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Bermula dari adanya kritikan yang disebabkan banyaknya dampak negatif terhadap pidana 

penjara sebagi salah satu jenis dari pidana perampasan kemerdekaan, maka muncul adanya 

kecenderungan untuk mencari alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan, untuk 

menghindari dampak negatif dari penjara misalnya stigma jahat terhadap narapidana, hilangnya 

rasa percaya diri, rasa aman dll. Salah satu bentuk alternatif yang dianggap sesuai adalah gant 

kerugian. Oleh karena itu, penulis mengambil judul tentang Pidana Ganti Kerugian Sebagai 

Altrnatif Dari Pidana Perampasan Kemerdekaan Dalam Perspektif Pembahruan Hukum Pidana 

Indonesia. 

Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana kedudukan pidana ganti kerugian dalam 

KUHP, Bagaimana kedudukan pidan ganti kerugian dalam rancangan KUHP dan Bagaimana 

relevansi ganti kerugian dengan tujuan pemidanaan 

Tujuannya yakni untuk mengetahui bagaimana kedudukan ganti kerugian dalam KUHP dan 

Rancangan KUHP kemudian juga untuk mengetahui relevansi ganti kerugian dengan tujuan 

pemidanaan. 

Metode peneltian yang penulis gunakan adalah Yuridis Normatif penelitian hukum yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau penelitian pustaka (Library Research) dengan 

menelusuri buku-buku dan tulisan yang terkait dengan permasalahan. Adapun jenis penelitian 

yuridis dalam penelitian ini menggunakan yuridis terhadap perbandingan hukum. 

Hasil pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah bahwa ganti 

kerugian dalam KUHP hanya terdapat dalam pasal 14c saja. Ganti kerugian ini merupakan syarat 

khusus dari pidana bersyarat. Sehingga tidak bisa berdiri sendiri sperti pidana pokok. Ganti 

kerugian ini jarang digunakan karena adanya batasan terhadap tindak pidanya yaitu hanya tindak 

pidana yang masa hukumannya tidak lebih dari satu tahun yang bisa diterapkan pidana bersyarat. 

Sebenarnya, hakim boleh saja menjatuhi pidana bersyarat terhadap tindak pidana tertentu yang 

masa hukumannya melebihi satu tahun. Sehingga ganti kerugian bisa lebih diterapkan. 

Dalam Rancangan KUHP Tahun 2004 telah terjadi perubahan kedudukan dari pidana ganti 

kerugian. Dalam konsep tersebut ganti kerugian sudah dijadikan sebagai kebijakan umum yakni 

masuk dalam jenis pidana meski statusnya sebagai pidana tambahan. Namun, sebagai catatan 

dalam konsep pidana tambahan bisa berdiri sendiri tanpa harus didampingi pidana pokok. Untuk 

menghindari penjatuhan pidana penjara yang sering digunakan hakim, maka konsep telah 

mengantisipasi agar setiap penajatuhan pidana ini harus sesuai atau memenuhi tujuan 

pemidanaan.  

Ganti kerugian ini ternyata mempunyai relevansi yang sangat erat dengan tujuan pemidanaan. 

Mengacu pada falsafah pemidanaan (treatment philosophy), pidana diorientasikan pada tujuan 

pembinaan terhadap narapidana, terutama tujuan readaptasi sosial dan resosialisasi terpidana. 

Pada dasarnya tujuan pemidanaan mencakup dua aspek, yaitu Aspek perlindungan masyarakat 

dan Aspek perlindungan individu. Dilihat dari aspek perlindungan masyarakat, ganti kerugian ini 



dpata menghindari dampak negatif dari penjara seperti stigmasisasi dan prisonisasi dikalangan 

LP sehingga bisa meminimalisir terjadinya residivis. Kemudian, dari aspek perlindungan 

individu dapat tetap bersosialisasi dengan masyarakat 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ganti kerugian sebenarnya cukup efektif apabila 

diajdikan sebagai alternatif dari pemidanaan salah satunya adalah perampasan kemerdekaan, 

untuk menghindari dampak-dampak negatif dari penjara sehingga tidak terjadi pengulangan 

tindak pidana lagi baik oleh mantan narapidana atau potensiil pelaku kejahatan. 

 


