pemidanaan pasca lahirnya UU Nomor 12 Tahun 1995 telah 

bergeser dari pemenjaraan menjadi pembinaan dalam sebuah lembaga 

yang disebut lembaga pemasyarakatan.Pasal 1 angka 3 Undang-undang 

nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan tertulis Lapas adalah 

tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik 

Pemasyarakatan.Dalam lapas dilakukan pembinaan kehidupan narapidana 

untuk dapat membina, merawat, dan memanusiakan narapidana yang 

bertujuan agar narapidana setelah keluar dari LAPAS dapat diterima 

kembali oleh masyarakat dan menjadi manusia yang mempunyai keahlian 

baru serta kepribadian baru yang taat hukum.Dalam lembaga 

pemsyarakatan dilakukan Sistem Pemasyarakatan berupa proses 

Therapoutie yang dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, pancasila, 

pengayoman, dan Tut Wuri Handayani.25 

Antara sistem pemasyarakatan dan pemidanan berbeda secara 

konsepsi.Sistem pemasyarakatan menekankan padapembinaan, yang 

berpusat kepada potensi-potensi yang ada baik itu ada pada individu yang 

bersangkutan, maupun yang ada ditengah-tengah masyarakat sebagai 

                                                           
25 Bambang Purnomo, 1985. Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, 

Ctk. Pertama, Liberty,Yogyakarta.Hlm 125. 
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suatu keseluruhan (community base treatment).26Jelas berbeda dengan 

sistem penjara yang menekankan kepada penjeraan berupa pembalasan 

segi fisik kepada pelaku dan fokusnya adalah pelaku tidak berhubungan 

dengan lingkungan. 

2. Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan telah 

menggantikan Gestichtenreglement (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917) 

sebagai landasan pelaksanaan pemidanaan. Selain itu ada berbagai aturan 

pelaksana dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 

Pemasyarakatan antara lainPeraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga 

Binaan Pemasyarakatanyang berisi tentang pedoman pelaksanaan 

pembinaan. 

Pedoman pembinaan mencakup hal ketaqwaan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan 

perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi 

sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja, latihan kerja dan 

produksi.Pedoman tersebut merupakan upaya untuk mengembalikan 

terpidana agar siap untuk kembali hidup di tengah-tengah masyarakat dan 

tidak mengulangi perbuatannya kembali. 

                                                           
26 A. Widiada Gunakaya, 1998.  Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan. Bandung,  Armico. 

Hlm. 83 
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3. Tujuan Pemidanaan Pada Lembaga Pemasyarakatan 

Lembaga pemasyarakatan melalui undang-undang nomor 12 tahun 

1995 tentang pemasyarakatan merubah orientasi pemidanaan dari sistem 

pemenjaraan yang bernuansa retributive menjadi pemidanaan yang 

berorientasi pemasyarakatan. Berubahnya orientasi ini juga merupakan 

perubahan yang terjadi dipandang dari sisi tujuan pemidanaan. Tujuan 

perbaikan pelaku agar tidak melakukan kejahatan di kemudian hari apabila 

telah bebas dari masa pidana merupakan ciri dari tujuan pemidanaan 

relative yang dikenal dengan prevensi khusus sebagaimana pendapat 

Frank von Liszt.27 

Tujuan pemidanaan yang dikandung oleh undang-undang nomor 12 

tahun 1995 tentang pemasyarakatan juga dapat dikatakan sebagai tujuan 

pemidanaan kontemporer. Tujuan ini menurut Wayne R Lavave adalah 

rehabilitasi agar terpidana dapat diterima kembali oleh masyarakat dan 

tidak mengulangi kembali perbuatannya.28 Penulis menyatakan undang-

undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan memiliki 

kandungan tujuan pemidanaan relative dan kontemporer karena 

narapidana memiliki sejumlah hak sebagaimana Peraturan Pemerintah 

Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak 

Warga Binaan Pemasyarakatan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 

                                                           
27  Eddy O.S Hiariej, Op.cit.,  Hlm 34. 
28 Ibid.Hlm. 35 
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2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 

1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan. 


